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ІННОВАЦІЙНІ МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ТЕНДЕНЦІЇ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

UDC 37.013.83:347.7 
 
O. V. Vasylenko 

 
INNOVATIVE FORMS AND METODS IN ADULT EDUCATION:  

FOREIGH EXPERIENCE 
 

During the last fifty years, constant scientific and technological 
innovation and change has had a profound effect on learning needs and styles. 
Learning can no longer be divided into a place and time to acquire knowledge 
and a place and time to apply the knowledge acquired. Instead, learning is seen 
like something that takes place on an ongoing basis from our daily interactions 
with others and with the world that is lifelong learning.  

But traditional formal education systems are inadequate to effectively 
meet the needs of the individual and the society. The need to offer more and 
better education at all levels, to a growing number of people, particularly in 
developing countries, the scant success of current formal education systems to 
meet all such demands, has shown the need to develop alternatives to learning. 
This called for adult education which starting from the basic need of the youth 
and adults, is concerned with the establishment of strategies that are 
compatible with reality.  

Among the diverse contexts for lifelong learning, the concept of adult 
education has become of vital importance with the emergence of new 
technologies that change how we receive and gather information, collaborate 
with others, and communicate. Adult education is considered as the 
acquisition of formal qualifications or work and leisure skills later in life. It 
began to gain popularity in the late 1960s and early 1970s. Today adult 
education is seen as a concept of recurrent and lifelong learning. Adult 
education deals with adults, and as such, has its theoretical base in the 
principles of adult learning. According to these principles, adult learning takes 
place in a different way, and under different conditions, from those of 
children's formal school education.  

So effective adult learning takes place when the essential characteristics 
of their learning mode are operationalised as principles guiding the process. 
And when adult educators select appropriate learning-training methods that 
will best convey the content areas of the training programme to suit the basic 
criteria of effective learning, learner involvement and sustained interest.  

In recent decades adult education and learning are widely discussed in 
numerous works of the foreign authors. Researches and educators from around 
the world have investigated different aspects of these fields: M. Knowles, 
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P. Jarvis, S. Brookfield, J. Mezirow, A. Rogers, P. Cranton, B. Hooks, J. Kidd, 
S. Merriam, B. Spencer, M. Cooke and others. Researches S. Eaton, 
S. Scribner, M. Cole, M. Eraut, D. Livingstone, M. Feutrie have highlighted 
peculierities, methodology, principles and learning technics just of the adult 
learning and education. 

Although adult education once played a major role in shaping the field, 
the topic of adult learning forms and technics has been relatively unexamined 
in the recent literature, so the purpose of this article is to examine selected 
aspects of the theory and practice of adult learning such as general adult 
education principles, using participatory training in adult education, adult 
learning in groups, effective adult learning methods etc. This article provides 
information that can be used in developing adult learning forms, principles and 
methods in formal and non-formal educational settings. 

The commonly used in American and Eiropean science and practice 
definintion of adult education is by S. Merriam: ”Adult education is a practice 
in which adults engage in systematic and sustained self-educating activities in 
order to gain new forms of knowledge, skills, attitudes, or values [8, p.7]. It 
includes any form of learning adults engage in beyond traditional schooling, 
that encompasses basic literacy to personal fulfillment as a lifelong learner. In 
particular, adult education reflects a specific philosophy about learning and 
teaching based on the assumption that adults can and want to learn, that they 
are able and willing to take responsibility for that learning, and that the 
learning itself should respond to their needs. 

Adult learning exists in any of the three contexts, namely: formal 
education as structured learning that typically takes place in an education or 
training institution, usually with a set curriculum and carries credentials; non-
formal education as learning that is organized by educational institutions but 
non credential and may be provided in the workplace and through the 
activities of civil society organizations and groups; informal education that is 
learning that goes on all the time, resulting from daily life activities related to 
work, family, community or leisure [12, p. 9–10].  

Researchers of adult learning G. Selman, M. Cooke, B. Spencer, 
P. Dampier summarized the purposes of adult education that may vary, but the 
general purposes are: vocational, social, recreational, and self-development 
[10]. According to American and Eiropean researches and practice, adult 
education is beneficial in a number of ways. It encourages adults and young 
people to choose their own programme and projects that are important because 
they offer them the flexibility and freedom to explore their emerging interests. 
Adult learning has experiential learning activities that foster the development 
of skills and knowledge. This helps in building the confidence and abilities 
among the adults of today. It also helps in development of personal 
relationships not only among the youth but also among the adults.  

Different views on the objectives of adult education have appeared in the 
last years. The American edult learning researcher D. Spencer defines them as: 
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• provide functional literacy and continuing education for adults and 
youths who have not had the advantage of formal education or who did not 
complete their primary education; 

• provide functional and remedial education for the young people who 
did not complete their secondary education; 

• provide education to different categories of graduates to improve the 
basic knowledge and skills; 

• provide in-service, on-the-job, vocational and professional training to 
different categories of workers and professionals to improve their skills; 

• give adult citizens of different parts of the country necessary 
aesthetic, cultural and civic education for public enlightenment [12]. So, the 
goals of adult education are to help adult learners satisfy their personal needs 
and achieve their professional goals. Therefore, its ultimate goal might be to 
achieve human fulfillment.  

There is a great deal of agreement about what adult education principles 
constitute good practice in adult education in the educational literature. 
Synthesizing information that appears in sources of S. Brookfield, J. Draper, 
W. Draves, B. Grissom, M. Knowles, S. Imel has summarized the following 
adult education principles: to involve learners in planning and implementing 
learning activities, to draw upon learners' experiences as a resource, to 
cultivate self-direction in learners, to create a climate that encourages and 
supports learning, to foster a spirit of collaboration in the learning setting, to 
use small groups [5]. So, the principles determined by adult learning 
researches can reflect some of the widely held beliefs about adult learning.  

Nowadays, formal training is only a beginning; knowledge is 
accumulating at such a fast rate that one must continue to learn to be effective. 
Indeed, most professions mandate that their members continue learning in 
order to maintain their license to practice. Thus, there are some characteristics 
or skills that every adult as a lifelong learner will need to develop: reflective 
learning and critical thinking can help a learner to become more self-reliant 
through learning how to learn, thus making them better able to direct, manage, 
and control their own learning process. The other studies found they valued 
self-directed learning, collaboration, reflection, and challenge [3].  

These skills are considered “soft skills” by the theory that has become 
very widespread in the recent years. According to this theory, it is not only 
important to know technical aspects of a job (“hard skills”), but how this 
knowledge will transform into output has also become very important both for 
the individual and organisations. A person’s behaviour, attitude, 
communication skills etc. play an important role not only in employability but 
also in career growth.  

As American A. Hajar states, people spent at least 16 years in school and 
university focused mainly on building hard skills full time and a little on soft 
skills through team projects, sports, and social activities. To succeed in the 
career, they should spend at least another 16 years or more to master the soft 
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skills necessary to advance their careers. And in this context the role of adult 
education as a part of lifelong learninf has grown significantly. 

Many researches outline that hard skills are skills where the rules stay 
the same regardless of which company, circumstance or people you work with. 
In contrast, soft skills are skills where the rules changes depending on the 
company culture and people you work with. The rules for how to be effective 
at communications change and depend on your audience or the content you are 
communicating. Soft skills are more personality-oriented interpersonal skills, 
such as teamwork, flexibility, patience, persuasion and time management. 
Because employers have an easier time teaching new hires hard skills, 
employers often look for job applicants with specific soft skills instead [11].  

P. Milne considers that soft skills is a term often associated with a 
person's "EQ" (emotional intelligence quotient), which is the cluster of 
personality traits that characterize one's relationships with other people. These 
skills can include social graces, communication abilities, language skills, 
personal habits, cognitive or emotional empathy, and leadership traits. A 
person's soft skills are an important part of their individual contribution to the 
success of an organization. Organizations which deal with customers face-to-
face are generally more successful if they train their staff to use these skills. 
Screening or training for personal habits or traits such as dependability and 
conscientiousness can yield significant return on investment for an 
organization. For this reason, soft skills are increasingly sought out by 
employers in addition to standard qualifications [9].  

Soft skills include work ethics, attitude, communication skills, emotional 
intelligence and a whole host of other personal attributes. Some of the most 
important soft skills are: leadership, decision making, team work 
communication, negotiation, conflict management, influencing, time 
management. 

Hard skills can be learned in school and from books and are generally 
easily quantifiable and measurable. Most soft skills are not taught well in 
school and have to be learned on the job usually by trial and error. Thus, on 
many occasions adult education addresses the gaps in employability skills. 
With the growing importance of soft skills, employers also tend to focus on 
soft skills and assess these through various tests available. Under such 
circumstances incorporation of soft skills needs to be acknowledged by 
professionals working on adult education.  

In this context adult education provides wide possibilities for 
development of soft skills for professional and personal needs. Due to its 
flexibility, mobility, corresponding to adults’ need and purposes, adult 
education has an increasing role in this process. 

Adult learning is characterized by different ways and methods, different 
conditions, from those of children's education as it was said above. A growing 
number of the recent foreign resources dealing with adult education (S. Imel, 
A. Brooks, G. Foley, B. Millis, E. Kasl) have focused on adult learning in 
groups that are more student-centered and participatory in nature. 
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As B. Knights says, a group can be an environment in which people 
invent and explore symbolic structures for understanding the world, learning 
from each other and trying out for themselves the discourse of the domain of 
knowledge they seek to acquire [4]. According to research of P. Cranton, K. 
Dechant, V. Marsick, and E. Kasl, when forming groups, adult educators tend 
to focus on helping learners work effectively together rather than on helping 
them understand the learning processes that may be occurring in the group.  

P. Cranton has developed a helpful way of thinking about how groups 
can accomplish or facilitate different types of learning. He suggests that there 
are three types of group learning, each affiliated with the following kinds of 
knowledge: instrumental (scientific, cause-and-effect information), 
communicative (mutual understanding and social knowledge), emancipatory 
(increased self-awareness and transformation of experience) [2].  

As considered by P. Cranton, the type of learning that occurs in groups 
varies according to the learning tasks and goals. Group learning that has as its 
goal the acquisition of instrumental knowledge is considered cooperative one. 
In cooperative learning groups, the focus is on the subject matter rather than 
on the inter-personal process, although the strengths, experiences, and 
expertise of individual group members can contribute to the learning of the 
group as a whole. The term “collaborative” reffers to group learning that is 
based on communicative knowledge. Because communicative knowledge is 
sought, collaborative learning groups emphasize process and participants 
exchange ideas, feelings, and information in arriving at knowledge that is 
acceptable to each group member. Transformative applies to learning groups 
that seek emancipatory knowledge. In transformative learning groups, 
members engage in critical reflection as a means of examining their 
expectations, assumptions, and perspectives [2].  

Another question related to the nature of learning in groups is whose 
purposes should the learning serve the individual's or the group's. In other 
words, should the group foster the learning of individual members or should 
the group as an entity learn? With some types of group learning for example, 
cooperative, the focus is explicitly on the learning of individual group 
members. As groups engage in collaborative or transformative learning, when 
group members jointly produce knowledge, that knowledge may be used by an 
individual (as well as by the group). In these cases, both the group and the 
individual learn purposes are served by the learning [6].  

When forming learning groups, one of the main considerations is a 
group size and membership. Size is an important characteristic of groups. The 
consensus among group theorists is that smaller groups, those of six or less, 
tend to be more cohesive and productive than larger groups. Even in a class of 
8-12 learners, therefore, forming two small subgroups might produce better 
results for some learning tasks [4].  

As S. Imel states, when structuring adult learning groups, the nature of 
group learning, the facilitator's role, and considerations about forming groups 
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all intersect. Implementing group learning in adult settings includes the 
following questions to consider. 

What purpose is the group learning experience designed to achieve? For 
example, is the goal related to developing relationships among the 
participants, is it focused on acquiring a certain type of knowledge, or both? 
The answer to this question will affect all other decisions about the learning 
group. The type of learning in which groups engage affects the role of the 
facilitator, the relationships that learners are likely to form with one another 
and with the facilitator, and the type of knowledge that is produced. 

What is an appropriate role for the faciliatator? Once the goals and 
purposes of the learning group are determined, the facilitator's role will be 
more evident. Certain types of group learning may carry certain expectations 
about how facilitators are to function, but faciltators may choose to adapt their 
roles because of their personal characteristics or the particular context in 
which the group is operating. For example, in some transformative learning 
situations, facilitators may need to step out of their role of colearner in order to 
deal with power issues that arise among learners. Also, facilitators need to 
remember that their roles have limits and that too many factors lie outside their 
influence for them to control all outcomes. 

How should groups be formed? Again, the goals and purposes of the 
learning group will shape decisions about forming groups. Size considerations 
are important since research demonstrates that small groups are more 
effective. However, the size of the entire group or the learning task may affect 
decisions about the number of small groups and their size. A more difficult 
question related to forming groups revolves around how group membership 
should be constituted. Again, the learning tasks and the learners will have a 
bearing on how this desicion is made [4]. 

Involving adults in learning process, program planning and 
implementation is one of the central adult learning principles. The need to 
consult adults is a theme that is widely presented in the adult education works 
of E. Auerbach, K. Nonesuch, P. Sissel, L. Velazquez. The educational 
strategy based on the alternative approach and view of training has evolved 
over the second half of the 20th century. Such approach can be called training 
for change or participatory training.  

Participartory training is seen as a process of growth and discovery 
aimed not just at ‘knowing more’ but at ‘behaving differently’. Emphasis is 
more on learning than on training. Learners are active participants in the 
educational process, and their needs and questions, their reflection and 
analysis, and their strategies for change carry the process forward. 
E. Auerbach stresses on using a participatory approach that is based partly on 
the idea that "adult education is most effective when it is experience-centered, 
related to learners' real needs, and directed by learners themselves" [1, p.14].  

Learners are encouraged to voice their own ideas and explore ways to 
solve their problems, investigate their own reality on the basis of their own 
experience. This approach to training aims at freeing people from patterns of 
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thinking imposed upon them by dominant forces. Its methodology is learner-
centred, experience-based and open-ended.  

The purpose of training is to influence behaviour and attitude. In 
participatory training the facilitator influences the learners to learn new 
perspectives and behaviour towards the issue in discussion. In such learning 
situation the facilitator also brings her/his perspective and experience in the 
discussion. Participatory training aims at creating an experience of personal 
and collective change, thus strengthening people’s understanding that change 
is possible, within one’s self and at the level of the group. Participatory 
training encourages people to question what they have always accepted, to 
critically examine their own experiences, to derive insights through analysis. 

In the educational literature there were developed the principles guiding 
the process of effective adult learning, they are the following:  

• adults come to the learning situation with a well-defined self-
concept, and their learning can be facilitated by helping them to build up their 
self-concept,  

• adult learning is an emotional experience, both in the sense that 
certain emotions are associated with learning, and that learning occurs through 
feeling as much as thinking or acting, 

• adults choose whether to learn or not, 
• adults learn what they think is relevant to their lives and their 

problems, 
• adults learn based on experience [13].  
Thus adults prefer learning relationally, that is, perceiving how facts 

relate to reality, rather than memorising facts. Effective learning occurs when 
adults use past or present experience to gain a deeper understanding of their 
reality, and thus prepare to encounter fresh experiences.  

So, it may be concluded, that adult education is a modern learnimng 
alternative to a current formal education that serves diverse learners with a 
variety of needs, and many adult education programs successfully attract and 
retrain adult students. The purpose of adult education is typically related to 
personal growth and development as well as occupation and career 
preparedness. The goal might also be to achieve an institution's needs, for 
example, improving its operational effectiveness and productivity. But another 
goal might be to not only sustain the democratic society, but to even challenge 
and improve its social structure. This larger scale goal of adult education may 
be the growth of society by enabling its citizens to keep up with societal 
change and maintain good social order. 

Using adult learning principles and methods, effective selection of 
appropriate methods learning in groups, in the learning-training process can 
facilitate and enhance adult education process. A growing number of adult 
learning programs base their practices upon many of the principles described, 
such as including learners in the planning and implementing of their learning 
activities, using learners' experiences as a resource, cultivating self-direction in 
learners, creating a classroom environment that encourages and supports 
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learning, fostering a spirit of collaboration in the learning setting, using small 
groups in adult education. 

Using group learning in adult education can promote teamwork and 
encourage cooperation and collaboration among learners.When structuring 
adult learning grouips, the nature of group learning,the facilitator’s role, and 
considerations about forming groups all intersect. When implementing group 
learning in adult setting, adult educators emphasize the importance of learning 
from peers, and they allow all participants to be involved in discussions and to 
assume a variety of roles. Adult educators must listen to what adults say about 
their previous educational experiences and their current learning goals and use 
this information in program development  

Adult education provides wide opportunities for the development of soft 
skills that refer to the personal attributes enabling someone to interact 
effectively and harmoniously with other people. Soft skills also refer to a 
cluster of personal qualities, habits, attitudes and social graces that make 
someone a good employee or member of an organisation or society who is 
compatible to work or communicate with. 

Recent resources have advocated adult training programs that are more 
student-centered, participatory in nature, and reflect adult education principles. 
In participatory adult education, activities reflect students' lives and are student 
centered. Adult education programmes can involve students in program 
planning and implementation in any number of ways, including asking them to 
assist with orientation for new learners, appointing them to serve on advisory 
boards, and soliciting their suggestions for learning activities. 
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Василенко О. В. Інноваційні форми і методи в освіті дорослих: 

зарубіжний досвід 
На основі вивчення зарубіжних досліджень розкрито сутність, 

принципи та форми освіти дорослих, яка в контексті неперервної освіти 
набула життєво важливого значення в розвинених країнах. Аналізуються 
роботи західних вчених, які доводять важливу роль освіти дорослих для 
розвитку «м’яких» навичок, що мають важливе значення для 
працевлаштування, кар’єрного росту та особистого вдосконалення дорослої 
людини. Узагальнюється англо-американський досвід навчання дорослих в 
групах, яке є особистісно і практико-орієнтованим і найбільш ефективним 
для навчання дорослих. Особливу увагу приділено патісіпатівному підходу, 
який орієнтований на досвід, реальні потреби учнів і активно 
використовується при навчанні дорослих зарубіжних країн. 

Ключові слова: освіта дорослих, неперервна освіта, методи і 
принципи, навчання дорослих в групах, патісіпатівний підхід. 

 
Василенко Е. В. Инновационные формы и методы в 

образовании взрослых: зарубежный опыт 
На основе изучения зарубежных исследований раскрыта сущность, 

принципы и формы образования взрослых, которое в контексте 
непрерывного образования приобрело жизненно важное значение в 
развитых странах. Анализируются работы западных ученых, 
доказывающих важную роль образования взрослых для развития «мягких» 
навыков, имеющих важное значение для трудоустройства, карьерного 
роста и личного совершенствования взрослого человека. Обобщается 
англо-американский опыт обучения взрослых в группах, которое является 
личностно- и практико-ориентированным и наиболее эффективно для 
обучения взрослых. Особое внимание уделено патисипативному подходу, 
который ориентирован на опыт, реальные потребности учеников и 
активно используется при обучении взрослых зарубежных стран.  

Ключевые слова: образование взрослых, непрерывное образования, 
методы и принципы, обучение взрослых в группах, патисипативный 
подход. 
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Vasylenko O. Innovative Forms and Metods in Adult Education: 
Foreigh Experience 

The article deals with the adult education that is seen as a concept of 
recurrent and lifelong learning. Adult learning is characterized by different 
ways and methods, different conditions, from those of children's education, 
and has its theoretical base in the principles of adult learning. As proved, the 
goals of adult education are to help adult learners satisfy their personal needs 
and achieve their professional goals, therefore, its ultimate goal might be to 
achieve human fulfillment.  

It is stressed that the adult education has an important role for the 
development of adult soft skills that can include social graces, communication 
abilities, language skills, personal habits, cognitive or emotional empathy, and 
leadership traits. The author focuses on adult learning in groups that is more 
student-centered and participatory in nature, and discribes three types of group 
learning, each affiliated with the different kinds of knowledge (instrumental, 
communicative, emancipatory). It is stated, when structuring adult learning 
groups and implementing group learning, the nature of group learning, the 
facilitator's role, forming groups according to a group size and membership all 
must be considered.  

Special attention is focused on using a participatory approach in adult 
education that is experience-centered, related to learners' real needs, directed 
by learners themselves, and is seen as a process of growth and discovery so the 
most effective. Futher, it discusses the selection of appropriate learning-
training methods in adult education.  

Key words: adult education, lifelong learning, methods and principles, 
soft skills, adult learning in groups, participatory approach. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ВНЗ  

У ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ 
РОБОТИ 

 
Розробка і реалізація педагогічних інновацій активізує діяльність 

дослідників і практиків в аспекті пошуку найбільш ефективних 
технологій, засобів і методів підвищення результативності освітньої 
діяльності. Це припускає використання новітніх досягнень науки і 
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практики з метою виключення невиправданих витрат часу і ресурсів; 
прогнозування і проектування діяльності викладачів і студентів, з метою 
запобігання її корекції по ходу виконання, а також використання елементів 
інформаційних технологій. Формування фізичної культури студентів у 
ВНЗ сьогодні неможливе без упровадження інновацій: позааудиторна 
спортивно-масова робота відкриває перед студентом можливості вибору 
освітніх форм і технологій фізичного розвитку і виховання. 

У практиці фізичного виховання студентів достатньо широкої 
популярності набули різні інноваційні педагогічні технології: ігрові 
(В. Вучева, Н. Щуркова), технології навчання руховій діяльності 
(Т. Коваленко), технології олімпійської освіти (М. Годик, О. Томенко), 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії (Н. Пешкова), рейтингового оцінювання 
(К. Смишнов), самостійних занять фізичними вправами 
(О. Островський), технології орієнтування студента на здоровий спосіб 
життя (Н. Земська, Е. Мануйленко), здоров’язберігаючі технології 
(О. Кібальник, Л. Кочурова, О. Мартинюк, О. Соколова) та ін. Але, 
незважаючи на велику кількість досліджень у даному напрямку, ще 
недостатньо уваги приділено розробці і використанню інноваційних 
освітніх технологій, які б комплексно сприяли покращенню стану 
здоров’я, формуванню стійкої мотивації до занять фізичними вправами 
та систематизації знань в галузі фізичної культури і спорту. 

Як вважають вищезазначені дослідники, одна з головних причин 
даних протиріч криється у самих витоках формування вітчизняної 
системи фізичного виховання, яка складалася під впливом нагальних 
практичних потреб суспільства. Йдеться про праці Г. Анчуріна 
(діалектика духовного і тілесного начал у контексті нового розуміння 
фізичної культури); А. Дубенчук (зміни пріоритетів у системі 
формування фізичної культури молоді); П. Дуркіна, М. Лебедєва 
(виховання особистої фізичної культури); А. Лотоненко, Є. Стєблєцова 
(види фізичної культури в реальних потребах студентської молоді); 
С. Носкової (фізична культура як складова загальної культури 
особистості). Це, природно, справляло негативний вплив на всю систему 
формування фізичної культури, визначення її ролі і місця у суспільстві, 
уявлення про основний зміст процесу фізичного виховання. На жаль, 
подібний підхід характерний і для сучасної практики фізичного 
виховання. Другою важливою причиною низької ефективності фізичного 
виховання студентів є нереальність практичного впровадження 
пропонованих інновацій, які вимагають переорієнтації методичної 
роботи на пошук та розробку нових, інноваційних шляхів розвитку 
системи вищої освіти в цілому, здійснення педагогічного мислення на 
всіх рівнях педагогічної діяльності, що сприяє творчому пошуку 
оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних 
проблем, які виникають у системі фізичного виховання ВНЗ. 
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Мета статті полягає у презентації інноваційних педагогічних 
технологій формування фізичної культури студентської молоді ВНЗ у 
процесі позааудиторної спортивно-масової роботи. 

Приступаючи до розгляду інноваційних педагогічних технологій 
формування фізичної культури студентської молоді ВНЗ у процесі 
позааудиторної спортивно-масової роботи, вважаємо необхідним 
з’ясувати поняття «інноваційні технології». 

До категоріального поля поняття «інноваційні технології» належать 
поняття: «інновація», «інноваційний» та «інноваційне навчання». У 
сучасній педагогіці терміни «інновація», «інноваційний» означають 
певне нововведення, що стосується того чи іншого аспекту освітньо-
виховного процесу. Кінцевим результатом творчого пошуку можуть бути 
нові технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи виховання, 
нестандартні підходи в управлінні. При цьому нове у педагогіці – то не 
лише авторські ідеї, підходи, технологічні методи, які досі не 
використовувались, а й комплекс елементів або окремі елементи 
педагогічного процесу з прогресивними засадами, що дає змогу 
ефективно забезпечувати розвиток і саморозвиток особистості. 
Свідченням цього є зокрема активне звертання сучасних педагогів до 
педагогічної спадщини минулого – вітчизняної та зарубіжної. 

У контексті останнього, інноваційне навчання – це зорієнтована на 
динамічні зміни в навколишньому світі навчальна та освітня діяльність, 
яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм мислення, творчих 
здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей особистості. 

Специфічними особливостями інноваційного навчання є його 
відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної 
переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в 
оновлюваних ситуаціях. Розвиток системи і змісту навчання в сучасному 
світі відбувається у контексті глобальних освітніх тенденцій 
(мегатенденцій), серед яких найпомітнішими є: 

• масовий характер освіти та її неперервність як нова якість; 
• значущість освіти для індивіда і суспільства; 
• орієнтація на активне освоєння людиною способів пізнавальної 

діяльності; 
• адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості; 
• орієнтація навчання на особистість, забезпечення можливостей 

її саморозкриття. 
Ці тенденції свідчать, що головною функцією освіти є розвиток 

людини. Освіта має забезпечити кожному студенту широкі можливості 
для здобуття таких умов розвитку та підготовки до життя: 

• знання про людину, природу і суспільство, що сприяють 
формуванню наукової картини світу як основи світогляду та орієнтації у 
виборі сфери майбутньої практичної діяльності; 
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• досвід комунікативної, розумової, емоційної, фізичної, трудової 
діяльності, що сприяє формуванню основних інтелектуальних, трудових, 
організаційних і гігієнічних умінь та навичок, необхідних у 
повсякденному житті для участі у суспільному виробництві, продовженні 
освіти та самоосвіти; 

• досвід творчої діяльності, що відкриває простір для розвитку 
індивідуальних здібностей особистості і забезпечує її підготовку до 
життя в умовах соціально-економічного та науково-технічного прогресу; 

• досвід суспільних та особистісних відносин, які готують молодь 
до активної участі у житті країни, створенні сім’ ї, плануванні особистого 
життя на основі ідеалів, моральних та естетичних цінностей сучасного 
суспільства. 

Так, І. Зязюн стверджував, що смислом і метою сучасної освіти 
повинна стати «людина у постійному розвитку, її духовне становлення, 
гармонізація її відносин з собою та іншими людьми, зі світом. Система 
освіти створюється для людини, функціонує і розвивається в її інтересах, 
слугує повноцінному розвитку особистості і в ідеалі її призначення – 
щастя людини» [7]. 

В. Волков, Л. Волкова, Д. Давиденко пропонуються різні інноваційні 
напрями і нетрадиційні системи у сфері фізичної культури в способах 
вирішення проблем становлення і зміцнення здоров’я студентської молоді. 
Дані напрями припускають значні зміни у визначенні системних знань і 
шляхи формування провідних умінь і навичок, необхідних у сучасних 
умовах життєдіяльності [1]. В. Гетман, Ю. Новицький пропонують 
інноваційний напрямок оздоровчої фізичної культури «Антропоетика 
здоров’я», що орієнтує людину на оволодіння методологічним підходом і 
програмуванням складного процесу побудови технологій оздоровлення у 
сфері проживання індивіда, на гармонізацію життєдіяльності людини з 
середовищем існування та оптимізацію вживаних сучасних технологій 
цивілізації [2]. Для розробки нових технологій оздоровлення, виходячи з 
концепції, що здоров’я – це стан рівноваги між адаптаційними 
можливостями організму й умовами життєдіяльності, необхідно не тільки 
розкрити зв’язок адаптаційних резервів людини з її способом життя, а й 
припустити шляхи їх узгодження. 

Застосування інноваційних технологій формування фізичної 
культури студентської молоді у вищих навчальних закладах у процесі 
позааудиторної спортивно-масової роботи зумовило доцільність 
застосування спортивно-орієнтованого підходу, зорієнтованого на 
розкриття освітніх здоров’язберігаючих новітніх технологій (на основі 
вільного вибору спорту) при проведенні позааудиторної спортивно-
масової роботи, серед якої можна виділити: вивчення готовності 
викладачів та студентів до модернізації процесу фізичного виховання, 
визначення стану готовності матеріально-технічної бази для роботи у 
новому режимі, оцінку професійних якостей викладача, дотримання 
спортивної культури студентів та здорового способу життя. 
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Результатом упровадження спортивно-орієнтованих технологій у 
процес фізичного виховання студентів є поетапне підвищення рівня 
відвідування занять з фізичної культури, обраного виду спорту, 
підвищення рівня рухової активності у навчальний та в позаурочний час. 

Забезпечення повноцінного функціонування системи фізичного 
виховання студентів, на переконання Л. Пилипея (2011), можливе за умови, 
якщо нормативна база інновацій відповідає синергетичному принципу 
передбачливості: бути адаптованою рухомою системою, представленою не 
жорсткими правилами, а нормативними атракторними рекомендаціями, які 
ототожнюються з механізмом стійкості системи [5]. Так, Ж. Козіна (2012) 
рекомендує для більш ефективного процесу фізичного виховання 
розподіляти студентів по спортивних секціях і при побудові навчального 
процесу з фізичного виховання враховувати їх функціональну 
підготовленість, психофізіологічні можливості і рівень розвитку фізичних 
якостей. О. Долгановим доведено ефективність фізичного виховання 
студентів ВНЗ на основі засобів і методів, які застосовуються в спортивній 
підготовці [3]. Отримані результати свідчать, що організація фізичного 
виховання студентів на основі спортизації дає змогу підвищити рівень 
фізичної активності, оволодіти знаннями в галузі фізичної культури, спорту 
та здорового способу життя, необхідними для підтримки високого рівня 
здоров’я, фізичного розвитку, фізичної підготовленості. У науковій роботі 
О. Криловського експериментально доведено переваги застосування 
єдиноборств з метою вдосконалення фізичної підготовленості студентів 
неспеціалізованих ВНЗ, порівняно зі стандартними заняттями з фізичного 
виховання згідно з навчальною програмою [4]. 

Аналізуючи численні дослідження (Н. Турчина, 2008; Т. Круцевич, 
2008; Л. Пилипей, 2010; В. Яременко, 2013) щодо вдосконалення 
фізичного виховання студентів в руслі спортивно-орієнтовної технології, 
досі кардинальних змін у розв’язанні цієї проблеми не відбулося. 

З метою підвищення ефективності занять з фізичного виховання 
студентської молоді у ВНЗ нами були висунуті ідеї адаптації спортивної 
діяльності до фізкультурно-оздоровчих технологій (на основі 
популярних видів спорту), які забезпечували б гармонійний розвиток 
особистості, збереження, зміцнення та формування здорового молодого 
покоління. Завдяки цьому виду спортивної діяльності у студентів 
формуються мотиваційно-ціннісні установки, які ґрунтуються на 
індивідуальних особливостях та формуванні необхідності свідомої участі 
у фізкультурно-спортивній діяльності. 

Однак розробка науково обґрунтованої технології фізичного 
виховання, як комплексного педагогічного процесу, передбачає 
врахування низки особливостей студентського контингенту, визначення 
пріоритетів у розвитку фізичних здібностей та вивчення їх 
взаємозалежності з компонентами здоров’я та психофізичної 
підготовленості. Відповідно, одним з етапів розробки технології таких 
елементів управління фізичним вихованням є заняття з фітнесу, які 
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передбачають організацію, планування, контроль та оцінку розвитку 
здібностей студентської молоді до сучасних потреб вищої освіти. 

У даному контексті поняття «фітнес» і «технологія» включає в себе 
парадигмальні основи спеціальних знань і практичного досвіду реалізації 
фізкультурно-оздоровчого потенціалу різних, як традиційних, так і 
нових, зазвичай, інноваційних форм рухової активності з використанням 
сучасних засобів забезпечення та контролю. 

Поняття «фітнес» (to be fit – бути у формі) – це комплекс програм, 
до якого входять різноманітні вправи з аеробіки, шейпінгу, 
танцювальних рухів, елементів гімнастики, східних єдиноборств, заняття 
на тренажерах, психотренінги та інше (І. Ковальова, 2012). Фітнес 
поєднує не лише фізичну активність, а й раціональне харчування та 
різноманітні види тестувань (медичне також). 

Л. Сіднєв, С. Галіянц (2001) фітнес розуміють як комплексні програми 
оздоровлення, які ґрунтуються, зазвичай, на засобах і методах бодібілдингу. 
Проте більшість науковців (Е. Хоулі, Б. Дон Френкс, 2000; Т. Кудра, 2002 та 
ін.) не визнають такий пріоритет і вважають надавання переваги одному 
компоненту (атлетизм, аеробіка, стретчинг й ін.) неприпустимим [6]. На 
думку Ю. Менхіна й А. Менхіна (2002), фітнес можна визначити як систему 
фізичних вправ оздоровчого напряму, погоджених з індивідуальним станом 
психофізичної сфери людини, її мотиваційною визначеністю й особистою 
зацікавленістю. М. Зібарьов (2001) визначає, що фітнес – не просто заняття 
спортом, а ціле життя зі своєю філософією та правилами, яке допоможе 
отримати гарну фігуру й добре самопочуття. 

На нашу думку, значущий внесок у розвиток понятійного апарату 
«фітнесу» зроблено Є. Сайкіним і Г. Пономарьовим (2003), чиї 
дослідження базувалися на діяльнісному підході, в результаті яких 
виділено низку визначень: «фітнес-індустрія», «фітнес-послуга», 
«фітнес-технології», «фітнес-програма» і «фітнес-культура».  

У контексті зазначеного, аналіз наукових досліджень засвідчив, що 
наявні визначення, на наш погляд, не повною мірою відображають суть 
фітнесу, причому нерідко вводять в оману, що призводить до 
термінологічної та методичної плутанини. Ми визначаємо фітнес як фізичну 
рухову активність, яка здійснюється з метою оздоровлення, поліпшення 
фізичних навичок і фізичного вдосконалення студентської молоді. 

У нашому дослідженні, поняття фітнес-технології (фізкультурно-
оздоровча технологія) об’єднує процес використання засобів фізичного 
виховання в оздоровчих цілях і наукову дисципліну, котра розробляє й 
удосконалює основи методики побудови фізкультурно-оздоровчого 
процесу у ВНЗ. Практичним проявом фізкультурно-оздоровчих 
технологій на заняттях з фітнесу у ВНЗ є різноманітні фітнес-програми, 
що становлять основний зміст діяльності студентів у секційних групах, 
які створюються на базі кафедри фізичної культури. 

Фітнес-програми як форми рухової активності, спеціально 
організованої у межах групових або індивідуальних (персональних) 
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занять з фізичного виховання у ВНЗ, можуть мати як оздоровчо-
кондиційну спрямованість (зниження ризику розвитку захворювань, 
досягнення і підтримка певного рівня фізичного стану), так і 
переслідувати цілі, пов’язані з розвитком здатностей до вирішення 
рухових і спортивних завдань на досить високому рівні. 

Класифікація фітнес-програм, які використовуються на 
позааудиторних заняттях з фізичного виховання у ВНЗ ґрунтуються: 

а) на одному виді рухової діяльності (наприклад, аеробіка, 
оздоровчий біг, плавання та ін.); 

б) на поєднанні кількох видів рухової активності (наприклад, аеробіка 
та бодібілдинг; аеробіка та стретчинг; оздоровче плавання і біг та ін.); 

в) на поєднанні одного або кількох видів рухової активності та 
різних факторів здорового способу життя (наприклад, аеробіка та 
загартовування; бодібілдинг і масаж; оздоровче плавання і комплекс 
водолікувальних відновлювальних процедур та ін.). 

Окрім цього, виділяють інтеграційні, узагальнені фітнес-програми, 
орієнтовані на фізкультурно-оздоровчі групи: для студентів із високим 
ризиком захворювань або які вже мають захворювання; програми корекції 
маси тіла. Оздоровча спрямованість фітнес-програм пов’язана з вирішенням 
завдань щодо зниження ризику розвитку захворювання, досягнення і 
підтримання належного рівня фізичного стану. Спортивно-орієнтовані 
програми націлені на досягнення максимальних результатів. Інтенсивно 
розвиваються комп’ютерні фітнес-програми для студентів ВНЗ. 

Таке розмаїття фітнес-програм визначається прагненням 
задовольнити різні фізкультурно-спортивні й оздоровчі інтереси 
студентів. Враховуючи, що до змісту поняття «фітнес» входять 
багатофакторні компоненти (планування життєвої кар’єри, гігієна тіла, 
фізична підготовленість, раціональне харчування, профілактика 
захворювань, соціальна активність, психоемоційна регуляція, у тому 
числі боротьба зі стресами та інші фактори здорового способу життя), 
кількість фітнес-програм, які створюються, практично не обмежена. 

Відповідно до переліку міжнародних стандартів та рекомендацій, 
фітнес-технології та програми диференційовані за такими напрямами, які 
використовуються на заняттях з фізичного виховання у ВНЗ: аеробні 
програми; силові програми; програми змішаного формату; програми 
«Body & Mind» (розумне тіло); танцювальні програми; програми з 
використанням східних єдиноборств. Вибір фітнес-програм для студентів 
здійснюється методами спортивного інжинірингу «Sports Engineering». Ці 
програми дозволяють поєднувати в одному занятті різні види рухової 
активності (наприклад, аеробіку і загартовування або бодібілдинг і масаж). 

У технології фітнесу знаходять застосування активні методи 
навчання та тренування, побудовані на використанні «зворотних зв’язків» 
– «advanced control», «feedback». Вони сприяють подоланню характерних 
для академічних занять у ВНЗ повсякденних технологій навчального 
процесу. Впливаючи на глибинні структури свідомості студентів, вони 
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формують так званий «ідеал моделі свідомості», стимулюючи потребу 
студентів у систематичних заняттях фізичними вправами. Використана 
модель західного типу культури «self mad man», який орієнтує 
спрямованість занять на гармонійний розвиток, досягнення високих 
кондицій «disempowerment», стає стратегічним вектором фітнес-культури. 

У нашому дослідженні для розробки індивідуально орієнтованих 
фітнес-програм ми визначаємо такі вимоги як: доступність засобів фітнесу; 
облік індивідуальних можливостей та інтересів студентів; можливість 
проводити індивідуальні заняття; теоретична і методична підготовленість, 
самодіагностика здоров’я, фізичного розвитку і підготовленості. При 
проведенні занять з фізичного виховання зі студентською молоддю, ми 
застосовуємо такі інноваційні фітнес-програми: 

1. Фітнес-програми, засновані на видах рухової активності аеробного 
характеру, включаючи оздоровчу ходьбу, біг підтюпцем, плавання, 
катання на роликових ковзанах, роботу на кардиотренажерах, спінкбайк-
аеробіку. Для розвитку витривалості використовуються програми на 
бігових доріжках і велотренажерах. Тривалість занять на тренажерах, що 
імітують гоночний велосипед (Cycle Beginners), і бігових доріжках 
(Trekking-30) 30 хв. (рекомендується для початківців). Для вищого рівня 
підготовленості тривалість занять збільшується: для простого рівня 
становить 40 хв., для підготовлених – 50 хв. і для добре підготовлених – 
60 хв. Інтенсивність занять варіюється від низької до високої. 

2. Фітнес-програми, засновані на оздоровчих видах гімнастики, 
включаючи танцювальні програми; групові силові уроки; східні 
єдиноборства; ігрові види спорту; Cutdoor-програми. 

У процесі нашого дослідження ми виявили основні фактори, що 
сприяють ефективній реалізації фітнес-технологій на заняттях з фітнесу 
зі студентами у ВНЗ: 

1) фітнес-програма повинна сприяти формуванню у студентів 
свідомого ставлення до участі в ній; 

2) комплекси вправ повинні складатися для певних груп студентів, 
враховувати їх підготовленість та бути доступними; бажано враховувати 
специфіку спеціальності студентів, що займаються у ВНЗ; 

3) складаючи фітнес-програму занять, потрібно спиратися на 
конкретні цілі, котрі перед ними ставляться: активний відпочинок, 
підвищення рівня фізичної підготовленості, зниження маси тіла, 
профілактика будь-якого захворювання тощо; 

4) фітнес-програма повинна бути націлена на отримання задоволення 
від занять, а не на кількість учасників. На першому плані постають 
потреби, мотиви й інтереси студентів, які займаються в секції фітнесу; 

5) фітнес-програма повинна передбачати оцінку стану здоров’я і рівня 
фізичної підготовленості студентів. До того ж тестування повинно бути 
систематичним, комплексним, проводитися через певні проміжки часу, 
оскільки це сприяє підтримці інтересу до програми бажаючих займатися; 
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6) фітнес-програма повинна сприяти спілкуванню тих, хто 
займається, на фоні позитивних емоцій у процесі виконання вправ; 

7) перед початком застосування фітнес-програми необхідно 
створити безпечні умови для студентів, узявши до уваги рівень 
медичного забезпечення; 

8) фітнес-програми повинні регулярно поновлюватися, слід 
підтримувати здорову конкуренцію, запобігаючи надмірній змагальності 
і пов’язаних із цим великих і значних навантажень на заняттях з 
фізичного виховання студентів. 

Можна констатувати, що активізація інноваційних процесів у 
вітчизняній фізичній культурі відповідає сучасному стану суспільного 
розвитку, відображає тенденції, притаманні соціокультурному простору 
України ХХІ ст. Важливість аналізу розвитку та становлення фітнесу має 
свої позитивні фактори впливу на розуміння цього явища та допоможе в 
майбутньому практичному використанню в освітній сфері. 
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Довгань Н. Ю. Інноваційні педагогічні технології формування 

фізичної культури студентської молоді ВНЗ у процесі позааудиторної 
спортивно-масової роботи 

У статті представлено інноваційні педагогічні технології 
формування фізичної культури студентської молоді ВНЗ у процесі 
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позааудиторної спортивно-масової роботи. Розкрито поняття «інновації», 
«інноваційний» «інноваційне навчання», «фітнес» та «технології», що 
дозволяють охарактеризувати застосування засобів фізичного виховання. 
Визначені вимоги для розробки індивідуально орієнтованих фітнес-
програм. Зазначено інноваційні фітнес-програми при проведенні занять з 
фізичного виховання зі студентською молоддю. Означені основні 
фактори, що сприяють ефективній реалізації фітнес-технологій на 
заняттях з фітнесу зі студентами у ВНЗ. 

Ключові слова: інновація, інноваційні технології, спортивно-
орієнтована модель, фізична культура, студентська молодь, 
позааудиторна спортивно-масова робота. 

 
Довгань Н. Ю. Инновационные педагогические технологии 

формирования физической культуры студенческой молодежи вузов 
в процессе внеаудиторной спортивно-массовой работы 

В статье представлены инновационные педагогические технологии 
формирования физической культуры студенческой молодежи вузов в 
процессе внеаудиторной спортивно-массовой работы. Раскрыто понятие 
«инновации», «инновационный» «инновационное обучение», «фитнес» и 
«технологии», позволяющие охарактеризовать применения средств 
физического воспитания. Определены требования для разработки 
индивидуально ориентированных фитнес-программ. Указано 
инновационные фитнес-программы при проведении занятий по 
физическому воспитанию со студенческой молодежью. Указанные 
основные факторы, способствующие эффективной реализации фитнес-
технологий на занятиях по фитнесу со студентами в вузе. 

Ключевые слова: инновация, инновационные технологии, 
спортивно-ориентированная модель, физическая культура, студенты, 
позааудиторна спортивно-массовая работа. 

 
Dovgan N. Innovative Pedagogical Technologies of University 

Students’ Physical Culture Formation in the Process of Extracurricular 
Work 

The article presents innovative pedagogical technologies of university 
students’ physical culture formation in the process of extracurricular work. It 
discovers the concept of "innovation", "innovative education", "fitness" and 
"technology" which describe the use of physical education. 

The means of increasing the efficiency of fitness classes using sports-
oriented technology, which involves consideration of a number of features of 
the student contingent, prioritizing the development of physical abilities and 
explore their interdependence with components of health and psycho-physical 
fitness are investigated. 

The differentiated program of fitness technology used for physical 
education in high school is indicated. 



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

 25 

The requirements for developing individually-oriented fitness programs, 
which are based on types of motor activity aerobic orientation, health saving 
kinds of gymnastics, motor activity types of strength orientation, types of 
motor activity in water, open-air physical activity, psycho-emotional 
regulation means are fixed. 

It was established that the existing problems of university students’ 
physical culture formation can be overcome by introducing a sports-oriented 
technology accounting of students’ personalities. 

The article describes the major factors of fitness implementing 
technology in the classroom fitness with university students, that provide the 
opportunity to conduct individual sessions, to facilitate accounting of 
individual capabilities and interests of students, improve physical development 
and physical preparedness. 

Key words: innovation, innovative technology, sports-oriented model, 
physical education, students, extracurricular sports and mass work. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ  
В ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 

Процес модернізації вищої освіти в Україні пов’язаний з 
впровадженням сучасних освітніх технологій, що дозволяє відійти від 
набутих стереотипів традиційного навчання й організувати навчальний 
процес, спрямований на підготовку висококваліфікованого фахівця 
здатного до продуктивної професійно-педагогічної діяльності. 
Відповідно, усе більшої ваги набувають практико зорієнтовані освітні 
системи, серед яких чільне місце займає контекстне навчання, яке сприяє 
максимальному наближенню освітнього процесу у вищому навчальному 
закладі до умов майбутньої професійної діяльності, тобто формуванню 
компетентного спеціаліста. Особливо це стосується вчителя початкових 
класів, який стоїть у витоків формування особистості нової генерації. 

Останнім часом різні аспекти питання контекстного навчання 
висвітлені в працях зарубіжних та вітчизняних науковців, а саме: 
концептуальні положення й сутність контекстного навчання 
(А. Вербицький); формування професійної компетентності в умовах 
контекстного навчання (О. Ларіонова, О. Попова, К. Шапошніков); 
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використання ідей інтеграції в контекстному навчанні (О. Ларіонова, 
В. Тєніщєва); реалізація діяльнісного підходу до засвоєння соціального 
досвіду та розвитку особистості майбутнього фахівця в контекстному 
навчанні (І. Тіханкіна); психологічні основи контекстного навчання 
(Т. Дубовицька, В. Желанова, Н. Жукова); формування ціннісно-
мотиваційної сфери особистості майбутнього фахівця в процесі 
контекстного навчання, зокрема, особистісної та професійної спрямованості 
(Ю. Вєрхова); пізнавальної та професійної мотивації (Н. Бакшаєва, 
В. Кругліков); розвиток самоактуалізованої особистості (Т. Дубовицька); 
провідні організаційні форми контекстного навчання (Е. Андреєва, 
Н. Борисова, В. Вербицький, К. Гамбург, О. Ларіонова); теорія і технологія 
контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів 
(В. Желанова). Сучасні дослідження проблематики контекстного підходу до 
підготовки педагогічних кадрів пов’язані з розглядом наступних питань: 
контекст у підготовці майбутніх вчителів математики (М. Макарченко, 
О. Тумашева), контекстний підхід у підготовці працівників дошкільних 
установ (М. Тиріна), контекстне навчання в умовах педагогічної практики в 
школі (Ж. Холодова, В. Кузнєцова). Водночас питання впровадження 
контексного навчання в професійну підготовку майбутнього вчителя 
початкових класів висвітлено недостатньо. 

Мета статті – розглянути базові положення контексного навчання 
та обґрунтувати доцільність його впровадження в професійну підготовку 
майбутнього вчителя початкових класів. 

Ключовими поняттями представленої статті є такі: «контекст», 
«контекстне навчання», «контекстне навчання майбутнього вчителя 
початкових класів», тому вбачаємо за необхідне з’ясувати їх сутність. 

До наукового термінологічного апарату поняття «контекст» прийшло 
з лінгвістики, де означає «відносно закінчений у смисловому плані уривок 
тексту чи промови, в якому виявляється сенс і значення слів або 
пропозицій, які входять до нього як лінгвістичне оточення певної мовної 
одиниці» [3]. Пізніше зазначене явище було предметом дослідження й 
інших наук, зокрема психолігвістики, філософії, логіки та методології 
наукового пізнання, психології. Однак, у педагогіку поняття «контекст» 
прийшло порівняно недавно, тому воно ще не набуло певного статусу й у 
педагогічних словниках не описується. Найбільш удало педагогічний 
аспект даного феномену розкрито в дослідженнях А. Вербецького та 
представників його наукової школи. На думку науковця, контекст – це 
система внутрішніх і зовнішніх умов та чинників поведінки й діяльності 
людини, яка впливає на сприйняття, розуміння й перетворення суб’єктом 
конкретої ситуації, що визначає смисл та значення цієї ситуації як цілого, 
так і певних його компонентів [2]. Дослідник виокремлює внутрішній та 
зовнішній контексти, які ототожнює з предметно-професійним та 
соціальним контекстами відповідно. 

Зазначимо, що педагогічного втілення категорія контекст отримала 
саме в теорії та технології контекстного навчання. За визначенням 
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А. Вербицького, автора концепції контекстне навчання – це навчання, в 
якому мовою науки і за допомогою всієї системи форм, методів, засобів 
навчання (традиційних і нових) послідовно моделюється предметний та 
соціальний зміст майбутньої професійної діяльності студентів [1]; це 
форма активного навчання, призначена для застосування у вищій школі, 
орієнтована на професійну підготовку студентів і реалізована за 
допомогою системного використання професійного контексту, поступове 
насичення навчального процесу елементами професійної діяльності [2]. 

Схожою є позиція й сучасних дослідників. Так І. Марчук зазначає, 
що контекстне навчання передбачає максимальне наближення 
професійної підготовки до реалій майбутньої професійної діяльності; 
впровадження практично зорієнтованих форм, методів та засобів 
навчання; формування здатності майбутнього фахівця аналізувати, 
прогнозувати й проектувати траєкторію власного професійного шляху; 
розвиток професійних якостей [6]. Разом з тим, І. Жукова відмічає, що у 
контекстному навчанні основний акцент здійснюється на формування 
професійної мотивації розвитку особистості. Тому зміст навчальної 
діяльності студента формується не лише виходячи з логіки навчальних 
предметів, але і виходячи з моделі професіонала, логіки майбутньої 
професійної діяльності [5].  

Як бачимо, провідна ідея такого навчання, полягає у тому, що 
засвоєння теоретичних знань повинно накладатися на «канву» 
майбутньої професії, що в свою чергу забезпечить підготовку 
висококваліфікованого фахівця.  

Таким чином, враховуючи вище зазначені позиції та ґрунтуючись 
на науковій думці В. Желанової [4], контекстне навчання майбутнього 
вчителя початкових класів ми тлумачимо, як освітню систему, у якій на 
підставі ідей поліпаридигмальності, поліпідхіднсті моделюється 
предметний (мотиваційно-стимулювальний, рефлексивно-формувальний, 
смислоутворювальний, суб’єктно-формувальний контексти) та 
соціальний (комунікативно-формувальний контекст) зміст їхньої 
майбутньої професійної діяльності, результативно-цільовою основою 
якої є формування професійної компетентності майбутнього фахівця, 
зокрема її рефлексивних складників. 

Отже, у вищому навчальному закладі необхідно організувати такий 
навчальний процес, який забезпечить трансформацію пізнавальної 
діяльності майбутніх вчителів початкових класів у професійну з 
відповідною зміною потреб, мотивів, смислів, цілей та результатів. При 
цьому особливого значення набувають активні форми й методи 
контекстного навчання, які базуються не тільки на процесах сприйняття, 
пам’яті, уваги, а, насамперед, на творчому, продуктивному мисленні, 
спілкуванні, прийнятті рішень. Ураховуючи визначення контекстного 
навчання (А. Вербицький) як концептуальної основи інтеграції видів 
діяльності (навчальної, наукової, практичної) студентів, та виявлені 
науковцем форми організації діяльності (навчальна діяльність 
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академічного типу, квазіпрофесійна, навчально-професійна), розглянемо їх 
у форматі професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів. 

Однак, наголосимо, що контексне навчання майбутніх учителів 
початкових класів базується на концептуальних засадах контекстного 
навчання вцілому, проте має певні особливості, які пов’язані зі 
специфікою професійної діяльності фахівця даного профілю.  

Аналізуючи професійно-педагогічну діяльність вчителя початкових 
класів, зазначимо, що вона характеризується досить високим рівнем 
складності, напруженості, відповідальності. Її ж своєрідність полягає в 
тому, що вчитель початкової ланки одночасно виступає і класним 
керівником, і викладачем значної кількості різних за предметною 
спеціалізацією навчальних предметів, здійснюючи при цьому 
особистісний вплив на розвиток кожного учня. Відтак, вчитель 1-4 класів 
повинен мати високий рівень знань, серед яких ми виділяємо наступні: 
спеціальні професійні, дидактико-методичні, психолого-педагогічні, 
диференційно-психологічні, соціально-психологічні. 

Відповідно формуванню знаннєвої сфери в межах контекстного 
навчання відповідає навчальна діяльність академічного типу, що 
передбачає передачу й засвоєння навчальної інформації, і для якої 
провідними є такі активні форми навчання: лекція удвох, лекція-
візуалізація, лекція із запланованими помилками, лекція-прес-
конференція, проблемна лекція. При цьому теоретична інформація 
міститься у вербальних або письмових текстах, що адресовані для 
індивідуального засвоєння кожним студентом, а одиницею роботи 
виступає мовленнєва дія. За таких умов обговорюються основні 
протиріччя, що можуть виникнути в процесі майбутньої професійної 
діяльності, на теоретичному рівні моделюються дії фахівців. Отримані 
таким чином знання перестають бути абстрактними й суто теоретичними 
й позитивно впливають на формування професійної мотивації та 
рефлексивної компетентності. 

Однак детальну характеристику професійної діяльності вчителя 
початкових класів ми отримуємо, коли звертаємося до питання її 
структури, тобто до виділення відносно самостійних, але разом з тим 
взаємопов’язаних компонентів педагогічної праці, кожен з яких 
представлений у вигляді певної функції. 

Поділяючи наукові підходи Н. Бібік, І. Зязюн, М. Марусинець, 
О. Савченко, Р. Скульського щодо визначення провідних функцій 
педагога, стосовно фахівця початкової ланки ми визначаємо наступні: 
управлінська, організаторська, навчально-виховна, дослідницька, 
діагностично-прогностична, контрольно-оцінювальна. Проте, 
наголошуємо, що їхнє виконання передбачає складну комплексну 
діяльність, у якій постійно переплітаються зовнішні і внутрішні впливи. 
До того ж все, що здійснює вчитель як професіонал, він пропускає через 
свою емоційно-почуттєву і мислиннєво-аналітичну сфери, ядром яких є 
рефлексивна складова.  
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Як бачимо, професійна діяльність вчителя є багатофункціональною 
й охоплює різні аспекти, що, з одного боку, вимагає глибоких знань, а з 
іншого – їх практичного втілення. Саме в квазіпрофесійній діяльністі в 
аудиторних умовах моделюється зміст і динаміка професії, відносин 
зайнятих у ній людей. При цьому така діяльність є навчальною за 
формою та професійною за змістом. Одиницею роботи студента є 
предметна дія, а інформація виступає засобом здійснення пізнавальної та 
рефлексивно-аналітичної діяльності, у процесі яких вона перетворюється 
в знання майбутнього фахівця. Провідну роль відіграють імітаційні 
навчальні моделі (контекстна ділова гра, аналіз педагогічних ситуацій та 
розв’язання професійно-педагогічних завдань), що відтворюють ситуації 
майбутньої професійної діяльності, які потребують аналізу й прийняття 
рішень на основі теоретичної інформації.  

Ще однією специфічною ознакою діяльності вчителя початкових 
класів є те, що їй притаманні інтенсивні міжособистісні відносини в 
різних педагогічних системах («вчитель – учень», «вчитель – дитячий 
колектив», «вчитель – батьки», «вчитель – колеги»), за яких вчитель 
виконує роль педагога, вихователя, психолога, актора та ін. Це не лише 
передача інформації, обмін почуттями, переживаннями, досвідом, а й 
вирішення проблемних ситуацій, владнання конфліктів, що вимагає 
високого рівня професіоналізму. 

Саме в навчально-професійній діяльність, яка за своїми цілями, 
змістом, формами й технологіями виявляється фактично професійною, 
студент приймає позицію фахівця, демонструючи своє ставлення до 
майбутньої професії в конкретних вчинках. Навчальний процес 
вибудовується як типова проблемна ситуація або фрагмент професійної 
діяльності, що аналізується та перетворюється у формах сумісної 
діяльності студентів. Робота в групах як соціальних моделях 
професійного середовища сприяє формуванню не тільки предметної, а й 
соціальної компетентності майбутнього фахівця.  

Зазначимо, що впровадження у процес професійної підготовки 
майбутнього вчителя початкових класів у ВНЗ зазначених форм 
діяльності відбувається поступово, сприяючи трансформації 
пізнавальних мотивів у професійні, становленні смислового ставлення до 
професії й суб’єктної професійної позиції, розвитку рефлексивної та 
комунікативної компетентності. 

Таким чином, нами проаналізавано сутність понять «контекст», 
«контекстне навчання» та визначено специфіку професійної діяльності 
фахівця початкової ланки, що дало можливість розглянути організаційні 
форми та методи контекстного навчання в межах професійної підготовки 
майбутнього вчителя початкових класів. Ми переконалися, що за 
допомогою всієї системи форм і методів контекстного навчання майбутні 
вчителі початкових класів максимально наближуються до обраної 
професії, що свідчить про доцільність впровадження даної освітньої 
технології у професійну підготовку спеціаліста зазначеного профілю у 
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ВНЗ. Наша подальша наукова робота буде спрямова на розробку 
педагогічних задач контекстної спрямованості, як самостійної форми 
організації навчання та, як методу контекстного навчання майбутнього 
вчителя початкових класів. 
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Дудник О. М. Впровадження контекстного навчання в 

професійну підготовку майбутнього вчителя початкових класів 
Стаття присвячена питанню контекстного навчання, як однієї з 

провідних практико зорієнтованих освітніх систем. Проаналізовано 
сутність понять «контекст», «контекстне навчання» та «контекстне 
навчання майбутнього вчителя початкових класів». Окреслено специфіку 
професійно-педагогічної діяльності майбутнього спеціаліста початкової 
ланки, відповідно до якої розглянуто організаційні форми (навчальна 
діяльність академічного типу, квазіпрофесійна, навчально-професійна) та 
методи (контекстна ділова гра, аналіз педагогічних ситуацій, розв’язання 
професійно-педагогічних завдань) контекстного навчання в межах 
професійної підготовки фахівця зазначеного профілю у ВНЗ. 

Ключові слова: контекст, контекстне навчання, контекстне навчання 
майбутнього вчителя початкових класів, організаційні форми та методи 
контекстного навчання. 

 
Дудник О. Н. Внедрение контекстного обучения в 

профессиональную подготовку будущего учителя начальных классов 
Статья посвящена вопросу контекстного обучения, как одной из 

ведущих практико ориентированных образовательных систем. 
Проанализирована сущность понятий «контекст», «контекстное обучение» 
и «контекстное обучение будущего учителя начальных классов». 
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Очерчено специфику профессионально-педагогической деятельности 
будущего специалиста начального звена, согласно которой рассмотрены 
организационные формы и методы контекстного обучения в рамках 
профессиональной подготовки специалиста указанного профиля в ВУЗе. 

Ключевые слова: контекст, контекстное обучение, контекстное 
обучение будущего учителя начальных классов, организационные формы 
и методы контекстного обучения. 

 
Dudnik O. Implementation of Contextual Iearning in the 

Professional Training of Future Teacher of Initial Classes 
The paper focuses on contextual learning, as one of the leading practice-

oriented educational systems. Analyzed the essence of the concepts „context”, 
„contextual learning”, „contextual learning of future teacher of initial classes” 
and defined their basic position. Delineated the specificity of professional 
pedagogical activity of the future specialists of primary link is the presence of a 
high level subject and inter-subject sanani, versatility, resinol, intensity of 
interpersonal relations. Accordingly, the organizational form (of educational 
activity of the academic type, kvaisaprofessional, educational and professional) 
and methods (context business game, the analysis of pedagogical situations, the 
decision of the professional-pedagogical tasks) contextual learning in the 
framework of the professional training specified profile at the university. It is 
found that the learning process is built on the principles of contextual learning 
contributes to the transformation of cognitive motives in professional and 
establishment of semantic relations to the profession and the subject 
professional position, the development of reflective and communicative 
competence. Proved the feasibility of implementing this educational technology 
in professional preparation of future specialists of primary link. 

Key words: context, contextual learning, contextual learning primary 
school teachers, organizational forms and methods of contextual learning. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТАФОРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 
ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ 

ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УНІВЕРСИТЕТІ 
 
Історія вивчення метафори налічує тисячоліття, починається з 

епохи античності і трактатів Платона і Аристотеля, який визначив 
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метафору як «невластиве ім’я [перенесене з роду на вид, або з виду на 
рід, або з виду на вид, або за аналогією]» [2, с. 669]. Вивчення феномену 
метафори та її ролі в сучасному суспільстві дозволяє стверджувати, що її 
використання поширилося на усі сфери діяльності людини й суспільства 
і стало предметом вивчення різних наукових галузей. Метафора 
досліджується у межах літературознавства, філософії, культурології, а 
також психологами, психоаналітиками, антропологами і, безумовно, 
фахівцями в галузі педагогічного знання. Використання й 
функціонування метафори в педагогічному дискурсі – це складне явище, 
оскільки сама метафора є багатоаспектною і може розглядатися як 
результат, тобто метафоричне значення, так й як процес метафоричного 
перенесення або метафоризація. 

Сучасний етап розвитку соціогуманітарних наук свідчить про 
утвердження дискурсивного підходу, завдяки чому «мова й мовлення, 
спілкування, що тривалий час відривалися від контексту, стали 
розглядатися не ізольовано, а в межах тієї взаємодії, яку вони 
обслуговують» [11, с. 3]. Дослідженням різноманітних проявів дискурсу 
й визначенням його основних понять у різні періоди займалися 
Е. Бенвеніст, Дж. Браун, А. Греймас, Т. ван Дейк, В. Дресслер, 
О. Йокояма, М. Пеше, П. Серіо, М. Фуко, З. Харрис, а також 
О. Анісімова, Н. Арутюнова, М. Бахтін, Ф. Бацевич, Л. Бейлінсон, 
В. Борботько, Є. Верещагін, А. Габідулліна, І. Гальперін, В. Григор’єва, 
В. Дем’янков, Т. Єжова, С. Єрмоленко, А. Загнітко, О. Земська, 
О. Кибрик, Ю. Крістєва, Л. Компанцева, Г. Костомаров, І. Кочан, 
О. Кубрякова, Ю. Лотман, М. Макаров, Г. Почепцов, В. Салімовський, 
О. Сиротиніна, К. Сєдов, О. Селіванова, К. Серажим, Л. Синельникова, 
О. Сковородников, Ю. Степанов, З. Тураєва, І. Шевченко, Є. Ширяєв, 
Ю. Щербиніна, Г. Яворська, Р. Якобсон та ін.  

Різні аспекти актуальної проблеми мовленнєвого розвитку суб’єктів 
педагогічного дискурсу розглядали такі науковці, як Л. Антонова, 
В. Бадер, З. Бакум, А. Богуш, Н. Гавриш, Є. Голобородько, Н. Горбунова, 
О. Горошкіна, Ж. Горіна, Н. Десяєва, Т. Донченко, Г. Дідук, І. Дроздова, 
К. Климова, Т. Котик, Т. Мельник, А. Нікітіна, Е. Палихата, К. Плиско, 
Л. Попова, Л. Руденко, О. Рудіна, Л. Туміна О. Хорошковська та ін. 

Проблема розвитку теорії когнітивної метафори та аналіз 
функціонування метафоричних моделей висвітлена в дослідження як 
вітчизняних, так й зарубіжних авторів (Н. Арутюнова, Г. Баранов, 
Р. Бойд, В.Гак, С. Гусєв, Ю. Караулов, Т. Кун, Я. Монкоша-Бошдан, 
М. Мотько, Д. Найдіна, О. Опаріна, В. Телія, Г. Скляревська, 
О. Федосєєв, Л. Хахалова, В. Харченко, А. Чудінов, Дж. Лакофф, 
М. Джонсон, З. Кевечес, М. Тернер, Е. Маккормак та ін.). 

Останніми роками спостерігається інтерес до метафори як 
«важливого дидактичного та гносеологічного компоненту освітньої 
діяльності» [3, с. 38]. Метафори представлені в публіцистичних та 



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

 33 

наукових текстах, що розглядають проблеми шкільного життя, процесу 
навчання, педагогічного спілкування й культури мовлення педагога.  

Однак, у сучасній педагогіці малорозробленою є проблема 
метафоричної концептуалізації педагогічного дискурсу та його 
учасників, яка є актуальною у сучасних соціокультурних умовах і 
вимагає детального й усебічного вивчення. 

Мета статті – визначити сутність та функції метафори, 
особливості використання метафоричних моделей педагогічного 
дискурсу в процесі викладання дисциплін педагогічного циклу. 

Метафору можна визначити як універсальне явище в мові, в тому 
числі й в педагогічному дискурсі, який виступає основним засобом 
розумової й мовної діяльності суб’єктів педагогічної комунікації. 
Метафора розглядається як один з найбільш значущих засобів і способів 
«формування нових концептів, тобто відображення в мовленнєвій формі 
нового знання про світ – емпіричного, теоретичного або художнього 
освоєння дійсності. А це означає, що в метафорі простежується 
зародження думки та її впровадження в мовлення» [12, с. 81]. Метафора, 
як елемент мовлення, сприяє пізнанню людиною навколишнього світу. 
Якщо пізнання розглядати як «процес розширення фізичної й духовної 
орієнтації людини в світі, то термін, що правильно орієнтує, є одним з 
найважливіших елементів, які й встановлюють підґрунтя такої 
орієнтації» [4]. Отже, метафора відбиває сутність пізнавального процесу 
та, відповідно, слід вивчати й описувати «метафору як еволюційний 
пізнавальний процес, який об’єднує мозок, розум і культуру в їх 
творчому створенні мови» [7, с. 380]. Таким чином, метафорі в процесі 
пізнання належить особлива роль, оскільки дискурс, у тому числі й 
педагогічний – це «вербально артикульована форма об’єктивування 
змісту свідомості», соціально зумовлена організація системи 
висловлювань та дій, що регулюється «домінуючим у тій або іншій 
соціокультурній традиції типом раціональності» [9, с. 233].  

Дослідники, характеризуючи педагогічний дискурс, виокремили 
його основні особливості та ознаки: організується у межах певного 
навчального закладу або соціального інституту; за змістом є особистісно 
зорієнтованим, оскільки мета, методи й засоби пов’язані з розвитком 
особистості дитини в організованому процесі соціального виховання; 
характеризується статусно-рольовими стосунками учасників 
педагогічного спілкування, метою якого є соціалізація нового члена 
суспільства [6, с.156]. 

Досвід використання метафори й метафоричного моделювання в 
педагогічному дискурсі репрезентовано в працях М. Ахметова, 
Т. Бородулькіної, Е. Будаева, І. Вачкова, Ю. Веряевої, О. Заколодної, 
О. Резчикової, Н. Рейн, Н. Солодовникової, Т. Титовец, А. Чудинова.  

Для визначення ролі метафори та метафоричної моделі в 
педагогічному дискурсі необхідно чітко визначити поняття «метафора» й 
«модель». «Метафора – це фігура мовлення; модель – це нелінгвістична 
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аналогія, що зв’язує об’єкт або стан речей з деякими іншими об’єктами 
або станами справ. Модель породжує безліч метафоричних термінів 
(потік, кількість, конденсатор, опір і т. д.), які ми використовуємо» 
[1, с. 89]. Метафоричні моделі розглядаються як «спосіб представлення й 
оцінки дійсності»; як «перенесення двох і більше слів з одного класу 
предметів на інший на основі схожості предметів або їх оцінки»; 
«особливого роду схеми, згідно яких людина думає та діє» [8, с. 13].  

Дослідники метафоричних моделей зазвичай виділяють такі їх 
характеристики: частотність, тобто кількість метафор, що 
використовуються в конкретній понятійній сфері; продуктивність, 
можливість появи нових вторинних значень, що відповідають моделі; 
домінантність, яка проявляється в помітному збільшенні перших двох 
характеристик, тобто продуктивності та частотності моделі в певний 
історичний період.  

У педагогічному дискурсі метафора окрім традиційної естетичної 
функції в художньому тексті або пізнавальної функції в науковому 
дискурсі [13, с. 58] виконує й інші функції: мотивувати; дисциплінувати; 
моделювати; занурювати; створювати внутрішні образи; доступно 
пояснювати – сполучати новий досвід із вже наявним; привертати увагу; 
викликати емоції [3, с.42]. 

У дослідженнях з проблеми функціонування метафори в 
педагогічному дискурсі виділяються такі основні функції: когнітивна, 
що допомагає людині пізнати невідоме; номінативна, що слугує для 
найменування предметів і явищ, їх властивостей й якостей; 
комунікативно-моделююча, що слугує способом вираження позиції, а не 
тільки одним із засобів мовного представлення інформації, створює 
різноманітні ситуації як у дійсності, так й в свідомості людини; 
інформативно-мнемонічна, що передбачає множинність образного 
прочитання інформації або ситуації та слугує для найменування 
предметів і явищ, їх властивостей і якостей, полегшує запам’ятовування 
значної кількості відомостей за допомогою утворення штучних 
асоціацій; евристична, що демонструє продуктивне творче мислення; 
експресивно-образотворча, що є засобом дії на адресата, на поведінку 
людини, на емоційну сферу [5].  

Слід зазначити, що на кожному етапі професійно-педагогічної 
підготовки студентів, особливо в початковий період навчання, метафора 
здатна виконувати різні функції, оскільки завдяки її використанню 
створюється можливість для перекладу складних і не завжди доступних 
наукових термінів і понять, які припускають або вимагають додаткового 
уточнення і роз’яснення, в більш доступні й конкретні форми. Виділяючи 
початковий період університетської освіти, ми відмічаємо необхідність 
введення студента-першокурсника в сферу науково-педагогічної 
термінології й абстрактної наукової мови, тому саме метафори і 
метафоричні моделі дають можливість розширити уявлення про 
досліджувані концепти і виявити такі їх сторони, які не включено в 
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описи довідкової літератури, оскільки метафора «використовується для 
вербалізації понять, визначення того, що не мало до неї словесного 
вираження» [10, с. 66–67]. 

Завдяки використанню метафоричних моделей у педагогічному 
дискурсі можливе зближення психолого-педагогічних понять і термінів з 
їх повсякденним буденним уживанням, що сприяє ефективному 
сприйняттю, усвідомленому розумінню й засвоєнню навчальної 
інформації. Такими прикладами можуть слугувати особливості 
метафоричного моделювання найбільш уживаних базисних концептів 
педагогічного дискурсу, таких як «знання», «освіта», «виховання», 
«розвиток», «метод», «принцип», «оцінка», «процес», «урок», «учень», 
«учитель», «школа». 

Для репрезентації концептів «освіта» і «навчання» найчастіше 
використовуються такі метафоричні моделі, як «Подорож», «Будинок», 
«Будівництво», «Світ природи». Наприклад, засновник педагогіки як 
науки Я. Коменський відмічав, що навчання – це довгий шлях, 
розділений на певні періоди, які кожному учневі необхідно проходити 
усвідомлено. Ця метафорична модель використовується в публікаціях 
учителів-новаторів і сучасних учителів-практиків: «ми домагаємося, щоб 
з двох шляхів придбання знань – легкого й безтурботного, що не 
приносить радості подолання перешкод, і важкого, тернистого, такого, 
що дає радість творчості, – дитина свідомо вибирала другий шлях» 
(В. Сухомлинський); «це старт усього навчання, що забезпечує 
подальший рух аж до виходу в творчий космос», «учитель раптом одного 
разу побачить, що працює тільки з декількома учнями, які витримали 
непомірно високий темп руху» (В. Шаталов); «навчання обов’язково 
призводить до істотного просування учнів в їх розвитку» (М. Щетинін); 
«будь-яке навчання цікаво лише тоді, коли воно приводить у рух душевні 
сили» (С. Соловейчик). Використання такої метафоричної моделі в 
педагогічному дискурсі навчального заняття з педагогіки сприяє 
усвідомленому засвоєнню поняття й терміну «навчання» як процесу з 
орієнтацією на досягнення основної мети навчання впродовж 
конкретного проміжку часу. Ця метафорична модель дозволяє студентові 
усвідомити особливості процесу навчання (просування учня в певному 
темпі, який визначається індивідуальною своєрідністю дитини, умовами, 
в яких здійснюється процес навчання та які дозволяють оптимізувати 
результат, тобто полегшити учневі «рух у дорозі»). Таким чином 
реалізується зв’язок донаукових або так званих побутових, життєвих 
педагогічних уявлень і знань студентів із науковими термінами і 
поняттями, тобто метафора є своєрідною сполучною ланкою між 
семантичним простором педагогічної науки, професійного середовища, 
яке представляє викладач університету, і семантичним простором 
життєвих уявлень студентів про педагогіку і педагогічну професію. При 
цьому слід зазначити, що метафора у визначенні педагогічних понять 
створює ефект певної недомовленості й відкритості для подальшого 
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вільного тлумачення та інтерпретації. Наприклад, традиційні прийоми та 
форми навчання: «десантний метод», «прийом ланцюжку», «уроки 
відкритих думок», «психологічні світлофори» (В. Шаталов). 
Найменування нетрадиційних форм навчання (урок-бенефіс, урок-казка, 
урок-аукціон, урок-подорож, урок-тир) повинні сприяти варіативному 
конструюванню студентами задумів майбутніх уроків, вибору 
спеціальної інструментовки, тональності й емоційного фону навчання. 

Слід звернути увагу на те, що різні метафори можуть виділяти, 
структурувати й інтерпретувати різні аспекти одних й тих же концептів. 
Наприклад, актуальними в метафоричному моделюванні педагогічного 
дискурсу є концепти «учень» та «учитель», що визначають позиції в 
педагогічній взаємодії і спілкуванні. Презентація концепту «учень» за 
допомогою таких метафор, як «чиста дошка», «таємниця за сімома 
печатками», «м’яка глина», «податливий пластилін» з одного боку 
визначають пасивну позицію дитини як об’єкту педагогічної дії, а з 
іншого – використання такого роду метафор характеризує педагогічну 
позицію вчителя як суб’єкта цього процесу, його уявлення про світ, 
сутність процесів навчання і виховання. Але можливе використання й 
метафор, що відбивають активну позицію дитини й чуттєвий елемент 
суб’єктивно-емоційної сторони педагогічних стосунків: «квітка 
виховання» (В. Сухомлинський), «дитина як модель безмежності» 
(Ш. Амонашвілі) тощо. Безумовно, цікавим буде аналіз використання 
метафоричних моделей, що характеризують виховання в різні соціально-
історичні епохи. Наприклад, у Я. Корчака зустрічаються метафори 
«педагогічна попелюшка» і «педагогічний батрак», «пізнавальна 
витівка», «лихоманка букв». У працях А. Макаренка наявні метафори, 
народжені вже в інших соціально-історичних умовах – «завтрашня 
радість», «позитивні креслення правильного вчинку», «програма 
людської особистості» та ін. 

Властиві педагогічній діяльності події й ситуації можуть також 
бути представлені як метафоричні моделі міжособистісних стосунків. 
Найпоширенішими такими моделями у педагогічному дискурсі 
вважаються такі: «людина-людина», «людина-тварина», «людина-
предмет». Одним з яскравих прикладів використання цих метафоричних 
моделей є відомі моделі педагогічного спілкування В. Кан-Каліка 
«Гамлет», «Тетерук», «Локатор», «Монблан» та ін.  

Важливим завданням використання метафори в професійній 
підготовці педагога є розвиток та «оживлення» професійних смислів як 
структурних елементів образу професії педагога. В контексті 
поліфункційності метафори, зокрема її ролі у складних та суперечливих 
процесах маніпулювання свідомістю людини, особливої уваги заслуговує 
вивчення й аналіз інструментальної функції метафори, реалізація якої 
припускає певне лексичне маніпулювання, що проявляється в 
педагогічному дискурсі. 
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Таким чином, дослідження сутності та функцій метафоричних 
моделей у педагогічному дискурсі дозволяє зробити висновки, що 
основні функції педагогічного дискурсу реалізуються не лише в процесі 
використання науково-педагогічного тезаурусу, а передбачають активне 
застосування емоційно й експресивно забарвленої лексики, 
образотворчих засобів мови, в тому числі й метафори. Ми поділяємо 
точку зору В. Карасика, який стверджує, що без метафоричних моделей 
«неможливо організувати педагогічний дискурс, забезпечити розуміння й 
осмислення матеріалу», «саме метафора часто зумовлює перехід до 
нового знання, розширює освоєний людиною семантичний простір, 
виступає інструментом смислоутворення та обміну особистісним 
досвідом» [6]. Метафора в педагогічному дискурсі є одним з 
найважливіших засобів осмислення дійсності, в ній найяскравіше 
представлено інструментальний і продуктивний характер мови 
педагогіки, яка активно бере участь у сприйнятті, інтерпретації та 
концептуалізації педагогічної реальності. 

Перспективи подальших наукових розвідок пов’язані із вивченням 
технології використання метафоричних моделей як когнітивного 
механізму педагогічного дискурсу, психолінгвістичних аспектів 
сприйняття й усвідомлення метафори, розробкою та використанням 
метафоричних асоціативних карт при вивченні предметів педагогічного 
циклу, а також дослідження метафоричного арсеналу майбутніх учителів, 
етнокультурної специфіки педагогічної метафорики. 
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Ігнатович О. Г. Використання метафоричних моделей 

педагогічного дискурсу в процесі викладання педагогічних 
дисциплін в університеті 

У статті розглянуто проблему метафоричного моделювання 
педагогічного дискурсу в процесі викладання предметів педагогічного 
циклу. Акцентується увага на ролі метафори в процесі вивчення 
предметів педагогічного циклу, обґрунтовано її використання на усіх 
етапах професійно-педагогічної підготовки.  

Феномен метафоричного моделювання проаналізовано в контексті 
ідей гуманітаризації сучасної освіти з опорою на історико-логічний, 
педагогічний та лінгвістичний підходи. Показані можливості смислового 
розширення педагогічного потенціалу предметів указаного циклу за 
рахунок метафоричних моделей, зумовлених специфічним й унікальним 
характером педагогічних явищ і процесів, для яких характерні 
багатофакторність і непередбачуваність. На основі визначення базових 
метафоричних концептів педагогічного дискурсу представлено можливості 
виділення основних функціональних типів метафоричних перенесень.  

Ключові слова: модель, моделювання, метафора, метафоричне 
моделювання, дискурс, педагогічний дискурс, концепт.  

 
Игнатович О. Г. Использование метафорических моделей 

педагогического дискурса в процессе преподавания педагогических 
дисциплин в университете 

В статье рассмотрена проблема метафорического моделирования 
педагогического дискурса в процессе преподавания предметов 
педагогического цикла. Акцентируется внимание на роли метафоры в 
процессе изучения предметов педагогического цикла, обосновано её 
использование на всех этапах профессионально-педагогической 
подготовки. Феномен метафорического моделирования проанализирован в 
контексте идей гуманитаризации современного образования с опорой на 
историко-логический, педагогический и лингвистический подходы. 
Показаны возможности смыслового расширения педагогического 
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потенциала предметов указанного цикла за счет метафорических моделей, 
обусловленных специфическим и уникальным характером педагогических 
явлений и процессов, для которых характерна многофакторность и 
непредсказуемость. На основе определении базовых метафорических 
концептов педагогического дискурса представлены возможности 
выделения основных функциональных типов метафорических переносов.  

Ключевые слова: модель, моделирование, метафора, метафорическое 
моделирование, дискурс, педагогический дискурс, концепт.  

 
Ignatovich O. Using Metaphorical Models of Pedagogical Discourse 

in Teaching of Pedagogical Disciplines in the University  
In the article we can see the problem of metaphorical simulation of 

pedagogical discourse in process of teaching pedagogical cycle subjects. In this 
article focuses the role of metaphor in the process of studying the pedagogical 
cycle subjects,grounded it used at all stages of vocational and educational 
training and, accordingly, the metaphor is regarded as one of the teaching 
methods in teaching of subjects in this series in the process of future teacher’s 
professional training. metaphorical modeling phenomenon analyzed in the 
context of the ideas of modern education’s humanization, drawing on historical 
and logical, linguistic and pedagogical approaches. This study shows the 
possibility of semantic extension of pedagogical potential of objects specified by 
the cycle of metaphorical models due to the specific and unique nature of the 
pedagogical phenomenons and processes, which are characterized by multi-
factor and unpredictability. The author focuses on the definition of basic 
metaphorical concepts of pedagogical discourse, which makes it possible to 
identify the main functional types of metaphorical transfers.  

Key words: model, modeling, metaphor, metaphorical modeling, 
discourse, pedagogical discourse, concept. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 
 

Інтеграція України до єдиного європейського простору, динамічний 
розвиток інформаційного суспільства, відкритого для всіх та 
орієнтованого на інтереси людей, конвергенція вітчизняної освіти зі 
світовою, постійне зростання обсягу інформації вимагають 
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вдосконалення процесу професійної підготовки нового покоління кадрів. 
Виникає нагальна потреба у високомобільних, ініціативних, 
компетентних фахівцях, здатних до неперервного самовдосконалення, 
розширення власного кругозору, оволодіння новим високотехнологічним 
професійним інструментарієм шляхом здійснення безперервної 
самоосвітньої діяльності упродовж усього життя з використанням її 
новітніх форм та опорою на електронні інформаційні ресурси й освітні 
ресурси мережі Інтернет щодо реалізації соціальних, особистісних та 
професійних функцій. Така здатність має особливе значення для всіх без 
винятку спеціальностей, оскільки успішність будь-якої професійної 
діяльності безпосередньо залежить від уміння самостійно набувати 
знань, навичок, удосконалюючи свою компетентність у обраній галузі. 
Крім того, тенденції розвитку вищої освіти характеризуються 
перенесенням акцентів з освітньої діяльності на самоосвітню, 
зумовлюють зростання ролі самостійної роботи студентів у їх 
професійному становленні, інформатизація навчального процесу 
стимулює як удосконалення технологій викладання, так і оновлення 
форм, способів, методів та засобів самонавчання. 

У працях багатьох учених (І. Барсуков, М. Бондаренко, І. Вертилецька 
В. Іщенко, Г. Коджаспірова, М. Косенко, О. Малихін, І. Наумченко, 
М. Рогозіна, Н. Сидорчук, Р. Скульський, В. Шпак та інші) досліджувалась 
проблема самоосвітньої діяльності студентів як однієї з форм підвищення їх 
професійної майстерності. Важливість самоосвіти в інформаційному 
суспільстві підкреслювали А. Андрєєв, Л. Білоусова, В. Корвяков, 
В. Надеїн, Є. Полат, Г. Сєріков, М. Солдатенко, О. Шукліна та інші.  

Освітній потенціал мережі Інтернет у навчальному процесі 
розглянуто у працях Н. Морзе, Є. Полат, Ю. Рамського та інших. 
Удосконаленню професійної підготовки майбутніх фахівців, зокрема 
вчителів, засобами веб-сервісів присвячені роботи М. Золочевської, 
В. Осадчого, К. Осадчої та інших, роль сервісів web 2.0 у навчальній 
діяльності студентів вищих навчальних закладів висвітлено в 
дослідженнях Н. Балик, М. Козяр, Н. Хміль та інших. У свою чергу, 
використання інформаційних технологій у якості засобу самоосвіти 
розглянуто Є. Ганіним, Ю. Калугіним, О. Локтюшиною, О. Статіровою, 
О. Федоровою, С. Яшановим та іншими. Проте, наявна педагогічна 
практика свідчить про недостатню сформованість самоосвітніх умінь у 
студентів, їх неготовність у повній мірі використовувати освітній 
потенціал сучасного інформаційно-навчального середовища. Однією з 
вагомих причин такого стану є відсутність спеціальної уваги до 
специфіки самоосвітньої діяльності студентів в умовах відкритого 
доступу до нетрадиційних джерел інформації, реалізації підтримки 
професійної підготовки з використанням можливостей сервісів Інтернет, 
які розширюють інформаційне забезпечення навчального процесу, 
джерела отримання консультаційної допомоги тощо. 
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Мета статті полягає у висвітленні аспектів трансформації 
самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців в умовах сьогодення. 

Проблема самоосвітньої діяльності майбутнього фахівця 
дослджувалась як педагогами (С. Архангельський, А. Громцева, 
Б. Райський та інші), так і психологами (Л. Виготський, О. Ковальов, 
Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та інші), філософами (О. Бурлука, 
Б. Гершунський, В. Лозовий та інші), соціологами (І. Грабовець, 
Г. Зборовський, О. Шукліна та інші). Аналіз психолого-педагогічних 
доробків вчених (А. Айзенберг, М. Бондаренко, Н. Бухлова, 
Г. Коджаспірова, Р. Скульський та інші) свідчить про складність і 
багатоаспектність поняття «самоосвітня діяльність», яке детермінують як 
процес і результат розвитку умінь постановки навчальної задачі; 
реалізації навчальних дій і операцій за рішенням задачі; контролю й 
оцінки результату [6]; з одного боку, цілеспрямована й систематична 
пізнавальна діяльність студента, у процесі якої він самостійно 
вдосконалює свої компетенції, унаслідок чого відбувається якісний 
розвиток його особистості; з іншого – сукупність декількох «само-» 
діяльностей, основою яких є пізнання себе, установлення цілей, оцінка 
своїх можливостей, здібностей, якостей, що сприяють або 
перешкоджають самоосвіті [4]. Так, самоосвітню діяльність 
представляють як комплекс «само-»:  

• самооцінка (вміння оцінювати свої можливості);  
• самооблік (уміння брати до уваги наявність своїх можливостей); 
• самовизначення (вміння вибирати своє місце в житті, у 

суспільстві, усвідомити свої інтереси); 
• самооргіназація (вміння знайти джерело пізнання й адекватні 

своїм можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче 
місце та діяльність);  

• самореалізація (реалізація особистістю своїх можливостей);  
• самокритичність (уміння критично оцінювати переваги та 

недоліки власної роботи);  
• самоконтроль (здатність контролювати свою діяльність);  
• саморозвиток (результат самоосвіти) [2].  
Вищезазначене дало підставу в межах нашої роботи розуміти під 

самоосвітньою діяльністю майбутнього фахівця спосіб реалізації й 
успішного втілення в діяльності того або іншого змісту самоосвіти, 
спрямованого на досягнення певної особисто й суспільно значущої 
освітньої мети, якісну зміну особистості в процесі самостійного здобуття 
нових знань, яка орієнтує його на проектування особистих досягнень і 
підвищення професійної компетентності. Нами виокремлено 
характеристичні ознаки (самостійність, добровільність, керованість 
самою особистістю, спрямованість на задоволення пізнавальних потреб 
та інтересів, неперервність) та функції зазначеної діяльності (соціальні 
(ре-соціалізація, соціальні захищеність та інтеграція особистості), 
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особистісні (самовдосконалення й самоствердження особистості, 
самореалізація в професійній діяльності) та професійні (адаптивна, 
компенсаторна, інформаційна та розвивальна) [3].  

На підставі аналізу психолого-педагогічних джерел (А. Громцева, 
О. Малихін, Г. Сєріков, В. Шпак та інші) нами визначено етапи 
здійснення самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців, кожен із яких 
потребує сформованості відповідних умінь, навичок та якостей, 
наявності певного досвіду їх використання, а саме:  

• постановка мети (орієнтація; визначення мети);  
• планування (проектування дій; менеджмент часу);  
• організація (пошук інформації; налаштування робочого місця); 
• реалізація (безпосереднє виконання наміченого плану);  
• рефлексія (самоконтроль; самооцінка; самоаналіз; 

самокорекція) [1].  
Інновації в навчальному середовищі, проникнення інформаційно-

комунікаційних технологій в освіту сприяло появі якісно нового 
інформаційно-навчального середовища, в рамках якого зазначені 
технології застосовуються для супроводу самостійної пізнавальної 
діяльності, реалізації зв’язків між учасниками навчального процесу й 
доступу до світових інформаційних ресурсів освітнього призначення 
(А. Веряєв, С. Лещук, В. Лискова, О. Муковіз, О. Ракітіна, Ю. Рамський, 
М. Умрик, І. Шалаєв та інші). Так, це багатоаспектна цілісна, соціально-
психологічна реальність, що надає сукупність необхідних психолого-
педагогічних умов, сучасних технологій навчання й програмно-
методичних засобів навчання, побудованих на основі сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують супровід 
пізнавальної діяльності й доступ до інформаційних ресурсів 
(В. Красільнікова); сукупність умов, які сприяють виникненню й 
розвитку процесів інформаційно-освітньої взаємодії між тими, хто 
навчається, викладачем і засобами нових інформаційних технологій, а 
також формуванню пізнавальної активності за умови наповнення 
компонентів середовища (різні види навчального, демонстраційного 
обладнання, програмні засоби й системи, навчально-наочні посібники 
тощо) предметним змістом конкретного навчального курсу 
(С. Гончаренко); сукупність умов, що забезпечують процес навчання за 
рахунок наявності системи засобів «спілкування» із загальнолюдською 
культурою, що слугує як для зберігання, структурування й подання 
накопиченого знання, так і для їх передачі, опрацювання й збагачення, 
системи самостійних робіт з опрацювання інформації, інтенсивних 
зв’язків між учасниками навчального процесу – як вертикальних, так і 
горизонтальних (Є. Полат). Сучасне інформаційно-навчальне середовище 
містить інформаційну, організаційну, програмно-методичну, 
комунікативну, контрольно-оцінювальну складові та виконує такі 
дидактичні функції: інструктивно-організаційна, інформаційно-
когнітивна, комунікативна та контрольно-координуюча (Л. Білоусова, 
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А. Веряєв, О. Позднова, Є. Полат та інші). У нашій роботі під 
інформаційно-навчальним середовищем розуміємо якісно новий 
системно організований освітній простір, зорієнтований на застосування 
інформаційно-комунікаційних технологій для підтримки самостійної 
пізнавальної діяльності, вільного доступу до світових інформаційних 
ресурсів освітнього призначення й реалізації активних зв’язків між 
учасниками навчального процесу.  

Зважаючи на шляхи використання потенціалу сучасного 
інформаційно-навчального середовища, виокремимо трансформації 
самоосвітньої діяльності майбутнього фахівця в умовах сьогодення:  

• відкритість і динамічність інформаційного простору самоосвіти 
(доступність світового фонду освітньої інформації, який не є сталим, 
постійно оновлюється); 

• розширення форм самоосвітньої діяльності (самостійне 
опанування електронних курсів, тематичних Інтернет-ресурсів, участь у 
віртуальних професійних спільнотах, масових відкритих дистанційних 
курсах (MOOC), веб-проектах, вебінарах, інтернет-комунікаціях 
професійного спрямування тощо); 

• відсутність часових і територіальних обмежень щодо її 
здійснення (використання глобальної комп’ютерної мережі);  

• варіативність самоосвітніх електронних навчально-
інформаційних ресурсів (різноманіття за професійним призначенням, 
орієнтацією на певну категорію користувачів, способом подання тощо); 

• опосередкованість доступу до Інтернет-джерел (специфіка їх 
знаходження із застосуванням інформаційно-пошукових систем); 

• наявність додаткових можливостей для самоконтролю 
(використання автоматизованих, зокрема онлайн, контрольно-
діагностичних засобів для оцінювання власного рівня засвоєння 
навчальної інформації).  

Зазначене вище певним чином вплинуло на змістове та 
технологічне наповнення тих умінь, що забезпечують результативність 
самоосвітньої діяльності майбутнього фахівця в контексті сьогодення в 
цілому. Вони зазнають трансформації в контексті змін засобів, форм 
реалізації, інструментів і умов її здійснення.  

З метою підтримки самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців 
варто використовувати сучасні Інтернет-ресурси, які визначаються як 
сукупність інтегрованих програмно-апаратних та технічних засобів, а 
також інформації, призначеної для публікації в мережі Інтернет та 
представленої в певній текстовій, графічній або звуковий формах [5]. 
Розглянемо особливості їх застосування на різних етапах самоосвітньої 
діяльності майбутніх фахівців. Так, під час визначення цілей 
самонавчання та планування є можливість скористатися сервісами 
створення карт знань: Bubbl.us, MindMeister, Сасоо, Lucidchart, Mindomo 
тощо; Google-календарем (http://www.google.com/calendar). Досить 
важливими Інтернет-сервісами для формування як мотивації, так і 
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навичок самооцінювання студентів є віртуальні дошки: Realtimeboard, 
Trello, Symphonical тощо. 

Варто зазначити, що у якості інструменту менеджменту будь-якої 
діяльності, задачі, зокрема самоосвітнього характеру, доцільно 
застосувати діаграму Ганта з допомогою таких сервісів: SmartSheet 
«розумна таблиця» (www.smartsheet.com), Realtimeboard 
(www.realtimeboard.com), Teamer (http://www.teamer.ru), Gantter for 
Google Drive (http://www.gantter.com/). Графічне представлення 
самоосвітнього плану і графіку його виконання являє собою 
відображення завдань у вигляді відрізків на шкалі часу, що дозволяє 
оцінити послідовність їх виконання, відносні терміни та тривалість у 
цілому, порівняти запланований і реальний хід виконання. З метою 
стратегічного планування власної самоосвітньої діяльності студенти 
можуть використати популярний в менеджменті метод SWOT-аналізу, 
що полягає у виявленні факторів внутрішнього і зовнішнього середовища 
та поділі їх на чотири категорії: Strengths (сильні сторони), Weaknesses 
(слабкі сторони), Opportunities (можливості) і Threats (загрози), а 
допоможуть в цьому наступні сервіси: Gliffy (http://www.gliffy.com/), 
Realtimeboard (www.realtimeboard.com) тощо [3]. 

Ефективність організації та реалізації самоосвітньої діяльності 
майбутніх фахівців у мережі Інтернет досягається шляхом правильного 
здійснення певних кроків: пошук джерел інформації відповідно до 
поставлених навчальних завдань; виділення і первинна обробка 
відомостей; опрацювання різноформатної інформації і прийняття 
рішення на її основі; створення та представлення інформаційних 
продуктів. Так, з метою пошуку та збереження необхідної інформації 
доцільно використовувати: пошукові системи (Google, Yandex тощо); 
електронні бібліотеки; сервіси для зберігання необхідних сторінок 
(Bobrdobr, Symbaloo, Diigo, Evernote, So.cl тощо). 

Останній етап самоосвітньої діяльності майбутнього фахівця, 
рефлексія, підтримується он-лайновими контрольно-діагностичними 
засобами для оцінювання власного рівня засвоєння навчальної 
інформації (http://hotpot.uvic.ca, http://mytest.klyaksa.net/, 
http://www.classmarker.com, http://master-test.net/ru тощо) [3]. 

Отже, стрімко зростаючий потік інформації, зумовлений високими 
темпами розвитку науки й техніки, призводить до швидкого старіння 
професійних знань, що вимагає постійного їх оновлення та вдосконалення. 
У контексті сьогодення самоосвітня діяльність як один з головних 
факторів професійного й життєвого успіху фахівця зазнає певних 
трансформацій щодо засобів, інструментів, форм та умов її реалізації, які 
викликані інноваціями в інформаційно-навчальному середовищі, 
проникненням інформаційно-комунікаційних технологій в освіту в цілому. 
Її результативність залежить від здатності студента ефективно 
використовувати потенціал новітніх інформаційних технологій, зокрема 
Інтернет-ресурсів та сервісів з метою самовдосконалення. 
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Проведене дослідження не вичерпує зазначеної проблеми, зокрема 
перспективами подальших розвідок у цьому напрямку можуть бути 
дослідження європейського досвіду вирішення проблеми самоосвітньої 
діяльності фахівців в умовах сучасного Інтернет-простору. 
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Кисельова О. Б. Трансформація самоосвітньої діяльності 

майбутніх фахівців в умовах сьогодення 
Одним із провідних завдань вищої освіти є підготовка майбутніх 

фахівців, здатних до самоосвіти впродовж життя. Особливої актуальності 
зазначена проблема набуває в умовах динамічного розвитку 
інформаційного суспільства. У статті визначено сутність, 
характеристичні ознаки, функції та етапи самоосвітньої діяльності 
майбутнього фахівця. Розкрито сутність та функції інформаційно-
навчального середовища. Виокремлено аспекти трансформації 
самоосвітньої діяльності майбутнього фахівця в умовах сьогодення. 
Представлено Інтернет-сервіси для підтримки етапів самоосвітньої 
діяльності майбутнього фахівця, що забезпечують ефективність її 
здійснення в сучасному відкритому інформаційно-навчальному 
середовищі. 

Ключові слова: трансформація, самоосвітня діяльність, майбутній 
фахівець, інформаційно-навчальне середовище, Інтернет-сервіс. 
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Киселева О. Б. Трансформация самообразовательной 
деятельности будущих специалистов в современных условиях 

Одной из ведущих задач высшего образования является подготовка 
будущих специалистов, способных к самообразованию в течение жизни. 
Особую актуальность эта проблема приобретает в условиях динамичного 
развития информационного общества. В статье определены сущность, 
характеристические признаки, функции и этапы самообразовательной 
деятельности будущего специалиста. Раскрыты сущность и функции 
информационно-образовательной среды. Выделены аспекты 
трансформации самообразовательной деятельности будущего 
специалиста в современных условиях. Представлены Интернет-сервисы 
для поддержки этапов самообразовательной деятельности будущего 
специалиста, обеспечивающих эффективность ее осуществления в 
современной открытой информационно-учебной среде. 

Ключевые слова: трансформация, самообразовательная деятельность, 
будущий специалист, информационно-обучающая среда, Интернет-сервис. 

 
Kyselyova O. Transformation of Self-educational Activities of 

Future Specialists in Today's Conditions 
One of the most important tasks of higher educational establishment is the 

training of future specialists capable to the self-education during the life. Of 
special relevance, this problem acquires in the terms of dynamic develop of the 
information society. In the article the essence, characteristic features, functions 
and stages of self-educational activities of future specialist. The essence, and 
functions of information-learning environment are selected. Aspects of the 
transformation of self-educational activities of the future specialist in the of 
today's conditions are determined, namely: openness and dynamism of the 
information space of self-education; expansion of forms self-educational 
activities; lack of the time and territorial restrictions on its implementation; 
variability of self-education educational electronic information resources; 
mediation of access to Internet sources; availability of additional opportunities 
for self-control. Presented by Internet services for support stages of realization 
of self-educational activity of future specialist, which to ensuring the 
effectiveness of its implementation in modern public information-learning 
environment. The effectiveness of self-educational activities depends on the 
ability of the student use the potential of Internet resources and services for the 
purpose of self-improvement, in particular mind map, Google-calendar, Gantt 
chart, virtual boards, search engines, digital libraries, services for the storage of 
pages Internet, the facilities online control and diagnostic. 

Key words: transformation, self-educational activities, future specialist, 
information-learning environment, the Internet-service.  
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УДК 378.147:378.17 
 
Є. В. Кочерга 
 

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ВЧИТЕЛІВ ХІМІЇ 
 

Погіршення стану здоров’я підростаючого покоління вимагає 
підвищення професійного рівня педагога в сфері здоров’язбережувальної 
освіти, який визначається рівнем сформованості здоров’язбережувальної 
компетентності. Здоров’язбережувальна компетентність є складним 
поняттям та має свою визначену структуру і повинна формуватися 
протягом усього періоду навчання майбутніх вчителів хімії у вузі. 
Підвищення ефективності процесу формування здоров’язбережувальної 
компетентності майбутнього вчителя хімії вимагає розробка відповідного 
інструментарію для діагностування рівня сформованості досліджуваного 
поняття. До такого інструментарію ми відносимо критерії, показники та 
рівні сформованості здоров’язбережувальної компетентності. 

Питання розробки критеріїв та показників сформованості 
різноманітних компетентностей представленні у працях багатьох 
науковців (Є. Бондаревська, В. Сластьонін, О. Отравенко, С. Оргєєва 
І. Аннєнкова та інші). Проблеми формування здоров’язбережувальної 
компетентності розглядаються в працях Н. Башавець, В. Бобрицької, 
Т. Бондаренко, Д. Вороніна та інших. Аналіз досліджень вказує на 
відсутність єдиного підходу до визначення критеріїв, показників та 
рівнів сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх 
вчителів хімії.  

Метою статті є теоретичне обґрунтування критеріїв та показників 
сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх 
вчителів хімії.  

У психолого-педагогічній теорії поняття про ефективність 
сформованості певної характеристики особистості педагога є найменш 
розробленим. Саме тому науковці використовують різні критерії та 
показники ефективності. У «Психолого-педагогічному словнику» 
зазначено, що ефективність являє собою оціночну категорію, що 
характеризує результати освітньої діяльності за критерієм їх 
відповідності поставленим цілям» [7, с. 496–497]. Отже, під 
ефективністю формування здоров’язбережувальної компетентності 
майбутнього вчителя хімії ми розуміємо характеристику, яка визначає 
відношення між метою цього формування та досягнутими у процесі його 
здійснення результатами. 

Критерії і показники науковці розглядають як інструмент, який 
забезпечує можливість перевірки теоретичних положень, але вважається, 
що критерії та якісні показники дають суб’єктивну характеристику 
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досліджуваному явищу, а кількісні показники дають об’єктивну 
характеристику, даючи змогу виміряти його [4, с. 52]. 

Система міжнародних стандартів ISO визначає критерій як міру 
відбиття цілісності властивостей об’єкта, що забезпечує його існування; 
методологічний інструментарій управління якістю освіти; ідеальний 
зразок, що відображає вищий, досконалий рівень досліджуваного явища; 
засіб вибору або виміру альтернатив. А показник – це конкретний 
вимірник критерію, що робить його доступним для спостереження, 
обліку й фіксування [1]. 

В Енциклопедії освіти критерії та показники якості навчальної 
діяльності визначаються як сукупність ознак, на основі яких складається 
оцінка умов, процесу й результату навчальної діяльності, що 
відповідають поставленим цілям. Інше визначення стосується критеріїв 
якості педагогічної діяльності [3, с. 434]. Ми погоджуємося з думкою 
О. Отравенко [6] про те, що критерії виступають відповідним 
індикатором, на підставі яких проводиться оцінка динаміки та 
результативності експериментальних досліджень. 

Також цікавим, на нашу думку, є визначення поняття критерію, 
який дають О. Барабанщиков і М. Дерюгін: критерій – це мірило, тобто 
правило, яким треба користуватись під час діагностування; критерій – це 
рівень вияву певних якостей за питаннями опитувальника, анкети, тесту 
тощо [2, с. 32]. 

Основою визначення критеріїв та показників сформованості 
здоров’язбережувальної компетентності майбутніх вчителів хімії є 
структурні компоненти цієї компетентності. Отже, до критеріїв 
сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх 
вчителів хімії відносяться ціннісно-мотиваційний, інформаційно-
змістовий, конативний, організаційно-діяльнісний та результативно-
рефлексивний (рис. 1).  

Ціннісно-мотиваційний критерій визначає ставлення майбутнього 
вчителя до здоров’я і характеризується наступними показниками: ступінь 
сформованості ціннісних орієнтацій на необхідність збереження та 
зміцнення здоров’я, ступінь сформованості мотивації до здорового 
способу життя. Даний критерій встановлює місце інтегрального поняття 
здоров’я в структурі особистісних життєвих цінностей майбутнього 
педагога, його задоволеність при здійсненні діяльності з підтримки та 
збереження здоров’я.  

Інформаційно-змістовий критерій визначає рівень володіння 
теоретичними знаннями з питань здоров’язбережувальної педагогіки і 
характеризується наступними показниками: рівень володіння знаннями 
про здоров’я, його складові, рівень володіння знаннями про біохімічні 
основи здоров’я, вплив хімічних речовин на здоров’я, рівень володіння 
знаннями про способи збереження та зміцнення власного здоров’я, 
рівень володіння знаннями про здоров’язбережувальні освітні технології, 
які можна використовувати в освітньому процесі з хімії.  



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

 49 

 
Рис. 1. Структура сформованості здоров’язбережувальної  

компетентності майбутнього вчителя хімії 
 
Конативний критерій визначає рівень особистісно-поведінкового 

самовдосконалення майбутнього вчителя і характеризується наступними 
показниками: відсутність шкідливих звичок, раціональне харчування, 
дотримання гігієнічних правил, науково-обґрунтоване чергування 
режимів праці та відпочинку, фізична активність, уміння зняти 
психологічну напругу, самоосвіта з питань здоров’я.  

Організаційно-діяльнісний критерій визначає рівень професійно-
практичного володіння здоров’язбережувальними освітніми 
технологіями. Також цей критерій визначає активність майбутніх 
вчителів у придбанні досвіду використання загальних і прикладних знань 
збереження і зміцнення здоров’я, відображає ступінь розумової та 
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фізичної активності, самостійності, наполегливості в постійній діяльності 
щодо збереження та зміцнення здоров’я [5, с. 64]. Він характеризується 
наступними показниками: уміння організувати освітній процес з хімії на 
основі принципів здоров’язбережувальної освіти, уміння оцінити стан 
здоров’я учнів, зрозуміти їх індивідуальні особливості, уміння 
створювати позитивну психологічну атмосферу взаєморозуміння при 
організації освітнього процесу з хімії. 

Результативно-рефлексивний критерій визначає рівень уміння 
оцінити та скоригувати свою здоров’язбережувальну діяльність і 
характеризується наступними показниками: рівень оцінки та самооцінки 
здоров’язбережувальної діяльності, облік здоров’язбережувальної 
діяльності, прогнозування можливого розвитку якостей 
здоров’язбереження, аналіз результатів власної здоров’язбережувальної 
діяльності та розробка програми корегування діяльності з метою 
підвищення ефективності здоров’язбережувального освітнього процесу. 

Організація роботи з формування здоров’язбережувальної 
компетентності майбутніх вчителів хімії вимагає чіткого уявлення про 
рівні її сформованості. На основі критеріїв та показників ми визначаємо 
чотири рівні сформованості здоров’язбережувальної компетентності 
майбутніх вчителів хімії: високий, достатній, середній та низький. 

Отже, визначення критеріїв та показників сформованості 
здоров’язбережувальної компетентності є важливим елементом побудови 
освітнього процесу з хімії на засадах здоров’язбереження. На цій основі 
можуть бути розроблені педагогічні умови, необхідні для підвищення 
рівня сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх 
вчителів хімії. Перспективою дослідження вбачається розкриття змісту 
рівнів сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх 
вчителів хімії. 
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Кочерга Є. В. Критерії та показники сформованості 

здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя хімії 
У статті визначено необхідність розробки критеріїв та показників 

сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх 
вчителів хімії. Критерії та показники сформованості дозволяють оцінити 
ефективність освітнього процесу щодо формування цієї компетентності у 
майбутніх вчителів хімії. Розкрито сутність ціннісно-мотиваційного, 
інформаційно-змістового, організаційно-діяльнісного, конативного та 
результативно-рефлексивного критеріїв сформованості 
здоров’язбережувальної компетентності. До кожного з критеріїв 
підібрано відповідні показники, які визначають зміст кожного з 
критеріїв. Встановлено рівні розвитку здоров’язбережувальної 
компетентності (високий, достатній, середній та низький). 

Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність, критерій 
сформованості, показник сформованості. 

 
Кочерга Е. В. Критерии и показатели сформированности 

здоровьесберегающей компетентности будущего учителя химии 
В статье определена необходимость разработки критериев и 

показателей сформированности здоровьясберегающей компетентности 
будущих учителей химии. Критерии и показатели сформированности 
позволяют оценить эффективность образовательного процесса по 
формированию этой компетентности у будущих учителей химии. 
Раскрыта сущность ценностно-мотивационного, информационно-
содержательного, организационно-деятельностного, конативного и 
результативно-рефлексивного критериев сформированности 
здоровьесберегающей компетентности. К каждому из критериев 
подобрано соответствующие показатели, которые определяют 
содержание каждого из критериев. Установлены уровни развития 
здоровьесберегающей компетентности (высокий, достаточный, средний и 
низкий).  

Ключевые слова: здоровьесберегающая компетентность, критерий 
сформированности, показатель сформированности. 
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Kocherga E. Criteria and Indicators of Formed Health-saving 
Competence of Future Teachers of Chemistry 

The necessity of working-out criteria and indicators of formed health-
saving competence of future teachers of chemistry is determined in the article. 
Criteria and indicators of formed allow to evaluate the effectiveness of 
education process of forming this competence of future teachers of chemistry. 
The bases of definition criteria and indicators of formed health-saving 
competence is it’s structural components. The essence of value and 
motivational, informational and sense, conative, organizational and pragmatist, 
resultative and reflexive criteria of formed health-saving competence of future 
teachers of chemistry are defined. The indicators are selected to all of this 
criteria. On the bases of precise value and motivational, informational and 
sense, conative, organizational and pragmatist, resultative and reflexive 
criteria and indicators also distinguish the levels of formed health-saving 
competence of future teachers of chemistry. They are high, sufficient, medium 
and low. The content of criteria and indicators of formed health-saving 
competence is a basis for determining the pedagogical conditions necessary 
for its formation in the process of students’ professional training. All of this 
indicators are very important and should be investigated in theoretical and 
practical educational sphere. 

Key words: health-saving competence, criteria of formed, indicators of 
formed. 
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Л. В. Лебедик  
 

МОДУЛЬНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ 
ШКОЛИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ СИСТЕМ  

В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ 
 
Підготовка викладачів вищої школи до проектування дидактичних 

систем в умовах магістратури у вищих навчальних закладах України 
зумовлює низку актуальних педагогічних завдань, які потребують 
наукового обґрунтування. Відчувається недостатність навчальних 
дисциплін для повноцінної підготовки викладачів вищої школи до 
проектування дидактичних систем в умовах магістратури – «Методика 
викладання у вищій школі» та двох-трьохтижнева педагогічна практика. 
На жаль, програма цієї дисципліни охоплює лише деякі аспекти 
педагогічної підготовки, тому її слід налагодити на зразок підготовки 
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вчителів у педагогічних університетах та викладачів у класичних 
університетах. У сучасних умовах важливості підвищення якості 
підготовки викладачів вищої школи в умовах магістратури виникає 
потреба максимального використання наявних резервів, зокрема, 
модернізації існуючих форм такої підготовки у вищій школі.  

Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’язання проблеми, 
показав, що дослідження форм підготовки викладачів вищої школи в 
умовах магістратури можуть базуватися на теоретико-методологічних 
працях Ю. Бабанського, І. Беха, Б. Гершунського, С. Гончаренка, 
В. Загвязинського, І. Зязюна, В. Кременя та ін.; працях з дидактики 
професійної освіти А. Алексюка, Р. Гуревича, О. Дубасенюк, Н. Ничкало, 
В. Стрельнікова, Л. Хомич, П. Юцявічене та ін. Разом з тим, аналіз 
наукових праць вітчизняних авторів [1–4 та ін.] показав, що поза увагою 
дослідників залишилися питання теоретичних засад підготовки 
викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах 
магістратури в контексті принципів Болонської декларації. 

Зважаючи на це, метою даної статті стало теоретичне проектування 
модульного підходу до педагогічної підготовки магістрів, який би 
забезпечив необхідну підготовку викладачів вищої школи до 
проектування дидактичних систем в умовах магістратури.  

Застосування модульного навчання передбачало також і 
проектування відповідних йому форм організації навчання. Серед форм 
навчання як конструкцій відрізків процесу навчання, які 
характеризуються особливими способами управління, організації і 
співробітництва студентів у навчальній діяльності, нами 
застосовувалися: фронтальні; групові (організація навчальної діяльності 
у відносно постійних групах); бригадні (організація навчальної 
діяльності у спеціально створених тимчасових групах); кооперативно-
групові (кожна контактна група виконувала частину спільного завдання); 
диференційовано-групові (організація роботи груп студентів з рівними 
навчальними можливостями); парні (робота в парах постійного і 
змінного складу); індивідуальні, які передбачали індивідуалізовану і 
індивідуалізовано-групову форми навчання. 

У експерименті брали участь магістранти спеціалізації «Педагогіка 
вищої школи», навчальним аланом підготовки яких передбачене 
вивчення навчальної дисципліни «Дидактичні системи у вищій школі». 
Метою дисципліни є формування системи теоретичних знань і 
практичних навичок проектування викладачем дидактичних систем у 
вищій школі, а предметом – концепція проектування дидактичної 
системи підготовки фахівців у вищих навчальних закладах; технологія 
проектування основних елементів дидактичної системи (мети, змісту, 
засобів і технологій навчання та навчального середовища); методика 
експериментальної перевірки ефективності даної системи на основі 
модифікації вимог міжнародних стандартів до підготовки певної 
категорії фахівців. До даної дисципліни ввійшли чотири змістові модулі: 
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1) «Методологічні підходи до вивчення дидактичних систем у вищій 
школі»; 2) «Мета і зміст навчання як складові дидактичної системи»; 
3) «Технології, методи, форми і засоби навчання в дидактичній системі»; 
4) «Забезпечення якості проектування дидактичної системи». 

Магістранти спеціалізації «Педагогіка вищої школи» мали 
реалізувати індивідуальне пізнання і спільний пошук відповідей на 
запитання, сприяти засвоєнню змісту в діяльності проектування власної 
дидактичної системи і форм навчання зокрема. Вважаємо за доцільне 
використання оптимального поєднання індивідуальних (кожен студент 
самостійно виконує спільне завдання), індивідуалізованих (студент 
виконує окреме власне завдання), групових (в різних варіантах), 
фронтальних форм проблемного навчання. 

Вивчення курсу «Дидактичні системи у вищій школі» 
розпочиналося зі змістового модулю «Методологічні підходи до 
вивчення дидактичних систем у вищій школі», який має методологічне 
значення для засвоєння всього навчального курсу, адже без знання 
загального важко розібратися у конкретному. На лекції студенти 
знайомилися з метою і планом всього навчального блоку, проходили 
тестовий контроль знань у блоці «вхід» і вибирали індивідуальну 
траєкторію навчання. Важливим елементом вступної лекції 
використовувався професійно орієнтований епізод, який створював 
емоційний настрой на сприймання курсу (епіграф, картина, уривок із 
книги тощо). Під час вивчення теми «Європейська освітня інтеграція» 
викладач інформував студентів про роль освіти в розвитку партнерства 
України з іншими державами, можливості входження освіти і науки 
України у європейське інформаційне та освітнє поле, яке є вагомим 
чинником економічного, соціального, інтелектуального, інноваційно-
технологічного та культурного розвитку. Важливо було довести до 
свідомості студента значимість розуміння суті Болонського процесу як 
засобу інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи для 
майбутньої діяльності магістра спеціалізації «Педагогіка вищої школи» з 
проектування власних дидактичних систем. Для детального вивчення 
проблеми студентам рекомендувалася довідкова література, документи. 

Модульний підхід дав змогу змінити систему лекційних занять: 
розглядати зміст предмета не тільки оглядово, а й за раніше розробленою 
модульною програмою, яка вивчалася методом «заглиблення в предмет». 
Це передбачало своєрідну підготовку студентів до лекцій: вони завчасно 
вивчали схему теоретичного блоку навчального модулю із запитаннями і 
проблемними завданнями лекції, а потім уже на лекційному занятті з 
даної теми вони аналізували їх і обговорювали разом з викладачем. 

Експериментальний пошук показав, що найбільше активізують 
подання навчального матеріалу такі різновиди лекцій: лекція із 
запланованими помилками, лекція удвох, лекція-диспут, проблемна 
лекція тощо. На таких лекціях здійснювалося активне засвоєння змісту 
навчання, зростала роль діалогічної взаємодії і спілкування. Студенти 
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відзначали доцільність такої роботи, оскільки під час лекції вони більше 
зайняті не механічним конспектуванням, а перебували у постійній 
напрузі думки; мислили разом з викладачем, логічно пов’язуючи 
вивчений матеріал з новим. 

На проблемних лекціях з курсу «Дидактичні системи у вищій 
школі» обов’язковим було створення проблемних ситуацій – такого 
психічного стану протиріччя, неузгодженості у свідомості студента, яке 
викликало почуття здивування, подиву, нерозуміння, бажання вирішити 
проблему. Проблемні ситуації породжували і зміцнювали пізнавальну 
мотивацію студентів. Так, на початку вивчення теми «Адаптація вищої 
освіти України до вимог Болонського процесу» формулювалося таке 
запитання: «Якої якості зміни з’являться у вищій освіті України у зв’язку 
з Болонським процесом?» Студенти з’ясовували, що ці зміни можуть 
бути визначенні термінами «модернізація», «реформа» або «революція». 
Майбутні магістри спеціалізації «Педагогіка вищої школи» чітко 
вказували на відмінність значення цих понять: модернізація – 
удосконалення окремих елементів системи; реформа – суттєве 
удосконалення системи за збереження попередньої якісної основи; 
революція – прискорення темпів (на відміну від еволюції), об’єктивно 
необхідний перехід суспільства чи його підсистеми (освіти) на новий, 
якісно вищий ступінь розвитку. 

Створювалася проблемна ситуація, яка інколи вела до зіткнення 
різних точок зору. Так, до першого варіанту схильний В. Журавський, 
другого – В. Кремень [1]. Викладач зосереджував увагу студентів на 
логіці аналізу суті Болонського процесу, який був в основі протилежних 
висновків. Вихід із проблемної ситуації міг бути двох видів – викладач, 
показуючи причини протиріч, підводив студентів до готових висновків 
або залучав студентів до персональної участі у вирішенні проблемних 
питань. Оскільки схема теоретичного блоку навчального модуля, як 
правило, виконувала орієнтуючу функцію, перед студентами також 
ставилося завдання складання тез або конспектування запропонованого 
викладачем навчального матеріалу. 

На лекції викладач реалізував, в основному, фронтальну форму 
навчання, включаючи, де можливо, групову (завдання давалися 
студентам завчасно, результати обов’язково обговорювалися на лекції) та 
індивідуалізовану (самостійна підготовка завдань окремим студентом 
для монологічного виступу на лекції) форми навчання. 

Робота студентів у групах полягала в тому, що малим групам (по  
2 – 5 осіб) пропонувалися певні запитання (навчальні проблеми), які були 
складовими провідної професійно орієнтованої проблеми, яка 
розглядалася на занятті. Пошук відповідей на поставлені запитання 
(навчальні проблеми) здійснювалося в малих групах через їх подрібнення 
на менші проблеми і питання різних рівнів складності, які розподілялися 
між учасниками малих груп для індивідуального виконання чи у парах 
(рівень складності з метою мотивації вибирали самі студенти). 
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Індивідуально чи в парах знайдені рішення окремих завдань потім 
обговорювалися у малих групах і колективним рішенням, по-перше, 
виставлялася оцінка за виконання завдання і, по-друге, обґрунтовувалася 
відповідь на загальне запитання малої групи для подальшого його 
винесення на обговорення провідної професійно орієнтованої проблеми в 
усій навчальній групі.  

Проводилися практичні заняття згідно модульної програми, а також 
обов’язково виділявся час для самостійної роботи студентів. В умовах 
пропонованого модульного підходу основними видами самостійної 
роботи була підготовка проекту викладання дисципліни за модульною 
системою або підготовка і проведення окремого навчального заняття. 

Так, виконання самостійної роботи з курсу «Дидактичні системи у 
вищій школі» на тему «Підготовка і проведення навчального заняття» 
здійснювалася за таким орієнтовним планом: 1) назва теми; 2) мета 
роботи (навчальна, виховна, розвиваюча); 3) тривалість заняття; 
контингент слухачів; 4) зміст навчального матеріалу; 5) використані 
методи, засоби навчання; форми організації навчання; 6) завершальний 
етап (методи контролю і оцінювання знань, домашнє завдання). 

Контроль за допомогою комп’ютерної програми у формі 
різнорівневих тестових завдань доповнювався термінологічними і 
смисловими диктантами з теми, кожний варіант яких перевірявся іншими 
студентами. При цьому той, хто перевіряв, міг використовувати матеріал 
лекцій, підручників, що значною мірою поглиблювало чи коректувало 
їхні знання. Такі завдання давалися малоактивним і не дуже «сильним» 
студентам, що сприяло їхньому «підтягуванню» у ході перевірки робіт, 
за умови об’єктивності виставлення оцінок. Особливо мотивувало 
студентів проведення залікового заняття шляхом складання тематичного 
професійно орієнтованого кросворду із відповідним оформленням. 
Завдання виконувалися як індивідуально, так і в парах, у кінці залікового 
заняття презентувалися з метою обговорення і виявлення кращих. 

У кінці кожного модулю з курсу «Дидактичні системи у вищій 
школі» підводилися підсумки роботи і орієнтування студентів у змістові 
наступного модуля. Структура модуля була чіткою і послідовною. Після 
визначення теми, мети вивчення матеріалу, «вхідного» тестового 
контролю знань проводилася актуалізація, яка полягала у повторенні 
певного обсягу відомих студентам даних, необхідних для наступного 
поглиблення і узагальнення їхніх знань з цих питань.  

Для пошуку відповіді на поставлені запитання студенти мали 
оволодіти теоретичним матеріалом. Для цього викладач пояснював 
студентам матеріал теми, орієнтував їх у змістові схем теоретичного 
блоку навчального модулю (первинне і вторинне пояснення 
теоретичного матеріалу за повною і скороченою схемою орієнтовної 
основи дій відповідно). Цим забезпечувався на проблемній лекції етап 
складання схеми орієнтовної основи дій. 
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Під час виконання групових видів робіт досягалася мета створення 
сприятливих умов для співробітництва студентів, що сприяло більш 
ефективному запам’ятанню навчального матеріалу. Викладач виконував 
у цей час функцію консультанта. У кінці самостійної роботи через 
програмований контроль або в ігровій формі виявлялися ті результати, а 
також елементи навчального матеріалу, які викликали у студентів 
труднощі, на них зверталася увага на наступних заняттях. 

Основними видами позааудиторної самостійної роботи магістрів 
спеціалізації «Педагогіка вищої школи» була підготовка до блоку 
навчальних занять, виконання практичних завдань (виконання тестів, 
завдань, підготовка до тренінгів, рольових ігор, самостійних робіт). 
Практикувалося відповідне оформлення і обговорення на завершальних 
заняттях з модулю. 

На практичних заняттях здійснюється етап закріплення знань у 
пам’яті, розвиваються вміння і навички студентів застосовувати їх на 
практиці у стандартних і нестандартних ситуаціях. Тут, по-перше, 
відпрацьовувався матеріал, який викликав у студентів труднощі; по-
друге, виконувалися завдання, які вимагали використання знань у 
практичній діяльності. Для виконання цих завдання застосувалися 
заняття на зразок деяких видів диктантів (смисловий, графічний, 
термінологічний), тести, складні завдання («Наведіть приклади», «Дайте 
характеристику»), а також ігрові види робіт – кросворди, ребуси тощо. 

На практичному занятті викладач виділяв час на обговорення 
«проблемних» запитань, підготовлених «активними» студентами. Аналіз 
відповідей здійснювався в усій навчальній групі, студенти могли 
керуватися комплектом навчально-методичних засобів, додатковою 
літературою, рекомендованою в «теоретичному», «проблемному», 
«поглибленому» блоках навчального модулю. 

На заліковому занятті з метою перевірки рівня набутих знань і 
вмінь студентам пропонувалося виконати тестові завдання різних рівнів 
складності. Крім оцінювання знань студентів, формувалися їхні вміння 
аналізу і самоаналізу діяльності і її результатів, тому застосовувався 
взаємоконтроль і самоконтроль.  

Під час вивчення оглядових тем організовувалися конференції, 
наприклад, «Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки». 
Конференцію відкривала лекція викладача, де характеризувалася сучасна 
епоха, роль і місце освіти в ній, сучасні принципи побудови та завдання 
вищої освіти у розвинених країнах. Потім формулювалися проблеми, які 
мали бути висвітлені на конференції. Основна частина заняття – виступи 
доповідачів за матеріалами рефератів, виконаних індивідуально чи в 
групах (за бажанням студентів), їх обговорення. На завершення 
конференції з допомогою викладача робилися висновки про важливі 
досягнення учасників конференції, оцінювалася їх робота. Підсумкова 
оцінка виставлялася викладачем на основі оцінок-описів самих студентів. 
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Ділова гра є методом імітації (наслідування, зображення, 
відображення) прийняття управлінських рішень в різних ситуаціях 
шляхом гри (програвання, розігрування) за завданнями чи виробленими 
самими учасниками гри правилами. Розігрувалися такі ситуації як 
«Проведення конференції, «круглого столу», консультації тощо», 
«Складання індивідуального навчального плану студента». При цьому 
студенти по черзі виконували ролі: викладача, декана, куратора, 
методиста, інспектора, студента. Це заняття вимагало великої підготовчої 
роботи і планувалося завчасно: складався сценарій, розподілялися ролі, 
вибиралися ситуації. Завершальний етап заняття – традиційне підведення 
підсумків, визначення кращих, виставлення оцінок, установка на 
підготовку до наступного заняття. Ділова гра, ставлячи студента у 
ситуацію реальних дій в ролі конкретної діючої особи, змушувала його 
мислити конкретно і предметно, з ясно усвідомленою метою досягти 
реального результату – навчитися проектувати документи, передбачені 
Болонською системою. Це загострювало увагу студента, робило 
цілеспрямованим мислення, а, отже, сприяло кращому засвоєнню. 

Висновком з даного дослідження може бути констатація того, що 
пошук ефективних форм педагогічної підготовки майбутніх магістрів 
спеціалізації «Педагогіка вищої школи» до проектування дидактичних 
систем показує шлях підготовки до проектування дидактичних систем 
будь-яких магістрантів, які мають право викладання у вищій школі. 
Уточнення того, що найефективнішими з них є інтерактивні форми 
навчання і практична підготовка до проектувальної діяльності магістра як 
викладача, у свою чергу, визначає перспективи подальших досліджень.  
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Лебедик Л. В. Модульний підхід у підготовці викладачів вищої 

школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури 
Проблематика удосконалення форм педагогічної підготовки 

майбутніх магістрів до проектування дидактичних систем в контексті 
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принципів Болонської декларації аналізується через призму модульного 
підходу. Завдяки модульному підходу дослідником було змінено систему 
лекційних занять – зміст предмета розглядався не тільки оглядово, а й за 
раніше розробленою модульною програмою, яка вивчалася методом 
«заглиблення в предмет». Зроблено висновок, що найефективнішими з 
форм навчання є інтерактивні та практична підготовка до проектувальної 
діяльності будь-яких магістрів як викладачів вищої школи, а не лише 
магістрів спеціалізації «Педагогіка вищої школи». 

Ключові слова: викладач вищої школи, магістр, дидактична система, 
форма навчання, Болонський процес. 

 
Лебедик Л. В. Модульный подход в подготовке преподавателей 

высшей школы к проектированию дидактических систем в условиях 
магистратуры 

Проблематика совершенствования форм педагогической 
подготовки будущих магистров к проектированию дидактических систем 
в контексте принципов Болонской декларации анализируется через 
призму модульного подхода. Благодаря модульному подходу 
исследователем была изменена система лекционных занятий – 
содержание предмета рассматривался не только обзорно, но и по ранее 
разработанной модульной программе, которая изучалась методом 
«погружения в предмет». Сделан вывод, что наиболее эффективными из 
форм обучения являются интерактивные и практическая подготовка к 
проектировочной деятельности любых магистров как преподавателей 
высшей школы, а не только магистров специализации «Педагогика 
высшей школы». 

Ключевые слова: модульный подход, преподаватель высшей школы, 
магистр, дидактическая система, форма обучения, Болонский процесс. 

 
Lebedyk L. Modular Approach in Training High School Teachers to 

Design Didactic Systems in Magistracy 
The topics of improving forms of pedagogical training of future masters 

in the context of the Bologna declaration analyzed through the spectacle of 
modular approach. 

Among the forms of training as a learning process structures segments, 
which are characterized by special ways of administration, organization and 
cooperation of students, the author used: front; group (organization of training 
activities in relatively permanent groups); team (organization of training 
activities in temporary groups specially created for specific tasks); cooperative 
groups (each contact group performes the part of common task); differentiated 
groups (organization of students’ groups with equal educational 
opportunities); work in pairs; individual work. 

The main types of extracurricular and individual units for masters were 
preparing for classes, practical tasks (tests, individual tasks, preparation for 
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training, role-playing, independent work). The proper registration and 
discussion were used for the final classes of the module. 

It was concluded that the interactive form is the most effective one of 
education and practical training for master as a teacher of higher school.  

Key words: modular approach, high school teacher, master’s degree, 
magistrate, didactic system, educational form, Bologna process. 
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СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ  
МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

 
Сучасна людина активно творить свою долю у складному, 

багатовимірному соціумі, бере участь у різних видах діяльності, 
орієнтується в соціальному вирі подій та явищ – соціальних, 
економічних, інформаційних, ґрунтуючись на досвіді старших поколінь. 
Психологічна та організаційна сформованість у вирішенні життєвих 
ситуацій, вмотивованість до досягнення успіху – це першочергове у 
вихованні особистісних якостей. Одним із актуальних є питання 
розвитку соціально активної особистості, формування у неї готовності і 
вміння брати участь у діяльності. 

Проблема соціальної активності особистості розкривається у 
працях філософів (В. Андрущенко, Ю. Волков, О. Кирилюк, В. Коган, 
В. Мовчан, М. Вебер та інших), педагогів, психологів (А. Макаренко, 
В. Сухомлинський, Б. Ананьєв, К. Абульханова-Славська, О. Киричук, 
А. Мудрик та інші). 

Метою статті є визначення змістових компонентів соціальної 
активності молодших школярів. 

У філософському словнику термін «активність» розглядається, як 
поняття, що відображає характер функціонування індивідів та соціальних 
груп у суспільстві. Активність пов’язана з перетворенням інтересу 
в фактор дії, з пізнанням, цілеполяганням та перетворенням дійсності, 
обумовлена діяльною природою людини, протиріччями між умовами 
існування та об’єктивними потребами особистості, спрямована на 
ліквідацію невідповідності між потребами й умовами буття суб’єкта [11]. 

Термін «соціальний» (від лат. socialis – загальний, суспільний) – 
стосується всього загальнолюдського, тобто того, що пов’язане із 
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спільним життям людей, різними формами їх спілкування, передусім 
того, що належить до суспільства й суспільності... [12] 

Соціальну активність ми розуміємо як внутрішній регулятор 
діяльності людини в соціумі. Зокрема, активність особистості своє найвище 
вираження отримує в самодіяльності як особливому виді суспільно-
корисної діяльності та відзначається її ініціативністю й самодіяльністю. 
Соціальна активність передбачає сформованість соціальних якостей. 

Соціальні цінності, які відповідають потребам та інтересам 
особистості, у поєднанні з соціальними нормами складають єдину 
ціннісно-нормативну систему регуляції поведінки індивіда, а також 
виступають у якості феноменів суспільної свідомості. Саме вони 
набувають для особистості значення цілей, соціальних орієнтирів, 
мотивують діяльність і дають змогу здійснювати її в певних соціально 
схвалених межах [1, с. 58–59]. 

Аналізуючи змістові складові соціальної активності особистості 
автори виділяють основні такі компоненти: афективний (особистість 
емоційно ставиться особистості до життєвих потреб та діяльності, 
наявності емоційного досвіду, спілкування); когнітивний (обсяг 
соціальної інформації, як результату пізнання особистості явищ дійсності 
законів природи і суспільства); аксіологічний (спрямованість соціальних 
орієнтацій, що проявляються в характері інтересів, ідеалів, устремлінь; 
мотиви спілкування і взаємодії з оточуючими; ціннісні орієнтації в 
основних сферах діяльності); праксеологічний (формування 
організаторських умінь і навичок, управлінських, виконавських, 
необхідних для здійснення соціально-комунікативної, громадської, 
навчально-пізнавальної, трудової діяльності [3; 4; 5, с. 9–12] 

У структурі соціальної активності молодших школярів ми 
виокремлюємо емоційно-ціннісний, праксичний, когнітивний компоненти. 

Емоційно-ціннісний компонент інтегрує цінності, установки, 
переконання особистості й слугує основою формування мотивів 
соціально-комунікативної культури особистості. Він передбачає 
сформованість моральних, комунікативних почуттів; гуманістичну 
установку на спілкування; вміння диференціювати та адекватно в процесі 
спілкування виражати власні почуття та психоемоційні стани; 
використовувати емоційну експресію, як засіб спілкування; розвинуту 
емпатію, позитивну «Я – концепцію», наявність емоційно-позитивного 
ставлення до ровесників, старших, самого себе, оточуючої дійсності; 
емоційну саморегуляцію (В. Тернопільська). 

Слід зазначити, що емоції залежать від мотивів і беруть участь у 
регуляції діяльності, поведінки в цілому. Невідповідність між мотивами і 
реальною поведінкою супроводжується емоційними переживаннями. На 
цій основі ґрунтується моральна функція емоцій – прямий сигнал про 
розлад між буттям і свідомістю, між учинком і його моральним 
значенням. Емоції безпосередньо пов’язані з основними мотивами 
життєдіяльності особистості й можуть тонше, швидко обминаючи логічні 
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розміркування, підказати, як потрібно оцінювати ту чи іншу подію, 
людину, вчинок [392, с. 11]. 

За вченими найкращим засобом у справі виховання є дати 
проявитися в душі дитини будь-якому позитивному почуттю, і залежно 
від сили цього вияву в душі тоді залишиться певний слід, пам’ять про 
пережите, що спрямовує волю. Хай діти відчують, якими вони можуть 
бути чесними, відкритими, благородними, простими, добрими, 
діяльними. Хай вони запам’ятають хороші порухи своєї душі і стануть 
вірити собі. Це дуже важливо [425, с. 148]. 

Праксичний компонент соціальної активності передбачає 
оволодіння дітьми комунікативними вміннями і навичками, які 
дозволяють успішно встановлювати контакти з іншими людьми; 
експресивними уміннями, що забезпечують адекватний висловлюванням 
міміко-пантомімічний супровід; перцептивно-рефлексивними уміннями, 
що уможливлюють пізнавати внутрішній світ партнера по спілкуванню 
та розуміння самого себе. Цей компонент репрезентує свідомо 
регульовану поведінку на основі соціально-значущих норм, правил; 
соціальну активність; успішну адаптацію молодших школярів у соціумі. 
Його можна охарактеризувати як здатність виявляти ініціативу та 
творчість, приймати обґрунтовані адекватні рішення в ситуаціях 
міжособистісної взаємодії. Окрім того, він спонукає вихованців до 
мобілізації зусиль, спрямованих на самопізнання, самореалізацію ними 
власних можливостей, до саморозвитку їх як суб’єктів соціально-
активної особистості [10]. 

Когнітивний компонент актуалізує набуття молодшими школярами 
знань і навичок взаємодії з оточуючими, та дотримання й усвідомлення 
прийнятих у суспільстві цінностей, моделей і норм поведінки.  

У цьому контексті слід наголосити, що у кожному суспільстві 
створюється своя система норм і цінностей, виконання яких є 
обов’язковим для його членів. Більшість цих унормованих зразків 
поведінки люди переймають і використовують у своїй життєдіяльності 
неусвідомлено, у силу усталених традицій. 

На думку Л. Канішевської, яка зазначає, що завдяки когнітивному 
компоненту індивід засвоює соціальний досвід, що охоплює набуття 
відомостей про форми суспільного життя та взаємодію людей, про 
соціальні інститути, соціальні норми та цінності; формування 
затребуваної сукупності основних соціальних ролей [2]. Завдячуючи 
когнітивному компоненту визначає ступінь аналітичного розвитку 
молодшого школяра та творчого підходу до проблем, справ. 

Т. Мальковська, розглядає соціальну активність школярів з одногу 
боку як стійку рису учня: життєдіяльну, цілеспрямовану, ініціативну, 
відповідальну з максимальною вимогливістю до себе, яка проявляється  у 
соціальних  знаннях, навичках, уміннях. З іншого боку як заохочення до 
діяльності. Виходячи з цього, вчена виділяє такі критерії соціальної 
активності: спрямованість соціальних орієнтацій, кількісні та якісні 
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показники провідних видів діяльності та мотиви, які спонукають до 
взаємодії з оточуючими людьми [6]. 

Н. Щуркова зазначає, що в процесі спільної діяльності, коли 
школяр взаємодіє з іншими людьми, відбувається оволодіння вихованцем 
етичним досвідом; набуваються відповідні етичні уміння; формуються 
стійкі реактивні риси, що складають характер людини, породжується 
структура особистісних цінностей, у їх системі людина як цінність 
перебуває ієрархічно на найвищому рівні, формується усвідомлене 
ставлення школяра до себе як людини, набувається відчуття 
самоцінності. Окреслює коло поведінкових характеристик людини, що 
відображають культуру її ставлення до інших: особистість зважає на 
присутність іншої людини й вибудовує свої дії з урахуванням її інтересів; 
контролює свій настрій, не пригнічує ініціативи іншого, завжди готова 
висловити своє доброзичливе ставлення й привітність щодо інших і 
реалізує цю готовність за потреби [10, с. 25–26]. 

Соціальну активність можна розглядати як складне інтегральне 
утворення, що включає в себе компоненти двох рівнів: міжособистісної й 
операційно-діяльнісної взаємодії. Воно спрямоване на установлення 
соціальних контактів дитини, побудову стійких взаємин у соціумі. 

Таким чином, соціальна активність передбачає готовність 
молодшого школяра до взаємодії у соціумі. У структурі соціальної 
активності ми визначаємо: емоційно-ціннісний, когнітивний, практичний 
компоненти, які репрезентуються у соціальній поведінці, соціальній 
позиції вихованців. 
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Литвиненко О. Г. Структура соціальної активності молодшого 

школяра 
У статті розглянута структура соціальної активності молодшого 

школяра у сучасній довідковій літературі. 
Визначено змістові компоненти соціальної активності молодших 

школярів. Розглянуто етимологію тлумачення понять «активність» та 
«соціальний», що відображають характер функціонування індивідів та 
соціальних груп у суспільстві. Узагальнено погляди вчених на змістові 
складові соціальної активності особистості. 

Доведено, що однією з найголовніших умов розвитку активності 
виступає взаємодія індивіда з соціумом, що проявляється у 
різноманітних видах діяльності, задоволенні соціальних потреб. 

Визначено, у структурі соціальної активності: емоційно-ціннісний, 
когнітивний, практичний компоненти, які репрезентуються у соціальній 
поведінці, соціальній позиції вихованців. 

Ключові слова: соціальна активність, активність, особистість, 
виховання соціально активного школяра. 

 
Литвиненко О. Г. Структура социальной активности младшего 

школьника 
В статье рассмотрена структура социальной активности младшего 

школьника в современной справочной литературе. Определены 
содержательные компоненты социальной активности младших 
школьников. Рассмотрено этимологию толкования понятий «активность» 
и «социальный», отражающие характер функционирования индивидов и 
социальных групп в обществе. Обобщены взгляды ученых на 
содержащие составляющие социальной активности личности. 
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Доказано, что одним из главных условий развития активности 
выступает взаимодействие индивида с социумом, что проявляется в 
различных видах деятельности, удовлетворении социальных потребностей. 

Определено, в структуре социальной активности: эмоционально-
ценностный, когнитивный, практический компоненты, которые 
представляются в социальном поведении, социальной позиции 
воспитанников. 

Ключевые слова: социальная активность, активность, личность, 
воспитание социально активного школьника. 

 
Litvinenko О. Structure Younger Student Social Activities 
In the article the structure of social activity of primary school children in 

modern reference books. 
The content component of social activity of younger schoolchildren. We 

consider the etymology of the interpretation of the concepts of "activity" and 
"social", reflecting the functioning of individuals and social groups in society. 
Summarized the views of scientists on the corpus of social activity of the 
individual. 

Proved that one of the main conditions of activity of individual acts the 
interaction with society, manifested in various activities, meet social needs. 

Determined the structure of social activity, emotional value, cognitive, 
practical components, which are represented in the social behavior and social 
position of pupils. 

Key words: social activity, activity, person, socially active student 
education. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ МОЛОДІЖНИХ 
ІНІЦІАТИВ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІВ 

СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВІДОКРЕМЛЕНОМУ 
ПІДРОЗДІЛІ «ЛИСИЧАНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» 

 
Розвиток і підтримка студентського самоврядування в умовах 

різких викликів сучасного українського суспільства зумовлюють пошук 
нових шляхів реалізації завдань громадянського, національно-
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патріотичного становлення особистості та апробації нових підходів у 
роботі із студентською молоддю, заснованих перш за все на принципах 
демократичності. Заснування Центру молодіжних ініціатив у сучасних 
закладах зумовлене необхідністю реалізації сучасної молодіжної 
політики і стратегії розвитку держави, посилення виховної роботи, 
спрямованої на подальший розвиток гуманітарної й соціальної сфер та 
підтримання у молоді мотивації до відданого служіння Українському 
народові шляхом забезпечення їх конституційних прав і свобод.  

Національно-патріотичне становлення особистості викликає 
значний інтерес науковців і практиків. Важливе значення в 
досліджуваній проблемі мають загальнотеоретичні і практичні роботи 
Ю. Азарова, О. Богданової, М. Болдирєва, Г. Ващенка, Д. Донцова, 
С. Русової, В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін.  

Методологічні та теоретичні основи формування особистості з 
глибоким почуттям патріотизму, любові до Батьківщини розкриті у 
працях І. Беха, Г. Біленької, A. Бойко, М. Боришевського, 
Ю. Завалевського, П. Ігнатенка, В. Каюкова, Б. Кобзаря. 

Психолого-педагогічні, соціально-педагогічні особливості 
національно-патріотичного виховання представлені працями 
О. Вишневського, Т. Дем’янюк, І. Єрмакова, А. Капської, В. Кіндрата, 
І. Коваленко, П. Кононенко, В. Кузя, І. Мартинюка, В. Оржеховської, 
С. Павлюка, А. Погрібного, Ю. Руденка, М. Стельмаховича, 
Б. Ступарика, Є. Сявавко, К. Чорної, П. Щербаня та ін. їх погляди на 
поняття національно-патріотичного виховання не тотожні. 

Аналіз означених робіт свідчить про неперервні пошуки шляхів 
удосконалення навчально-виховного процесу виховання майбутніх 
педагогів. Саме той факт, що у загальному огляді дисертаційних 
досліджень не виявлено робіт, які спеціально присвячені проблемам 
патріотичного виховання під час інформаційної та військової агресії, 
обумовив можливість працювати в напрямі розробки шляхів 
патріотичного виховання та узагальнення досвіду. 

Спираючись на викладене вище, ми можемо визначити основну 
мету даної роботи, яка полягає у описі досвіду організації центру 
молодіжних ініціатив у Відокремленому підрозділі «Лисичанський 
педагогічний коледж Луганського національного університету Тараса 
Шевченка», реалізуючи мету Стратегії, а саме «…визначення пріоритетів 
та основних напрямів національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді, розвитку відповідних інститутів держави і суспільства, 
забезпечення змістового наповнення національно-патріотичного 
виховання на основі: розвитку діяльнісної відданості у розбудові 
України, формування у дітей і молоді активної громадянської, 
державницької позиції та почуття власної гідності;скоординованої 
роботи та взаємодії органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування у сфері національно-патріотичного виховання, їх 
ефективної співпраці з громадськістю;формування широкої громадської 
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підтримки процесів національно-патріотичного виховання, розширення 
ролі та можливостей громадських об’єднань, підвищення ролі сім’ ї, 
активної участі волонтерів, активістів». 

Головною домінантою вибору нормативно-правової бази є 
актуальність реалізації завдань державної політики щодо формування 
високого рівня громадянської активності, патріотичної самосвідомості 
молоді прифронтових міст Луганщини, яка стала безпосереднім свідком 
АТО. Нормативно-правовим підґрунтям методичної роботи щодо 
організації діяльності Центру молодіжних ініціатив в умовах 
функціонування органів студентського самоврядування мають стати: 
Концепція Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 
2016-2020 роки; Концепція національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді (Додаток до Наказу МОН України від 16.06.2015 р. №641), 
Наказ МОН України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо 
реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді 
та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання 
у загальноосвітніх навчальних закладах», «Стратегія національно-
патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки». 

Центр молодіжних ініціатив функціонує на демократичних засадах 
органів студентського самоуправління з 2015 року.  

Центр молодіжних ініціатив є громадським об’єднанням, що 
згуртовує свідому, патріотично налаштовану молодь регіону, яке 
базується на оновленому  механізмі організації роботи з молоддю, в 
основі якого є поєднання управлінської вертикалі з інститутами 
громадянського суспільства: молодіжними, волонтерськими, 
громадськими організаціями. Засновників та членів об’єднує розуміння 
необхідності постійної та цілеспрямованої роботи з молоддю, підтримки 
раціональних молодіжних ініціатив, пропозицій та проектів, бажання 
сприяти правовому, соціальному та культурному прогресу у суспільстві.  

Заснування Центру зумовлене необхідністю реалізації сучасної 
молодіжної політики і стратегії розвитку держави, посилення виховної 
роботи, спрямованої на подальший розвиток гуманітарної й соціальної сфер 
та підтримання у молоді мотивації до відданого служіння Українському 
народові шляхом забезпечення їх конституційних прав і свобод. 

Центр молодіжних ініціатив надає змогу забезпечити ефективне 
здійснення заходів патріотичного виховання студентської молоді через 
використання потужного потенціалу системи освіти України у взаємодії 
з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, громадськими організаціями, закладами культури та 
релігійними організаціями із залученням до цієї роботи засобів масової 
інформації та використання мережі Інтернет, підвищити рівень 
професійної підготовки фахівців з питань патріотичного виховання 
молоді. 
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Реалізуються поставленні завдання поетапно. І етап передбачає 
створення нормативно-правового підґрунтя, інформаційно-методичного 
забезпечення для здійснення оргдіяльнісної гри; легалізацію організації у 
місцевому центрі надання адміністративних послуг, створення 
інформаційного ресурсу навчально-методичних матеріалів. 

Практичним й дієвим є ІІ етап, на якому координаторами центру 
реалізується програма «Інтенсив» з правознавства, історії та психології 
лідерства (залучені три фахівця: психолог, викладач права, викладач 
суспільних дисциплін). Тематика проведених заходів: тренінг з групою 
виявлених активних студентів «Я – лідер», «Від комунікатора до майстра 
оратора», «Моя громадянська активність», «Командна діяльність»; 
семінари-практикуми «Основи сучасної теорії Конституції – Основного 
Закону держави. Загальна характеристика Конституції України та її 
юридичні властивості», «Політичні права і свободи громадян України. 
Економічні, соціальні та культурні права і свободи громадян України. 
Право на соціальний захист, достатній життєвий рівень», суспільно-
історичні огляди «Ми українці», «Історія Гідності. Хроніка поступу». 

Наступним кроком у роботі із визначеним активом є підготовка 
рілайтерів, налагодження зв’язку із громадськими, державними 
установами, ЗМІ, спільне планування діяльності; створення сайту Центру 
молодіжних ініціатив, популяризація у соціальних мережах. 

Активна фаза діяльності центру передбачає щотижневе проведення 
засідань інформаційно-аналітичного майданчику під гаслом «Говорить 
Україна!», участь у міських заходах та акціях, наприклад, на 
імпровізованому Майдані, Святі вишиванки, зустрічах із бійцями АТО, 
створення серії проектів «Поліція знань», в інтересах якої діагностика 
обізнаності студентів коледжу з подій історії та сучасного суспільства на 
актуальну тематику (До Дня соборності України, Перспективи 
входження України до ЄС, інформаційна війна і таке інше). 
Представлення власних досягнень у соціальних мережах активом Центру 
молодіжних ініціатив.  

У сфері інтересів інформаційно-аналітичного сектору ЦМІ 
вивчення стану реалізації міських соціальних програм. Подальше 
впровадження результатів справа сегменту ЦМІ – волонтерського загону 
«Милосердя», діяльність якого спрямована на здійснення допомоги 
ветеранам ІІ світової війни, учасникам АТО, сиротам дитячого притулку 
та участь у акціях різних рівнів.  

Методична робота з організації Центру надає змогу забезпечити 
ефективне здійснення заходів патріотичного виховання студентської 
молоді через використання потужного потенціалу системи освіти 
України у взаємодії з центральними органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, 
закладами культури та релігійними організаціями із залученням до цієї 
роботи засобів масової інформації та використанням мережі Інтернет, 
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підвищити рівень професійної підготовки фахівців з питань 
патріотичного виховання молоді. 

Концептуальні підходи методичних матеріалів спрямовані на 
застосування  новітніх форм роботи з використанням медіа-технологій, 
спільної організації діяльності учасників Центру (тренерів, 
координаторів, активу студентського парламенту, членів волонтерського 
загону), що ефективно впливають на формування громадянських 
компетентностей та лідерських якостей сучасної молоді.  

 
Матліна О. В., Чурілова В. Є. Організація діяльності Центру 

молодіжних ініціатив в умовах функціонування органів 
студентського самоврядування у Відокремленому підрозділі 
«Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка» 

У статті представлено досвід організації Центру молодіжних 
ініціатив в умовах виховної роботи Лисичанського педагогічного 
коледжу, місією якого є сприяння найбільш повній самореалізації 
молодих людей у суспільстві, що передбачає як формування активної 
громадянської позиції, так і реалізацію прагнення жити в сім’ ї 
європейських народів. Визначено особливості, структури Центру, що 
представляє функціонування змістових секторів, а саме: тренігової 
програми «Інтенсив», відділу по зв’язку з громадськими, державними 
установами «Public Relations», інформаційно-аналітичного майданчика, 
волонтерського загону «Милосердя». Представлений опис поетапної 
реалізації завдань,орієнтовних форм роботи. 

Ключові слова: Стратегія національно-патріотичного виховання, 
студентське самоврядування, Центр молодіжних ініціатив, тренінгові 
програми, інформаційно-аналітичний майданчик. 

 
Матлина Е. В., Чурилова В. Е. Организация деятельности 

Центра молодежных инициатив в условиях функционирования 
органов студенческого самоуправления в обособленном 
подразделении «Лисичанский педагогический колледж Луганского 
национального университета имени Тараса Шевченко» 

В статье представлен опыт организации Центра молодежных 
инициатив в условиях воспитательной работы Лисичанского 
педагогического колледжа, миссией которого является содействие 
наиболее полной самореализации молодых людей в обществе, 
предполагает как формирование активной гражданской позиции, так и 
реализацию стремления жить в семье европейских народов. Определены 
особенности, структуры Центра, представляющей функционирование 
содержательных секторов, а именно: трениговой программы «Интенсив», 
отдела по связи с общественными, государственными учреждениями 
«Public Relations», информационно-аналитической площадки, 
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волонтерского отряда «Милосердие». Представлено описание поэтапной 
реализации задач, ориентированных форм работы. 

Ключевые слова: Стратегия национально-патриотического 
воспитания, студенческое самоуправление, Центр молодежных инициатив, 
тренинговые программы, информационно-аналитическая площадка. 

 
Churilova V., Matlina E. Organization of the Center of Youth 

Initiatives in Terms of the Functioning of the Student Government in a 
Secluded section "Lisichanskiy Teachers College University of Luhansk" 

The article presents the experience of the Center of Youth Initiatives in 
terms of educational work Lisichansk Pedagogical College, whose mission is to 
promote the fullest self-realization of young people in society, involving both 
the formation of active citizenship and realization of the desire to live in the 
family of European nations. The features, the structure of the Centre, which is 
the operation of content sectors, namely trenihovoyi program "Intensive" 
department of communication with the public, government agencies «Public 
Relations», informational - analytical site, the volunteer group "Mercy." 
Description of phased implementation tasks tentative forms of work. 

Key words: Strategy national patriotic education, student government, 
Center of youth initiatives, training programs, information-analytical platform. 
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УДК 378 
 
С. Г. Міщенко 
 
ОРІЄНТОВАНІСТЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

КОЛЕДЖУ НА ФОРМУВАННЯ У ПЕДАГОГІВ МОТИВАЦІЇ  
ДО БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 
 
Тенденції реформування освіти вимагають чіткого виокремлення 

закладів з підготовки фахівців визначеного рівня освітньої кваліфікації. В 
аспекті зазначеного процесу коледжі є освітніми закладами, які здійснюють 
підготовку як фахівців робітничих професій, так і фахівців з вищою освітою 
кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «молодший спеціаліст». 

Комплекс освітніх послуг коледжу доповнюється також наданням 
загальної середньої освіти його студентам, а отже кадрова потреба у 
компетентних викладачах, які забезпечують навчання студентів 
відповідно до рівня обраного ними фаху та рівня кваліфікації, є 
актуальною. Наразі науковці, фахівці у галузі менеджменту освіти, 
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керівники та адміністрація освітніх закладів активно досліджує та 
упроваджує методи мотивації педагогічних працівників щодо 
професійного саморозвитку з метою підвищення рівня їхньої професійної 
компетентності. Зазначена діяльність дозволяє досягати стратегічної 
мети – підвищення конкурентоспроможності закладів освіти, актуалізації 
довіри абітурієнтів, студентів, громади. Отже, перспективно значущим 
вважаємо дослідження способів мотивації до професійного 
самовдосконалення викладачів коледжу. 

Виокремлення організаційно-методичної умови орієнтованість 
науково-методичної роботи коледжу на формування у педагогів 
мотивації до безперервного професійного самовдосконалення як такої, 
що впливає на розвиток професійної компетентності викладачів у 
системі науково-методичної роботи коледжів, повʼязуємо із ідеєю про 
ефективність будь-яких процесів самозміни особистості, обумовлених 
внутрішньою мотивацією. 

Проблема мотивації особистості до саморозвитку представлена у 
працях Р. Аллена (R. Allen), Т. Шермана (Th. Sherman), Л. Армістеда 
(L. Armistead), де автори акцентують увагу на тому, що прагнення 
особистості до розвитку обумовлене її здатністю здійснювати 
самовивчення, сприймати зовнішні вимоги, трансформувати їх адекватно 
своєму рівню свідомості та потреб, а також здатністю швидко й 
безконфліктно пристосовуватись до конкретних умов праці [11; 12]. У 
дослідженні Н. Занюка представлено найбільш типові мотиватори, що 
стосуються значущих для людини сфер відносин: до життя, до людей, до 
себе. Так, на мотивацію щодо відношення до життя вливає важливість для 
людини матеріального благополуччя, можливості полегшити своє 
існування (у психології йдеться про економію зусиль), покращення якості 
життя, уникнення неприємностей; мотивацією ставлення до людей стає 
важливість гарних відносин із людьми, альтруїзм, прагнення допомагати 
іншим; мотивацію ставлення до себе представляє важливість 
самореалізації у суспільстві, приватному житті [3]. За думкою Н. Токар, 
процес самовдосконалення відбувається через навчання людини 
змінювати свої поведінкові моделі, прогнозувати успіх, перетворювати 
розчарування в безцінний досвід, а удачу – в постійну стратегію [10]. Для 
професії педагога притаманним є розвиненість потреби до самоповаги, 
схвалення іншими, соціального престижу, а отже, мотивація до 
саморозвитку є природною, такою що формується на основі усвідомлення 
неузгодженості в образах свого «Я-ідеального» і «Я-реального». 

Процес професійного саморозвитку вчителя визначається 
науковцями як феномен, основою якого є мотивація до самобудови [7]. 
При цьому головною рушійною силою само перетворення стає особливий 
тип мотивації, що залежить від бажання показати себе з кращої сторони, 
виявити назовні свої кращі риси. Можемо зауважити, що зазначений 
мотив є психологічно руйнівним, оскільки визначає залежність 
особистості від думки інших, її низький рівень самодостатності. Однак для 



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

 72 

педагогічної праці цей мотив стає, на нашу думку, найбільш значущим, 
оскільки збуджує викладача, вихователя до здорового перфекціонізму, 
наслідком виявлення якого стають якісні результати педагогічного 
продукту (рівень навченості/вихованості учнів, ступінь ефективності 
процесу навчання/викладання тощо). За думкою Р. Попелюшко, мотивами 
самозміни можуть виступати різні бажання педагога: інтерес до предмету 
діяльності, професійне зростання як кар’єрні домагання, прагнення 
змінити світ [8]. Підтримуючи зазначені авторські позиції, вважаємо 
необхідним загострити увагу ще на одному чиннику мотивації викладачів 
до підвищення рівня професійної компетентності – існуванні утруднень у 
практичній професійній діяльності. Пояснюємо таку свою думку 
засадничими положеннями психології, що обумовлюють початок 
проблемного мислення, зокрема про те, що відчуваючи потребу у будь-
чому і усвідомлюючи проблему її досягнення, людина буде виявляти 
активність щодо знаходження шляхів вирішення утруднення. Таким 
чином, зауважуємо, що надто комфортні умови професійної діяльності не 
сприяють професійному саморозвитку особистості. 

Науковці зауважують про важливість стимуляції 
самовдосконалення особистості. Зокрема, О. Морарь стверджує, що 
вплив на бажання людини самовдосконалюватись залежить від 
оволодіння нею вміннями самопізнання, діагностики власних 
можливостей, особливостей, результатом чого стає самопроектування 
бажаних змін і конкретні цілеспрямовані дії з самовдосконалення 
(самовиховання, самоосвіта, аналіз результативність тощо) [5]. Дотичним 
до такої думки науковця вважаємо дослідження О. Резван про 
необхідність актуалізації рефлексивної діяльності особистості для якісної 
зміни її професійної позиції, професійного самовдосконалення [9]. Ідея 
про рефлексію як збуджувальний чинник розвитку професійної 
компетентності особистості, зокрема викладачів коледжу, є засадничою 
для нашого дослідження, однак потребує доповнення. Уважаємо, що 
самопроектування якісної професійної самозміни здійснюється на основі 
рефлексії, однак цей процес є обумовленим усвідомленням педагогом 
вимог, що представлені у кваліфікаційній характеристиці викладача, 
очікувань студентів, які є замовниками освітніх послуг, і результатів, які 
потребують від педагога майбутні працедавці його випускників. 

В аргументації такої своєї думки спираємось на дослідження 
В. Деміденко [2], Н. Бондаренко, М. Красильнікової [1], в яких 
представлено поняття «кваліфікаційного дефіциту», що виявляє 
недостатність професійних якостей або рівня їх сформованості для 
виконання конкретної діяльності. Йдеться про процеси модернізації 
різних сфер діяльності, а відповідно – і про необхідність якісної зміни 
кваліфікації персоналу, що видається необхідною для 
конкурентоспроможності закладів, де відбувається діяльність. Отже, в 
аспекті спрямування викладачів коледжу до підвищення рівня 
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професійної компетентності необхідним стає вплив на систему їхніх 
професійних мотивів самовдосконалення. 

Актуальність проблеми мотивації професійного самовдосконалення 
викладачів представлена у Національній доповіді про стан і перспективи 
розвитку освіти в Україні, підготовленої науковцями Академії 
педагогічних наук України. Зокрема, у документі зауважується про 
недостатність мотивації працівників вкладати кошти у свою професійну 
підготовку, яка не гарантує їм збільшення заробітної плати чи збереження 
робочого місця. Відповідно до випускників педагогічних спеціальностей 
проблема посилюється негативними наслідками професійної мобільності. 
Причому якщо географічна мобільність випускників-педагогів є 
ускладненою, то економічна міграція (відплив у інші галузі економіки) є 
нагальною проблемою освітньої галузі, оскільки випускники педагогічних 
ВНЗ переважно не доходять до першого робочого місця у закладах освіти. 
Зазначена проблема посилюється поступовим старінням педагогічних і 
науково-педагогічних кадрів [6]. Зважаючи на це, стає зрозумілим 
необхідність впливу на мотивацію деяких молодих педагогів працювати за 
спеціальністю, а також на мотивацію досвідчених викладачів – долучатись 
до опанування інноваціями професійної сфери. 

Про вплив на мотивацію педагогів йдеться у праці Р. Попелюшко. 
Науковець зауважує на необхідності ретельного діагностування виду та 
якості виявлення факторів мотивації викладачів. При цьому акцентується 
увага на способах стимуляції діяльності педагогічного персоналу, які 
можуть бути реалізовані в аспекті підвищення мотивації до 
самовдосконалення, зокрема творчі, ресурсні, статусні [8]. Зважуючи на 
актуальність зазначеного авторського доробку для нашої роботи, 
дозволимо зупинитись на деталізації змісту зазначених способів.  

Творчі способи мотивації (позитивна оцінка виконаної роботи, 
сприяння висуванню на престижний конкурс, участі у стажуванні, 
можливості представлення закладу на значущих заходах (форумах, 
конференціях, у тому числі міжнародних), сприяння у розробці й 
затвердженні авторських програм) – необхідні в роботі з активними 
професіоналами, креативними особистостями, більшою мірою з тими, 
хто спрямований на суспільне визнання особистого успіху в діяльності. 

Ресурсні способи мотивації пов’язані із спрямованістю педагога на 
родинні цінності, наявністю значущого захоплення, зайнятістю на іншій 
роботі. Мотиваційний вплив на викладачів такої категорії є позитивним 
за умови використання способів додаткових відгулів, зручного графіку 
відпустки, розкладу занять, методичних днів тощо. 

Статусні способи мотивації покликані підвищувати роль педагога в 
колективі. Вони є особливо цінними для педагогів з достатнім стажем 
роботи, тих, кого називають «зберігачами традицій колективу». Зокрема, 
такими способами автор визначає публічну подяку на нараді (педраді), 
занесення подяки в наказі, подання на грамоту або звання, розміщення 
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фотографії на стенді «Лідери освіти», визнання успіхів учнів тощо  
[8, с. 139–140].  

Зауважимо, що найбільш бажаний метод стимуляції діяльності – 
економічний, за думкою науковця є обмеженим у своїй позитивній дії, 
оскільки людина, яка стимулюється повсякчас матеріально, звикає до 
цього і починає економити зусилля у нормативній діяльності. Крім того 
автор дотримується думки щодо того, що ті, хто вище за все ставить 
рівень доходу, в освіті давно не працюють, тож в аспекті економічної 
ситуації сьогодення та зважаючи на особливості мотиваційної структури 
педагогів для організаторів їхньої діяльності підтримуємо думку про те, 
що слід надавати перевагу творчим, ресурсним та статусним способам 
стимуляції викладачів. 

Усвідомлення важливості традиційних способів мотивації 
викладача до підвищення власної професійної компетентності не 
заперечує урахування реалій сьогочасності, зокрема проблему безробіття 
серед молоді.  

У визначенні педагогічних умов професійного саморозвитку 
викладачів фахових дисциплін В. Ільчук спирається на важливість для 
мотивації професійного саморозвитку ідеї про конкуренцію [4]. 
Підтримуємо таку думку науковця, пояснюючи ефективність доведення 
до свідомості викладачів проблеми конкурентоспроможності на ринку 
праці, що в умовах повсякчасного скорочення штатів може видаватись 
позитивним для мотивації педагогів до підвищення рівня професійної 
компетентності. 

Отже, визначаємо важливість впливу на мотивацію викладача для 
його спрямування до розвитку професійної компетентності. 
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Міщенко С. Г. Орієнтованість науково-методичної роботи 

коледжу на формування у педагогів мотивації до безперервного 
професійного самовдосконалення 

У статті обґрунтовано вплив організаційно-методичної умови 
орієнтованість науково-методичної роботи коледжу на формування у 
педагогів мотивації до безперервного професійного самовдосконалення 
на розвиток професійної компетентності викладачів у системі науково-
методичної роботи коледжів. Представлено науковий досвід висвітлення 
проблеми самовдосконалення фахівця, зокрема педагога. Зауважено про 
проблеми недостатньої мотивації працівників освіти вкладати кошти у 
свою професійну підготовку, пов’язану із неможливістю гарантії 
збільшення заробітної плати чи збереження робочого місця. 
Виокремлено особливості впливу на мотивацію молодих педагогів з 
метою їхнього спрямування працювати за спеціальністю, а також на 
мотивацію досвідчених викладачів – долучатись до опанування 
інноваціями професійної сфери. Акцентовано увагу на способах 
стимуляції діяльності педагогічного персоналу, які можуть бути 
реалізовані в аспекті підвищення мотивації до самовдосконалення, 
зокрема творчих, ресурсних, статусних. 

Ключові слова: науково-методична робота, коледж, професійне 
самовдосконалення, педагог, мотивація. 
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Мищенко С. Г. Ориентированность научно-методической 
работы колледжа на формирование у педагогов мотивации к 
беспрерывному профессиональному самосовершенствованию 

В статье обосновано влияние организационно-методического 
условия ориентированность научно-методической работы колледжа на 
формирование у педагогов мотивации к беспрерывному 
профессиональному самосовершенствованию на развитие 
профессиональной компетентности преподавателей в систему научно-
методической работы колледжей. Представлен научный опит освещения 
проблемы самосовершенствования специалиста, в частности педагога. 
Подчеркнута проблема недостаточности мотивации работников 
образования вкладывать средства в свою профессиональную подготовку, 
связанная с невозможностью гарантии увеличения заработной платы или 
сохранения рабочего места. Выявлены особенности влияния на 
мотивацию молодых педагогов с целью их направленности работать по 
специальности, а также на мотивацию опытных преподавателей – 
привлекаться к овладению инновациями профессиональной сферы. 
Акцентировано внимание на способах стимуляции деятельности 
педагогов, которые могут быть реализованы в аспекте повышения 
мотивации к самосовершенствованию, в частности творческих, 
ресурсных, статусных. 

Ключевые слова: научно-методическая работа, колледж, 
профессиональное самосовершенствование, педагог, мотивация. 

 
Mishchenko S. G. Oriented Scientific and Technical Work on the 

Formation of College Teachers Motivation for Continuous Professional 
Self  

In the article the impact of organizational and technical conditions 
oriented scientific and technical work on the formation of college teachers 
motivation for continuing professional development for self-improvement of 
the professional competence of teachers in the system of scientific and 
technical work colleges. Presented scientific expertise to examine the issue of 
self-improvement expert, including the teacher. Remarks on the problem of 
insufficient motivation of educators to invest in their training associated with 
the inability to guarantee an increase in wages or job security. Thesis there is 
determined the features influence the motivation of young teachers with the 
aim of directing their work on a specialty and motivation of experienced 
teachers - to take up professional mastering innovation sphere. The attention is 
focused on methods of motivation of professional self-teaching staff: creative 
(positive assessment of the work done, the promotion nomination for the 
prestigious competition, participation in internships, opportunities presenting 
institution for significant events (forums, conferences, including international) 
assistance in the development and approval of copyright programs), resources 
(additional days off, convenient schedule vacation schedule, methodological 
days), status (public thanks to the meeting (teachers' meeting), entry thanks to 
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the order, submission to the letter or title, placing photos on the stand "Leaders 
education" recognition success of students, etc.). Is observed that creative 
ways are appropriate incentives for teachers aimed at the public recognition of 
personal success in business; resource associated with teacher orientation on 
family values, the presence of significant seizure, employment in another 
work; status designed to enhance the role of the teacher in the team. 

Key words: scientific and methodical work, college, professional 
improvement, teacher motivation. 
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ОCOБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ:  

ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС 
 
В период долгой и всеобъемлющей процедуры европейского 

оценивания Луганского национального университета имени Тараса 
Шевченко, протяженностью в десять лет, администрация учебного 
заведения приняла решение о формировании органов студенческого 
самоуправления, что привело к организации сильного действующего 
аппарата, который требует отдельного исследования.  

По законодательству Украины студенческое самоуправление 
объединяет всех студентов соответствующего высшего учебного 
заведения. Все студенты, обучающиеся в высшем учебном заведении, 
имеют равные права и могут избираться и быть избранными в рабочие, 
совещательные, выборные и другие органы студенческого 
самоуправления. Студенческое самоуправление обеспечивает защиту 
прав и интересов студентов и их участие в управлении высшим учебным 
заведением. Студенческое самоуправление осуществляется студентами 
непосредственно и через органы студенческого самоуправления, 
избираемых путем прямого тайного голосования студентов. 

Для достижения цели исследования необходимо дать определение 
лидерских качеств. На основе анализа научно-педагогических трудов мы 
пришли к выводу, что лидерские качества является разновидностью 
социально-психологических свойств личности, поскольку они 
действительно отражают отношение к людям и общества в целом и 
проявляются в ее общественном поведении и поступках. По нашему 
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мнению, формирование лидерских качеств должно стать стержневым 
направлением в подготовке будущего специалиста. 

Например, Д. Креймс определяет лидерские качества как 
«внутренние черты или способности, позволяющие лидеру действовать 
эффективно, способствуя при этом развитию организации» [1, с. 83]. 

Н. Мараховская, Н. Семченко определяют лидерские качества как 
совокупность характеристик личности, которые помогают ей занимать 
лидирующие позиции в группе, оказываются в организаторских 
способностях, умении оказывать значительное влияние на поведение и 
настроение людей, быть примером для подражания [2; 3]. 

Мы ставили перед собой задание исследовать уровень 
сформированных лидерских качеств студентов высших учебных 
заведений. Для этого нами был проведен эксперимент, в котором взяли 
участие студенты 4 вузов. Всего было задействовано 372 студенты: 
185 чел., которые составили контрольную группу (КГ), 187 чел. – 
Экспериментальную (ЭГ). Также было задействовано 38 представителей 
руководства органов студенческого самоуправления. 

Среди них нами было проведено анкетирование представителей 
руководства органов местного самоуправления с целью выяснения 
особенностей формирования лидерских качеств, студентов высших 
учебных заведений в процессе деятельности органов студенческого 
самоуправления. 

Объём выборки (количество студентов экспериментальной и 
контрольной групп) обеспечивает репрезентативность получаемых 
данных. Состав контрольной и экспериментальной групп определенно с 
помощью квотной выборки, когда в экспериментальную и контрольную 
группы студентов отбирали с соблюдением квот (курс учебы – первый, 
включение к активу органов студенческого самоуправления). 
Расхождение между численностью в экспериментальной и контрольной 
группах является незначительной (2 студента), что не мало 
существенного влияния на результаты исследования (P<0,001). 

Особенности развития современного общества, социально-
экономические изменения ставят перед образовательной системой задание 
совершенствования методов педагогической диагностики индивидуальных 
возможностей и достижений студентов высших учебных заведений. 
Стратегия развития современного образования определяет потребность в 
разработке квалитативных методов диагностирования уровней 
сформированности лидерских качеств студентов высших учебных 
заведений, а также их учебных достижений в целом. Особенно важно 
диагностировать показатели сформированности лидерских качеств 
студентов высших учебных заведений на таких образовательных этапах, как 
начало учебы в учебном заведении, а также при его окончании. На этапе 
выявления уровня сформированности лидерских качеств студентов высших 
учебных заведений нами были использованы следующие методы и 
методики исследования: «Интерес к общественной жизни» (О. Ступак); 
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Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Елерса; 
Диагностика коммуникативной толерантности (В. Бойко), Методика 
диагностики уровня эмпатии (В. Бойко); Методика диагностики 
саморегуляции и коммуникативного контроля (М. Шнайдер); Тест 
коммуникативных умений Михельсона; Методика диагностики 
коммуникативных и организаторских склонностей (КОС); Методика 
диагностики лидерских способностей (Есть. Жариков, Есть. 
Крушельницкий); Методика оценки стиля лидерства; Разработана нами 
анкета оценки уровня сформированности лидерских качеств студентов 
высших учебных заведений; Разработанная нами анкета экспертной оценки 
уровня сформированности лидерских качеств студентов высших учебных 
заведений; Разработана нами анкета выявления особенностей 
формирования лидерских качеств студентов высших учебных заведений в 
процессе деятельности органов студенческого самоуправления; Метод 
наблюдения и диагностического интервью, которые активно 
использовались нами в течение всего исследование с целью дополнения и 
уточнения диагностических данных; полученных за результатами 
вышеуказанных методик; Методы математической обработки результатов. 
В ходе исследования было обнаружено, что знание и представление 
студентов о лидерстве формируются по большей части на основе 
собственного опыта деятельности в студенческом самоуправлении 
(включение в лидерскую деятельность или наблюдение за другими 
лидерами), а также под влиянием социальных условий. Именно этим 
объясняется, что образ лидера у студентов имеет характер стереотипа. Да, 
когда мы предложили студентам нарисовать лидера и его атрибуты, то 67% 
студентов изображают лидера в центре композиции как лицо в костюме, с 
галстуком и дипломатом. То есть студенты часто отождествляют лидерство 
и руководство, формальное и неформальное лидерство. Только часть 
студентов (18%) воспринимают лидера в инновационном образе, как 
преобразователя мира. Среди лидерских качеств подавляющее большинство 
студентов выделяют (69%): целенаправленность, коммуникативность, 
уверенность, в себе, ответственность. При чем лидерские умения (умения 
влиять на окружающих, их поведение), организаторские умения 
(способность к организаторской работе, организаторская проницательность, 
способность активно влиять на других, умение принимать ответственные 
решения в любых ситуациях, решительность, готовность, к 
самостоятельному выполнению заданий, готовность к риску, умению 
управлять собой) но рефлексивно умения (способность к самопознанию, 
самоанализ и анализ деятельности других, адекватная самооценка, 
самоконтроль и саморегуляция, выделено лишь в 8% ответов. Отвечая на 
открытый вопрос «Я лидер, потому что.» студенты, которые принимают 
участие в студенческом самоуправление, утверждают: «меня избрали 
студенты, потому что я умею направить студенческую инициативу, 
организовать работу» (60%), «всегда иду на помощь студентам» (54%) 
«коммуникабельный, умею быстро приспосабливаться к переменным 
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условиям, могу принимать оптимальные решения» (47%), «являюсь 
социально активным и деятельным человеком, стремлюсь 
усовершенствовать себя и общество, умею нестандартный оперативно и 
творчески решать любые жизненные ситуации» (35%), «имею четкую 
позицию, собственное мнение и цель, для достижения которой прилагаю 
все усилия» (33%), «имею авторитет среди людей» (30%) «бэру на себя 
ответственность принимать важные решения и нести за них 
ответственность» (28%), «стремлюсь получить уважение среди людей, 
самореализоваться» (25%). То есть, студенты тесно связывают лидерство с 
организаторской деятельностью, социальной активностью, 
альтруистичными устремлениями, управленческими функциями, волевыми 
усилиями, стремлением изменить себя и мир на лучшее, желанием 
самореализации, независимостью, авторитетностью, ответственностью. 

Как видно из приведенных данных (табл. 1) у студентов ЭГ и КГ 
отмечается по большей части низкий (55,6% и 56,1% соответственно) 
уровень сформированности лидерских качеств за мотивационным 
критерием. 

Таблица 1 
Обобщенные результаты сформированности у студентов 

лидерских качеств за мотивационным критерием (эксперимент) 
Экспериментальная группа 

(187 чел.) 
Контрольная группа 

(185 чел.) 
№ 
з\п 

Уровни 
сформированности 

чел. % чел. % 
1 Высокий 33 18,1 32 17,4 
2 Средний 50 26,3 49 26,5 
3 Низкий 104 55,6 104 56,1 

 

Следующим шагом нашего исследования было определение уровня 
сформированности лидерских качеств студентов высших учебных 
заведений за коммуникативным критерием (Диагностика коммуникативной 
толерантности (В. Бойко) Методика диагностики уровня эмпатии 
(В. Бойко), Диагностика саморегуляции и коммуникативного контроля 
(М. Шнайдер), Тест коммуникативных умений Михельсона). 

Данные тестирования студентов за методикой диагностики 
коммуникативной толерантности (В. Бойко) приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Обобщенные результаты сформированности у студентов 
коммуникативной толерантности (эксперимент) 

Экспериментальная группа 
(187 чел.) 

Контрольная группа 
(185 чел.) № 

з\п 
Уровни 

сформированности 
чел. % чел. % 

1 Высокий 18 9,7 18 9,8 
2 Средний 67 35,8 67 36,0 
3 Низкий 102 54,5 100 54,2 

 

Как видно из приведенных данных у студентов ЭГ и КГ отмечается 
по большей части низкий (54,5% и 54,2% соответственно) уровень 
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сформированности коммуникативной толерантности. За результатами 
тестирования студентов за методикой диагностики уровня эмпатии 
(В. Бойко) были получены следующие данные (см. табл. 3). 

Таблица3 
Обобщенные результаты сформированности у студентов 

эмпатии (эксперимент) 
Экспериментальная группа 

(187 чел.) 
Контрольная группа 

(185 чел.) 
№ 
з\п 

Уровни 
сформированности 

чел. % чел. % 
1 Высокий 40 21,4 40 21,8 
2 Средний 63 33,7 62 33,5 
3 Низкий 84 44,9 83 44,7 

 

Как видно из приведенных данных у студентов ЭГ и КГ отмечается 
по большей части низкий (45,9% и 44,7% соответственно) уровень 
сформированности эмпатии. Данные тестирования студентов за 
методикой диагностики саморегуляции и коммуникативного контроля 
(М. Шнайдер) приведены в табл. 4 

Таблица 4 
Обобщенные результаты сформированности у студентов 

саморегуляции и коммуникативного контроля (эксперимент) 
Экспериментальная группа 

(187 чел.) 
Контрольная группа 

(185 чел.) 
№ 
з\п 

Уровни 
сформированности 

чел. % чел. % 
1 Высокий 23 12,3 23 12,5 
2 Средний 69 36,9 68 36,8 
3 Низкий 95 50,8 94 50,7 

 

Как видно из приведенных данных у студентов ЭГ и КГ отмечается 
по большей части низкий (50,8% и 50,7% соответственно) уровень 
сформированности саморегуляции и коммуникативного контроля. 
Данные тестирования студентов за методикой коммуникативных умений 
Михельсона приведены в табл. 5. 

Как видно из приведенных данных у студентов ЭГ и КГ отмечается 
по большей части низкий (48,4% и 48,7% соответственно) уровень 
сформированности лидерских качеств за коммуникативным критерием. 
Следующим шагом нашего исследования было диагностика показателей 
сформированности лидерских качеств студентов высших учебных 
заведений за личностно операционным критерием, которая 
осуществлялась за следующими методиками: Диагностика 
коммуникативных и организаторских склонностей (КОС), Диагностика 
лидерских способностей (Есть. Жариков, Есть. Крушельницкий), 
методика оценки стиля лидерства, разработанными нами анкетами 
оценки уровня сформированности лидерских качеств студентов высших 
учебных заведений и экспертной оценки уровня сформированности 
лидерских качеств студентов высших учебных заведений. 
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Как видно из приведенных данных у студентов ЭГ и КГ отмечается 
по большей части низкий (44,5% и 44,7% соответственно) уровень 
сформированности коммуникативных и организаторских склонностей. 
Данные тестирования студентов за методикой  

Как видно из приведенных данных у студентов ЭГ и КГ отмечается 
по большей части низкий (54,5% и 54,2% соответственно) уровень 
сформированности лидерских способностей. При чем 
преимущественным у большинства студентов ЭГ и КГ (78,8%) 
отмечается непоследовательный стиль лидерства (за методикой оценки 
стиля лидерства), что обусловлено отсутствием опыта управленческой 
деятельности. Следующим шагом нашего исследования было 
анкетирования студентов за анкетой оценки уровня сформированности 
лидерских качеств студентов высших учебных заведений.  

Как видно из приведенных данных у студентов ЭГ и КГ отмечается 
по большей части низкий (56,1% и 56,2% соответственно) уровень 
сформированности лидерских качеств. Результаты изучения экспертной 
оценки руководства студенческого самоуправления относительно уровня 
сформированности лидерских качеств у студентов с помощью 
разработанной нами анкеты экспертной оценки уровня 
сформированности лидерских качеств студентов подтверждают 
результаты анкетирования студентов (r=0,91, при p<0,001). 

Как видно из приведенных данных у студентов ЭГ и КГ отмечается по 
большей части низкий (60,1% и 60,2% соответственно) уровень 
сформированности лидерских качеств за личностно операционным 
критерием. Полученные данные свидетельствуют о том, что сегодня крайне 
необходимо определить и экспериментально проверить организационно 
педагогические условия формирования лидерских качеств студентов в 
процессе деятельности органов студенческого самоуправления, которое 
нуждается в последующем изучении и внедрении в системе высшего 
образования. Данные эксперимента свидетельствуют о том, что общий 
уровень сформированности лидерских качеств студентов за всеми 
критериями (когнитивным, мотивационным, коммуникативным и 
личностно операционным) находится на низком уровне (55,1% и 54,5% 
соответственно). При этом, за когнитивным критерием у студентов ЭГ и КГ 
на высоком уровне находятся 9,1% и 9,3% соответственно, на среднем 
уровне – 34,7% и 33,5% соответственно и низкому – 56,2% студентов ЭГ и 
57,2% КГ; за мотивационным критерием у студентов ЭГ и КГ на высоком 
уровне находятся 18,1% и 17,4% соответственно, на среднем уровне – 26,3% 
и 26,5% соответственно и низкому – 55,6% студентов ЭГ и 56,1% КГ; за 
коммуникативным критерием на высоком уровне находятся 15,2% 
студентов ЭГ и 15,8% КГ, среднем уровне – 36,4% студентов ЭГ и 35,5% 
КГ, и низкому – 48,4% и 48,7% студентов ЭГ и КГ соответственно; за 
личностно операционным критерием в студентов ЭГ и КГ на высоком 
уровне находятся 8,4% и 8,7% соответственно, на среднем уровне – 31,5% и 
31,1% соответственно и низкому – 60,1% студентов ЭГ и 60,2% Кг[4]. 
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Мороз В. П. Оcoбливості формування лідерських якостей 
студентів у процесі діяльності органів студентського 
самоврядування: експертне опитування 

У статті розглядаються результати емпіричних досліджень 
особливостей формування лідерських якостей студентів у процесі 
діяльності органів студентського самоврядування. Як метод 
використовується педагогічний експеримент, у рамках якого 
використовується експертне опитування. 

Ключові слова: студентське самоврядування, лідерські якості, 
лідерські якості студента. 

 
Мороз В. П. Оcoбенности формирования лидерских качеств 

студентов в процессе деятельности органов студенческого 
самоуправления: экспертный опрос 

В статье рассматриваться эмпирические исследования особенностей 
формирования лидерских качеств студентов в процессе деятельности 
органов студенческого самоуправления. В качестве метода 
использовался педагогический эксперимент, в рамках которого 
использовался экспертный опрос. 

Ключевые слова: студенческое самоуправление, лидерские качества, 
лидерские качества студента. 

 
Moroz V. Features of forming leadership qualities of student at 

during the activity of students self-government: expert survey 
The article discusses the empirical studies of the forming leadership 

qualities of students in the process activities of the student self- government. 
As the method use pedagogical experiment under which used expert survey. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТОЛЕРАНТНОСТІ ВЗАЄМИН ДІТЕЙ І БАТЬКІВ 
 
Економічна нестабільність, соціальне розшарування населення, 

загострення проблем взаємовідносин людей, обумовлених подіями 
останніх десятиліть, привнесли певні зміни в соціальну структуру 
суспільства та характер розвитку суспільних відносин основоположним 
принципом яких виступає толерантність. Сучасний соціум 
характеризується стрімким розвитком культурних контактів, посиленням 
міжкультурної мобільності, змінами ціннісних орієнтацій. З огляду на це, 
виховання толерантної особистості є однією з найактуальніших проблем. 
Осередком формування толерантності до інших людей та їх способу 
життя є сім’я, як традиційно головний інститут виховання. Необхідний 
рівень розвитку та соціалізації дитини забезпечується перш за все 
значущими близькими – батьками, які виступають носіями досвіду і є 
найважливішим джерелом толерантних міжособистісних відносин. 
Питанню інтеріоризації культурно-історичного досвіду та соціальних 
стосунків між дорослими та дітьми присвячені роботи Л. Виготського, 
Н. Асанова, С. Братусь, А. Запорожця, А. Захарова, В. Мухіної, 
Н. Зиганшиної, П. Степанова, А. Шабанової, М. Карпи, Ф. Райс, Д. Едлер 
та ін. Феномену толерантності як соціальної цінності присвячені роботи 
Ю. Іщенка, В. Компанійця, В. Присакара, О. Швачко. Проте, незважаючи 
на досить широку представленість даної проблеми, особливості 
толерантних взаємовідносин дітей і батьків досліджено недостатньо. Це і 
зумовило вибір нами даної проблематики та окреслило мету даної статті 
– теоретично дослідити та проаналізувати особливості толерантності 
взаємовідносин в сім’ ї. 

Як вже зазначалося, толерантність є дуже складним і 
багатогранним поняттям, яке вивчається з різноманітних точок зору, але 
в більшості випадків феномен толерантності визначаться як прийняття і 
повага культурних відмінностей, як налаштованість на діалог з іншими; 
співчуття до інших; як позитивний образ іншої культури. 

З психологічної точки зору толерантність найчастіше трактується 
як терпіння, відсутність або ослаблення реагування на який-небудь 
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несприятливий фактор у результаті зниження чутливості до його впливу 
[12, с. 545]. 

Ми будемо дотримуватись визначення толерантності як моральної 
якості особистості, яка характеризує терпиме ставлення, повагу, сприйняття 
та розуміння інших людей, незалежно від їхньої етнічної, національної або 
культурної належності; інших поглядів, характеру, темпераменту, звичок; 
різних культурних груп чи їхніх представників, різноманітних форм 
самовираження та самовиявлення людської особистості.  

В Декларації принципів толерантності, затвердженої резолюцією 
Генеральної конференції ЮНЕСКО визначено: «Толерантність – це не 
поступка, поблажливість чи потурання. Толерантність є, перш за все, 
активне ставлення, що формується на основі визнання універсальних 
прав і основних свобод людини» [4]. Дане визначення є досить 
актуальним при розгляді питання формування толерантності взаємин між 
членами родини, в якості однієї з характеристик яких можна виділити 
активне спілкування між її членами на основі взаємної поваги і 
підтримки. Адже сім’я є неоднорідною, диференційованою соціальною 
групою в якій представлені різноманітні вікові, статеві, професійні 
ланки. Дослідники, які вивчають особливості внутрішньосімейних 
відносин, акцентують увагу на їх унікальності. Зокрема, Г. Бреслав, 
Н. Синягіна вбачають в цих відносинах надзвичайну виховну цінність 
засновану на близькості, неповторності зв’язків батьків і дітей, глибокім 
особистісним контакті між ними [2; 10]. 

На наш погляд, сім’я виступає тим самим інститутом виховання, в 
якому закладаються основи толерантності людини у процесі 
спостерігання та наслідування моральних позицій батьків, які знаходять 
відображення у звичках, судженнях й оцінках, в їхньому ставленні до 
інших людей, суспільних подій тощо. Безперечно, школа та інші 
соціальні установи мають великий виховний потенціал, але саме 
толерантність у взаєминах батьків і дітей є визначальним фактором, який 
впливає на формування толерантності як особистісної якості дитини. 

Згідно з психолого-педагогічними дослідженнями, із усіх факторів 
навколишнього світу, які так чи інакше впливають на дитину, особливе 
значення має «інтимне коло спілкування» [8], що є сутністю 
внутрішньосімейних взаємин. Батьківська позиція стосовно дитини є 
визначальною щодо характеру спілкування батьків і дітей. Вчені 
вирізняють чотири основних типи керівництва та спілкування батьків з 
дитиною: автократичний; авторитетний, але демократичний; ліберальний 
і хаотичний [10]. 

Д. Едлер визначає сім стилів батьківсько-дитячих взаємин. 
Автократичний стиль, який допускає участь дитини в обговоренні та 
прийнятті спільних рішень. Авторитарний стиль, який залишає для 
дитини можливість висловити свою думку, але без права голосу, 
залишаючи за одним із батьків необмежене право прийняття рішень. 
Демократичний стиль взаємин передбачає рівноправну участь батьків і 
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дитини в обговоренні та прийнятті рішення, враховуючи досвід і рівень 
компетентності кожної зі сторін. Егалітарний стиль абсолютизує рівень 
позицій старших і молодших членів сім’ ї, не диференціюючи їхні ролі у 
взаємодії не враховуючи вікові, індивідуальні відмінності між ними. 
Дозволяючий стиль обумовлений посиленням ролі дитини, зростанням її 
активності в управлінні сімейною взаємодією, що поєднується зі 
зростаючою готовністю батьків некритично погоджуватися з будь-яким 
рішенням, яке їм пропонується. Ліберальний стиль взаємин повністю 
передає право дитині вирішувати чи повідомляти батьків про свої дії. 
Ігноруючий стиль батьківсько-дитячих взаємин, який передбачає повну 
незалежність і дистанційованість кожної зі сторін, коли батьки не 
цікавляться справами дитини і не беруть в них ніякої участі, а дитина, в 
свою чергу, не вважає за потрібне повідомляти батькам свої плани та 
дії [10]. 

Відповідно до визначення різних типів взаємин батьків і дітей 
можна стверджувати, що ступінь морально-емоційного забарвлення 
спілкування в сім’ ї неоднаковий. Неоднаковим є і його вплив на 
формування толерантності як особистісної якості дитини. Найбільш 
сприятливий характер внутрішньосімейних взаємин для виявлення 
толерантних взаємовідносин між батьками і дітьми, на наш погляд, 
притаманний демократичному типу сім’ ї, що, в свою чергу, підвищує її 
виховний потенціал. Такий тип сім’ ї сприяє покращенню успішності 
дитини в навчанні, розвиває такі почуття, як самостійність, 
дисциплінованість, працелюбність, відповідальність, щирість, 
самокритичність. Структура життєвих цілей дітей, які виховуються в 
таких сім’ях має досить високу соціальну цінність, вони виявляються 
більш підготовленими до майбутнього утворення власної сім’ ї, 
виконання ролі сім’янина. 

Однак, говорячи про формування толерантності й ролі сім’ ї, батьків 
в цьому процесі слід враховувати вроджені властивості темпераменту, 
котрі можуть слугувати передумовами формування толерантних 
установок. На думку вчених, толерантність є синтезом багатьох сил 
(темперамент, специфіка навчання з боку батьків, атмосфера в сім’ ї, 
особистий досвід, вплив школи, суспільства). Відповідно, чим більше 
цих сил чинить вплив на особистість, що розвивається, тим 
толерантнішою вона буде. На думку Г. Олпорта, толерантна особистість 
володіє наступними якостями: відповідальністю, духовністю, знанням 
себе, меншою кількістю захисних механізмів, орієнтацією на інших, 
емпатією, почуттям гумору, відсутністю прихильності до порядку, 
ліберальністю, сприйняттям світу у всьому його різноманітті [1]. 

Володіння батьками системою цінностей, яка відображає позитивне 
ставлення до інших є необхідною умовою для формування толерантності 
дітей до оточуючих, поваги до інших. Основою виховної діяльності 
виступає освіченість батьків, глибина інтересу до взаємовідносин із 
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дітьми. Від рівня психолого-педагогічної культури батьків залежить і 
результативність виховання толерантності дитини в сім’ ї. 

На думку Т. Куликової [7], психолого-педагогічна культура батьків 
включає в себе декілька компонентів: розуміння й усвідомлення 
відповідальності за виховання дітей; знання про розвиток, виховання 
дітей; практичні вміння організації життя і діяльності дітей у сім’ ї, 
здійснення виховної діяльності.  

На наш погляд, важливим фактором який слід враховувати батькам у 
процесі виховання толерантності – віковий розвиток, що зумовлює 
характер взаємовідносин в сім’ ї, а саме: дошкільний період, у який 
толерантність закладається як одна з основ особистості дитини; молодший 
шкільний вік в якому фактично продовжується розвиток морального 
світогляду, трансформування толерантності в один із моральних законів 
особистості. І безперечно один з найважніших періодів – підлітковий. 
Саме цей вік вимагає від батьків максимальної концентрації зусиль та 
вияву власних моральних якостей, адже саме у підлітковому періоді 
проявляється негативізм та критицизм по відношенню до оточуючих, 
конфліктність, заперечення виховного впливу та моралі. Важливою місією 
батьків у цей період стає необхідність допомогти підлітку зрозуміти та 
прийняти свій внутрішній світ, розвинути толерантність як засіб 
запобігання протиставлення соціальному світу [9].  

Отже, виховання толерантності варто починати із самого раннього 
віку на відповідному рівні та у відповідній формі. Проте аналіз робіт 
О. Кравцова [6], І. Соловйова [11], Н. Зіганшиної [5, с. 82] дають підстави 
вважати саме підлітковий вік найбільш ефективним щодо формування 
толерантності, адже у цей період життя дитини формується дорослість, 
досягається певний рівень свідомості, що сприяє визначенню подальшої 
життєвої орієнтації підлітків.  

Ми погоджуємося із О. Гривою [3], яка вказує, що найпершим і 
найголовнішим інститутом соціалізації особистості виступає саме родина 
де відбувається засвоєння і розвиток способів відносин особистості до 
себе, інших, усього світу людей і речей. І те, які цінності і взаємини 
панують у родині, визначає, що і як дитина засвоїть у якості свого 
першого соціального досвіду. 

Таким чином, можна зазначити, що толерантність у взаєминах дітей 
і батьків припускає здатність дорослих членів сім’ ї бачити перспективу 
впливу внутрішньосімейних взаємин на дитину, її розвиток і поведінку в 
цілому. Толерантність у взаєминах дітей і дорослих не є відмовою з боку 
дорослого від власних поглядів, ціннісних орієнтацій та ідеалів. 
Натомість толерантність у взаємовідносинах між членами сім’ ї 
припускає поєднання прагнення дітей і дорослих реалізувати свої 
особисті позиції з повагою до позицій і цінностей інших членів родини. 
Разом з тим, формування толерантності особистості повинна 
вирішуватись комплексно, адже виховання толерантної особистості є 
загально соціальною проблемою.  
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Пономарьова О. Ю. Особливості толерантності взаємин дітей і 

батьків 
У статті здійснено теоретичний аналіз наукових джерел з проблеми 

виховання та формування толерантності дитини в системі сімейних 
відносин. Розглянуто різні підходи вчених до цієї проблеми, 
проаналізовано важливість ідей виховання толерантності в реалізації 
особистісного самоствердження в дитячому віці. Розкрито питання 
впливу спілкування в сім’ ї на розвиток емоційної сфери дитини. 
Обґрунтовано твердження про те, що основні моделі поведінки та 
емоційне реагування дитини мають чіткі риси поведінки значимих в 
дитинстві людей, а також ранніх емоційних переживань. Всі дитячі 
емоційні переживання, які більшою мірою виникають під впливом сім’ ї, 
стають важливою частиною емоційного світу дорослої особистості. 

Ключові слова: толерантність, система сімейних відносин, 
особистість, формування, сім’я. 

 
Пономарева О. Ю. Особенности толерантных 

взаимоотношений детей и родителей 
В статье осуществлен теоретический анализ научных источников по 

проблеме воспитания и формирования толерантности ребенка в системе 
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семейных отношений. Рассмотрены различные подходы ученых к этой 
проблеме, проанализирована важность идей воспитания толерантности в 
реализации личностного самоутверждения в детском возрасте. Раскрыты 
вопросы влияния общения в семье на развитие эмоциональной сферы 
ребенка. Обоснованно утверждение о том, что основные модели 
поведения и эмоциональное реагирование ребенка имеют четкие черты 
поведения значимых в детстве людей, а также ранних эмоциональных 
переживаний. Все детские эмоциональные переживания, которые в 
большей степени возникают под влиянием семьи, становятся важной 
частью эмоционального мира взрослой личности. 

Ключевые слова: толерантность, система семейных отношений, 
личность, формирование, семья. 

 
Ponomarova O. Particularity of Tolerant Relations Detween 

Children and Parents 
The article presents the theoretical analysis of the scientific literature on 

the problem of education and the formation of the child’s tolerance in the family 
relations system. The basic approaches to studying the influence of parent-child 
communication, the development of emotional child are analyzed in it. The 
article also focuses on the problem of tolerance communications in a family and 
on the different scientific approaches to this problem. The significance of 
tolerance ideas in realization of personal selfaffirmation in childhood is proved. 
It has been argued that the basic pattern of behavior and emotional response of 
adult human have distinct features of the behavior of significant people in his 
childhood. They are related to early emotional experience. All children’s 
emotional experiences, which largely arise under the influence of the family, are 
an important part of the emotional world of  adult personality. It has been 
proved, that the performance by family function of socialization depends on 
many objective and subjective factors: features of the attitudes of the parents to 
children as to the partners on interaction play the essential role. 

Key words: tolerance, system of family relations, personality, formation, 
family. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЯ  
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-
ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ 

 
Успіх педагогічної діяльності значною мірою залежить від того, 

наскільки повно й обґрунтовано в ній застосовані системні ідеї. 
Відсутність системності в процесі реформування національної освітньої 
системи призводить до істотного зниження якості освіти й навчання і, як 
наслідок, до низької професійної підготовки фахівців. У такому контексті 
модернізація фахової підготовки майбутніх учителів хімії до формування 
еколого-гуманістичних цінностей у школярів вимагає обов’язкового 
застосування системного підходу, оскільки він є ключовим 
методологічним напрямом сучасного загальнонаукового пізнання й 
полягає в дослідженні будь-якого об’єкту чи явища як системи. У зв’язку 
з цим завданнями цієї статті є, по-перше, виокремити ті теоретичні 
основи системного підходу, за допомогою яких стане можливим 
найбільш змістовно й точно описати професійну підготовку майбутніх 
учителів хімії до формування еколого-гуманістичних цінностей у 
школярів як систему; по-друге, на підставі отриманого матеріалу та 
теоретико-методологічних узагальнень, усталених у педагогічній науці, 
визначити загальну концепцію такої підготовки.  

Виконуючи перше завдання, зазначимо, що оригінальна 
загальнонаукова концепція, що становить історично перший розгорнутий 
варіант загальної теорії систем, була викладена російським лікарем, 
філософом і економістом О. Богдановим (справжнє прізвище – 
Малиновський) у трьохтомній роботі «Всезагальна організаційна наука 
(тектологія)» (1911 – 1925 рр.). Основні ідеї тектології (від грец. – 
«учення про будівництво») полягають у визнанні необхідності підходу 
до будь-якого явища з точки зору організованості, де під організованістю 
розуміється властивість цілого бути більшим за суму своїх частин, а 
також у тотожності організації систем різних рівнів (від мікросвіту – до 
біологічних і соціальних систем), причому кожну систему необхідно 
досліджувати як з точки зору відносин її частин, так і відносин її як 
цілого з усіма зовнішніми системами – середовищем [1]. 

З високим ступенем вірогідності можна стверджувати, що загальна 
теорія систем як самостійний науковий напрямок почала формуватися 
наприкінці сорокових років ХХ століття з робіт австрійського біолога і 
філософа Л. фон Берталанфі. В основі своєї теорії він використав 
аналогію, зокрема ізоморфізм процесів, що відбуваються в усіх системах. 
За її допомоги повинні були вивчатися не поодинокі властивості певних 
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систем, що є предметом інших конкретних наук, а в основному їхня 
загальна структурна побудова, оскільки строго доведений ізоморфізм для 
систем різної природи дає можливість будувати узагальнені моделі 
систем і переносити системні знання з однієї предметної галузі в іншу 
[2]. Цінним для педагогічної методології є найважливіше досягнення 
Берталанфі – уведення поняття відкритої системи, яка постійно 
обмінюється речовиною, енергією та інформацією із зовнішнім 
середовищем, а також використання ним для характеристики й опису 
систем таких формальних системних властивостей, як цілісність, 
сумативність, ієрархічна організація та ін. 

Подальші теоретико-системні концепції фактично відмовились від 
претензій на всезагальність з метою досягнення високого рівня 
абстрагування й, зазвичай, достатньо чітко орієнтувалися на дослідження 
строго визначених класів системних об’єктів (абстрактно-математичних, 
біологічних, технічних), використовуючи при цьому мови теорії множин 
(М. Месарович), алгебри (О. Ланге), логіки (А. Уйомов), теорії 
ймовірностей (М. Тода і Е. Шуфорд) та ін. Вагомий внесок у розвиток 
системних уявлень також зробили А. Авер’янов, Р. Акоф, П. Анохін, 
В. Афанасьєв, І. Блауберг, К. Боулдінг, У. Ешбі, М. Каган, Е. Квейд, 
В. Кузьмін, В. Лекторський, С. Оптнер, Ф. Перегудов, Л. Петрушенко, 
А. Рапопорт, В. Сагатовський, В. Садовський, М. Сєтров, Б. Флейшман, 
Ю. Черняк, Г. Щедровицький, Е. Юдін та ін. 

Для застосування системного підходу задля удосконалення 
професійної підготовки майбутніх учителів хімії до формування еколого-
гуманістичних цінностей у школярів необхідно насамперед розглянути 
наявні підходи до визначення основних понять системного дослідження. 
Теоретичний аналіз проблеми засвідчив, що незважаючи на інтуїтивну 
зрозумілість та велику значущість поняття «система» для наукових 
розвідок, донині не існує загальноприйнятого його визначення, що 
пов’язано з розробкою цього терміну одночасно в онтологічному, 
гносеологічному і методологічному аспектах [3]. Широкий огляд 
визначень (близько 40) поняття «система» представлений у роботі 
В. Садовського «Основания общей теории систем» [4, с. 92–102], а також 
у книзі А. Уйомова «Системный поход и общая теория систем» [5, 
с. 103–117]. При цьому можна виділити такі підходи до розуміння 
системи, які складалися впродовж розвитку теорії систем і використання 
цього поняття на практиці й становлять інтерес у контексті нашої роботи: 

1) розгляд системи як комплексу взаємодіючих частин. Наприклад, 
Л. фон Берталанфі визначав систему як комплекс взаємодіючих 
елементів [2, с. 29], а «Большая советская энциклопедия» – прямим 
перекладом з грецької «sýstēma» як ціле, складене із частин [6, с. 463]; 

2) включення в поняття «система» характеристик (вимог). Так, 
І. Блауберг, В. Садовський і Е. Юдін, виходячи з цілісного характеру 
системи, якісно визначають її поняття через такі ознаки: 
взаємопов’язаність елементів системи; система утворює особливу єдність 
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із середовищем; будь-яка система є елементом системи більш високого 
порядку; елементи будь-якої системи, зазвичай, виступають як системи 
більш низького порядку [7, с. 29]; 

3) побудова визначення на основних поняттях: «річ – властивість – 
відношення». Зокрема в такому контексті В. Тюхтін [8] і А. Уйомов [5, 
с. 79–89] розглядають систему як множину об’єктів (компонентів), що 
володіють завчасно заданими властивостями з фіксованими 
відношеннями між ними; 

4) визначення системи на основі однієї провідної категорії – 
«цілісності» (В. Афанасьєв) [9, с. 24], «множини» (А. Авер’янов) [10, 
с. 9], «організації» (Л. Петрушенко, А. Урсул) [11, с. 54] та ін.; 

5) кібернетичне й математичне розуміння системи (Р. Акоф, 
Л. Арноф, У. Ешбі, М. Месарович, У. Черчмен та ін.) [Там само]; 

6) введення до визначення системи поняття «цілі» у вигляді 
кінцевого результату, системоутворюючого критерію, функції 
(П. Анохін, В. Вернадський, У. Гібсон, М. Гаазе-Рапопорт та ін.). У 
деяких визначеннях уточнюються умови цілеутворення – середовище, 
інтервал часу, у рамках якого буде існувати система та її цілі, як це 
зроблено, наприклад у визначенні В. Сагатовського: «Система – це 
кінцева множина функціональних елементів і відносин між ними, що 
виокремлюється з середовища у відповідності до певної цілі в рамках 
певного часового інтервалу» [12, с. 13–14]; 

7) включення у визначення системи поряд із елементами, зв’язками, 
їх властивостями та ціллю також «спостерігача» (С. Оптнер, Ю. Черняк 
та ін.). Першим на необхідність урахування взаємодії між дослідником і 
досліджуваною системою вказав кібернетик У. Ешбі, проте чітко 
прописав економіст Ю. Черняк: «Система – це відображення у свідомості 
суб’єкта (дослідника, спостерігача) властивостей об’єктів та їх відношень 
у вирішенні задач дослідження, пізнання» [13, с. 22]. 

Отже, огляд різних трактувань поняття «система» свідчить, що 
можна виділити такі основні пов’язані з ним змістові аспекти: 
найпоширенішим, але й найвужчим є «інженерне» розуміння системи як 
взаємозв’язаного набору елементів та способів їх поєднання, які слугують 
певній меті; у «конструкторському» розумінні система подається як 
проектування та створення певного комплексу методів і засобів, які 
дослідник (розробник) застосовує для досягнення певної мети, для 
виконання свого завдання; у науково-дослідницькому трактуванні система 
постає як загальна методологія дослідження процесів і явищ, що 
відносяться до певної галузі людських знань; у теоретико-пізнавальному 
аспекті система розуміється як спосіб мислення [14, с. 14]. 

Достатнім для нашого дослідження вважаємо визначення системи, 
наведене Т. Ільїною. «Система – це виділена на основі певних ознак 
упорядкована множина взаємозв’язаних елементів, об’єднаних спільною 
метою функціонування та єдністю керівництва, що вступають у 
взаємодію з середовищем як цілісна єдність» [15, с. 16]. Таке базове 
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визначення системи допоможе нам в описанні системи професійної 
підготовки майбутніх учителів хімії до формування еколого-
гуманістичних цінностей у школярів. 

Усебічне дослідження будь-якої системи включає встановлення 
складу компонентів, структури і функцій як системи в цілому, так і її 
складників, чинників, що забезпечують цілісність і відносну 
самостійність системи, а також історії її виникнення, становлення й 
розвитку. У зв’язку з цим побудова системи професійної підготовки 
майбутніх учителів хімії до формування еколого-гуманістичних 
цінностей у школярів передбачає обов’язковість застосування таких 
основних аспектів системного підходу:  

• системно-компонентного – полягає в дослідженні 
компонентного складу системи;  

• системно-структурного – дозволяє отримати уявлення про 
внутрішню організацію системи (взаємодію компонентів, їх 
підпорядкованість та зв’язки);  

• системно-функціонального – потребує визначення загально-
системної цілі, підцілей (цілей компонентів системи, які реалізуються 
шляхом виконання специфічних функцій компонентів), набору засобів 
(ресурсів), потрібних для досягнення цієї цілі й функціонування системи 
в цілому як інтеграційного результату функціонування її компонентів;  

• системно-комунікативного (системно-інформаційного) – 
обумовлює необхідність виявлення зв’язків компонентів системи між 
собою, кожного із компонентів з системою в цілому, а системи в цілому 
із системами середовища й несистемними утвореннями;  

• системно-інтеграційного (системно-управлінського) – 
висвітлює чинники системності-цілісності, тобто механізми, що 
забезпечують збереження якісної специфіки системи;  

• системно-історичного (системно-генетичного) – передбачає 
дослідження етапів і часових умов розвитку системи, починаючи з її 
виникнення, становлення, подальшого функціонування, а також 
можливих тенденцій розвитку [16, с. 69–71]. 

Застосування означених аспектів системного підходу, а також 
системних принципів (принципів цілісності, структурності, кінцевої 
мети, функціональності, автономності та зв’язку компонентів, розвитку, 
взаємозалежності системи й середовища, ієрархічності, множинності 
опису системи та ін.) дає підстави визнати професійну підготовку 
майбутніх учителів хімії до формування еколого-гуманістичних 
цінностей у школярів саме системою, оскільки в ній наявні такі ознаки 
системи: передбачені складники (компоненти), структура, 
цілеспрямованість, інтеграційні якості (системність), функціональні 
характеристики системи в цілому та її окремих компонентів, 
комунікативні властивості, історичність (наступність) і управління. Під 
компонентами системи розумітимемо лише ті її структурні частини, які 
перебувають у постійній взаємодії з іншими структурними одиницями в 
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межах цієї цілісної системи, та взаємодія яких обумовлює виявлення 
притаманних цілому якісних особливостей. Тобто виділені компоненти є 
саме компонентами цієї системи, а не випадково обраними й 
непов’язаними структурними частинами. 

Досліджуючи численні класифікації систем за різними ознаками 
(Н. Абрамова, А. Авер’янов, Р. Акоф і Ф. Емері, С. Архангельський, 
В. Афанасьєв, С. Бір, О. Богданов, Б. Гладкіх, В. Дружинін і Д. Конторов, 
В. Каспін, М. Лесечко, М. Слємньов, С. Ніканоров, Л. Петрушенко, 
С. Саркісян, М. Сєтров, Ю. Черняк та ін.), ми дійшли висновків, що 
система професійної підготовки майбутніх учителів хімії до формування 
еколого-гуманістичних цінностей у школярів є складною (органічною), 
живою (соціальною), відкритою, динамічною, штучною (організаційно-
технічною), концептуальною (абстрактною, описовою, логічною), 
ієрархічною, активною (цілеспрямованою), детермінованою, 
розвиваючою, регульованою (з комбінованим управлінням). 

Водночас система професійної підготовки майбутніх учителів хімії 
до формування еколого-гуманістичних цінностей у школярів є 
різновидом педагогічної системи, оскільки має всі притаманні такій 
системі ознаки: служить підставою теоретичного осмислення й побудови 
педагогічної діяльності; включає певну сукупність взаємозв’язаних 
засобів, методів і процесів, необхідних для створення організованого, 
цілеспрямованого й цільового педагогічного впливу на формування 
особи із заданими якостями; забезпечує виконання ціннісно-смислових, 
нормативних, технологічних і процесуально-результативних функцій 
педагогічної діяльності; сприяє досягненню поставлених цілей розвитку 
людини [17, с. 79]. 

Отже, на підставі викладеного вище можна виокремити основні 
властивості системи професійної підготовки майбутніх учителів хімії до 
формування еколого-гуманістичних цінностей у школярів, що одночасно 
є критеріями життєздатності цієї системи й мають будуть покладені в 
основу її створення вже в якості інноваційної педагогічної системи: 

• цілісність та подільність – система професійної підготовки 
майбутніх учителів хімії до формування еколого-гуманістичних 
цінностей у школярів (надалі – досліджувана система) є передусім 
цілісною сукупністю компонентів, тобто, з одного боку, це цілісне 
утворення, а з іншого – у її складі чітко виокремлюються цілісні об’єкти 
(компоненти), причому означена система поводить себе як одне ціле, 
якщо зміни одного з компонентів викликають зміни інших компонентів. 
Але не компоненти утворюють ціле (систему), а навпаки, при поділі 
цілого виявляються компоненти системи; 

• неадитивність системи (емерджентність; від англ. emergent – 
раптово виникати, з’являтися) – сукупне функціонування 
взаємопов’язаних компонентів системи породжує виникнення якісно 
нових функціональних властивостей системи, отже функціонування 
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досліджуваної системи не може бути зведене до функціонування 
окремих її компонентів; 

• цілеспрямованість – досліджувана система має ціль і фактична 
поведінка системи скеровується та знаходиться під впливом 
передбачення цілі; 

• структурність – у досліджуваній системі наявна сукупність 
внутрішніх сталих та істотних зв’язків між компонентами, що визначає 
основні властивості цієї системи. Декомпозиція системи дозволяє 
виділити в ній компоненти, доступні для аналізу, та їх елементи; 

• ієрархічність – у досліджуваній системі наявна різнорівнева 
підпорядкованість компонентів (за певним порядком від вищого до 
нижчого); 

• інтегративність – розділенням досліджуваної системи на 
компоненти, дослідженням кожного з них окремо неможливо пізнати всі 
властивості системи в цілому; 

• еквіпотенційність – досліджувану систему можна розглядати як 
підсистему системи вищого рівня, і навпаки – підсистему можна 
розглядати як систему зі своїм складом компонентів та зв’язків між 
ними; 

• функціональність – досліджувана система має певні, притаманні 
лише їй внутрішні та зовнішні функції, оптимальне поєднання цих 
функцій; 

• синергізм – ефективність сумісного функціонування компонентів 
досліджуваної системи вища, ніж сумарна ефективність ізольованого 
функціонування тих самих компонентів; 

• інформаційність – досліджувана система має інформаційну 
взаємодію між компонентами для реалізації своїх функціональних 
властивостей, тобто наявні не лише канали зв’язку, але й матеріальна 
наповненість їх сигналами; 

• взаємозалежність між системою та зовнішнім середовищем, 
відкритість – досліджувана система формує та проявляє свої властивості 
при взаємодії із зовнішнім середовищем, що робить її відкритою. Вона 
розвивається під впливом зовнішнього середовища, але при цьому 
намагається зберегти якісну визначеність та властивості, що 
забезпечують високу стійкість, самостійність та адаптивність її 
функціонування; 

• рівновага – досліджувана система здатна зберігати свій стан 
якомога довше (як за відсутності, так і за наявності активних зовнішніх 
впливів); 

• стійкість – досліджувана система може утримувати параметри в 
заданих межах і повертатися в стан рівноваги після виведення її з цього 
стану дією зовнішніх впливів; 

• надійність – досліджувана система здатна безперебійно 
функціонувати при виході з ладу одного з компонентів; 
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• динамічність – досліджувана система має динамічну природу, 
тобто їй властиві процеси виникнення, становлення, розвитку, зміни [14, 
с. 21–23; 18, с. 52–66; 19, с. 63–65; 20, с. 86–87]. 

Ця остання системна властивість визначає реалізацію другого 
завдання статті – обґрунтування загальної концепції професійної 
підготовки майбутніх учителів хімії до формування еколого-
гуманістичних цінностей у школярів, без якої неможливе становлення, 
подальший розвиток і вдосконалення досліджуваної системи. В її основу 
будуть покладені такі концептуальні положення, що поєднуватимуть 
весь попередній і наступний теоретико-методологічний матеріал роботи. 

1. Головним, стрижневим елементом удосконалення фахової 
підготовки майбутнього вчителя хімії є формування екологічного 
світогляду, адже вчитель з антропоцентричним баченням світу не 
здатний сформувати екогуманну особистість школяра, незалежно від 
рівня його психолого-педагогічної та хіміко-екологічної освіченості. У 
наш час досягнення цієї мети пов’язане з низкою труднощів, 
обумовлених, у першу чергу, тим, що в більшості абітурієнтів, які 
вступають до вишів, переважає антропоцентричний світогляд. Тому 
провідним завданням професійної підготовки студентів є корекція 
їхнього світогляду: звільнення його від елементів крайнього 
антропоцентризму, формування еколого-гуманістичних цінностей і 
відповідних ціннісних орієнтацій. Адже освіта повинна готувати по-
сучасному ціннісно орієнтовану особистість, оскільки «формування 
невідповідних часові цінностей стриножить людину, викривлює її 
життєвий шлях і суттєво звужує, а то й узагалі перекреслює 
самореалізацію» (В. Кремень). 

2. Основу концептуальних моделей структури особистості вчителя, 
розвитку його професійного педагогічного спрямування, професійної 
адаптації, готовності до майбутньої професійної діяльності має 
становити аксіологічний – ціннісно-смисловий – складник (С. Бондар, 
О. Дмітрієва, К. Дурай-Новакова, Л. Кондрашова, Н. Решетнікова та ін.).  

3. Актуалізуючи питання дослідження специфіки становлення й 
динамічного розвитку ціннісно-смислової сфери особистості 
майбутнього вчителя хімії та змін у його свідомості (світогляді), що 
супроводжують цей процес, необхідно забезпечувати набуття 
професійними компетенціями значущості в ході засвоєння їх як 
ціннісних особистих категорій. 

4. Гуманістична спрямованість і фахова компетентність повинні 
розглядатися й формуватися як гармонійно поєднані складники 
особистості педагога, а при вивченні кожної хімічної дисципліни 
головною метою має стати професійне становлення вчителя-гуманіста. 

5. Удосконалення фахової підготовки в обраному контексті 
повинне враховувати деякі суперечності, що загострилися у вищій 
педагогічній освіті, зокрема, між: а) об’єктивною потребою в учителях з 
високими ціннісно-смисловими орієнтирами культурологічної сфери 
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(включаючи загальну ерудицію) і наявною системою їхньої професійної 
підготовки; б) зорієнтованістю ВНЗ на підготовку вчителя як 
транслятора наукових знань та необхідністю створення умов для 
формування цінностей студента, розвитку творчої особистості, здатної 
впливати на процеси духовно-морального становлення школярів; 
в) залученням до процесу педагогічної праці особистості майбутнього 
вчителя на рівні соціальної активності, творчого мислення, емоційної 
зацікавленості та опорою в навчанні передусім на процеси пам’яті, уваги, 
тобто когнітивні функції; г) необхідністю формування в майбутніх 
учителів нового ціннісно-смислового професійного самовизначення як 
найважливішого складника професійно-педагогічної компетентності й 
практичною відсутністю для його забезпечення відповідних 
організаційних і методичних засобів. 

6. Фахова підготовка майбутнього вчителя хімії повинна 
безпосередньо корелювати із вимогами до вчителя в контексті 
гуманізації шкільної хімічної освіти та його професійною готовністю до 
формування еколого-гуманістичних цінностей школярів (у її 
компонентах – науково-теоретична, практична, психофізіологічна, 
психологічна готовність тощо) [21, с. 244–247].  

7. Удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів хімії до 
формування еколого-гуманістичних цінностей у школярів буде 
максимально ефективним за умови забезпечення її організації й 
функціонування як педагогічної системи, де структурні компоненти 
останньої – мета, зміст, педагогічні технології (організаційні форми і 
методи навчання), суб’єкт-суб’єктні відносини під час педагогічної 
взаємодії – спрямовані на динаміку саморозвитку особистості 
майбутнього вчителя хімії в поєднанні хіміко-екологічних знань з 
усвідомленням власної ролі в процесі їх передачі крізь призму 
спрямованості гуманістичної позиції, ціннісного ставлення до думки 
іншої людини, здатності бачити себе в учневі. 

Розроблені концептуальні положення є основою для обґрунтування та 
створення педагогічної системи професійної підготовки майбутніх учителів 
хімії до формування еколого-гуманістичних цінностей у школярів й буде 
також здійснюватися на підставі аналізу педагогічної методології 
системного підходу та вже існуючих моделей педагогічних систем.  
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Роман С. В. Системний підхід як методологія вдосконалення 

професійної підготовки майбутніх учителів хімії до формування 
еколого-гуманістичних цінностей у школярів 

Розглянуто науково-теоретичні засади застосування системного 
підходу до актуальної проблеми вдосконалення професійної підготовки 
майбутніх учителів хімії щодо формування еколого-гуманістичних 
цінностей у школярів. Теоретичне дослідження підходів до визначення 
поняття «система», розгляду її основних ознак і властивостей, критеріїв 
виділення її компонентів дозволило нам виокремити основні системні 
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властивості, які дали можливість найбільш змістовно й точно описати 
професійну підготовку майбутніх учителів хімії до формування еколого-
гуманістичних цінностей у школярів як систему, а також у подальшому 
будуть покладені в основу її створення вже в якості педагогічної 
системи. Для дослідження означеної системи в якості найбільш 
доцільних нами було обрано такі аспекти системного підходу: системно-
компонентний, системно-структурний, системно-функціональний, 
системно-комунікативний (системно-інформаційний), системно-
інтеграційний (системно-управлінський), системно-історичний 
(системно-генетичний). Створено загальну концепцію фахової 
підготовки майбутніх учителів хімії до формування еколого-
гуманістичних цінностей у школярів, що спрямована на професійне 
становлення вчителя-гуманіста.  

Ключові слова: системний підхід, удосконалення професійної 
підготовки, майбутні вчителі хімії, формування еколого-гуманістичних 
цінностей у школярів. 

 
Роман С. В. Системный подход как методология 

усовершенствования профессиональной подготовки будущих 
учителей химии к формированию эколого-гуманистических 
ценностей у школьников 

Рассмотрены научно-теоретические основы применения системного 
подхода к актуальной проблеме усовершенствования профессиональной 
подготовки будущих учителей химии к формированию эколого-
гуманистических ценностей у школьников. Теоретическое исследование 
подходов к определению понятия «система», рассмотрение ее основных 
признаков и свойств, критериев отбора ее компонентов позволило нам 
выделить основные системные свойства, которые дали возможность 
наиболее содержательно и точно описать профессиональную подготовку 
будущих учителей химии к формированию эколого-гуманистических 
ценностей у школьников как систему, а также в дальнейшем будут 
положены в основу ее создания уже в качестве педагогической системы. 
Для исследования указанной системы в качестве наиболее целесообразных 
нами были избраны следующие аспекты системного подхода: системно-
компонентный, системно-структурный, системно-функциональный, 
системно-коммуникативный (системно-информационный), системно-
интеграционный (системно-управленческий), системно-исторический 
(системно-генетический). Создана общая концепция профессиональной 
подготовки будущих учителей химии к формированию эколого-
гуманистических ценностей у школьников, направленная на 
профессиональное становление учителя-гуманиста.  

Ключевые слова: системный подход, усовершенствование 
профессиональной подготовки, будущие учителя химии, формирование 
эколого-гуманистических ценностей у школьников. 
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Roman S. Systemic Approach as Methodology of Enhancement of 
Professional Training of Future Teachers of Chemistry to Forming of 
Ecological and Humanistic Values at Pupils 

Scientific and theoretical the basics of application of systemic approach 
to an urgent problem of enhancement of professional training of future 
teachers of chemistry to forming of ecological and humanistic values at school 
students are covered. The theoretical research of approaches to determination 
of the concept "system", consideration of its main signs and properties, 
selection criteria of its components allowed us to mark out the main system 
properties which gave the chance most substantially and to precisely describe 
professional training of future teachers of chemistry to forming of ecological 
and humanistic values at school students as system, and also further will be the 
basis for its creation already as pedagogical system. For a research of the 
specified system as the most reasonable we elected the following aspects of 
systemic approach: system-component, system-structural, system-functional, 
system-communicative (system-information), system-integration (system-
administrative), system-historical (system-genetic).  

The general concept of professional training of future teachers of chemistry 
to forming of ecological and humanistic values at school students directed to 
professional formation of the teacher-humanist is created. The specified concept 
includes seven theoretical provisions combining all previous and predetermining 
the subsequent theoretical and methodological material of our research. 

Key words: systemic approach, enhancement of professional training, future 
teachers of chemistry, forming of ecological and humanistic values at pupils. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО 

МИСТЕЦТВА ДО МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ РОБОТИ  
В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 

 
Пізнання світу почуттів неможливе 
без розуміння й переживання музики, 
без глибокої духовної потреби слухати 
музику й діставати насолоду від неї. 

В. Сухомлинский 
 
Особливу актуальність завдання естетичної освіти і виховання 

набувають у процесі професійної підготовки майбутніх учителів 
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музичного мистецтва, адже вчителі є посередниками між соціально-
культурною практикою суспільства і естетичним досвідом особистості, 
яка проходить шлях свого становлення і розвитку. Кваліфіковану 
естетико-педагогічну допомогу може надати лише той учитель, який 
розуміє та любить мистецтво, володіє розвиненою естетичною 
культурою і комплексом знань, умінь і навичок у різноманітних галузях 
музично-педагогічної діяльності, відповідними знаннями та вміннями 
освоєння прекрасного у дійсності і мистецтві  зможе прилучити сучасних 
школярів до світу мистецтва. На сьогодні ця проблема є надзвичайно 
актуальною в українській системі освіти. 

Проблему естетичного виховання й естетичної освіти школярів 
досліджували М. Артеменко, В. Бутенко, О. Дем’янчук Д. Джола, 
С. Жупанін, І. Зязюн, А. Капська, Л. Коваль, Л. Масол, Н. Миропольська, 
Г. Тарасенко, О. Ростовський, Г. Шевченко, А. Щербо та інші. 

Особистість учителя музики завжди викликала значну увагу 
відомих педагогів, психологів, філософів. Різноманітні питання 
підготовки вчителя музики до естетичного виховання дітей розглядалися 
у роботах відомих педагогів І. Беха, Л. Кондрацької, Л. Масол, 
О. Михайличенка, Г. Падалки, Т. Потапчук, О. Рудніцької, Г. Шевченко, 
О. Щолокової та багатьох інших. Вони підкреслюють, що для оволодіння 
професією вчителя музики необхідний цілий комплекс різноманітних 
здібностей, які виявляються та формуються у процесі навчально-
педагогічної діяльності, але художні, музичні та артистичні здібності 
допомагають творчості в педагогічній діяльності вчителя музики тільки 
при наявності високого рівня розвитку загально-педагогічних здібностей. 

Вченими доведено, що у процесі спілкування з різними видами 
мистецтва формується ієрархія духовних та естетичних цінностей 
особистості, уявлення неповторної краси природи та людини, 
накопичується досвід емоційно-естетичних переживань, формуються 
естетичні смаки та ідеали.  

Серед видів мистецтв, які впливають на естетичний розвиток дитячої 
особистості, безумовно, одне з головних місць належить музичному 
мистецтву. Увага до музичної складової естетичного виховання 
зумовлюється кількома причинами, а передусім – природою музики, 
особливостями її впливу на внутрішній світ особистості, найбільш 
значущим «педагогічним потенціалом». Музичне мистецтво, у процесі 
спілкування з яким здійснюється естетично-творчий розвиток учнів, 
здатне задовольнити прагнення особистості до естетичного зростання, 
поєднати її внутрішній та зовнішній світ, активізувати творчу уяву та 
емоційні реакції дитини. Невипадково музика, як засіб виховання, з давніх 
часів (конфуціанство, античність, середньовіччя, Ренесанс, Просвітництво 
та ін.) перебувала в центрі уваги філософів, педагогів, психологів.  

Аналізуючи закономірності цілісного розвитку художньої культури 
М. Каган обґрунтовано стверджував, що «саме музика буде відігравати 
все більшу роль як у художній культурі, так і за її межами, оскільки 



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

 102 

подальше зростання ролі науки в житті людини, абстрактного мислення, 
пізнання законів буття породжуватиме дедалі гострішу потребу у 
збалансованості цього напряму людського розвитку активізацією його 
емоційної сфери, його духовних почуттів, його здатності не лише 
мислити, а й переживати [2, с. 66].  

У ХХ столітті музичною педагогікою були накопичені в певній мірі 
принципи і методичні прийоми підготовки майбутніх фахівців до 
естетичного виховання підростаючого покоління, що відповідали 
досягненням сучасної фізіології, психології, загальної педагогіки та 
інших наук. Складалися реальні умови для вироблення науково 
обґрунтованого методу виховання й навчання музиканта. 

Проблему цілісного процесу виховання й навчання в навчальних 
закладах, індивідуального підходу до творчого зростання студентів 
музичних факультетів досліджували відомі вчені у галузі музичної 
педагогіки: І. Котляревський, Ю. Полянський, М. Дяченко. У роботі 
Т. Смирнової на підставі системного і гуманістичного підходів 
розглядалася підготовка студентів у виконавському, педагогічному і 
організаційному аспектах. Вчені наголошували, що професійна 
діяльність учителя музики є багатокомпонентною і включає 
виконавський, педагогічний та управлінський аспекти. Специфіка роботи 
вчителя музики, характер спілкування якого з учнями в музично-
естетичному процесі визначає музичне мистецтво, полягає в тому, що за 
один урок на тиждень він повинен навчити учнів музичній грамоті, 
сприяти оволодінню навичками слухання музики, розвинути у достатній 
мірі музичні здібності, співацький голос, ритмічне відчуття, дати 
відомості про твори та їх авторів, забезпечити майбутнього слухача 
серйозною класичною музикою. Значну роль у цьому процесі відіграють 
музично-слухові уявлення, інтелект учителя, музичний досвід, володіння 
засобами музичної виразності.  

Не викликає сумнівів потреба формування у студентів музично-
педагогічних спеціальностей естетичних почуттів, адже це визначається 
специфікою їх майбутньої професійної діяльності, яка передбачає високий 
рівень загальної та художньо-естетичної культури, педагогічної 
майстерності, мистецтва виховання й максимального розвитку творчого 
потенціалу. Естетичні почуття є основою емпатійного відношення вчителя 
до дітей, естетичного переживання педагогічної творчості, «краси 
педагогічної дії» (Ю. Азаров, О. Глузман, І. Зязюн, Г. Сагач та інші). 

Питання розвитку емоційно-почуттєвої сфери особистості, 
механізм виникнення й протікання емоційно-почуттєвих процесів 
розкривається в працях провідних психологів: І. Беха, М. Боришевського, 
Л. Виготського, Б. Додонова, Д. Леонтьєва, О. Леонтьєва, 
С. Максименка, В. Поплужного, С. Рубінштейна та багатьох інших. 
Дослідники відзначали можливості виховного впливу творів мистецтва 
на формування внутрішнього світу особистості, професійної культури та 
професійних якостей майбутніх фахівців. 
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У процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до 
естетичного виховання школярів у сучасній школі особливого значення 
набуває вивчення спеціальних дисциплін музично-теоретичного циклу, 
оволодіння навичками виконавської та концертмейстерської діяльності, 
знання методики музичного виховання, вокально-хорова підготовка та 
грунтовні знання з психології музичної діяльності і вікових особливостей 
музичного розвитку дітей. 

Творча діяльність учителя музики потребує емоційності, образності 
мислення та багатства художніх асоціацій, тому не викликає сумнівів 
важливість музично-теоретичної підготовки майбутнього вчителя 
музики, яка дає змогу глибоко усвідомлювати явища музичного 
мистецтва та основні закономірності історії та теорії музики в їх 
взаємодії. Вивчення дисциплін музично-теоретичного циклу необхідно 
майбутньому вчителю як для проведення уроків музики, так і для 
організації позакласної роботи, адже саме цей процес формує знання про 
основні закономірності розвитку музичної культури у світі, особливості 
національних композиторських шкіл, розвиток художніх стилів (бароко, 
класицизм, рококо, романтизм), знання з еволюції основних музичних 
жанрів і форм (опера, балет, симфонія, ораторія, соната). У процесі 
навчання майбутній учитель музики повинен оволодіти наступними 
навичками та уміннями: цікаво розповідати дітям про музику, визначати 
основні риси музичних стилів, стилів конкретних відомих композиторів, 
вільно аналізувати твори, виявляти закономірності образного змісту 
драматургії творів.  

Підготовка майбутнього вчителя музики неможлива без оволодіння 
навичками виконавської та концертмейстерської діяльності, адже на 
уроці музики вчитель виступає у ролі виконавця, ілюстратора, 
акомпаніатора. У виконавському репертуарі вчителя повинні бути твори 
для різних вікових груп школярів і вчитель завжди повинен пам’ятати, 
що саме живе виконання музики пробуджує творчу фантазію дітей, 
сприяє формуванню асоціативно-образного мислення. Майбутній 
учитель музики у процесі навчання повинен оволодіти наступними 
навичками: акомпанувати як солістам, так і хору, читати з листа і 
транспонувати акомпанемент у різні тональності, підбирати по слуху 
мелодії та супроводження до відомих пісень, володіти навичками 
перекладень творів та навичками гри в ансамблі. Саме володіння 
навичками читання з листа, транспонування допомагають швидко 
ознайомлюватись з пісенним репертуаром. 

Знання методики музичного виховання допомагає майбутньому 
вчителю вірно аналізувати шкільну програму з музики, визначати 
головні завдання музичного виховання, застосовувати різноманітні 
методи в практичній роботі зі школярами. 

Питання підготовки студентів до вокально-хорової роботи, яка 
передбачає вміння читати хорові партитури, диригувати, володіти 
методикою розвитку дитячого голосу розглядалися у роботах відомих 
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диригентів-хормейстерів Г. Дмитревського, А. Єгорова, А. Іванова-
Радкевича, В. Краснощокова, С. Казачкова, П. Левандо, Н. Малько, 
К. Пігрова, К. Ольхова, В. Соколова, П. Чеснокова та інших. Вони 
наголошували, що успіх майбутньої роботи вчителя музики в значній 
мірі залежить від того фундаменту, який буде закладений у навчальному 
закладі. Вважали, що діяльність учителя музики неможлива без  знання 
особливостей роботи з дитячим хором, що від ступеню володіння 
технікою диригування залежить процес сприймання диригентських 
жестів хоровим колективом. Навички диригування дозволяють учителю 
музики моделювати музичний образ творів, втілювати його в 
конкретному звучанні. У навчальних закладах формуються у майбутніх 
спеціалістів такі вміння: інтонування внутрішнім слухом хорової 
партитури твору; вміння здійснювати виконавський та вокально-хоровий 
аналіз творів, використовувати основні художньо-технічні засоби у 
роботі над хоровими творами та вміти управляти хоровим звучанням. Як 
показує педагогічна та виконавська практика, яскраве уявлення 
студентом музичного образу твору сприяє подоланню технічних 
труднощів. Знання специфіки вокально-хорової роботи, які студент 
отримує під час навчання, допомагають осмислювати шляхи 
удосконалення слухових навичок школярів, формувати навички чистого 
інтонування (вокально-хорова робота зі школярами потребує від учителя 
музики вміння слідкувати за чистотою інтонації, хоровим строєм, 
ансамблем, дикцією, тембром, диханням, керувати темподинамікою у 
хорі, агогікою, штрихами, фразуванням). Учитель повинен знати 
закономірності й особливості хорової діяльності у школі, вокально-
хоровий репертуар для різних вікових груп.  

Необхідність аналізу твору як обов’язкової умови підготовки 
вчителя музики до роботи з хоровим колективом, успішної виконавської 
інтерпретації знайшла своє відбиття в роботах відомих хорових 
диригентів П. Чеснокова, М. Даніліна, Г. Дмитревського, О. Єгорова, 
К. Птиці, В. Соколова та інших. 

Аналіз хорової партитури сприяє кращому засвоєнню музичного і 
літературного тексту твору, який диригент повинен знати напам’ять. 
Свідоме, на основі всебічного аналізу вивчення партитури, відрізняється 
від механічного запам’ятовування. Аналіз партитури також є необхідним 
для виявлення технічних, стилістичних, вокальних та інших 
особливостей твору, виявлення складностей, які можуть виникнути у 
процесі розучування та виконання твору. Конкретні результати аналізу, 
його якість у кожному окремому випадку залежать від багатьох факторів, 
головними з яких є загальні музично-теоретичні знання, спеціальні 
знання з хорознавства, досвід диригентсько-хорової роботи, аналітичні 
здібності й навички. Відомі педагоги наголошували саме на важливості 
формування у студентів аналітичних навичок, адже для вчителя музики, 
як організатора та керівника хору, раціонально-аналітичні здібності і 
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навички є такими ж важливими, як і емоційно-інтуїтивні якості. Саме в 
їхньому співвідношенні народжується високий професіоналізм. 

Професія вчителя музичного мистецтва потребує глибоких знань, 
мудрої любові до дітей, сформованої системи умінь і навичок. Вивчення 
проблеми підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва впевнює в 
необхідності значної активізації наукових досліджень з метою 
удосконалення процесу професійної підготовки. Спеціальна підготовка 
повинна спрямовувати  майбутніх учителів музичного мистецтва до 
особистісного розвитку, здатності до індивідуально творчого 
самовираження, адже професійного успіху досягають не тільки і не 
стільки висококваліфіковані фахівці, скільки яскраві професіонали-
особистості, які здатні до індивідуально-неповторного самовираження, 
самостійного своєрідного осмислення і вирішення професійно-
педагогічних проблем.  
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Сбітнєва Л. М. Підготовка майбутнього вчителя музичного 

мистецтва до музично-естетичної роботи в сучасній школі 
У статті розглянуті питання підготовки майбутнього вчителя 

музичного мистецтва до музично-естетичної роботи з школярами. Автор 
підкреслює актуальність проблеми, адже учитель засобами музичного 
мистецтва розвиває в дітях емоційну сферу, вчить розуміти і бачити 
прекрасне навколо себе, формує естетичні потреби та виховує художній 
смак. Захопити учнів може тільки вчитель, який розуміє і любить 
мистецтво, володіє комплексом знань, умінь і навичок у різних галузях 
музично-педагогічної діяльності. Професійна діяльність сучасного 
вчителя музичного мистецтва є багатокомпонентною і включає в себе 
виконавський, педагогічний і управлінський аспекти.  



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

 106 

У навчальних закладах майбутні вчителі вивчають музично-
теоретичні дисципліни, отримують знання і навички вокально-хорової 
роботи, розвивають виконавські здібності. 

Вивчення проблеми підготовки майбутнього вчителя музичного 
мистецтва до естетичної роботи з сучасними школярами впевнює у 
необхідності активізації наукових досліджень з метою підвищення 
ефективності естетичного виховання дітей у сучасній школі засобами 
музичного мистецтва. 

Ключові слова: підготовка, музикально-естетична робота, школа. 
 
Сбитнева Л. М. Подготовка будущего учителя музыкального 

искусства к музыкально-эстетической работы в современной школе 
В статье рассмотрены вопросы подготовки будущего учителя 

музыкального искусства к музыкально-эстетической работе со 
школьниками. Автор подчёркивает актуальность проблемы, ведь учитель 
средствами музыкального искусства развивает в детях эмоциональную 
сферу, учит школьников понимать и видеть прекрасное в людях и 
окружающем мире, формирует эстетические потребности и воспитывает 
художественный вкус. Привлечь современных школьников к 
музыкальному искусству может только учитель, который понимает и 
любит искусство сам, обладает комплексом знаний, умений и навыков в 
разных областях музыкально-педагогической деятельности. 
Профессиональная деятельность современного учителя музыкального 
искусства является многокомпонентной и включает в себя 
исполнительский, педагогический и управленческий аспекты.  

В учебных заведениях будущие учителя изучают музыкально-
теоретические дисциплины, получают знания, развивают навыки 
вокально-хоровой работы и исполнительские способности.  

Исследование проблемы профессиональной подготовки будущих 
учителей музыкального искусства убеждает в необходимости активизации 
научных исследований с целью повышения эффективности эстетического 
воспитания средствами музыкального искусства в современной школе. 

Ключевые слова: подготовка, музикально-эстетическая работа, школа. 
 
Sbitnevа L. Training of the Future Teachers of Musical Art to the 

Musical Aesthetic of the Work in the Modern School 
This article concerns the matters of preparing the future teachers of 

Music for musical-aesthetic work with students. The author emphasizes the 
urgency of the challenges because by means of music the teacher develops the 
emotional sphere in children, teaches them to see and understand the beauty in 
people and the surrounding forms aesthetic needs and trains an exquisite taste. 
Only that teacher, who understands and loves the art himself, possesses the 
knowledge and skills in different spheres of musical-pedagogical activities can 
involve modern pupils to musical art. Professional activity of nowadays 
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teacher of musical art is multi-component and includes executive, pedagogical 
and managerial aspects. 

The musical-theoretical and special subjects of curriculum of preparing 
the future teachers of music furthers the growth of executive student’s culture, 
develops the skills of vocal-choral work with pupils, analytical skills, 
organizational skills, the skills of working with children’s creative groups and 
moreover forms the abilities for self-expression.  

The study of the challenge of preparing the future teachers of music 
proves the necessity of strengthening the scientific researches for the purpose 
of increasing the efficiency of aesthetic upbringing by means of musical art in 
modern school. 

Key words: training, muzikalno-aesthetic work, school. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НОВИХ МЕДІА НА ДИТИНУ  

В РІЗНІ ЕТАПИ ЇЇ РОЗВИТКУ 
 

ХХІ ст. характеризується переходом до інформаційного 
суспільства, де провідними компонентами культури стали знання, 
інформація, комунікаційні технології. Найдоступнішим джерелом 
інформації на сьогодні виступають, так звані, нові медіа (інтернет, 
мобільна телефонія та оновлені інтерактивні радіо і телебачення). Нові 
медіа неоднозначно впливають на процес соціалізації людини будь-якого 
віку. Важливим в процесі онтогенезу являється дитинство, адже саме в 
цей період відбувається активний фізичний, психічний та соціальний 
розвиток. Діти активно використовує нові медіа, але сам процес 
соціалізації в сучасному інформаційному просторі залишається 
стихійним і загрожує фізичному, психічному та соціальному розвиткові 
дитини. Саме тому метою даної статті є визначення особливостей впливу 
нових медіа на дитину в різні етапи її розвитку. 

Психологічні особливості немовлят вивчали Н. Гуцуляк, 
Л. Долинська, Н. Рудюк, О. Скрипниченко та інші; дослідження 
Р. Павелків та М. Савчин присвячені висвітленні соціальної ситуації 
розвитку дітей дошкільного віку; Л. Долинська, М. Куртишева, 
З. Огороднійчук, Р. Павелків, В. Поліщук, О. Скрипниченко досліджують 
специфіку психологічного та соціального розвитку молодших школярів; 
Н. Гуцуляк та Н. Рудюк та інші висвітлюють особливості психічного 
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розвитку дітей підліткового та юнацького  віку. Вплив нових медіа на 
дітей на різних вікових етапах присвячені праці А. Абраменкова, 
О. Алєко, Н. Аль-Хаманаді, П. Вінтерхоф-Шпурк, І. Грігорьєва, 
Л. Зазнобіна, І. Кіндрат, О. Оноко, Є. П’яннікова та інші (діти 
дошкільного віку); Г. Апостолова, О. Петрунько та інші (молодші 
школярі); А. Шмидтке, Х. Хефнер, М. Абрамов, Н. Беженар, 
Н. Василенко, Ш. Ішкулова, А. Курбатов, А. Левицька, Н. Міронова, 
В. Плешаков, С. Стерденко, М. Ткалич, Н. Угольков, О. Фьодоров, 
Н. Хомерики, А. Щєкотуров (підлітковий та юнацький вік);  

Згідно з Законом України «Про охорону дитинства» дитина – особа 
віком від народження до 18 років [3]. Згідно з класифікацією науковців 
виділяємо такі етапи в онтогенезі дитини: від народження до 3 років – раннє 
дитинство, від 4 до 6-7 дошкільний вік, від 6-7 до 9-10 років – молодший 
шкільний вік, від 10-11 до 14 – підлітковий вік, 14-18 років – рання юність. 

Найперший етап в розвитку людини ‒ від народження до 3 років 
визначається як раннє дитинство. Психологічні особливості немовляти 
вивчають Н. Гуцуляк, Л. Долинська, Н. Рудюк, О. Скрипниченко та інші. 
Перший рік життя дитина проживає в симбіозі з матір’ю, у них 
відбувається безпосереднє емоційне спілкування (встановлення і 
розвиток соціальних контактів). Наприкінці першого року життя 
соціальна ситуація суттєво змінюється – в ній єдність дитини та 
дорослого замінюється появою двох: дитини і дорослого, що стає 
сутністю кризи першого року життя. У дитини з’являється певна міра 
самостійності, виникають перші слова, самостійна ходьба, дії з 
предметами. Разом з тим, можливості дитини ще дуже обмежені: мова 
носить автономний характер, майже в кожній дії, яку дитина здійснює з 
предметом, присутній дорослий. Новоутворення, що виникли на кінець 
періоду немовляти, спонукають побудову нової соціальної ситуації 
розвитку ‒ ситуації спільної діяльності з дорослою людиною. Період 
немовляти є важливим періодом, у якому створюються передумови для 
подальшого розвитку особистості. 

Вплив медіа на дитину означеного віку вивчено недостатньо, але 
діяльність дитини до 3 років безперервно пов’язана з дорослим, який 
використовує ІКТ, дитина несвідомо сприймає медіатексти, які обирає 
дорослий, що може негативно впливати на подальший фізичний, 
психічний, а як наслідок, соціальний розвиток дитини. 

Дошкільний вік охоплює вікові рамки від 4 до 6-7 років, тобто до 
вступу дитини до школи. Соціальна ситуація розвитку дитини даного 
віку, як зазначають Р. Павелків та М. Савчин, характеризується 
розширенням сфери взаємодії та кола спілкування дитини. У 
дошкільника з’являються деякі обов’язки, а зв’язок із значимими 
дорослими набуває нових форм, що виявляється у заміні спільної 
діяльності на самостійне виконання вказівок. Особливістю означеного 
віку є виникнення різноманітних стосунків з однолітками, створення 
згрупувань. На даному віковому етапі у дитини розвивається власна 
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внутрішня позиція стосовно інших людей, властиве усвідомлення 
власного «Я» і значущості власних вчинків, розвивається інтерес до світу 
дорослих. Незначне відокремлення дошкільника від дорослого є 
підґрунтям для створення нової соціальної ситуації, в якій дитина прагне 
самостійності, на цьому фоні виникає суперечність між прагненням до 
самостійності та між неможливістю її реалізації. Гра уможливлює 
подолання даної суперечності та стає провідною діяльністю у цьому віці. 

Вплив сучасного інформаційного простору на розвиток, особливо 
соціальний, дитини дошкільного віку досліджують у власних працях 
А. Абраменкова, О. Алєко, Н. Аль-Хаманаді, П. Вінтерхоф-Шпурк, 
І. Грігорьєва, Л. Зазнобіна, І. Кіндрат, О. Оноко, О. Петрунько, 
Є. П’яннікова та інші. До позитивних аспектів медіавпливу на 
дошкільника відносять: формування власного світу; розвиток вміння 
свідомого вибору та адекватного сприйняття позитивної і негативної 
інформації; формування соціального досвіду, культури, знань; засвоєння 
моделей поведінки (П. Вінтерхоф-Шпурк). До негативних ‒ 
заперечливий вплив на особистість дитини і формування агресивної 
поведінки (Л. Зазнобіна), втрата відчуття реальності та зв’язку з 
дійсністю у результаті надмірного активного використання медіа 
(Н. Аль-Хамадані), переоцінка традиційної системи соціальних 
цінностей, розвиток агресивних фантазій, психічних деструкцій, 
асоціальної поведінки (А. Абраменкова).  

Основним мікросередовищем у якому соціально розвивається 
дитина дошкільного віку залишається родина, відбувається, але не 
завжди, долучення до освітнього мікросередовища дошкільного 
навчального закладу (ДНЗ), оскільки згідно з Законом України «Про 
дошкільну освіту» дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням 
батьків або осіб, які їх замінюють [2]. Отже, дитина в дошкільному віці 
завжди знаходиться під контролем значимих дорослих у родинному 
мікросередовищі, або у мікросередовищі ДНЗ, що обмежує її самостійну 
діяльність. Погоджуємось з думкою О. Петрунько, яка зауважує, що 
відповідальність за медіавплив на дошкільника повністю покладається на 
дорослих [2, с. 110]. 

Початок молодшого шкільного віку визначається вступом дитини 
до школи, тобто з 6-7 до 9-10 років. Психологи Л. Долинська, 
З. Огороднійчук, Р. Павелків, В. Поліщук, О. Скрипниченко одностайні в 
тому, що зазначений вік є періодом позитивних змін і перетворень; на 
даному віковому етапі на якісно новому рівні закладаються підвалини 
соціальної суб’єктності, дитина засвоює вперше соціальну роль школяра, 
набуває власний досвід самостійної діяльності в цьому світі. Особливий 
вплив на фізичне, психічне і соціальне становленням особистості 
молодшого школяра здійснюють медіа. 

Наслідки тривалої взаємодії молодшого школяра з ІКТ 
загальновідомі: зниження зору, розвиток неврозів, затримка в фізичному 
та психічному розвитку. М. Куртишева, констатує той факт, що сьогодні у 



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

 110 

підростаючого покоління вже з дитинства порушені головні базові захисні 
механізми [3]. За даними відомих психологів Т. Піроженко, О. Хатмана 
сучасні соціальні умови, що продукують меркантильність і цинізм, 
призводять до деформації системи цінностей особистості, і як результат – 
знецінюється одвічне: любов, сім’я, культура, формується особистість, яка 
не здатна створити міцну сім’ю, мудро виховувати дітей [5]. 
Г. Апостолова відзначає, що дітей, які регулярно користуються ІКТ, 
вирізняє те, що вони: міркують швидкими та готовими асоціаціями; 
ставлять поверхневі запитання, при цьому відповідь їх не дуже цікавить; 
відповіді на запитання дорослих дають поверхневі та стереотипні; у 
спілкуванні з людьми не відчувають дистанції, а також не вміють вступати 
з іншими в реальні особистісні контакти [1]. Необхідно зауважити, що у 
цьому віці дитина має власні ІКТ та отримує можливість доступу до 
сучасного інформаційного простору без контролю дорослих. Основними 
мікросередовищами, у яких відбувається розвиток молодшого школяра, є 
родинне-, освітнє- та мкросередовище територіальної громади, до якого 
долучається переважна більшість дітей даного віку. 

Підлітковий вік визначає вікові рамки з 10-11 до 14 років. 
Підлітковий вік, як зауважують Н. Гуцуляк та Н. Рудюк [2], 
характеризується процесом становлення особистості та вважається 
перехідним, суперечливим, кризовим, конфліктним тощо. Цікавими є 
типові особливості підліткового віку, які виділяє І. Булах: підвищена 
чуттєвість у взаєминах з оточуючими; нестійкість самооцінки; 
вибірковість в оцінці якостей іншої людини; прояв прямолінійних та 
критичних суджень; вимогливість до однолітків та дорослих у дотриманні 
слова; велике значення думок референтної групи про власну особистість; 
виникнення такого новоутворення як рольове самовизначення 
(усвідомлення свого місця в суспільстві); прагнення бути значимим серед 
однолітків; потреба в інтимно-особистісному спілкуванні зі значущими 
однолітками; прагнення до самостійності та незалежності поведінки від 
порад дорослих; бажання зайняти нову соціальну позицію, бути та 
вважатися дорослим; здатність до саморозвитку тощо [1, c. 129]. 

Вплив нових медіа на підлітків вивчають: А. Шмидтке, Х. Хефнер, 
М. Абрамов, Н. Беженар, Н. Василенко, Ш. Ішкулова, А. Курбатов, 
А. Левицька, Н. Міронова, В. Плешаков, С. Стерденко, М. Ткалич, 
Н. Угольков, О. Фьодоров, Н. Хомерики, А. Щєкотуров та інші. Окрім 
означених вище позитивних і негативних аспектів медіавпливу на дитину, 
у підлітковому віці негативні сторони такого впливу поглиблюються. Так, 
як зазначає М. Ткалич [6, с. 54–56] вплив нових медіа на підлітків може 
призвести до появи невротичних розладів та деструктивних рольових 
сценаріїв, гендерно-рольових дисгармоній на шляху формування 
гендерної ідентичної особистості. Н. Василенко стверджує, що у час 
комп’ютерного прогресу діти швидше інтегруються до віртуального світу, 
адаптація свідомості до якого спричиняє залежність від комп’ютерних 
ігор, що ускладнює нормальний розвиток особистості підлітка, впливає 
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на психофізичне та соціальне здоров’я в цілому. Адаптація свідомості 
дітей та підлітків до віртуальної реальності спричиняє виникнення 
залежності від ігор, заважає нормальному розвиткові особистості, 
пригнічує психофізіологічне та соціальне здоров’я людини. 

А. Чернякова стверджує, що останнім часом увагу зарубіжних 
дослідників, зокрема соціальних психологів П. Агатсон, Р. Ковальські, 
С. Лімбер привертає нова форма соціального третирування, що 
відрізняється анонімністю – «кібертретирування», «кібер мобінг» або 
«кібербуллінг» (англ. cyber-bulling). Сутність цього феномену полягає 
в залякуванні через розсилання погрозливих повідомлень за допомогою 
ІКТ. Іншими формами кібер-третирування можна вважати дії хакерів, які 
спрямовані на пошкодження персональних комп’ютерів, а саме: зламування 
паролів, пошкодження веб-сайтів користувачів. Згідно з результатами 
досліджень Р. Ковальські можна виділити такі відмінності реального 
третирування від кібер-буллінгу: внаслідок анонімності Інтернету агресор 
невідомий жертві; жертви кібер-буллінгу не звертаються до дорослих за 
допомогою, оскільки остерігаються «покарання» через позбавлення 
привілеїв користуватися комп’ютером чи мобільним телефоном. Також все 
частіше в новинах висвітлюється проблема педофілії, жертвами якої 
найчастіше стають діти пубертатного віку. Отже, нові медіа можуть 
становити для підлітка реальну загрозу. Необхідно зазначити, що для 
підлітків значимості набувають однолітки, а основним мікросередовищем 
де відбувається соціальне становлення є територіальне. 

Специфіку психологічного розвитку ранньої юності (14-15 ‒  
17-18 років) вивчають у власних працях Т. Бродецька, Л. Долинська, 
С. Колот, І. Кон, З. Огороднійчук, М. Савчин, Т. Северинюк, В. Скляр, 
О. Скрипниченко, В. Поліщук та інші. Рання юність є своєрідним етапом 
в онтогенезі дитини, адже він знаменується переходом від дитинства до 
дорослості. Ряд авторів (Л. Долинська, З. Огороднійчук, 
О. Скрипниченко [5]) визначають, що психологічним новоутворення є 
готовність дитини до самовизначення (світоглядного, професійного), 
провідним видом діяльності стає учбово-професійна діяльність. 
Необхідно зазначити, що даний вік є сенситивним для формування 
життєвих цінностей та світогляду оскільки (згідно з Н. Гуцуляк та 
Н. Рудюк [2]) на цей час припадає отримання паспорту, вибір професії, 
підготовка до сімейного життя тощо. Слушною є думка ряду авторів 
(Т. Бродецька, С. Колот, Т. Северинюк, В. Скляр): сьогодні можливості 
індивідуального вибору не мають границь. Так, психологічні горизонти 
особистості у вік масових комунікацій не обмежені рамками 
її безпосереднього оточення, неймовірна свобода вибору сприяє 
формуванню самостійного соціального характеру і забезпечує більшу 
розмаїтість індивідуальних варіацій, але інша сторона цього 
проявляється в ускладненні процесу самовизначення. 

Особливості впливу сучасного інформаційного простору на дитину 
юнацького віку вивчають: О. Віхристюк, О. Коханова, А. Левицька, 



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

 112 

П. Макєєв, С. Майорова-Щєглова, С. Нєсина, О. Столярчук, О. Сергеєнкова, 
О. Пасєка, В. Плешаков, Н. Угольков, А. Шариков, С. Цимбаленко та інші. 
О. Столярчук, О. Коханова, О. Пасєка, О. Сергеєнкова зазначають, що для 
дитини цього віку, як і підліткові, при комунікації притаманний 
егоцентризм, адже потреба у самовизначенні сильніша за співрозмовника. 
Також для ранньої юності характерна ідеалізація друзів і феномену дружби, 
через це вимагаючи емоційної прив’язаності від друга дитина може 
не помічати реальних особливостей людини. Це стосується не лише 
дружби, а й взаємостосунків з протилежною статтю, особливої актуальності 
у цьому віці набуває почуття кохання, в якому значне місце відіграє 
фантазія. Так мрії про кохання у хлопців виражаються у фізичній близькості 
через статеве дозрівання та тиск стереотипу маскулінності, а у дівчат – у 
романтичних стосунках. В свою чергу С. Нєсина зазначає, що розвиток 
сучасних юнаків характеризується становлення іншого типу сексуальної 
культури, адже медіатексти візуалізують різні види кохання як фізичного, 
так і психологічного [4]. 

З огляду на психологічні особливості та вплив нових медіа на дітей 
різного віку маємо визначити, що діяльність дитини у віці немовляти 
та дошкільному віці управляється батьками, взаємодія з сучасним 
інформаційним простором відбувається під безпосереднім контролем 
батьків. У молодшому шкільному віці діти використовуючи сучасний 
інформаційний простір опираються на думку значимих дорослих, цей вік 
є сенситивним у розвитку соціальних знань, цінностей, якостей навичок 
тощо. З підліткового віку значимості набувають однолітки, а дорослі 
цією роллю поступаються. Для самостійного вирішення проблем 
пов’язаних з новими медіа дитина не має достатнього соціального 
досвіду, а в силу психологічної та соціальної ситуації розвитку, підліток 
може не звернутися за допомогою до дорослих, а самостійне вирішення 
такого виду негараздів може призвести до невиправних наслідків 
(кібермоббінг, педофілія тощо). 

Отже, вважаємо, що найсенсетивнішим віком для попередження 
негативних та посилення позитивних впливів сучасного інформаційного 
простору є молодший шкільний вік, оскільки в цьому віці на дитину 
впливають значимі дорослі, загальноосвітній навчальний заклад та 
територіальна громада, спільна діяльність яких може вплинути на 
гармонізацію процесу соціалізації дитини у сучасному інформаційному 
просторі. 

 
Список використаної літератури 

1. Булах І.С. Психологічні основи особистісного зростання 
підлітків: дис. …д.п.н.: 19.00.07 / Булах Ірина Сергіївна; Націон. пед. ун-т 
ім. М. П. Драгоманова. – К., 2004. – 581 с. 2. Гуцуляк Н. М. Вікова 
психологія : курс лекцій / Н. М. Гуцуляк, Н. Г. Рудюк ; Чернівецький нац. 
ун-т імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2007. – 95 с. 3. Закон 
України «Про охорону дитинства» : від 26 квітня 2001 р. N 2402. – I II // 



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

 113 

Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 30. – ст. 142. 
4. Несына С. В. Психологический анализ романтической любви в ранней 
юности / С. В. Несына // Вектор науки ТГУ. – 2011. – № 3(6). – С. 224–
227. 5. Скрипниченко О. Вікова та педагогічна психологія : навч. посіб. 
/ О. Скрипниченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук. – 2-ге вид. – К. : 
Каравела, 2007. – 400 с. 6. Ткалич М. Г. Гендерна психологія : навч. 
посіб. / М. Г. Ткалич. – К. : Академвидав, 2011. – 248 с. 

 
Тадаєва А. В. Особливості впливу нових медіа на дитину в різні 

етапи її розвитку 
На основі культурологічного підходу розкрито особливості впливу 

нових медіа на фізичний, психічний та соціальний розвиток дітей від 
народження до 18 років. Проаналізовано психологічні особливості 
немовляти та опосередкований характер впливу медіа через батьків. 
Розглянуто соціальну ситуацію розвитку дошкільників, можливі 
позитивні та негативні аспекти медіавпливу, провідну роль дорослих в 
процесі медіасоціалізації. Досліджено неоднозначний вплив нових медіа 
на фізичний, психічний та соціальний розвиток дітей молодшого 
шкільного віку, основні соціальні середовища, в яких протікає 
соціальний розвиток молодших школярів. Висвітлено типові особливості 
підліткового та юнацького віку, можливі негативні аспекти медіавпливу 
на дітей означеного віку.  

Ключові слова: дитинство, нові медіа, медіасоціалізація. 
 
Тадаева А. В. Особенности влияния новых медиа на ребенка в 

разные этапы ей развития 
На основе культурологического подхода раскрыты особенности 

влияния новых медиа на физическое, психическое и социальное развитие 
детей от рождения до 18 лет. Проанализированы психические 
особенности младенцев и посредственный характер влияния новых 
медиа через родителей. Рассмотрено социальную ситуацию развития 
дошкольников, возможные позитивные и негативные аспекты 
медиавлияния, ведущую роль взрослых в процессе медиасоциализации. 
Исследовано неоднозначное влияние новых медиа на физическое, 
психическое и социальное развитие детей младшего школьного возраста, 
основные социальные среды, в которых протекает социальное развитие 
младших школьников. Осветлены типичные особенности подросткового 
и юношеского возраста, возможные негативные и позитивные аспекты 
медиавлияния на детей данного возраста. 

Ключевые слова: детство, новые медиа, медиасоциализация. 
 
Tadaeva A. Features of a New Wedia Influence on a Child at 

Different Stages of its Growth 
Based on cultural approach the features of new media impact on physical, 

psychical and social growth of children from birth to 18 years were revealed.  
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Based on the study of literature analyzed the psychological 
characteristics of infants and mediated character of media impact by parents. 
Considered social condition of pre-school children, a possible positive and 
negative (the formation of aggressive behavior, reassessment of the traditional 
system of social values, development of aggressive fantasies, mental 
destruction, antisocial behavior) aspects of media influence, leading role of the 
adult in media socialisation process. Investigated ambiguous impact of a new 
media on physical, psychical and social growth of primary school children, 
basic social environment within which occurs social growth of  a primary 
school children: family, school and territorial public. Showed the typical 
features of adolescence, the possible negative aspects of media influence on 
children of definite age (cyber-jeer, cyber-bulling, etc). Was determined the 
features of psychical and social growth of adolescents (age of 14 - 18), their 
main problems (choice of profession, love, etc) and new media impact on 
them. Proved that young school age is the most favorable one to prevent 
negative media influence. 

Key words: childhood, new media, mediasocialisation. 
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ВИЩА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ АНДРОГОГІЧНОЇ  
МОДЕЛІ НАВЧАННЯ 

 
Проблема трансформації вищої освіти сьогодні є надзвичайно 

актуальною в контексті входження України в європейський простір, тому 
важливо виділити напрямки її трансформації на основі його ідей, 
зокрема, в контексті ідей андрагогіки. 

Освіта сьогодні в наукових дослідженнях розглядається як: 
вимірний пріоритет ідеології сталого людського розвитку [3], цінність 
сталого людського розвитку [26], інституційний чинник інноваційного 
розвитку і галузь економіки [6], засіб реалізації тріади «людина-
суспільство-освіта» [16], необхідний перманентний процес [15], 
найважливіший стратегічний ресурс [9]; фактор професійного 
самовизначення особистості [11], процес розвитку особистості як 
суб’єкта діяльності та соціальних відносин з усталеною системою 
гуманістичних цінностей [29] чинник полішення демографічної ситуації, 
засіб забезпечення ключової можливості людського розвитку [14], 
найважливіший об’єкт соціальної дійсності [12], соціальна система, 
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значущий ресурс, фактор формування ідентифікаційної практики і 
критерій соціально-класової ідентифікації та диференціації [24]; 
соціальний інститут з такими компонентами, як: сукупність форм 
людської діяльності, певний ансамбль відносин, що складаються між 
людьми, своєрідна система цінностей і норм, специфічна мережа 
організацій, закладів та установ [26]; провідний фактор глобального 
економічного розвитку [36], фактор інтенсифікації суспільного 
виробництва в перехідній економіці України, фактор розширеного 
відтворення головної продуктивної сили суспільства – робочої сили, 
особистий фактор суспільного виробництва, фактор творення людини, 
яка здатна управляти собою та умовами, яких вона живе, засіб 
забезпечення науково-технічного, економічного та соціального прогресу 
суспільства [23]; предмет філософсько-аксіологічної рефлексії на основі 
комунікативної раціональності: інформації та взаємозв’язку [32]; чинник 
державотворення, складова, чинник та результат політичних змін, 
суспільний інститут [35], складова, чинник і результат соціальних змін, 
цілісна система [31], засіб демонстрації дієвості взаємозв’язку ринку 
освіти і ринку праці, євроінтеграції і глобалізації [28]. Таким чином, 
бачимо величезне значення освіти для розвитку кожної людини, сім’ ї, 
суспільства, держави, світу; розуміння освіти як фактору сталого 
розвитку суспільства; вплив освіти на всі сфери життя людини в 
напрямку підвищення її якості; освіту як ресурс і засіб для змін та 
інновацій в суспільстві та особистості. Усе це робить освіту сьогодні 
необхідною не тільки для суспільства і дітей, а й для дорослих. Сьогодні 
освіта стає каталізатором соціальної мобільності, новою 
соціокультурною технологією, а не є тільки особистісною та суспільною 
цінністю [1, с. 7], що зумовило виникнення неперервної (чи 
безперервної) освіти упродовж життя та андрагогіки. Сучасне визначення 
неперервної освіти упродовж життя визначила Л. Лук’янова: це 
«сукупність дій, спрямованих на зміну настанов і моделей поведінки 
людей шляхом передачі їм нових знань, набуття нових умінь і навичок 
упродовж життя» [19 с. 188]. Це розуміння сутності і значення освіти 
відповідає завданню інтенсифікації і розширеного відтворення робочої 
сили, розвитку людини і суспільства, соціальним, політичним, 
економічним та ін. змінам в суспільстві. Зростає роль вищої освіти, яка 
розуміється сьогодні як: чинник підвищення соціального статусу осіб з 
обмеженими можливостями [42]; підприємницькій потенціал [27]; 
механізм формування кар’єрного ресурсу спеціаліста, ресурс соціальної 
мобільності молоді, засіб освоєння нових соціальних ролей, 
конструювання способу життя молодого спеціаліста, формування у 
випускника навичок безперервного пристосування та розвитку 
кар’єрного ресурсу за умов конкуренції [44]. Таким чином, потрібно 
визначити пропедевтичну роль вищої освіти в рішенні проблем освіти 
дорослих, шляхи їх вирішення, що і є метою статті. 
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Огляд названих джерел приводить до висновку, що вища освіта 
повинна готувати сьогодні молодь до безперервної  освіти протягом 
життя для розв’язання різноманітних проблем і задоволення потреб 
людини і не повинна обмежуватися навчанням, тому вища освіта таки 
відрізняється за моделлю для дітей, юнацтва і дорослих [20]: 
педагогічною (для дітей), коректно андрогогічною (для студентів) та 
андрогогічною (для дорослих). Це приводить до висновку, що вища 
освіта є проміжною ланкою між середньою школою і неперервним 
навчанням протягом всього життя для роботи, сімейного життя, 
особистого життя, повинна готувати студентську молодь до професійної 
діяльності за обраним фахом, до освіти протягом всього життя для 
попередження застарілості фахових знань, умінь і підвищення 
конкурентоспроможності людини, забезпечення засвоєння нею нових 
соціальних ролей і набуття нових умінь і навичок, забезпечення її 
всебічного розвитку і здатності до самовиховання та самоосвіти, що, по 
суті, є завданням андрагогіки як освіти  дорослих. Таким чином, потрібна 
«коректно андрогогічна модель» навчання у ВНЗ. Відзначимо 
принципову відмінність ВНЗ як освітньої установи від школи та закладів 
післядипломної освіти. Її суб’єктом та об’єктом водночас є студент (вже 
не дитина, не учень) і ще не зовсім дорослий. Л. Українець [40] пропонує 
філософське осмислення дитинства як культурно-антропологічного 
феномена та дитячості як його інтегрального елемента, репрезентує 
дитинства як макрокосму, що містить також світ дорослих, обгрунтовує 
необхідність переосмислення традиційного негативного погляду на 
дитячість на якісно нових підходах до осмислення дитинства та 
дитячості: філософсько-антропологічний і екзистенційний. Автор 
застосовує дві стратегії дослідження дитинства: традиційну 
патерналістську й апологетичну. Дитячість розумється як феномен 
«внутрішньої (з використанням побудованої ризомної моделі дитячості) 
та зовнішньої (занурення в яку відбувається шляхом одитинчення 
індивідів, тобто введення їх у стан дитини, якою маніпулюють) 
залежності». Дитячість тлумачиться як екзистенціал, антропологічна 
константа, модус людського буття й універсалій культури. Автором 
обгрунтовано нову стратегію формування «Зрілої особи», яка зуміла 
зберегти у собі позитивні аспекти дитячості (відкритість, самостійність, 
допитливість, адаптивність) і здатна самотужки знімати негативні прояви 
цього стану (залежність, закритість, несамостійність, 
безвідповідальність). Тобто мова йде про відхід від традиційного 
розуміння дитини як неврівноваженої, невиваженої, емоційної особи, яка 
здатна на помилки і не має логіки і нею легко маніпулювати [4]. Навпаки, 
дорослість як противага дитинству завжди тлумачилась як здатність до 
розумного прийняття рішень і виваженості [4]. Так, Л. Яновська [48] 
розкриває психологічні характеристики дорослого віку як результат 
розвитку особистості та як потенціал, що визначає можливості 
формування здатності до життєтворчості у дорослому віці. Виникає 
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питання, коли і де формується це потенціал і здатність до 
життєтворчості, під якою розуміють здатність до створення умов 
розвитку індивідуальності у процесі життєдіяльності, зокрема 
раціонально організовувати своє життя, змінювати систему відношень до 
світу, людей, самого себе; основними складовими життєтворчості є 
здатність до трансценденції, рефлексії та смислопобудови [48]. 
Розвинена здатність до життєтворчості характерна саме для періоду 
дорослості, доведено, що рефлексія в різних формах сприяє розвиткові 
процесів осмислення суб’єктом своєї життєдіяльності, які стають 
основою для самотрансценденції (трансцендентної спрямованості) 
особистості [48]. А це характерно для віку 25–35 років. Таким чином, 
ВНЗ повинен надати інструменти для забезпечення життєтворчості, і ,в 
першу чергу – рефлексії в різних формах. Дорослий від дитини 
відрізняється можливістю життєтворчості, здатністю керувати своїм 
станом і своїм життям, в той час як дитина може максимум як керувати 
своїми емоціями. Отже, потрібна освіта, яка б навчала життєтворчості. І, 
відповідно до ступеней освіти в Україні, це може бути професійна освіта 
і вища освіта, які сьогодні працюють за педагогічною моделлю і тим 
самим орієнтовані на дитину, а не на дорослого. Знов-таки бачимо 
необхідність коректно андрогогічної моделі навчання студентів у ВНЗ. 

Н. Кудрявцева [17] чітко розводить поняття «професійна освіта», 
«підготовка кадрів», «післядипломна освіта»: професійною освітою є 
система надання загальноосвітніх та професійних знань у певному обсязі, 
підготовка кадрів передбачає надання знань з конкретної спеціальності, а 
післядипломна освіта є системою надання знань на базі періодичного 
додаткового навчання осіб, які вже мають спеціальність, з метою 
забезпечення відповідності рівня їх кваліфікації вимогам ринку праці. 
Таким чином, всі названі види освіти дають професійні знання і вміння. 
Але на різному рівні і в різному обсязі, ступенево і з різною метою. 
Більшість існуючих дисертаційних досліджень з професійної педагогіки 
наголошують на формуванні у ВНЗ готовності до професійної діяльності, 
компетентності, окремих умінь і навичок та їх комплексу, готовності до 
роботи в певних умовах і за певним фахом, до розв’язання певних 
професійних задач, формування професійних якостей. Отже, бачимо, що 
конкурентоспроможність підвищується тільки в професійному напрямку, 
а проблеми соціалізації, набуття нових моделей поведінки і нових знань, 
умінь поза професією сьогодні не є завданням ВНЗ різного рівня, 
всебічний розвиток особистості не забезпечується. І добре, якщо у 
людини є звичка до самоосвіти і самовиховання, до постійного 
особистісного розвитку і самовдосконалення. На допомогу прийде освіта 
дорослих, яка може бути формальною, неформальною та 
інформальною [18] і задовольняє всі потреби людини. Вища ж освіта 
сьогодні є  в Україні формальною. Досвід неформальної освіти дорослих 
в історії України є таким: 1) просвітнцько-педагогічна діяльність 
громадських товариств, церковних братства, приватних осіб на Волині 
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[5], музичних товариств [2]; 2) розвиток педагогічної думки та 
українознавства через роботи наукових товариств [41]; 3) музична освіта: 
богослужебний спів, концертна діяльність, музична освіта, братський 
хоровий рух, музично-просвітницька діяльність [13], використання 
національних традицій у галузі хорової освіти [22]; 4) духовна та 
релігійна освіта – богословська освіта, місіонерська робота, участь у 
культовій діяльності, видавнича справа, книжкова культура, мемуари, 
матеріали періодичних видань [10; 34]; 5) жіноча освіта: Інститут 
шляхетних дівчат, вищі жіночі курси, Фребелевський педагогічний 
інститут [7]; 6) організація культурного життя і освіти національних 
меншин: діяльність національних громад, національних робітничих 
клубів, представників меншин, науково-освітніх закладів меншин, 
театрального мистецтва, бібліотек, видавничої роботи [43]; 
7) забезпечення мистецької освіти: в мистецьких центрах, товариствах, 
гуртках, спілках [21], у мистецьких школах [45]; 8) освітня та культурна 
діяльність органів місцевого самоврядування, громадських організації, 
земств [46]. Це різноманіття означає необхідність взаємодії ВНЗ з 
недержавними організаціями щодо створення відкритого освітнього 
середовища в громаді для освіти студентів, залучення їх до участі в 
справах громади і власної самореалізації у громаді. Відсутні ж в 
неформальній освіті дорослих  в Україні були саме професійні навчальні 
заклади. Таким чином, можна говорити про необхідність неформальної 
освіти для задоволення потреб і інтересів студентів і дорослих, а 
формальної – для здобуття професійної освіти. В той час як сьогодні ВНЗ 
прагнуть своєю всебічною виховною роботою насильно охопити всіх 
студентів і зробити викладачів кураторами обов’язково замість т’юторів 
за кредитно-модульною системою.Таким чином, можливості громади для 
розвитку інтересів і задоволення потреб студентів в позааудиторній 
роботі сьогодні недостатньо використовуються, ВНЗ прагне собою 
підмінити всіх суб’єктів неформальної  освіти в ній. Взаємодія ж ВНЗ та 
громади вивільнила б час викладачів для наукових розробок світового 
рівня і забезпечила б лише виховуюче навчання у ВНЗ та формування 
професійно значущих якостей особистості студентів. Приклади 
неформальної ступеневої освіти були вже в історії педагогічної практики 
України. Так, на Буковині виділяли навіть умовну систему української 
освіти дорослих, яка мала ступеневий характер і поєднувала інституції 
формальної освіти, громадсько-державні та народні форми, навчальні 
плани і програми освіти дорослих, підручники і популярні видання для 
дорослих [37]. На Галичині діяли для освіти дорослих українські 
культурно-освітні товариства і громадські діячі краю, освітня діяльність 
яких мала свій зміст, методи, форми, науково-методичне і кадрове 
забезпечення [8]. Таким чином, маємо досвід в історії України  щодо 
взаємодії в інтересах дорослих різного віку різних установ, ступені 
освіти дорослих і різноманіття для задоволення потреб в громаді. 
Відсутність же неформальної освіти приводить до проявів насильства в 
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родині, відсутності батьківської та життєвої компетентності у дорослих, 
пияцтва тощо, що приводить до необхідності впровадження в життя 
корекційних програм по роботі з кривдниками в сім’ ї, програм 
батьківської просвіти тощо [38; 39]. 

Окремо стоїть питання про інформальну освіту, яка передбачає 
самоосвіту людини та її індивідуальну пізнавальну діяльність в набутті 
житєвого і соціального досвіду [18]. Основою для цього знов-таки є 
життєтворча активності людини [47], яка може бути різною в різному 
віці. На підставі результатів емпіричного дослідження [48] встановлено, 
що для першого періоду дорослого віку (25 – 35 років) характерним є 
прояв трансцендентної спрямованості та рефлексії у зовнішньому світі; у 
другому періоді (35 – 45 років)-рефлексія й осмислення; у третьому 
періоді дорослості (45 – 60 років) більш сформованими є смислові 
відносини особистості у внутрішньому світі. Таким чином, стоїть 
питання про роль інформальної освіти для розвитку життєтворчої 
активності і інструменти для цього. Інформальна освіта є важливою для 
формування іміджу сучасного політичного лідера, є основою духовної 
культури людини [25], має давні традиції в країні [33], може 
здійснюватися через психологічні тренінги і навчання [47] тощо. 
Потрібна інформальна освіта соціально-педагогічного аспекту – для 
засвоєння нових моделей поведінки. Знов бачимо необхідність посади і 
роботи соціального педагога у ВНЗ для створення умов для забезпечення 
подальшої інформальної освіти дорослих. 

На основі викладеного можна зробити такі висновки:  
1. Сучасна вища освіта у ВНЗ має своїм перспективним напрямком 

розвитку навчання за коректно андрогогічною моделлю, що передбачає 
орієнтацію на навчання не дитини вже, але ще й не дорослого – студента, 
що означає необхідність навчання не тільки професійним знанням і 
вмінням, але й навчання життєтворчості, рефлексії, означає необхідність 
взаємодії з громадою з метою використання всіх можливостей 
неформальної освіти, орієнтації у вихованні студентів завдяки цьому 
ресурсу лише на формування професійних якостей особистості, відходу 
від кураторства і переходу до тьюторства.  

2. Необхідним є соціальний педагог у ВНЗ і його робота для 
забезпечення успішного дорослішання студента, попередження проблем 
соціалізації і організації засвоєння соціальних ролей дорослого, 
створення умов для подальшої інформальної освіти особистості.  

3. Інформальній освіті треба також вчити у ВНЗ. Її основами є 
життєтворча активність і рефлексія. Перспективами подальших 
досліджень є обґрунтування теоретичних основ коректно андрогогічної 
моделі навчання у ВНЗ. 
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Трубавіна І. М. Вища освіта в контексті андрогогічної моделі 

навчання 
Стаття розкриває особливості розуміння вищої освіти в контексті 

сучасних наукових розробок і світових тенденцій, доводить необхідність 
коректно андрогогічної моделі навчання у ВНЗ на основі показу різниці 
між студентом, учнем і дорослим, її  значення для подальшого навчання 
протягом всього життя. Автор розкриває види освіти дорослих у ВНЗ – 
формальну, неформальну та інформальну, доводить необхідність 
соціально-педагогічної роботи у ВНЗ, пропедевтичну роль сучасного ВНЗ 
у підготовці студентської молоді до навчання протягом життя, показує 
можливості цих видів освіти у ВНЗ на прикладі вітчизняної історії. 

Ключові слова: коректно андрогогічна модель, дорослий, дитина, 
формальна освіта, неформальна освіта, інформальна освіта, вища освіта, 
освіта протягом життя. 

 
Трубавина И. Н. Высшее образование в контексте 

андрогогической модели обучения 
Статья раскрывает особенности понимания высшего образования в 

контексте современных научных разработок и мировых тенденций, 
доказывает необходимость корректно андрогогической  модели обучения 
в вузе на основе показа разницы как объектов и субъектов обучения 
между студентом, учеником и взрослым, ее значение для дальнейшего 
обучения в течение всей жизни. Автор раскрывает виды образования 
взрослых в вузах – формальное неформальное и информальное, 
доказывает необходимость социально-педагогической работы в вузах, 
пропедевтическую роль современного вуза в подготовке студенческой 
молодежи к обучению в течение жизни, показывает возможности этих 
видов образования в вузе на примере отечественной истории. 

Ключевые слова: корректно андрогогическая модель, взрослый, 
ребенок, формальное образование, неформальное образование, 
информального образование, высшее образование, образование в течение 
жизни. 
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Trubavina I. Higher Education in the Context of Androgogical 
Learning Model 

The article reveals the features of the understanding and role of higher 
education in society in the context of modern scientific developments and 
global trends, it proves the necessity of correctly androgogical model of 
learning in high school on the basis of showing the difference between the 
childrens as student, the student and the adult, its importance for the further 
learning throughout life.  

Androgogics in higher education is help to prepare for the self-education 
and lifelong learning. It is in higher education laid his direction in all areas of 
a person's life for his successful personal life and competitiveness on the job. 
The author reveals the types of adult education at universities - formal, non-
formal and informal, proves the necessity of socio-pedagogical work in higher 
education, shows the possibility of these types of education in high school on 
the domestic istorii.V article shows an example of concrete ways, directions, 
forms of formal, non-formal and informal education adults with the experience 
in Ukraine.  Important in the article is focus on how to features child and adult, 
and the various stages of adult age as a basis to justify correctly androgogical 
learning model in higher education. Avtor proves that it is necessary to 
connect to the higher education opportunities of the community and the higher 
education institution to the success androgogical learning model, to use 
community resources in order to optimize the learning process correctly 
androgogical model. 

Kеу words: correct androgogical model, adult, child, formal education, 
non-formal education, informal education, higher education, education for life. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР УКРАЇНИ  
ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
УДК 378.14+37.014.5(4:477) 

 
М. В. Босенко 
 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
У КОНТЕКСТІ БОЛОНСКЬОГО ПРОЦЕСУ:  
ПРОМІЖНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИКЛИКИ 

 
За три роки вже виповниться двадцять з моменту підписання так 

званої Болонської Декларації міністрами освіти 29 країн Західної та 
Центральної Європи, від чого йде відлік сучасного процесу реформування 
системи вищої освіти у провідних державах Європи та світу. Нагадаємо, що 
Україна приєдналась до цього процесу ще у травні 2005 року. На 
сьогоднішній день учасниками болонського процесу є 48 країн, включаючи 
усі країни Європейського Союзу та Східного партнерства. В історичні 
площині двадцять років є мізерним терміном, проте, враховуючи сучасні 
інтенсивні темпи соціально-економічного зростання у країнах Європи та 
світу, активні глобалізаційні тенденції, включаючи й галузь освіти, 
євроінтеграційні процеси, що відбуваються останнім часом в Україні, 
можна говорити про те, що майже двадцять років є досить достатнім 
строком, щоб підбити окремі проміжні підсумки процесів реформування 
системи освіти у контексті болонського процесу, наголосити на його 
позитивних результатах, визначати окремі недоліки, окреслити перспективи 
розвитку цього процесу у загальноєвропейській системі освіти в цілому та у 
національних системах, включаючи українську, зокрема. 

Необхідно зауважити, що за цей час світова наукова думка 
збагатилась чисельними працями вітчизняних та зарубіжних дослідників, 
у центрі уваги яких перебувають проблеми реформування системи освіти 
у контексті болонського процесу (В. Андрущенко, О. Арєфьєв, 
В. Байденко, В. Журавський, М. Згуровський, В. Кремень, В. Курило, 
Г. Мотова, С. Смирнов, Л. Рябоконь, С. Савченко, П. Сікорський, 
М. Степко, З. Тимошенко, Л. Товажнянський, І. Шинкаренко, 
І. Юхновський та ін.). У своїх роботах вчені окреслюють основні 
напрями, за якими має відбуватися процес структурного реформування 
національних систем освіти, зміни освітніх програм та інституційних 
перетворень. До них переважно відносять такі: прийняття зручних та 
зрозумілих градацій дипломів, ступенів і кваліфікацій; запровадження 
двоступеневої системи освіти; впровадження єдиної системи кредитних 
одиниць; визначення та дотримання європейських стандартів якості 
освітніх послуг; усунення перепон для більшої мобільності студентів, 
викладачів, дослідників та управлінців вищої школи та ін.  
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Отже, мета статті – на основі аналізу науково-практичної та 
методичної літератури встановити проміжні результати реформування 
світової системи вищої освіти у контексті болонського процесу та 
визначити перспективи розвитку цього процесу у країнах Європи в 
цілому та в Україні зокрема.  

Нагадаємо, що Болонська конвенція закріпила 6 основних 
принципів навчального процесу: 

1. Введення двоциклового навчання: додипломного та 
післядипломного. Додипломний цикл передбачає одержання 1-го 
академічного ступеня (бакалавр). При цьому тривалість навчання на 
додипломному циклі має бути не менше 3 і не більше 4 років. Успішне 
завершення 1-го циклу відкриває доступ до 2-го циклу – 
післядипломного. Навчання впродовж 2-го циклу може передбачати 
отримання ступеня магістра (через 1-2 роки навчання після одержання  
1-го ступеня) і/або докторського ступеня (за умови загальної тривалості 
навчання 7-8 років). 

2. Запровадження системи кредитів на основі Європейської системи 
трансферу оцінок (ECTS). ECTS обумовлює кредитно-модульну 
організацію навчального процесу, яка базується на поєднанні модульних 
технологій навчання та залікових освітніх одиниць (кредитів). Зменшує 
навантаження на студентів, оскільки за умов її впровадження відсутні 
сесії. Система не передбачає обов’язкового семестрового екзамену для 
всіх студентів. Протягом навчального семестру студенти складають два 
модульні контролі під час тижнів, вільних від аудиторних занять, а їх 
знання оцінюються за 100-бальною шкалою. Студенти, які за результатами 
модульних контролів здобули з конкретних навчальних дисциплін не 
менше від встановленої мінімальної кількості балів, атестуються з цих 
дисциплін із виставленням їм державної семестрової оцінки («відмінно», 
«добре», «задовільно», «незадовільно») відповідно до шкали переведення. 
Студенти, атестовані з оцінкою «незадовільно», зобов’язані складати 
семестрові іспити. Семестрові іспити можуть також складати студенти, які 
бажають покращити оцінку, отриману за результатами модульних 
контролів. Оцінювання знань на іспитах здійснюється у 100-бальній шкалі 
з наступним переведенням у державну оцінку. 

3. Контроль якості освіти передбачається здійснювати 
акредитаційними агентствами, незалежними від національних урядів і 
міжнародних організацій. Оцінка буде ґрунтуватися не на тривалості або 
змісті навчання, а на тих знаннях, уміннях і навичках, що їх отримали 
випускники. Одночасно будуть встановлені стандарти транснаціональної 
освіти. 

4. Розширення мобільності студентів, викладацького складу та 
іншого персоналу для взаємного збагачення європейським досвідом. 
Передбачається зміна національних законодавчих актів у сфері 
працевлаштування іноземців. 
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5. Забезпечення працевлаштування випускників. Усі академічні 
ступені й інші кваліфікації мають бути затребувані європейським ринком 
праці, а професійне визнання кваліфікацій має бути спрощене. Для 
забезпечення визнання кваліфікацій планується повсюдне використання 
Додатка до диплома, рекомендованого ЮНЕСКО. 

6. Забезпечення привабливості європейської системи освіти. Одним 
із головних завдань, що має бути вирішене в рамках Болонського 
процесу, є залучення в Європу більшої кількості студентів з інших 
регіонів світу. Вважається, що введення загальноєвропейської системи 
гарантії якості освіти, кредитної системи накопичення, легко доступних 
кваліфікацій тощо сприятиме підвищенню інтересу європейських та 
інших громадян до вищої освіти [1, с. 11–50]. 

Проаналізуємо, наскільки ефективним є процес реформування 
системи вищої освіти у контексті болонського процесу та які проблеми 
постають перед національними системами освіти у цьому контексті на 
сьогоднішній день, зокрема в Україні, країнах СНД, країнах Східного 
партнерства. 

На думку І. Рисаєва, детальний аналіз передболонського, 
болонського й постболонського етапів інтеграції європейського 
освітнього простору показує, що за ейфорією, романтизмом і 
переможними промовами про формування єдиного європейського 
освітнього простору й становлення нової якості освіти приховується 
неоднозначна ситуація. Причому в різних країнах-учасницях 
болонського процесу вона виглядає неоднаково. Не розв’язавши низку 
істотних проблем, неможливо буде забезпечити вищій освіті стратегічну 
роль у процесі формування знань і соціально-економічному розвитку 
європейських країн [2, с. 21]. 

До проблем у процесі євроінтеграції у галузі освіти вчений відносить 
наступні. По-перше, болонський процес було запущено у 1999 р., в 
умовах, коли не існувало чітко розробленої теоретичної концепції реформ; 
концепція й філософія болонського процесу формувалися разом із 
болонськими реформами. По-друге, члени болонського процесу, які 
вступили на цей шлях пізніше перших 15 країн-членів Європейського 
союзу, у силу об’єктивних і суб’єктивних причин виявилися не зовсім 
готові до тісної інтеграції. Цю обставину, звичайно, необхідно було 
враховувати при розробці стратегії й основних програм болонських 
реформ. По-третє, зайве форсоване впровадження болонських новацій у 
деяких країнах викликало протестний рух студентів і викладачів, яке 
особливо активізувалося влітку восени 2009 р. У зв’язку із цим учасникам 
болонського процесу необхідно вести масштабну роз’яснювальну роботу 
серед студентів і викладачів, вносити своєчасні корективи у процеси 
реалізації реформ із урахуванням специфіки конкретних країн, регіонів, 
ВНЗ. По-четверте, частина студентів виявилася не готовою до самостійної 
роботи: були відсутні відповідні навички й мотивація. До того ж, 
болонський процес був покликаний підсилити зв’язок науки й викладання. 
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Однак низький рівень оплати праці викладачів і велике навчальне 
навантаження в деяких країнах (у тому числі в країнах СНД) приводять до 
зниження мотивації й можливостей викладачів активно займатися 
науково-дослідної роботою [2, с. 21]. 

Натомість, Т. Маргарян та О. Дикова доходять висновку про те, що 
головною мотивацією для розвитку болонського процесу в цілому є не 
стільки необхідність створення міжнародного глобального 
співробітництва, скільки створення конкуренції у сфері освіти. На думку 
вчених, Європа намагається за допомогою даного процесу скласти 
конкуренцію у галузі вищої освіти Сполученим Штатам Америки, які 
залучають у свої університети талановитих студентів із країн СНД, 
Європи та Азії. У Болонській декларації 1999 р. чітко позначено, що 
необхідно розглядати завдання підвищення конкурентоспроможності 
європейської системи вищої освіти на світовому рівні. Для країн СНД 
розвиток болонського процесу є важливим компонентом у створенні 
структури національних кваліфікаційних стандартів. Із цього погляду 
болонський процес можна розглядати як потужний інструмент зміцнення 
конкурентоспроможності національних університетів. При цьому слід 
враховувати, що світовий досвід необхідно переймати не наосліп, а з 
урахуванням соціокультурного середовища, національної самобутності, 
особливостей менталітету нації, її традицій, звичаїв, інтересів різних 
соціальних верств і т.і. [3, с. 8]. 

М. Лебедева вважає, що після швидкого екстенсивного етапу 
подальший розвиток болонського процесу зіткнувся із серйозними 
обмеженнями. Насамперед, вони пов’язані з абсолютизацією формальних 
моментів, спробою дуже деталізовано розробити й прописати параметри, 
за якими можна порівнювати процес освіти за різними дисциплінах, у 
різних країнах, у різних університетах і т.і. [4, с. 88]. 

Логіка розвитку болонського процесу наводить дослідника до 
постановки питання про недостатність розвитку тільки технологічного 
боку й необхідності звертання до змістовних питань. Останнє, на думку 
М. Лебедєвої, неможливо без активної ролі професійного співтовариства, 
тобто професорів і викладачів [4, c. 89]. 

Не можна не погодитись із думкою В. Дунаєва, що за роки, що 
минули із часу підписання Болонської декларації, стало зрозуміло, що 
стратегічні цілі, поставлені перед європейським вищою освітою у 1999 
році, для свого досягнення зажадають значно більше часу й зусиль, ніж 
це передбачалося спочатку. Без активного включення всіх акторів 
освітнього процесу у боротьбу за реформи, політичні ініціативи 
євробюрократів і політиків не принесуть очікуваних плодів. Політичні, 
економічні, культурні й освітні цілі болонського процесу складно 
досягти, ніж гармонізувати архітектуру вищої освіти в Європі. Для цього 
треба знайти механізми узгодження інтересів усіх зацікавлених 
соціальних груп: політиків, бізнесменів, вчених, викладачів, студентів, 
профспілок, неурядових організацій та ін. [5, с. 14]. 
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А. Коробкова слушно зауважує, що основними напрямами 
реформування вищої освіти у провідних країнах світу є: 
фундаменталізація вищої освіти; індивідуалізація навчання (кожен 
студент працює за своїм індивідуальним планом і у зручному для себе 
темпі); впровадження корпоративних програм (навчання у вищій школі 
поєднується з працею у фірмах чи компаніях); широке залучення молоді 
до актуальних проблем науки; вдосконалення якості вищої освіти; 
підвищення інтересу до проблем талановитої молоді; модернізація 
технологій навчання; інтенсифікація навчального процесу; навчання за 
кордоном; поширення системи перевірки навчальної роботи; широке 
використання дистанційного навчання й тестового контролю; 
впровадження триступеневої моделі організації стаціонарного навчання; 
реалізація модульної системи; складання навчальних планів за 
кредитними оцінками та ін. [6, с. 67]. 

Виходячи із сучасного стану вищої освіти України в контексті її 
відповідності вимогам болонського процесу авторка доходить таких 
висновків:  

1. Вища освіта України це достатньо сформована система, яка 
відповідає структурі освіти розвинених країн світу. Функціонує 
відпрацьована ступенева система вищої освіти, яка враховує світові 
тенденції та національні особливості і традиції вищої школи України.  

2. Система вищої освіти України передбачає отримання 
випускниками вищих навчальних закладів таких освітньо-
кваліфікаційних рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, 
магістр. З метою адаптації цих рівнів до вимог Болонського процесу в 
Україні передбачається змінити рівень спеціаліста на рівень магістра 
інженерії, магістра права, магістра з бізнес-адміністрування і так далі за 
галузевою ознакою поряд з існуючим рівнем магістра, який 
відповідатиме європейському рівню «master of science».  

3. Переважна більшість університетів України використовують 
рейтингово-модульну систему оцінювання успішності студентів, основу 
для впровадження кредитно-модульної системи, подібної до ECTS.  

4. Нагальне завдання системи вищої освіти України – оптимізація 
структури вищих навчальних закладів, розширення та зменшення 
кількості навчальних напрямів і спеціальностей підготовки фахівців різних 
рівнів, визначення місця бакалавра та магістра в системі розподілу праці.  

5. В Україні плідно працює державна система акредитації, 
ліцензування й атестації вищих навчальних закладів, яка дозволяє 
об’єктивно оцінити можливості навчального закладу готувати фахівців 
на рівні національних і світових стандартів.  

6. Україна активно співпрацює з країнами ЄС щодо впровадження 
європейської тематики у вищу освіту, яка відображена у спільних 
проектах і програмах.  

7. Існуюча в Україні система наукових ступенів кандидата наук і 
доктора наук може бути адаптована до системи, прийнятої в Європі, після 
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узгодження структури спеціальностей і критеріїв якості підготовки PhD та 
кандидатів наук. Водночас ступінь доктора наук може залишитися тільки в 
Україні як вітчизняне визначення вищої наукової кваліфікації фахівців.  

8. Для реалізації принципу «освіта протягом усього життя» в Україні 
потрібно удосконалити систему перепідготовки та підвищення кваліфікації 
фахівців, створення навчально-науково-виробничих комплексів при вищих 
навчальних закладах, підсилення зв’язків університетів з підприємствами та 
галузями економіки України [6, с. 70–71]. 

Лімітовані рамки наукової статті не дозволяють нам представити 
увесь спектр доробків, пов’язаних із аналізом успішності болонського 
процесу у реформуванні системи європейської освіти. Проте, 
узагальнюючи висновки сучасних українських та зарубіжних дослідників 
ми наголошуємо на тому, що здебільшого вчені позитивно оцінюють 
результати цього процесу. У першу чергу вони пов’язані із покращенням 
якості вищої освіти у країнах-учасницях та розширенням мобільності 
студентів та професорсько-викладацького складу у питаннях академічного 
та наукового співробітництва. До головних проблем у реформуванні 
системи освіти у контексті болонського процесу дослідники відносять 
суттєву різницю у рівні соціально-економічного розвитку європейських 
країн (зокрема, низький рівень спостерігається саме в країнах СНД), 
приділення надмірної уваги питанням технологізації освіти замість 
вирішення проблем її змістовного характеру, недостатню увагу до 
особливостей національної самобутності та національного менталітету в 
євроінтеграційних процесах у галузі освіти. Головними викликами у 
процесі реформування системи вищої освіти в Україні у контексті 
болонського процесу залишаються проблеми оптимізації структури вищих 
навчальних закладів, розширення кількості навчальних напрямів і 
спеціальностей підготовки фахівців різних рівнів, удосконалення системи 
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців, створення навчально-
науково-виробничих комплексів при вищих навчальних закладах, 
підсилення зв’язків університетів із зарубіжними партнерами та із 
підприємствами різних галузей економіки в Україні та світі.  
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Босенко М. В. Реформування системи вищої освіти у контексті 

болонського процесу: проміжні результати та виклики 
У статті на основі аналізу наукових праць сучасних вітчизняних та 

зарубіжних педагогів встановлено основні результати болонського 
процесу у сфері реформування системи вищої освіти європейських країн, 
наголошено на ключових проблемах, які перешкоджають розвитку цього 
процесу у країнах СНД, окреслено перспективи розбудови освітньої 
реформи в країнах-учасницях болонської декларації в цілому та в Україні 
зокрема. Незважаючи на загальну позитивну оцінку болонського процесу, 
автор наголошує, що сучасними викликами у реформуванні системи вищої 
освіти в Україні залишаються проблеми оптимізації структури вищих 
навчальних закладів, розширення кількості навчальних напрямів і 
спеціальностей підготовки фахівців різних рівнів, удосконалення системи 
перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців тощо.  

Ключові слова: Болонська декларація, болонський процес, система 
вищої освіти, реформування системи вищої освіти. 

 
Босенко М. В. Реформирование системы высшего образования в 

контексте болонского процесса: промежуточные результаты и вызовы 
В статье на основе анализа научных работ современных 

отечественных и зарубежных педагогов показаны основные результаты 
болонского процесса в сфере реформирования системы высшего 
образования европейских стран, сделан акцент на имеющихся ключевых 
проблемах, которые препятствуют развитию этого процесса в странах 
СНГ, определены перспективы развития образовательной реформы в 
странах-участницах болонской декларации в целом и в Украине в 
частности. Несмотря на общую положительную оценку болонского 
процесса, автор подчеркивает, что современными вызовами в 
реформировании системы высшего образования в Украине остаются 
проблемы оптимизации структуры высших учебных заведений, 
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расширения количества направлений и специальностей подготовки 
специалистов разных уровней, усовершенствования системы 
переподготовки и повышения квалификации специалистов и т.д.  

Ключевые слова: Болонская декларация, болонский процесс, система 
высшего образования, реформирование системы высшего образования. 

 
Bosenko M. Reformation of System of Higher Education in Context 

of Bologna Process: Intermediary Results and Challenges 
The article deals with the analysis of the main results of the Bologna 

process in reforming the system of higher education of the European countries. 
The author focuses on the existing key problems that hinder the development of 
the reforms in the CIS countries in general and in Ukraine in particular and 
outlines the perspectives of the implementation of educational reforms in future. 

The main achievements of the Bologna process are connected with an 
obvious improvement in the quality of higher education in the participating 
countries, the extension of students’ and teachers’ mobility in questions of 
their academic and scientific cooperation. 

The key problems in the process of the reformation of the system of 
higher education are reflected by a significant difference in the level of the 
socio-economic status of different European counties, an excessive attention 
paid to technologies in education to the detriment of its content, insufficient 
account of the peculiarities of the national mentality in the processes of euro-
integration in the educational sphere.  

The challenges that Ukraine faces today while reforming its system of 
higher education deal with the necessity to optimize the structure of higher 
educational establishments, to increase the number of directions of specialists’ 
training, to improve the system of their post-graduate education, etc. 

Key words: the Bologna Declaration, the Bologna process, the system of 
higher education, reformation of the system of higher education. 
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СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФЕНОМЕНУ 

 КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ 
 

Важливою складовою процесу професійно-особистісного 
становлення студента є освітнє середовище вищого навчального закладу, в 
якому він виступає суб’єктом власного професійного зростання. Одним із 
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таких формуючих факторів є норми та правила, культура взаємовідносин 
суб’єктів навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. 
Відмітимо, що вищий навчальний заклад функціонує як соціокультурна 
система, яка має гармонізувати діяльність людини і суспільства через 
актуалізацію й налагодження людських взаємовідносин, збереження 
наукового та професійного потенціалу за допомогою формування 
корпоративної культури студентської молоді. Слід зазначити, що 
найважливішою метою діяльності вищого навчального закладу є 
позитивно соціалізована особистість, яка має високий рівень професійної 
кваліфікації, розвинуті особистісні якості. У цьому контексті надзвичайно 
важливим є розуміння навчального закладу, як такої соціокультурної 
системи, функції якої не обмежуються лише підготовкою людини до 
професійної діяльності, а є інструментом трансляції культури, де 
виробляються і поширюються соціокультурні, корпоративні цінності, 
підвищується духовний та інтелектуальний потенціал суспільства.  

Проблему культури як особливого суспільного феномену, що 
виявляється в активній позиції особистості та дозволяє їй не лише 
дотримуватися прийнятих у даному середовищі норм і цінностей, 
адаптуватися до них, але й виробляти нові цінності, що відповідають 
зміненим умовам, досліджували (Р. Бенедикт, І. Беккер, Ш. Берн, 
Г. Гегель, Й. Герде, С. Гончаренко, І. Зязюн, І. Кант, Д. Мацумото, 
М. Попович, Н. Смелзер, П. Сорокін, Е. Тейлор, В. Тернопільська, 
І. Томас, К. Хоруженко та ін.). Аналіз наукової літератури з проблеми 
дослідження дає підстави стверджувати, що сутність феномену 
корпоративної культури у своїх працях досліджували (Е. Браун, 
К. Гнезділова, Р. Кричевський, М. Мескон, В. Огнев’юк, В. Погребняк, 
І. Самойлова, Т. Соломанідіна, Г. Хофстеде, Є. Шейн та ін.).  

Мета статті – розкрити сутнісні характеристики корпоративної 
культури студентів вищих навчальних закладів.  

Стан сучасного розвитку консолідованого суспільства висуває ряд 
принципово нових умов функціонування вищого навчального закладу як 
автономної, конкурентоспроможної організації, яка забезпечує якісний 
сучасний рівень підготовки фахівців. Науковий інтерес викликають питання 
формування корпоративної культури студентської молоді вищого 
навчального закладу, де відбувається розвиток студента як високоосвіченої, 
соціально активної особистості, сповненої національної гідності, високої 
духовності, здатної до самовдосконалення і самореалізації. Зважаючи на 
міжгалузевий характер, питання корпоративної культури вищого 
навчального закладу знайшло своє висвітлення у працях вітчизняних і 
зарубіжних представників різних галузей.  

В основу філософської системи Г. Гегеля покладено думку, що 
поняття «культура» і «цивілізація» є спорідненими відповідно до аналізу 
логіки їх історичного зв’язку [8]. За вченим культура і цивілізація є 
закономірними етапами єдиного культурно-історичного процесу, кожен з 
яких виконує специфічні завдання і становить підґрунтя наступного, 
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вищого етапу розвитку. Відтак відомі просвітителі філософії, 
розкривають сутність культури крізь призму моральної (І. Кант) та 
філософської (Г. Гегель) свідомості [8]. 

Культуру виступає цілісним явищем, складовими якої є мова, 
мистецтво, релігія, наука, традиції та звичаї, вона має єдину мету, яка 
виявляється у досягненні істинної гуманності, людяності. У роботах 
І. Беккера обґрунтовується розуміння культури, як відносно постійного 
нематеріального змісту, який передається в суспільстві за допомогою 
процесів усуспільнення [2]. Слід наголосити, що значення культури 
можна усвідомити лише у її власному контексті та за умови цілісності 
усіх її складових елементів. Культура це продукт або артефакт, який ми 
отримуємо після плідної праці над собою та оточуючим суспільством. 

Культура складається із засвоєних суспільством знань, вірувань, 
мистецтва, моральності, законів, звичаїв і звичок, які мають своє історичне 
підґрунтя й випливають на соціальне наслідування і традиції. З точки зору 
М. Попович культура – це сфера життєдіяльності людини, в основі якої 
покладено історично сформовані цінності. Він акцентував увагу на тому, 
що культура виступає середовищем в якому проходить людське життя від 
народження до смерті [7, с. 728]. Наголосимо, що культура є штучно 
створеним людьми середовищем спільного існування та самореалізації, 
яке регулює соціальні взаємовідносини і поведінку. Вчені також 
розглядають культуру як загальнолюдську систему цінностей, уявлень про 
світ, правила та норми поведінки, що передається через покоління, а також 
слугує основою успішної соціалізації особистості. 

У психології культуру визначають як якісно визначену систему 
цінностей особистості, уявлень і моделей поведінки, що розділяються 
групою людей та передаються через покоління, а також рівень регуляції 
поведінки самої людини завдяки цій системі. 

Сучасний дослідник культури С. Гончаренко вбачає у культурі 
сукупність матеріальних і духовних надбань суспільства, які 
відображають її рівень розвитку. Культура – це сфера духовного життя 
суспільства, що охоплює насамперед систему виховання, освіти, 
духовної творчості [3, с. 182] Згідно поглядів І. Зязюна культура є 
суспільним феноменом, в основі якого лежить «загальний ціннісно-
регулятивний момент» [4, с. 120] 

Слід зазначити, що уся людська діяльність здійснюється в 
сформованому суспільством культурному середовищі. Кожний її вид 
характеризує певні особливості, які створюють внутрішнє культурне 
середовище діяльності. Вищі навчальні заклади, як соціальні утворення 
мають власну корпоративну культуру, якій притаманні певні параметри, 
зумовлені специфікою їх діяльності та процесів виробництва й управління.  

Вчені акцентують увагу на корпоративній культурі як потужному 
стратегічному інструменті, що сприяє орієнтуванню всіх підрозділів 
організації й окремих осіб на спільні цілі, мотивацію ініціативи 
співробітників, забезпеченню лояльності і полегшенню спілкування. 
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В. Погребняк розглядає корпоративну культуру як особливу сферу 
організаційної реальності, яка складається з комплексів спеціалізованих і 
певним чином впорядкованих матеріальних і віртуальних ресурсів і 
результатів праці працівників, що включають систему міжособистісних 
стосунків, об’єднує сукупності взаємозв’язаних організаційних явищ і 
процесів, в надрах яких завдяки цілеспрямованим діям персоналу 
відбувається перетворення вищеназваних ресурсів і часткових 
результатів в кінцеві продукти діяльності системи в цілому [6]. Варто 
зазначити, що корпоративна культура виступає інтегрально 
характеристикою організації через систему її цінностей, правил та норм 
поведінки, а також способів оцінки результатів діяльності організації. 
Науковці також розглядають корпоративну культура як колективне 
програмування думок, які притаманні тільки певній організації.  

Певної уваги в аспекті даної проблеми, заслуговують погляди 
Е. Брауна, який наголошує на тому, що корпоративна культура є 
сукупністю переконань, цінностей засвоєних способів вирішення 
реальних проблем, які сформувалися за час існування організації та 
відображаються в різних матеріальних формах й поведінці членів 
організації [2]. Корпоративна культура передає внутрішній клімат 
організації, а також відображає притаманні їй звичаї. 

На думку Е. Шейна корпоративна культура є сукупністю 
колективних базових правил, винайдених, відкритих або вироблених 
певною групою людей у міру того, як вона вчилася вирішувати 
проблеми, пов’язані з адаптацією до зовнішнього середовища й 
внутрішньою інтеграцією, і розроблених досить добре для того, щоб 
вважатися цінними [11]. Корпоративна культура охоплює велику частину 
явищ духовного і матеріального життя організації: домінуючі в ній 
моральність, духовні цінності, кодекс поведінки, усталені ритуали, 
корпоративний імідж і т.д. Корпоративна культура визначається через 
єдність філософії, ідеології, цінностей, підходів до вирішення проблем та 
поведінки членів організації, дозволяючи їй рухатися до успіху. 

Сутність феномену корпоративної культури студентської спільноти 
О. Чижикова визначає як субкультуру корпоративної культури, що має 
такі структурні елементи: система матеріальних і духовних цінностей, 
передбачень, вірувань, очікувань, норм і стилю поведінки, які 
підтримуються більшістю студентів, а також визначає спосіб їхніх дій і 
міжособистісної взаємодії у професійній та повсякденній діяльності [10]. 

Відтак у структурі корпоративної культури студентів вищих 
навчальних закладів можна виділити такі компоненти: ціннісно-
нормативний (основні цінності, норми та правила); організаційний 
(формальна та неформальна організаційна структура, структура 
управління); комунікаційний (структура формалізованих и 
неформалізованих потоків, якість комунікацій); соціально-психологічні 
відносини (соціометрія, система ролей, конфліктність); знаково-
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символьний (міфи та легенди, корпоративні перекази); зовнішня 
ідентифікація (імідж, рекламні атрибути). 

Основні принципи організації задають напрям функціонування 
суб’єкта та визначають спектр норм і цінностей. Проте з повною 
упевненістю судити про ціннісні орієнтації організації за прийнятими 
принципами неможливо, оскільки її корпоративна культура може бути 
демонстративною. Характерними ознаками цих складових є тип 
особистості, матеріальні й духовні цінності, спосіб організації діяльності, 
життєдіяльність, а показниками – «система регуляції, стимулювання, 
стабілізації, індикації; надбання в галузі техніки, виробничих відносин, 
матеріальних цінностей; надбання в галузі науки, мистецтва, літератури, 
філософії, моралі, освіти; ставлення до природи, суспільства, соціальних 
норм поведінки; творчість, активність». 

Специфічними характеристиками корпоративної культури є цілі і 
місія вищого навчального закладу як освітньої установи. Під місією 
вищого навчального закладу розуміють сукупність уявлень про 
основоположні цінності, цілі і простір розвитку освітньої установи, про 
те, що він несе, виробляє зовні, навіщо він потрібен суспільству, державі, 
людям У цьому контексті місія є смислоутворювальним ядром 
університетської ідеї. Сформульовані й офіційно задекларовані місія і 
візія дозволяють: менеджменту і ключовому персоналу освітнього 
закладу домовитися про напрями і пріоритети розвитку; спільнотам, 
владі і бізнесу дізнатися про те, яке місце прагне зайняти ВНЗ в 
освітньому, науковому, культурному просторі регіону; професорсько-
викладацькому складу, співробітникам і студентам ВНЗ отримати 
корпоративні ціннісні орієнтири, напрями діяльності. 

Також слід вказати на унікальність корпоративної культури, 
оскільки її сутність становлять доволі абстрактні поняття. Серед 
загальних рис корпоративної культури виділимо наступні: важко 
піддається визначенню; характеризується багатомірністю, елементів на 
різних рівнях; відносно статична; формування й зміни культури 
відбуваються поступово і характеризуються своєю тривалістю. 

Корпоративна культура чинить вплив на діяльність організації в 
таких напрямах, як: процеси, що відбуваються в організації; структура 
організації; поведінка членів організації; конкурентоспроможність; 
загальна результативність діяльності організації; залежність від упливу 
зовнішніх і внутрішніх чинників; реакція на вплив зовнішнього та 
внутрішнього середовища. 

У дотриманні корпоративних цінностей особистий приклад 
студентам мають надавати всі члени професорсько-викладацького 
складу. Не менш визначальною у цьому процесі є роль кураторів 
академічних груп, які є посередниками між суб’єктами освітнього 
процесу. Результатом діяльності куратора є набуття студентами 
соціального досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, 
ціннісних орієнтацій, розвиток індивідуальних якостей особистості. 
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Куратор академічної групи допомагає студентам в особистісному 
розвитку, засвоєнні та прийнятті ним суспільних норм, цінностей, 
дотриманні засад духовно повноцінного буття. Тим самим він бере на 
себе роль провідника у оволодінні студентом позитивними соціальними 
ролями, використовуючи позааудиторну виховну роботу як «ситуації 
соціального досвіду поведінки». Варто зазначити, що і сам куратор 
виступає суб’єктом соціалізації, тому що також приймає та переробляє 
соціальний досвід, носієм якого є студентство. Таким чином, 
педагогічним засобом соціалізації є множинність стосунків, які 
виникають не тільки в середині освітнього процесу, але й в організації 
виховної позааудиторної роботи [9]. 

Висновки. Аналіз поняття «корпоративна культура» та розбіжність 
її трактування у судженнях науковців свідчить про те, що не існує 
єдиного підходу щодо характеристики цього феномену. Зокрема, 
корпоративна культура розглядається як головний механізм, який 
забезпечує практичне підвищення ефективності роботи та рівень 
професійної діяльності фахівця, як потужний стратегічний інструмент, 
що сприяє орієнтуванню всіх підрозділів організації й окремих осіб на 
спільні цілі, мобілізацію ініціативи співробітників. 
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Бровко К. А. Сутнісні характеристики феномену корпоративна 
культура особистості 

У статті розкрито сутність трактування феномену «культура», 
«корпоративна культура» з точки зору філософії, психології, педагогіки, 
соціології, культурології. Розкрито сутність та особливості 
корпоративної культури, її вплив на особистість студента. Виокремлено 
сучасні підходи до визначення поняття «корпоративна культура». 
Представлено сутнісні характеристики функцій корпоративної культури 
вищого навчального закладу. Розкрито ціннісно-нормативний, 
організаційний, комунікаційний, соціально-психологічний, знаково-
символьний, а також зовнішньо-ідентифікаційний компоненти 
корпоративної культури. Виділено специфічні риси, а також чинники 
впливу на формування корпоративної культури студентів. 

Ключові слова: культура, корпоративна, культура, вищий 
навчальний заклад, особистість, студент.  

 
Бровко К. А. Характеристики сущности феномена 

корпоративная культура личности 
В статье раскрыта сущность трактовки феномена «культура», 

«корпоративная культура» с точки зрения философии, психологии, 
педагогики, социологии, культурологии. Раскрыта сущность и 
особенности корпоративной культуры, ее влияние на личность студента. 
Выделены современные подходы к определению понятия 
«корпоративная культура». Представлены сущностные характеристики 
функций корпоративной культуры вуза. Раскрыты ценностно-
нормативный, организационный, коммуникационный, социально-
психологический, знаково-символьный, а также внешне-
идентификационный компоненты корпоративной культуры. Выделены 
специфические черты, а также факторы влияния на формирование 
корпоративной культуры студентов. 

Ключевые слова: культура, корпоративная культура, высшее 
учебное заведение, личность, студент. 

 
Brovko K. The Characteristics of the Phenomenon of Corporative 

Culture is the Essence of the Personality  
The study reveals the essence of the interpretation of «culture» 

phenomenon, «corporative culture» in terms of philosophy, psychology, 
pedagogy, sociology, cultural studies. The essence and peculiarities of 
corporative culture and its influence on the student's personality disclosed. 
Modern approaches to the definition of the concept of «corporative culture» 
obtained. The essential characteristics of the corporative culture of the 
university functions presented. The value-normative, organizational, 
communication, social, psychological, symbolic and character, as well as 
externally-identification component of the corporative culture revealed. 
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Specific features, as well as factors of influence on the formation of a 
corporative culture of students disclosed. 

Key words: culture, corporative culture, higher education institution, 
personality, student. 
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КРИТИКА ТРАДИЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ 
ПОСТРАДЯНСЬКИХ КРАЇН: ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ 

 
Наприкінці 60-х років ХХ століття в західних країнах стали 

розповсюдженими педагогічні ідеї, в яких викривався зв’язок освітньої 
системи з явищами соціальної нерівності. З метою пояснення феномена 
відтворення нерівності через систему освіти західними філософами і 
соціологами освіти, педагогами були висунуті певні концепції та теорії, 
які доводили, що школа поряд з іншими соціальними інститутами є 
агентом культурного відтворення, відтак будь-яка нерівність, що існує в 
суспільстві, неодмінно відтворюється і в освітніх інституціях: теорія 
мовного коду (Б. Бернстайн (B. Bernstein)); теорія школи та 
промислового капіталізму (С. Боулз (S. Bowles) та Г. Гінтіс (H. Gintis)); 
теорія прихованої програми (І. Ілліч (I. Illich)); критична теорія освіти 
(або теорія критичної освіти і навчання) (Паулу Фрейре (P. Freire), Анрі 
Жиро (H. A. Giroux), Пітер Макларен (P. McLaren), Пьєр Бурдьє 
(P. Bourdieu)) та ін.. Незважаючи на той факт, що вище перелічені теорії 
та концепції пояснювали соціальну нерівність переважно в контексті 
класового чи расового походження тих, хто навчається, їх значущість 
вважаємо неоцінною для розвитку феміністської теорії освіти, 
представниці якої в якості основної поставили існуючу в системі освіти 
проблему ґендерної нерівності, довівши, що освіта є не тільки класово 
нейтральною, вона не є й ґендерно нейтральною (С. Джексон (S. Jackson), 
К. Вейлер (K. Weiler), Ф. Джексон (P. Jackson) та ін.). Феміністські теорії, 
викриваючи існуючу в системі освіти нерівність, зумовлену ґендерними 
відмінностями, стверджували, що проблема міститься в нерівних 
можливостях навчання хлопців та дівчат і нерівному використанні 
освітніх ресурсів. Закріплює і підтримує нерівне становище статей в 
освіті так званий «hidden curriculum» (прихований куррикулум, план, 
програма). Ідея «прихованого навчального плану» (далі – ПНП) була 
вперше сформульована американським соціологом освіти Ф. Джексоном 
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у книзі «Життя в аудиторіях» де він, аналізуючи інституціональну освіту, 
виділив у ній дві складові – «формальний навчальний план», що відкрито 
визначав цілі та цінності навчання та «прихований» [13]. Інший варіант 
даного поняття, що існує в науковому обігу і близький за змістом – 
«hidden agenda» (прихований або латентний порядок денний) [14]. 
Західні автори особливо підкреслюють силу впливу ПНП, який 
несвідомо та латентне відтворює нерівність, відтак вважають його у 
багатьох відношеннях більш ефективним, ніж явний. 

Радянськими дослідниками в галузі педагогіки та психології 
подібні дослідження не проводилися, тож перші роботи, присвячені 
проблемам нерівних статевих відносин у системі освіти, виникають у 
контексті ґендерної педагогіки вже у пострадянський час (О. Кікінежді, 
О. Луценко, О. Марущенко, О. Плахотнік, О. Ярська-Смірнова та ін.). 

Метою даної статті є здійснення критичного розгляду сучасної 
системи освіти, в основі якої містяться дії прихованого навчального 
плану як механізму, що відтворює статеву нерівність, обумовлену 
гендерними відмінностями, в загальноосвітній та вищій школах 
пострадянських країн. 

В. Дудіна визначає прихований навчальний план як сукупність 
культурних смислів і моделей, які транслюються освітнім середовищем, 
системою взаємозв’язків і відносин, зразками колективних дій, що 
формуються в процесі освітньої комунікації, реально реалізованими в 
цьому середовищі цінностями і нормами [1, c. 101]. Вітчизняні 
дослідниці О. Луценко та О. Плахотнік пояснюють відміну прихованого 
курикулуму від явного «імпліцитним або неусвідомленим змістом 
викладання», відтак інформація у прихованому курикулумі «передається 
невербальним шляхом, або транслюється глибинними структурами 
дискурсу» [2; 3]. Цілком поділяємо думку О. Луценко, що мова йде не 
тільки про безпосередні уроки, «а й про метауроки як про ті способи 
комунікації, які самі є навчальними, незалежно від фактичного змісту 
передаваного тексту» [2, с. 477]. За словами В. Созаєва, ПНП – це 
«знання, вміння, навички, які засвоюють ті, хто навчається, крім основної 
навчальної програми, в процесі вивчення навчального матеріалу, 
життєдіяльності в просторі навчального закладу та комунікації з 
учителями, однокласниками та іншими людьми, пов’язаними з системою 
освіти» [4, с. 120]. До того ж, на думку О. Марущенка, «Прихований 
навчальний план» – це «тіньовий» бік освіти, мегамеханізм, який 
обслуговує патріархатний режим пануючої культури» [5, с. 57]. 

Дослідники виділяють наступні складові дії ПНП: 1) внутрішня 
організація освітнього закладу, ґендерні відносини в педагогічному 
колективі, ґендерна стратифікація викладацької професії; 2) зміст 
навчальних предметів, навчально-методична література; 3) стиль 
викладання та педагогічні комунікації. Як відзначають науковці, ці 
виміри невидимого навчального плану не тільки укріплюють «секситське 
визначення жінок і чоловіків» [6, с. 127], але й «підтримують ґендерну 
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нерівність, віддаючи перевагу чоловічому і домінантному й 
недооцінюючи жіноче і нетипове» [7, с. 81]. 

Вважаємо за доцільне пояснити прояв дії прихованого навчального 
плану щодо відтворення гендерної нерівності в системі освіти, спираючись, 
зокрема, на дослідження цього питання в пострадянських країнах.  

По-перше, ПНП проявляється через організацію освітніх установ, 
що включає не тільки педагогічний колектив і приміщення, але й систему 
правил, за якими учасники педагогічного процесу взаємодіють між 
собою, прийнятий порядок, що дозволяє їм працювати. На разі, сучасна 
організація навчальних закладів, зокрема і вищих, відбиває ґендерну 
стратифікацію суспільства і культури в цілому, демонструючи на своєму 
прикладі нерівний статус жінок і чоловіків, ґендерну асиметрію сучасних 
педагогічних кадрів. Відзначимо, що, незважаючи на фемінізацію 
професій викладача та вчителя (за даними експертів із усіх 
пострадянських країн доля жінок у цій професії коливається в межах  
85–95%), існує певна ієрархія в цій сфері – як правило, нижчі щаблі цієї 
професії (учителя, викладачі, секретарі та обслуговуючий персонал) 
займають жінки, у той час як директора шкіл та ректори університетів – 
чоловіки. Це стосується і рівнів освіти. Якщо педагогічний склад 
закладів початкової та середньої освіти на 90–95% складають жінки, то з 
підвищенням статусу освітнього закладу кількість жінок у середовищі 
науково-педагогічних кадрів зменшується. Крім того, існує й негласний 
розподіл на «жіночі» (соціально-гуманітарні) та «чоловічі» (фізико-
математичні) спеціальності.  

Цілком очевидно, що, приймаючи таку організацію освітніх 
установ як природну, молода людина буде засвоювати те, що вчитель – 
жіноча професія, начальники – це чоловіки, а жінки – їх підлеглі тощо, та 
відтворювати це в своїй ідентичності і відповідних моделях поведінки. 
Дія прихованого курикулуму в такому разі спрямовується на закріплення 
існуючої ґендерної асиметрії, обмежуючи самореалізацію як юнаків, так і 
дівчат, і впливаючи на їхній подальший професійний вибір. Не викликає 
сумніву, що пріоритетні заняття та дисципліни, що відповідають 
чоловічим і жіночим ролям вписуються в глобальний контекст розподілу 
праці між статями. Як відзначає О. Слободянюк: «Навіть вважаючи 
загалом, що професія однаково важлива, молодь без опору здійснює 
дуже стереотипний вибір. До того ж, у справу втручається також логіка 
соціального позиціонування, згідно з якою престиж професії (у свою 
чергу пов’язаний з їхньою кар’єрною перспективою) накладається на 
ієрархію, що існує між статями. Так, стереотип науковця як особи 
логічної, передбачуваної, зосередженої, вочевидь більше підходить 
чоловічому стереотипові, ніж жіночому. Крім того, дівчата сумніваються 
у своїй компетентності щодо «чоловічих» професій…» [8, с. 483]. 

За словами, О. Ярської-Смирнової: «… якщо не розпізнати, не 
розчаклувати ці вимоги тотожності як сконструйовані соціально, то дуже 
легко прийняти їх за «природні», стало бути, універсальні, незмінні, 
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визначені раз і назавжди» [6, с. 128]. Дослідниця вважає, що навчальні 
заклади, керівником яких є жінки, стають надзвичайно важливим 
джерелом для ідентифікації студенток, які мають можливість бачити 
жінку в ролі керівника, а студенти-юнаки – переконатися в тому, що 
відповідальні пости можуть займати не тільки чоловіки. 

По-друге, прихований навчальний план присутній у змісті 
навчальних предметів та навчально-методичній літературі, які 
демонструють наявність ґендерно стереотипізованої інформації в 
змістовному наповненні та ілюстраціях підручників, мові викладання 
навчального матеріалу. Це підтверджує низка досліджень, присвячених 
проведеній у ряді пострадянських країн ґендерній експертизі як 
підручників початкової та середньої школи (Д. Алімджанова, 
В. Гайденко, М. Кушнір, С. Риков, Т. Щурко та ін.), так і навчальних 
посібників для вишів (О. Вороніна, Н. Козлова, Л. Пушкарьова, 
Т. Рябова, О. Ярська-Смирнова та ін.). 

Результати проведених експертиз довели, що навчальній літературі 
будь-якого рівню (початкова, середня або вища школа) характерні 
наступні ознаки: мовний андроцентризм (чоловічо-центрованість мови); 
«чоловіча нормативність» (в ілюстративних прикладах чоловік 
зображується в 2,5 – 3 рази частіше за жінку); особистісність «чоловічих» 
та «жіночих» портретів (жіночі риси – експресивні (турботливість, 
емоційність тощо), чоловічі – інструментальні (активність, сміливість, 
раціональність, успішність і т. ін.)); статевовідповідність соціальних 
ролей (традиційно успадковані ролі жінки – сімейні, звернення до 
сімейних жіночих ролей, особливо в початковій школі, у 1,5 рази 
частіше), чоловічі ролі здебільшого пов’язані з певними професіями 
(чоловічі професії згадуються в 3–4 рази частіше); закріплення за статтю 
певної сфери діяльності (приватна сфера – жіноча, публічна – чоловіча; у 
професійній області жінкам відводиться сфера послуг, освіти, медицини 
(домінування жінок в освітянській галузі порівняно з чоловіками – 80% 
проти 20%), а чоловікам – сфера політики, економіки, керівництва і т. 
ін.). Аналіз навчальної літератури вищої школи, дозволив дослідникам 
дійти висновку, що: «Існуюча система підготовки фахівців у галузі 
соціальних і гуманітарних наук не тільки не дає професійних знань із 
ґендерних досліджень, але й продовжує відтворювати традиційні 
стереотипи щодо жінок і чоловіків і, тим самим, сприяє посиленню 
ґендерної асиметрії і ієрархії» [9, с. 9]. 

По-третє, одним із компонентів ПНП, за словами О. Марущенка, є 
«важко вловимий» [5] – це комунікація викладачів зі студентами, вчителів із 
учнями, відтак прихований курикулум має свій прояв у мові навчального 
співтовариства, стилі викладання та навчання, взаємодії всіх учасників 
навчально-виховного процесу, системі традицій навчального закладу, а 
також у механізмах оцінювання, схвалення, заохочення та засудження.  

На жаль, цей аспект дії прихованого навчального плану 
малодосліджений, тим не менш рідкісні вивчення вербальних і 
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невербальних комунікаційних практик в освіті, що проводилися як 
зарубіжними дослідниками (Е. Гідденс (E. Giddens), Р. Холл (R. Hall) і 
Б. Сендлер (B. Sandler), так і науковцями з пострадянських країн, 
засвідчують, що в аудиторії з дівчатами поводяться по-іншому, ніж із 
юнаками. 

Звертаючись до сучасного досвіду дослідників із пострадянських 
країн, відзначимо, що спостереження за роботою педагогів дали змогу 
дослідникам виділити комплекс типових учительських дій, які сприяють 
формуванню в тих, хто навчається, уявлень про статі як діаметрально 
протилежні, що зумовлює утвердження ґендерної нерівності: 1) ті, що 
надають перевагу ученицям (переважна меншість), наприклад, звернення 
до учениць за ім’ям, до учнів – за прізвищем, що або наближує до себе, як 
у першому випадку, або віддаляє, як у другому; 2) ті, що надають певну 
перевагу учням (зустрічаються частіше), наприклад, стимулювання юнаків 
до ініціативи та самовираження, самостійності, чекання від них високих 
результатів (публічно на цьому наголошуючи), особливо там, де потрібна 
логіка, абстрактне мислення; пояснення поганої успішності хлопців 
недостатньою старанністю і посидючістю, тоді як у випадку з дівчиною – 
відсутністю здібностей і таланту; до учнів дисциплінарні вимоги менш 
суворі – зазвичай, дрібні поведінкові огріхи їм вибачаються і т. ін.; 
3) умовно нейтральні (залежать від контексту), що пов’язані з намаганням 
педагога, наприклад, за статевим принципом поділити клас, дати різні 
вправи (учням – креативні та на кмітливість, натомість, ученицям – на 
відтворення навчального матеріалу тощо), звертатися частіше до учнів тієї 
статі, для якої цей предмет начебто важливіший (за стереотипним 
розподілом дисциплін на «чоловічі» і «жіночі»); виказувати страхи, 
пропагувати, нав’язуючи власний досвід [10, с. 99–100; 5, с. 64]. 

Не можна не погодитися з висловлюванням дослідниці-філолога 
Є. Каркищенко, що: «Той факт, що увага вчителів по відношенню до 
дівчаток і хлопчиків розрізняється якісно і кількісно, давно вже перестав 
бути гіпотезою…», і цьому підтвердження – проведене нею дослідження, 
яке яскраво засвідчило «існування, можливо, несвідомих установок 
вчителів, які сприяють активізації прийомів прихованого тиску на 
дівчаток і проявляються в комунікації за допомогою використання 
певних синтаксичних та лексичних конструкцій», а відтак цінним 
вважаємо її висновок, що: «Щоденна практика розподілення за ознакою 
статі вносить свій внесок у створення відмінностей, і ці відмінності, у 
свою чергу, ведуть до нерівності» [11, с. 89–92]. 

Очевидно, що через вище перелічені освітні компоненти, що 
вбудовані в традиції та ритуали освітнього закладу, офіційний 
навчальний план та комунікаційні процеси, що відбуваються у його 
межах, прихований курикулум насаджує ті особистісні риси, моделі 
поведінки та той набір ґендерних ролей, які виправдовуються та 
очікуються суспільством, не суперечать загальній ідеології ґендерного 
конструювання, таким чином намагаючись переконати, що «існують дві 
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статі, які є вкрай несхожими між собою, ледь не протилежними 
біологічними видами, саме через що й займають кардинально різні 
позиції в суспільстві (чоловіча є домінуючою), і так має бути» [5, с. 57].  

Не дивно, що через насадження ґендерної сегрегації та поляризації 
«прихований навчальний план» сприяє відтворенню нерівності статей в 
освіті. Досліджуючи англосаксонський досвід щодо розв’язання проблеми 
нерівності в освіті, зумовленої дією прихованого навчального плану [8], 
О. Слободянюк посилається на статтю Ніколь Москоні, яка рекомендує 
діяти в трьох напрямках для зміни становища: «Я розрізнятиму три рівні: 
політичний, що стосується навчальних програм і передбачених ними 
різновидів перебігу навчального процесу; інституційний: дії, спрямовані 
на викладачів і учнів; психологічний: робота з викладачами і учнями щодо 
проблем ідентичності» [12, с. 268]. Українська дослідниця пояснює, що на 
першому етапі потрібно подбати, щоб освітні програми відповідали 
принципу паритету між чоловіками і жінками, аби вони однаковою мірою 
були об’єктами і творцями знань. Інший напрям, в якому мали б діяти 
відповідальні особи освітньої системи, стосується зміни образу дисциплін 
та методики їх викладання, а відтак потрібно позбутися практики поділяти 
науки на «важкі» (чоловічі) та «легкі» (жіночі). Успішність другого етапу, 
пов’язаного з диференційованою соціалізацією статей, залежить від 
підготовки викладачів. Англосаксонські дослідження, за словами 
О. Слободянюк, засвідчили, що «вибір викладачем того чи іншого 
педагогічного підходу впливає на якість засвоєння знань представників 
різних статей. Викладач має чітко наголошувати, що жодну дисципліну не 
призначено для якоїсь однієї статі. І, нарешті, якщо ми хочемо змін у 
переконаннях, цінностях і практиках, слід вдаватись до глибокої 
психологічної роботи з кожною особистістю» [8, с. 483–484]. 

З огляду на вище викладене, можна з упевненістю стверджувати, що 
сучасна традиційна система освіти, в основі якої містяться дії прихованого 
навчального плану, відтворює гендерну нерівність, транслюючи 
традиційні усталені цінності патріархатної культури, спрямовуючись на 
закріплення існуючої ґендерної асиметрії, що обмежує самореалізацію як 
юнаків, так і дівчат, і впливає на їхній подальший професійний вибір. 

Цілком виправданим вважаємо пошук сучасних дослідників нової 
парадигми освіти, зокрема вищої, яка б була спрямована по-перше, на 
подолання ієрархії та нерівності «жіночого» і «чоловічого» в освітньому 
процесі вищих навчальних закладів, усунення дискримінаційних практик 
щодо його організації; по-друге, на збалансування ґендерної асиметрії 
педагогічного співтовариства; по-третє, на деконструкцію традиційних 
патріархатних стереотипів щодо статево рольової взаємодії статей як в 
освітньому, так і соціокультурному просторі; і в останнє, на 
конструювання паритетних і гармонійних відносин тих, хто навчає та 
навчається, толерантне ставлення одне до одного, на збалансоване 
співіснування статей. Такою новою парадигмою в освіті пострадянських 
країн вважаємо ґендерну.  
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Гришак С. М. Критика традиційної системи освіти 
пострадянських країн: гендерний аспект 

У статті здійснено критичний розгляд сучасної системи освіти 
пострадянських країн. Доведено, що освіта не є гендерно нейтральною 
через існування статевої нерівності, що зумовлена ґендерними 
відмінностями. Нерівне становище статей в освіті підтримує 
«прихований навчальний план». Визначено, що сучасна організація 
навчальних закладів, зокрема і вищих, відбиває ґендерну стратифікацію 
суспільства і культури, ґендерну асиметрію педагогічних кадрів, що 
виявляється в гендерній ієрархії педагогічної професії, а також 
негласному розподілі спеціальностей на «жіночі» та «чоловічі». 
Проведена гендерна експертиза навчальної літератури виявила ґендерно 
стереотипізовану інформацію в змісті та ілюстраціях підручників, мові 
викладання навчального матеріалу. Спостереження за роботою педагогів 
дозволило виділити комплекс типових учительських дій, які сприяють 
формуванню в тих, хто навчається, уявлень про статі як діаметрально 
протилежні. Всі ці прояви прихованого навчального плану зумовлюють 
утвердження в системі освіти пострадянських країн ґендерної нерівності. 

Ключові слова: система освіти пострадянських країн, прихований 
навчальний план, гендерна асиметрія, гендерна нерівність. 
 

Гришак С. Н. Критика традиционной системы образования 
постсоветских стран: гендерный аспект 

В статье дан критический анализ современной системы 
образования постсоветских стран. Доказано, что образование не является 
гендерно нейтральным из-за существования полового неравенства, 
которое обусловлено гендерными различиями. Неравное положение 
полов в образовании поддерживает «скрытый учебный план». 
Определено, что современная организация учебных заведений, в том 
числе и высших, отражает гендерную стратификацию общества и 
культуры, гендерную асимметрию педагогических кадров, что 
проявляется в гендерной иерархии педагогической профессии, а также 
негласном распределении специальностей на «женские» и «мужские». 
Проведенная гендерная экспертиза учебной литературы обнаружила 
гендерно стереотипизированную информацию в содержании и 
иллюстрациях учебников, подаче учебного материала. Наблюдения за 
работой педагогов позволили выделить комплекс типичных учительских 
действий, которые способствуют формированию у обучающихся 
представлений о полах как диаметрально противоположных. Все эти 
проявления скрытого учебного плана содействуют утверждению в 
системе образования постсоветских стран гендерного неравенства.  

Ключевые слова: система образования постсоветских стран, 
скрытый учебный план, гендерная асимметрия, гендерное неравенство. 
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Hryshak S. Critique of Traditional Post-Soviet Countries Education 
System: gender dimension 

The article gives a critical examination of the modern system of 
education in the post-Soviet countries. It is proved that education is not 
gender-neutral because of the existence of sexual inequality based on the 
gender differences. The unequal position of the men and women in education 
is supported by a "hidden curriculum". It is manifested in the organization of 
educational institutions and prescribed rules; in the content of subjects and 
educational-methodical literature; in pedagogical communication.  

It is determined that the modern organization of educational institutions 
reflects the gender stratification of the society and culture. Also it 
demonstrates an example of the unequal status of women and men, the gender 
asymmetry of the modern pedagogical staff, which is manifested in the gender 
hierarchy of the teaching profession, and the tacit distribution of specialties on 
"female" (social-humanitarian) and "male" (physical and mathematical).  

The gender expertise were conducted in the educational institutions of the 
post-Soviet countries to study on the images of women and of men projected by 
school textbooks, student books and literature. Based on the results, study 
demonstrates that the content of many textbooks contains gender biased materials 
and stereotyped impressions and portrays a manifestation of gender inequity. 

The researchers from the post-Soviet countries after observing school 
and universities teachers could lay special emphasis on a complex of typical 
teachers 'actions that contributed to the formation of students' ideas about sex 
as a diametrically opposed. 

All these manifestations of the hidden curriculum contribute to the increase 
of gender inequality within the education system of the post-Soviet countries 

Key words: the education system of the post-Soviet countries, hidden 
curriculum, gender asymmetry, gender inequality. 
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FOREIGN LANGUAGE AND INFORMATIVE COMPETENCE  

OF SPECIALISTS OF SOCIAL SPHERE 
 

Computerization and globalization are some of the basic processes that 
determine the development of modern society. In the twenty-first century 
humanity have finally entered a new era of information that is characterized by 
the relentless growth of information, dissemination of information 
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technologies, formation of infosphere, formation of informational unity of the 
entire human civilization. Informatization of society means growing number 
of workers engaged in the production, storage, processing and sale of 
information. Formation of infosphere provides for exchange of information 
and the need of such a universal tool as the global language of communication. 

These processes have led to the rapid growth of cross-cultural contacts 
in all spheres of our life, from contacts in social networks, tours, interethnic 
marriages to study exchange, international conferences, sporting events, joint 
ventures. Hybrid world culture is being formed, which is manifested in the 
harmonization and unification of different aspects of human life from their 
worldview and philosophy to social life, politics, economics, science, industry, 
the arts, education, sports, etc. [1]. As a result the number of models of social 
behavior has increased and one of the new conditions for successful social 
mobility and individual adaptation is the command of a foreign language 
particularly that of the English language which is the one that claims to be 
global. Most English-speaking researchers (Brutt-Griffler, Crystal, Kachru, 
Smith, Widdowson etc.) consider that "a language achieves a genuinely global 
status when it develops a special role that is recognized in every country" [6, 
p. 12]. Accordingly, foreign language has become a basic element of 
secondary and higher education, an important tool for professional realization 
of an individual that makes the expert more competitive and mobile (both 
from informational and social points of view). Around 235 million people in 
the world have learned English as a second language [6, p. 2], the English 
language courses are among the most popular in the world. Obviously, 
Ukraine can not be apart of globalization, however, despite the long course of 
the European integration, language barriers and information inequality remain 
major obstacles for the integration of our specialists in the world community. 
(Mechanisms of integration - internship or study abroad, participation in 
international conferences, research projects). 

One of the consequences of globalization and informatization of society 
is the change in the paradigm of education. Changes are an integral part of 
progress. Yes, the contents, methods and organization of studies require 
reviewing. The constant information overload and saturation do not increase 
the level of education of students, but have a negative impact on their health. 
Updating of knowledge occurs so rapidly that after training in high school it 
may be outdated. The idea of continuing education is a response to the 
challenge of time. It is conceptually grounded in the works of I. Zyazun, 
O.Pyehota and others. As the continuing education provides lifelong learning, 
there are new educational challenges such as adult education, which is 
significantly different from teaching children. Thus, a new branch of pedagogy 
- androhonika has been founded by M. Noles. The effectiveness of training 
depends largely on motivation, which also is left unattended by scientists. 
Thus, E. Ilyin, O. Lyeontyevym, D. Uznadze and others highlight the 
psychology of motivation of educational activity. Various aspects of 
professional competence have been investigated by L. Zelenskaya, I. Beh, 



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

 149 

O. Pometun etc.; psychology of professional education – by E. Zeer, 
E. Klymov, R. Nemov and others. 

The idea of learning of a foreign language in the context of continuing 
education is reflected in the works of I. Voytovych, Yu. Barabash, 
O. Serhyeyevoyi and others. The value and role of language in shaping 
personality, its intelligence and spirituality was emphasized by I. Bim, 
L. Vyhotskyy, I. Zymnya, V.  Sukhomlynsky, K. Ushynskyy and others. Such 
linguists-psychologists as N. Ahurova, O. Vyetohov, N. Imedadze etc. did not 
stay aside, the features of speech functions were studied by Sh.Amonoshvili. 
D. Hraher, T. Hrushevytska, M. Nazarov, A. Pavlovka, S. Ter-Minasova, 
E. Hol and others paid attention to the language and intercultural 
communication. However, in our opinion, not enough attention is paid to the 
study of a foreign language by specialists in social pedagogy / social work as a 
part of professional competence and as a tool in terms of multi-ethnic 
environment with such category of customers as migrants. 

We consider it appropriate to analyze in more detail the main obstacles 
that prevent Ukrainian experts to successfully integrate into the global 
professional community: information inequality and the language barrier. 
These two reasons are partly linked. 

Information inequality is an unequal access to information for various 
reasons. It cannot be said that the Ukrainians do not have access to the Internet 
network: Ukraine has a large and growing Internet sector, there are minor 
problems with coverage only in mountainous areas. The problem is the price 
of the service, the farther from the cities the more price is and subjective lack 
of interest of potential users of the service. Lack of demand for services comes 
from ignorance and lack of understanding of the Internet, its applied aspects of 
human life. Therefore, like all innovations, it should be promoted, 
implemented and the consumers should be taught how to use it efficiently. Not 
all the Internet users are well aware of its possibilities. Thus, not all the 
scientists know the sites where grants are announced (CEU SUN 
teamapply.embark.com etc.). Not all the students and teachers know about the 
free online library (aldebaran.ru, koob.ru, artefact.lib.ru et al.), portals and 
educational training (НОУ ИНТУИТ, Окрытоеобразование, Coursera , Khan 
Academy et al.), sites of learning a foreign language (Puzzle English, busuu, 
Lingardo, BBC: news & words, 6 min. English, Gorde, Hosgeldi.com et al.) 
and others. As a rule social networks popularize these sites, but not enough for 
a satisfactory level of awareness among professionals. The introduction of 
school self-creation and self-development center (or at least professional 
office) would be appropriate that can inform staff and students / pupils about 
"what's new". 

The next reason is the language barrier which is the factor of informative 
unequality at the same time. Lack of language proficiency limits the level of 
individual personal and professional self-development. Poor knowledge of 
tools of infosphere significantly restricts the user. 
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Foreign language communicative competence is an integral feature of 
the professional activity of a specialist and provides competent professional 
communication in the face of international communication. And it is urgently 
needed in the formation of infosphere. 

In spite of the challenges of our time, the command of a foreign 
language is secondary in our perception of professional competence of a 
professional of non-linguistic profile. Professional training program of a 
specialist in social pedagogy / social work involves hours of learning a foreign 
language, but clear criteria for mastering it are not provided by the industry 
standard. But four objectives of foreign language teaching are clearly spelled 
out in State educational standards: practical (mastering speech skills), 
educative (a culture of communication, positive attitude and understanding of 
the importance of mastering the language), educational (understanding of 
linguistic phenomena, mastering knowledge about the culture of the country), 
developing ( development of speech, intellectual, cognitive abilities, readiness 
to foreign language communication, following self-development). Despite the 
fact that a foreign language is taught at all levels of education low or even 
insufficient level of it is the result. Perhaps these are the consequences of 
Soviet methods of teaching of foreign languages aimed at developing reading 
skills and translation without spoken communication. Effective mastering of 
foreign language competence involves the formation of communicative skills 
in four main types of speaking (speaking, listening, reading, writing), the 
availability of language skills (phonetic, grammar, vocabulary) and skills in 
handling them. 

Such item as fluency in a foreign language, especially English is 
commonly and increasingly required of applicants for vacancies. Those who 
own two or more languages are more competitive in the labor market. 

The model of social work in Ukraine continues its formation and, despite 
insufficient funding adequately responds to the challenges. So, a new category 
of customers called internally displaced persons has appeared due to the war; 
new areas of work such as social rehabilitation of combatants, the rights of 
children in the combat zone and others have been developed. And in this 
period study and usage of foreign expertise have become urgently needed. The 
language barrier has made professional interaction difficult. Sure, translators 
were involved, allowing professionals to learn quickly. However, there were 
some difficulties. First, not all translators could accurately interpret special 
professional terms, because they are not experts in social work or psychology, 
so these nuances are better felt by the specialist who speaks the language, and 
what is the most important, knows professional thesaurus. Secondly, due to 
isolation of the development of Soviet science from that of the world there is 
no unified approach to the interpretation of terms (e.g. distress), there are 
homonymous activities in different countries (e.g. social care). Thirdly, 
communication takes place through the prism of interpreter’s perception. 

However, language knowledge is important when working in the ethnic 
environment. The ability of communicating with the customers in their own 
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language makes work with them more efficient. In the process of international 
communication the interaction between different types of spirituality, outlook 
and mentality occur; familiarity with the culture, traditions and history of the 
people takes place. Accordingly, a new social experience is acquired, some 
socio-cultural norms of a particular ethnic group become clear, their own 
national culture is understood better, stereotypes are broken down and 
intercultural understanding, tolerance and multicultural skills of mediation are 
formed. Thus, the inner spiritual self-work, and therefore, self-development 
are activated. 

Foreign language competence can help understand the meaning of the 
native language better and successfully operate it, express their opinions 
clearly and precisely. These skills are important for a professional in social 
sphere. The ability to read in the original language allows specialist to be 
familiar with the latest research in the world of science and technology and 
using this information to create something new without financial and 
intellectual inputs to an existing invention. Through another sign system 
operation and construction of new grammar and syntax structures thinking, 
memory, speaking skills, attention, ingenuity, logic, capacity for analysis and 
synthesis are developed [2]. Learning of a foreign language slows down brain 
aging, prevents Alzheimer's disease and multiple sclerosis. People who speak 
foreign languages better perform tasks that require the use of intellectual 
abilities (ability to prioritize correctly, to distinguish between minor tasks, 
solve multiple problems) [7]. 

Usually educational programs of foreign languages are offered either in 
the system of further education (which corresponds to the concept of lifelong 
education) or through the existing university centers of foreign languages, 
which main mission is to popularize the language and culture of a country. 

Contrary to the established practice of regular training (there are experts 
who professionally develop over standards), there is a fear of studying a 
foreign language, which seems somewhat difficult, even impossible, especially 
in adulthood. And sometimes people prefer abandoning these ambitious plans 
to overcoming this internal fear. Therefore, the decision to master a language 
requires a substantial motivation. 

The motivation problem is most acute when learning a foreign language. 
A student must receive the emotional satisfaction that will ensure the 
effectiveness of learning. Accordingly, classes should be interesting, requiring 
a high level of professional skill and creativity of the teacher. Applying active 
and interactive teaching methods will significantly increase the percentage of 
learning because it not only affects the consciousness of listeners / students, 
but also their feelings and will. It is appropriate to hold discussions, create 
problematic situations, make written work in the form of an essay, using the 
method of brainstorming, exchange of views, interviews in pairs, simulation 
and role-playing games, jigsaw reading. 

Formation of foreign language competency is not a momentary act, for 
language learning requires time and system. Therefore, it would be advisable 
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along with rather exacting requirements for professionals (proficiency at level 
B2, C1, C2) to encourage this process by additional payment (if the certificate 
is available), the creation of courses at the facility for employees (free or 
reduced pay), training during working time (or some time is allowed to be 
specified in an individual plan), organizing language camps, inviting 
volunteers from the Peace Corps and others. 

Encouraging foreign language learning in the context of continuing 
education will allow professionals of social services to become more 
competitive within the country, engage in intercultural communication and 
integration in professional and scientific international community. 
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Докторович М. О., Казакова М. М. Іншомовна та інформативна 

компетентність фахівця соціальної сфери 
У статті охарактеризовано особливості соціальної сучасної ситуації; 

обґрунтовано важливість володіння іноземною мовою фахівцями 
немовних спеціальностей; розкрито специфіку формування іншомовної 
та інформативної компетентності фахівців соціальної сфери; навчальний 
і розвивальний потенціал Інтернет-простору; порівняно галузеві 
стандарти професійної підготовки соціальних педагогів з державним 
освітнім стандартом навчання іноземній мові; проаналізовано причини 
недостатнього рівня сформованості іншомовної та інформативної 
компетентності фахівців; висвітлено проблеми мотивації навчання 
іноземній мові; вимоги до викладача іноземної мови та ефективні методи 
її вивчення; запропоновано методи стимуляції вивчення іноземної мови у 
контексті безперервної освіти. 
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Докторович М. А., Казакова М. М. Иноязычная и 

информативная компетентность специалиста социальной сферы 
В статье охарактеризованы особенности социальной современной 

ситуации; обоснована важность владения иностранным языком 
специалистами неязыковых специальностей; раскрыта специфика 
формирования иноязычной и информативной компетентности 
специалистов социальной сферы; учебный и развивающий потенциал 
Интернет-пространства; сравнены отраслевые стандарты 
профессиональной подготовки социальных педагогов с государственным 
образовательным стандартом обучения иностранному языку; 
проанализированы причины недостаточного уровня сформированности 
иноязычной и информативной компетентности специалистов; освещены 
проблемы мотивации обучения иностранному языку; требования к 
преподавателю иностранного языка и методы его изучения; предложены 
методы стимуляции изучения иностранного языка в контексте 
непрерывного образования. 

Ключевые слова: информационное общество, глобализация, 
иноязычная и информационная компетентность, специалисты 
социальной сферы, непрерывное образование. 

 
Doctorovich M., Kazakova M. Foreign Language and Informative 

Competence of Specialists of Social Sphere 
The article characterizes the features of the modern social situation, 

demonstrates the importance of knowledge of foreign language of specialists of 
non-linguistic specialties and describes the specifics of formation of foreign 
language and informative competence of specialists of social sphere; training and 
developing the potential of the Internet space; compared to industry standards of 
training social workers with the state educational standard of learning a foreign 
language. The article analyzes the reasons of insufficient level of formation of 
foreign language and informative competence of specialists; motivation of 
learning a foreign language is studied; requirements for foreign language teacher 
and efficient methods of investigation; methods for stimulation of learning a 
foreign language in the context of lifelong education are offered. 

Key words: information society, globalization, foreign language and 
informative competence, specialists of social sphere, lifelong education. 
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УДК 378:005.591.6 
 
Н. В. Дячок 
 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО МОБІЛЬНОГО ФАХІВЦЯ  

ЯК БАЗИС МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Глобальні соціальні зміни, трансформація економіки в інтелект 
людини, модернізаційні процеси в освіті зумовлюють появу нового 
напряму інтегрованого дослідження освіти – професійна мобільність 
особистості. Природнім є те, що саме професійна мобільність 
особистості може дати відповіді на виклики третього тисячоліття з їх 
орієнтацією на людину, на загальнолюдські цінності, на демократизацію 
та гуманізацію в сучасному освітньому просторі. 

Багатоваріативність дослідження професійної мобільності постає як 
один з найважливіших проявів складності дослідження даного феномену. 
При дослідженні поняття «професійна мобільність» особлива увага 
звертається на напрями досліджень, які виступають як такі, що 
породжують масу інших, більш часткових досліджень. У нашому 
випадку ці напрями наступні: філософський, соціологічний, 
економічний, психологічний, педагогічний. В якості кожного з таких 
напрямів виступає характер професійно мобільного фахівця. 

Дослідженню філософсько-соціологічної точки зору щодо 
проблеми формування професійно мобільного фахівця присвячені праці 
Е. Дюркгейма, М. Вебера, А. Шюца, М. Шелера та інших науковців. У 
своїх дослідженнях науковці розкривають сутність категорії 
«мобільність» за допомогою основних законів діалектики. Покрокове 
нагромадження кількісних змін і їх перехід на певній стадії в якісні зміни 
дають розвиток. Якщо кількісні зміни відбуваються шляхом покрокового 
нагромадження, то перехід до нового якісного стану здійснюється у 
формі ривку. У структурі процесу мобільності цей ривок представлений 
розривом зі старим і адаптацією до нового. Пізнання вказаних 
динамічних властивостей є основою для прогнозування характеру 
професійної діяльності [11]. 

Наголосимо, в економіці проблема формування кваліфікованого 
фахівця пов’язана з розглядом професійної мобільності як елемента 
ринкової організації праці, а саме: відтворенням трудових ресурсів, 
зміною професійного і кваліфікаційного статусу робітників як 
виробників та споживачів матеріальних благ [5, с. 18–19]. Посилення 
диференціації й інтеграції соціальних структур і функцій, що охоплюють 
усі елементи громадського життя, у тому числі й трудової сфери, де 
процеси поділу й спеціалізації праці все наростають, вказує на 
системність суспільства [14]. 

Велике значення для дослідження професійної мобільності в галузі 
науки мають праці С. Кугеля, Р. Ривкіної, які під професійною 
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мобільністю розуміють такий рівень якісного розвитку праці, який дає 
змогу переходити робітнику від виконання одних конкретних 
виробничих функцій до інших, тобто змінювати професію, робочу 
спеціальність або вид занять. При цьому факт зміни підприємства, 
компанії, галузі, у яких він був зайнятий, не має значення. І в першому – 
галузевому, і в другому випадку професійне переміщення, якщо воно має 
місце, відбувається на одному рівні – горизонтально [8]. Зокрема, 
С. Кугель професійну мобільність розуміє як один з видів трудової 
мобільності, що включає всі зміни становища працівників або їхніх груп 
у сформованій професійній структурі суспільства [8, с. 75]. 

Акцентуємо увагу на дослідженнях Ю. Дворецької, М. Кліщевської, 
О. Нєдєлько, Н. Хакімової та інших, у яких зазначається що проблема 
професійно мобільного фахівця на особистісному рівні тісно пов’язана зі 
змінами характеру самовизначення особистості та появою нових 
професій і старінням тих професій, що з’явилися раніше [4; 9; 10]. 
Очевидно, що мова йдеться про професійну мобільність як сукупність 
особистісних характеристик і особливих форм поведінки, що 
виявляються в ситуації зміни професії. Під цим розуміють такі якості: 
схильність до творчості, прагнення до постійного самовдосконалення й 
самоактуалізації, здатність до ризику, прояву ініціативи, заповзятливість 
у суспільному та громадському житті, на робочому місці тощо [6]. 

Незаперечним є той факт, що в сучасних соціально-економічних 
умовах людина змушена постійно перебувати в ситуації невизначеності, 
пошуку, самоосвіти та самовдосконалення. Люди, які «не встигли 
перебудуватися», як правило, виявляються на узбіччі життя [10, с. 33]. 
Забезпечення формування професійно мобільного фахівця в сучасних 
соціально-економічних умовах можливе лише за умови формування в 
нього такої «картини світу, у якій попадання людини в ситуацію 
невизначеності... відсутності відповідей на багато питань – норма, а не 
аномалія соціального життя» [1, с. 3]. Саме таке сприйняття життя в 
кризових умовах допоможе людині зберегти свою індивідуальність, 
самовладання, активізувати власні резерви і бути 
конкурентоспроможним на ринку праці. Саме у ситуації невизначеності 
людина найчастіше відчуває незадоволеність, яка в свою чергу викликає 
бажання змінити саму себе, а з нею всю систему. З появою бажання 
модернізувати систему вищої освіти майбутній фахівець виявляє 
активність. Момент прийняття на себе відповідальності і вияв рішучості 
з метою змінити себе і ситуацію Л. Горюнова називає переходом «в 
позицію людини, яка будує своє життя і діяльність» [3, с. 128]. У такому 
переході, зазначає науковець, і виявляється мобільність людини. 

Модернізація вищої освіти в Україні – перехід від традиційної 
системи освіти до сучасної інноваційної. Сьогодні модернізація системи 
вищої освіти України передбачає: 

• перехід до динамічної ступеневої системи підготовки фахівців, 
що дасть змогу задовольняти можливості особистості в здобутті певного 
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освітнього та кваліфікаційного рівня за бажаним напрямком відповідно 
до її здібностей, та забезпечити її мобільність на ринку праці; 

• формування мережі вищих навчальних закладів, яка за формами, 
програмами, термінами навчання і джерелами фінансування задовольняла 
б інтересам особи та потреби кожної людини і держави в цілому; 

• підвищення освітнього і культурного рівня суспільства, 
створення умов для навчання протягом всього життя; 

• піднесення вищої освіти України до рівня вищої освіти в 
розвинутих країнах світу та її інтеграція у міжнародне науково-освітнє 
співтовариство. 

Стратегічними завданнями модернізації системи вищої освіти в 
Україні є трансформація кількісних показників освітніх послуг у якісні. 
Цей трансформаційний процес має базуватися на таких засадах: по-
перше, це національна ідея вищої освіти, зміст якої полягає у збереженні 
й примноженні національних освітніх традицій. Вища освіта покликана 
виховувати громадянина держави Україна, гармонійно розвинену 
особистість, для якої потреба у фундаментальних знаннях та у 
підвищенні загальноосвітнього і професійного рівня асоціюється зі 
зміцненням своєї держави; по-друге, розвиток вищої освіти має 
підпорядковуватись законам ринкової економіки, тобто закону розподілу 
праці, закону змінності праці та закону конкуренції, оскільки економічна 
сфера є винятково важливою у формуванні логіки суспільного розвитку. 
Водночас, необхідно враховувати при цьому не менш важливі чинники – 
соціальні, політичні, духовного життя, суспільної свідомості, культури та 
морально-психологічних цінностей. Значна частина проблем, що 
накопичилася у системі вищої освіти, пов’язана насамперед з 
розбалансованістю комплексу зазначених чинників суспільних 
перетворень; по-третє, розвиток вищої освіти слід розглядати у контексті 
тенденцій розвитку світових освітніх систем, у т. ч. європейських. 
Зокрема, привести законодавчу і нормативно-правову базу вищої освіти 
України у відповідність до світових вимог, відповідно структурувати 
систему вищої освіти та її складові, упорядкувати перелік 
спеціальностей, переглянути зміст вищої освіти; забезпечити 
інформатизацію навчального процесу та доступ до міжнародних 
інформаційних систем. Вищій школі необхідно орієнтуватися не лише на 
ринкові спеціальності, а й наповнити зміст освіти новітніми матеріалами, 
запровадити сучасні технології навчання з високим рівнем 
інформатизації навчального процесу, вийти на творчі, ділові зв'язки з 
замовниками фахівця. 

Зауважимо, що педагогічна освіта має першою відповідати на цільові 
завдання модернізації освіти в Україні, відповідно розглядаючи та 
досліджуючи проблему формування професійно мобільного фахівця. Як 
великий крок, розвиток професійно мобільного фахівця тісно пов'язаний з 
програмою Комюніке з реалізації перетворення Європи в простір 
безперервної освіти, прийнятому 21 листопада 2001 року Європейською 
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Комісією, нагодошується, що навчання протягом життя (Lifelong Learning) 
повинно охоплювати також дошкільний і пенсійний вік: воно не 
обмежується лише економічним підходом, або лише освітою для 
дорослих. Також охоплює весь спектр формальної, неформальної та 
інформальної освіти, від дошкільного до пенсійного віку. Було також 
схвалено програму на 10 років, спрямовану на досягнення трьох основних 
цілей: поліпшити якість і ефективність систем освіти й професійної 
підготовки в країнах Євросоюзу; доступними для всіх громадян; 
відкритими у світовому масштабі. Для досягнення цих цілей визначено 13 
завдань, що стосуються різних типів і рівнів освіти – формальної, 
неформальної та інформальної – таких, як підготовка вчителів, 
формування базових умінь, інтегрування інформаційних технологій в 
освітній процес, ефективність інвестицій, вивчення мов, мобільність, 
надання педагогічної підтримки протягом всього життя й ряд інших. 

У червні 2002 року робочою групою було представлено звіт за 
якісними показниками навчання протягом життя (Lifelong Learning) і 
запропоновано 15 показників, а також прийнято Резолюцію Ради Європи 
про необхідність навчання протягом життя (Lifelong Learning); у листопаді 
2003 року було опубліковано Комюніке Єврокомісії щодо оцінки прогресу 
в реалізації Лісабонської стратегії; у лютому 2004 року представлено 
спільний звіт Ради з освіти й Єврокомісії з реалізації Лісабонських рішень: 
«Освіта і навчання 2010» («Education and Training 2010»). У травні 2004 
року на спільному засіданні Ради Європи й представників урядів країн-
членів ЄС ухвалено рішення з приводу оцінки неформальної та 
інформальної освіти» («Validation of non-formal and informal learning»); у 
липні 2005 року опублікований робочий документ ЄС зі створення 
Європейської Системи Кваліфікацій (European Qualifications Framework – 
EQF), що визначила пріоритетною уніфікацію кваліфікацій і 
сертифікацію; у грудні 2006 року прийнято рекомендації Європейського 
парламенту і Ради Європи стосовно ключових компетенцій у галузі освіти 
впродовж всього життя («Key Competences for Lifelong Learning»); у 
листопаді 2006 року ухвалено рішення №1720/2006/ЄС Європарламенту і 
Ради Європи про початок нової інтегрованої програми в галузі освіти 
упродовж увсього життя («Lifelong Learning Programme»), що вступила в 
дію з 1 січня 2007 року і триватиме до 2013 року. 

Варто зазначити, що професійно мобільний фахівець розглядається 
як суб’єкт інноваційної діяльності та її організатор. Однозначною є 
думка про те, що інноваційна діяльність мобільного фахівця може бути 
ефективною в контексті цілісного вивчення особистості та його 
професійної діяльності, оскільки лише у діяльності фахівець здобувши 
певний рівень професіоналізму, активізує механізм «само…», в 
результаті якого починає все активніше і результативніше спрацьовувати 
самопізнання [7]. 
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Пам’ятаємо, що професійно мобільний фахівець, потребує 
постійного творчого оновлення, розвитку й удосконалення кожного 
вектору протягом усього життя.  

Нам імпонує думка Л. Іванової, яка зазначає, що «у фундаменті 
цього напряму лежить нова картина професійного світу, новий тип 
людини-працівника» – «асоціативна людина» – спеціаліст широкого 
профілю, динамічний, творчий, здатний до програмно-цільової оцінки 
процесу, соціально відповідальний, що приходить на зміну 
«організаційній людині». В якості основних принципів трудової 
діяльності висуваються необхідність постійного оновлення знань, 
освоєння нових професій і спеціальностей [2, с. 216]. При цьому 
неперервна освіта виступає як шлях і засіб творчого розвитку фахівця, 
розглядається як особлива форма самореалізації людини.  

Можемо стверджувати ,що проблема розвитку і використання 
особистісного потенціалу фахівця набуває нового направлення: він 
повинен бути готовим до швидкого, оперативного, гнучкого 
професійного перебудовування себе, що передбачає сформованість 
уміння мобілізувати свої зусилля на інше сприйняття себе у нових 
ситуаціях, активне прагнення знайти вихід із проблемної ситуації, 
забезпечити при цьому задоволення потреб, ціннісних орієнтацій і 
позитивної зміни особистісно-професійної позиції.  

Звернемо увагу на те, що формування професійно мобільного 
фахівця правомірно розглядати як інтегральне динамічне новоутворення 
у системі модернізації вищої освіти, що концентрує в собі відкритість до 
змін, ступінь усвідомлення сутності мобільності і виявляється в 
аналітичному (оперативному) мисленні, умінні адекватно оцінювати 
проблемну ситуацію, співвідносити її зі своїми можливостями і 
потребами, ціннісними установками і мотивами професійного 
саморозвитку, прогнозувати і здійснювати усвідомлений вибір.  

Погоджуємося з думкою Р. Пріми [11], яка зазначає, чим вищий 
рівень розвитку професійної мобільності фахівців, тим більш інтенсивно 
вони залучені в інноваційний процес, оскільки інновації і мобільність, на 
думку науковця – це два чинники, взаємопов’язаних і взаємовпливаючих 
один на одного. При цьому професійну мобільність, зазначає вчений, 
можна розглядати як засіб, як спосіб і як результат освоєння інновацій 
фахівцем, що свідомо включається в інноваційну професійну діяльність і 
фундаментально підготовлений до здійснення цього процесу. Це 
об’єктивно посилює вимоги до якості професійної підготовки на етапі 
навчання у вищій школі, де, власне, і розкривається інноваційний 
потенціал особистості майбутнього фахівця як «суб’єктивне джерело 
зародження інновацій» у професійній діяльності, як «особливість стану 
індивідуальної свідомості педагога, його відкритість до сприйняття 
нового, незалежність від стереотипів та шаблонів» [12]. 

Формування професійно мобільного фахівця можемо вважати 
певним рушієм, який сприяє переходу від традиційної системи вищої 
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освіти до інноваційної, від розвитку внутрішнього потенціалу 
майбутнього фахівця у зовнішню активність, гнучкість, що засвідчують 
ефективність модернізаційних процесів. 

Розгляд професійно мобільного фахівця у контексті модернізації 
системи вищої освіти пропонує наступне: 

• це інтеграційне утворення у цілісній структурі професійної освіти, 
що вимагає від фахівця високого рівня професійної компетентності, 
мисленнєвої гнучкості і адаптації в різних видах діяльності; 

• це інтеграційне утворення, яке вимагає від фахівця готовності до 
обґрунтованого та оперативного відбору і реалізації оптимальних способів 
розв’язання завдань, залишаючись у сфері професійної діяльності  

Аналізуючи особливості професійно мобільного фахівця як ядра 
модернізації системи вищої освіти, можемо стверджувати, що суперечки з 
приводу модернізації системи вищої освіти обумовили появу необхідності у 
професійно мобільних фахівцях, а професійно мобільний фахівець, в свою 
чергу, на етапі модернізації вищої освіти обумовив своє існування 
широкопрофільністю професійного знання та специфічністю своїх 
особистісно-професійних функцій, які найбільш суттєво позначається на 
позитивній динаміці процесів самоактуалізації та самореалізації. Саме 
сучасна інноваційна система вищої освіти в Україні дає змогу сучасному 
фахівцю формувати рушії для самореалізації, рушії для розвитку творчого 
потенціалу учасників освітнього процесу вищої школи, створювати зразки 
професійно мобільної поведінки і діяльності у професійній освіті. 

Вважаємо за необхідне наголосити, що успішність процесу 
формування професійно мобільного фахівця в рамках модернізації вищої 
освіти залежить від створених освітньою системою умов розвитку 
творчих здібностей, адже індивідуальні властивості, або «внутрішні» 
особисті властивості містять у собі все самобутнє й оригінальне, творче. 
Творча функція особистості розкривається в її рухливості, що творить і 
розвиває себе й світ навколо себе, в основі якої закладені особливі 
властивості особистості.  

Зазначимо, що формування професійно мобільного фахівця є 
складним багатокомпонентним процесом модернізації сучасної вищої 
освіти, яке в сучасній науковій літературі характеризується з точки зору 
кількох наукових підходів: соціокультурного, комунікативного, 
професійного, контекстно-інформаційного та психологічного. Кожен із 
названих підходів не розкриває повністю сутність дефініції «професійна 
мобільність», всі вище згадані підходи до розуміння та трактування 
поняття «професійна мобільність» знаходяться у взаємозв’язку один з 
одним і взаємодоповнюють один одного. Сутність основних складових 
професійної мобільності майбутнього фахівця ґрунтується на 
комплексному підході і спрямована на забезпечення фахової готовності 
майбутнього спеціаліста до професійної діяльності. 

Безсумніву, результативність процесу формування професійно 
мобільного фахівця забезпечується цілеспрямованою організацією та 
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оцінюється за такими критеріями: стійка мотивація до підвищення 
професійної компетентності, модернізація та інноваційна організація 
навчально-професійної діяльності фахівця, опанування спеціалістом 
сучасної професійно-комунікативної культури. 

Підсумовуючи вище сказане, слід підкреслити, що специфіка 
формування професійно мобільного фахівця полягає в: необхідності 
впровадження модернізаційних змін в систему вищої освіти, наприклад, 
впровадження інтегрованих курсів, зміст яких містить знання, 
спрямовані на вирішення практичних виробничих проблем, розуміння 
себе, людей, які оточують фахівця, знаходження раціонального виходу з 
конфліктних ситуацій; забезпечення розвитку загальної і професійної 
культури майбутніх спеціалістів, професійно значущих якостей; 
необхідності розвитку творчого потенціалу майбутніх фахівців; 
конструюванні змісту їхньої підготовки на принципах цілісності і 
системності; необхідності врахування особливостей майбутньої 
професійної діяльності в ході відбору структури і змісту підготовки. 

В подальшому дослідженні понять «професійна мобільність» та 
«модернізація системи вищої освіти» вважаємо за доцільне розкрити 
взаємозв’язок між ними та його результативність для освітньої системи 
України. 
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Дячок Н. В. Формування професійно мобільного фахівця як 

базис модернізації вищої освіти 
У статі розглянуто різні підходи (філософсько-соціологічний, 

економічний, психологічний, педагогічний) щодо розкриття поняття 
«професійна мобільність» як наукової дефініції з позиції системного 
підходу, що тісно пов’язано з низкою суперечностей, ключовою із яких є 
необхідність модернізації сиистеми вищої освіти та готовністю молодих 
фахівців працювати в умовах сучасного ринку праці. Виокремлено 
стратегічне завдання модернізації системи вищої освіти в Україні – 
трансформація кількісних показників освітніх послуг у якісні. 
Представлено думку педагогічної науки, яка першою дала відповідь на 
цільове завдання модернізації вищої освіти, погодившись та запровадивши 
програму навчання протягом життя (Lifelong Learning), яке повинно 
охоплювати весь віковий період, включаючи дошкільний і пенсійний вік. 
Наголошено, навчання протягом життя повинно охоплювати весь спектр 
формальної, неформальної та інформальної освіти. Подальшого розвитку 
набудуть дослідження взаємозв’язку понять «професійна мобільність» та 
«модернізація системи вищої освіти». 

Ключові слова: мобільність, професійна мобільність, професійно-
мобільний фахівець, модернізація, система освіти. 

 
Дячок Н. В. Формирование профессионально мобильного 

специалиста как базис модернизации высшего образования 
В статье рассмотрены различные подходы (философско-

социологический, экономический, психологический, педагогический) по 
раскрытию понятия «профессиональная мобильность» как научной 
дефиниции с позиции системного подхода, тесно связано с рядом 
противоречий, ключевым из которых является необходимость 
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модернизации сиистемы высшего образования и готовностью молодых 
специалистов работать в условиях современного рынка труда. Выделена 
стратегическая задача модернизации системы высшего образования в 
Украине – трансформация количественных показателей образовательных 
услуг в качественные. Представлено мнение педагогической науки, 
которая первой дала ответ на целевую задачу модернизации образования, 
согласившись и введя программу обучения в течение жизни (Lifelong 
Learning), которое должно охватывать весь возрастной период, включая 
дошкольный и пенсионный возраст. Отмечено, обучение в течение 
жизни должно охватывать весь спектр формального, неформального и 
информального образования. Дальнейшее развитие получат 
исследования взаимосвязи понятий «профессиональная мобильность» и 
«модернизация системы высшего образования». 

Ключевые слова: мобильность, профессиональная мобильность, 
профессионально-мобильный специалист, модернизация, система 
образования. 

 
Diachok N. V. The Professional Mobility Formation of the 

Professionals as the Dasis of Higher Education Modernization 
The article deals with different approaches (philosophical, sociological, 

economic, psychological, pedagogical) to disclose the concept of "professional 
mobility" as a scientific definition of a system approach, is closely related to a 
number of contradictions, the key of which is the need to modernize the system 
of higher education and the willingness of young professionals to work in 
today's labor market. Obtained the strategic goal of a modernization of higher 
education in Ukraine - the transformation of quantitative to qualitative 
educational services. Submitted the opinion of pedagogical science, which gave 
the first response to a target of the education modernization, agreeing and 
introducing Lifelong Learning, which should cover the entire period of the age, 
including pre-school and the retirement age. It is noted, lifelong learning should 
encompass the whole spectrum of formal, non-formal and informal education. 
Proposed to consider the author's opinion that the effectiveness of the process 
formation of professional mobile specialist is provided by targeted organization 
and is evaluated on the following criteria: stable motivation to improve 
professional competence, modernization and innovative educational and 
professional organization of professional, expert mastery of modern professional 
communication culture. Further development will come to study the relationship 
of concepts "professional mobility" and "modernization of higher education." 

Key words: mobility, professional mobility, professional and mobile 
specialist, modernizing the educational system. 
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Б. Р. Зеленський 
 

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО 
ПІДХОДУ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ 

ГАЛУЗІ 
 

Сучасний стратегічний напрям розвитку ВООЗ (Всесвітньої 
організації охорони здоров’я) докорінно змінює роль фармацевтичних 
працівників у системі охорони здоров’я. Акцент зміщується в бік 
маркетингу, компетенції в галузі клінічної фармації, комунікації. Це 
пов’язано з динамічними змінами як зовнішніх (економічна політика 
держави, законодавство, система оподаткування, конкуренція), так і 
внутрішніх умов функціонування фармацевтичної організації 
(ускладнення механізмів менеджменту і маркетингу, організаційно-
технічні зміни, поява нових і скорочення старих робочих місць), що 
висувають додаткові вимоги до працівників фармацевтичної галузі: 
орієнтація на перспективу, потяг до самоосвіти впродовж життя, 
володіння новими технологіями, готовність до реалізації своїх 
потенційних можливостей, здатність розв’язувати проблеми і працювати 
в команді, гнучко реагувати на висунуті суспільством альтернативи 
тощо. Названі вимоги акумулює в собі професійна мобільність – 
інтегративна якість особистості, що характеризується здатністю фахівця 
не тільки змінювати свою професію, місце і вид діяльності, але й 
умінням приймати самостійні і нестандартні рішення, спрямовані на 
підвищення свого професіоналізму, здатністю опановувати нове освітнє, 
професійне, соціальне і національне середовище. 

У зв’язку з цим істотно змінюються підходи до організації навчання 
студентів у вищих фармацевтичних навчальних закладах, виникає гостра 
потреба формування в них професійної мобільності як однієї з ключових 
компетенцій на етапі фахової підготовки.  

Аналіз наукових джерел свідчить, що педагогічний аспект 
підготовки студентів у вищих фармацевтичних навчальних закладах 
досліджувався вченими у різних напрямах. Так, підготовку фахівців 
фармації в історичній ретроспекції розглядали Б. Зіменковський, 
Ю. Спіженко, Л. Романишина, В. Черних та ін. Розробці теоретико-
методичних засад підготовки фармацевтичних кадрів в Україні 
присвятили свої дослідження І. Бойчук, І. Вітенко, О. Воловець, 
Ю. Вороненко, В. Георгіянц, В. Загорій, Л. Кайдалова, В. Москаленко, 
Н. Шварп, В. Черних та ін. Особливості підготовки студентів-
фармацевтів у провідних країнах світу стали предметом дослідження 
Л. Вишневської, Л. Буданової, Н. Гавриліної, І. Денисова, Г. Зайченко, 
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О. Набоки, М. Пальцева, Г. Перфильєвої, Л. Упир та ін. 
Теоретичним підґрунтям дисертаційної роботи послугували праці 

А. Алексюка, С. Вітвицької, В. Гриньової, О. Дубасенюк, С. Золотухіної, 
С. Гончаренка, Н. Ничкало, О. Савченко, С. Сисоєвої, І. Прокопенка, у 
яких викладено загальні питання професійної підготовки фахівця у ВНЗ, 
а також наукові розвідки О. Безпалько, Н. Грицькової, С. Іванченко, 
Н. Кожемякіної, Р. Пріми та ін., у яких порушено психолого-педагогічні 
аспекти формування професійної мобільності студентської молоді у 
вишах різного профілю. 

Аналіз наукової літератури дає підстави констатувати, що, 
незважаючи на підвищення інтересу сучасних учених до питань 
професійної підготовки майбутніх фахівців фармацевтичної галузі, 
проблема формування в них професійної мобільності під час навчання у 
вищих фармацевтичних навчальних закладах не знайшла цілісного 
відображення в психолого-педагогічних дослідженнях. 

Мета статті – із урахуванням вимог компетентнісного підходу до 
підготовки студентів у вищих фармацевтичних навчальних закладах 
розкрити суть та визначити шляхи формування професійної мобільності 
майбутніх працівників фармацевтичної галузі. 

У сучасних умовах національна вища школа зазнає реформаційних 
перетворень з огляду на утвердження нової освітньої парадигми, 
спрямованої на підготовку фахівця нового типу, який не лише володіє 
професійними знаннями і вміннями, але й здатний до оволодіння новими 
на протязі всього професійного життя. Сьогодні роботодавцям потрібна 
така кваліфікація випускників вишів, яка пов’язана не лише з 
подрібненням виробничих функцій на низку завдань і видів діяльності, а 
компетентність як поєднання навичок, притаманних кожному індивіду, в 
якому поєднуються кваліфікація з соціальною поведінкою, здатністю 
працювати в команді, ініціативністю, вмінням приймати рішення й 
відповідати за їх наслідки. Вище зазначене актуалізує проблему 
вироблення реальних педагогічних механізмів, які б забезпечували 
формування в студентської молоді потреби максимально розвивати і 
реалізовувати свої можливості ще на етапі професійної підготовки. 

Таким інтегрованим соціально-особистісно-поводжувальним 
феноменом, результатом освіти в сукупності мотиваційно-ціннісних, 
когнітивних, поведінкових складових у сучасній педагогіці професійної 
освіти виступає компетентнісний підхід [1, с. 191]. В умовах вищих 
навчальних закладів під поняттям компетентнісного підходу розуміють 
спрямованість педагогічного процесу на формування й розвиток у 
студентів ключових (базових, основних) і предметних компетенцій. У 
свою чергу ключові компетенції визначаються як суспільно визнаний 
комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які можна 
застосувати в широкій сфері діяльності людини [1, с. 191]. 

Отже, компетентнісний підхід у підготовці фахівця вимагає 
зміщення акценту з накопичування нормативно-визначених знань, умінь 
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і навичок до розвитку в студентів здатності практично діяти, 
застосовувати навички й досвід успішних дій у ситуаціях професійної 
діяльності та соціальної практики. Передбачається, що компетентна 
особистість володіє не лише знаннями, високими моральними якостями і 
професіоналізмом, а й уміє діяти адекватно у відповідних професійних і 
життєвих ситуаціях, брати на себе відповідальність за власну діяльність, 
виявляти ініціативність, інноваційність, гнучкість, конструктивність і 
динамізм, а також професійну мобільність.  

Як засвідчили результати проведеного дослідження [1; 2; 3; 4] 
запровадження компетентнісного підходу на сьогодні визначено 
пріоритетним напрямом у підготовці майбутніх фахівців фармацевтичної 
галузі. Це обумовлено, перш за все, розширенням і ускладненням сфери 
професійної діяльності фармацевтів-провізорів, що наразі включає: 

• виробничу (аптеки, фармацевтичні підприємства, хіміко-
фармацевтичні комбінати тощо); 

• організаційно-управлінську; 
• контрольно-регулюючу (ліцензування, сертифікація, реєстрація); 
• загальну фармацевтичну практику (роздрібна аптечна мережа, 

аптеки сільської місцевості); 
• інформаційно-просвітницьку; 
• науково-дослідницьку діяльність тощо. 
Відповідно випускник вищого фармацевтичного навчального 

закладу має бути готовий до творчої професійної діяльності в сфері обігу 
лікарських засобів, що обіймає дослідження, розробку, виробництво, 
зберігання, перевезення, державну реєстрацію, сертифікацію, 
стандартизацію і контроль якості, а також продаж, рекламу, застосування 
і знешкодження лікарських засобів. 

Вище зазначене ставить на порядок денний питання про 
формування в майбутніх фахівців фармацевтичної галузі на етапі 
вузівської підготовки низки базових компетенцій, зокрема: 

• спеціальної, що включає знання фармакотерапевтичних, 
медичних, технічних, ергономічних характеристик товарів і послуг 
фармацевтичного асортименту; 

• управлінської, що передбачає знання законів і правил розвитку 
фармацевтичного бізнесу і формування команди; 

• психологічної, що ґрунтується на знаннях психології 
спілкування з партнерами фармацевтичного ринку, споживачами 
фармацевтичних послуг і товарів; 

• правової, що визначається знаннями нормативно-правової бази 
організації фармацевтичної діяльності і ступеня відповідальності за її 
невиконання [4]. 

Утім, за вимогами ВООЗ, зважаючи на компетентнісний підхід у 
підготовці майбутніх фахівців фармацевтичної галузі, вельми актуальним 
постає питання оволодіння студентами-фармацевтами не лише фаховими 
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знаннями, професійними уміннями і навичками в галузі фармації, але й 
розвиток у них професійно важливих якостей, установки на особистісно-
орієнтоване професійне самовдосконалення, реалізацію себе в професії. 
Ці вимоги знайшли відбиття у Концепції «фармацевта семи зірок»: 

• фармацевт, який надає допомогу пацієнту, має сприймати свою 
практику як частину дій всієї системи охорони здоров’я і складову 
діяльності інших фармацевтів; з огляду на це, його послуги мають бути 
висококваліфіковані і якісні; 

• фармацевт, який приймає рішення, має бути здатен оцінити, 
проаналізувати ситуацію і обрати оптимальне рішення; 

• фармацевт як з’єднувальна ланка між лікарем і пацієнтом має 
володіти ґрунтовними знаннями, бути упевненим у собі під час спілкування, 
володіти навичками вербального і невербального спілкування; 

• фармацевт-лідер має виявляти співчуття до інших, а також 
здатність приймати рішення, ефективно спілкуватися і здійснювати 
керівництво; 

• фармацевт-менеджер повинен уміти ефективно управляти 
людськими, фізичними і фінансовими ресурсами, інформацією, а також 
позитивно сприймати пропозиції з боку інших; 

• фармацевт, який постійно здобуває знання, має сповідувати 
принцип «навчання упродовж життя»; 

• фармацевт-наставник зобов’язаний допомагати в навчанні і 
підготовці майбутніх фармацевтів, а також здійснювати самонавчання [3].  

Зазначене вище дозволяє констатувати, що сучасною 
фармацевтичною галуззю затребуваним є фахівець-лідер, який уміє 
працювати в команді, спеціаліст, який готовий навчати і навчатися сам, 
приймати самостійні рішення і нести за них особисту відповідальність, 
здійснювати рефлексію по відношенню до своєї діяльності, 
усвідомлювати потребу в постійному самовдосконаленні. 

Одним із шляхів вирішення окреслених завдань слугує формування 
в майбутніх фахівців фармацевтичної галузі ще на етапі фахової 
підготовки професійної мобільності – інтегрованої якості особистості, 
що дозволяє бути їй соціально активною, конкурентноздатною, 
професійно компетентною, готовою до саморозвитку, модернізації 
власної професійної діяльності та зміни її видів [5].  

На переконання К. Пудрикова та Є. Максимкіної [6], складниками 
професійної мобільності фармацевтичних працівників є: 

• усталений набір компетенцій, які характеризують фахівця як 
особистість і професіонала. Основу професійної мобільності 
фармацевтичного працівника складає загальнокультурна компетентність, 
базові професійні компетенції, а також здатність до швидкого 
опанування новими знаннями, оскільки в результаті стрімкого оновлення 
фармацевтичного ринку, появи нової інформації компетентність 
працівника фармацевтичної галузі суттєво знижується; 
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• готовність до змін (фармацевтичний працівник готовий внести 
суттєві зміни в своє особисте життя і професійну діяльність без будь-
якого втручання і тиску з боку); 

• активність у плані розвитку мотивації самоосвіти, формування 
установки на самоактуалізацію, оптимістичне сприйняття дійсності, 
зміни професійних функцій і виду діяльності. 

Підкреслимо, що формування професійної мобільності студентів 
фармацевтичних вишів із урахуванням зазначених складників вимагає з 
одного боку розвитку в них проектувальних умінь, спрямованих як на 
себе, так і на власну професійну діяльність; з іншого, – оволодіння 
технологією реалізації себе в професії, що охоплює декілька напрямів: 

• «напрям руху вперед», коли, залишаючись формально на 
одному й тому ж професійному рівні, фахівець удосконалює свою 
професійну кваліфікацію й професійну майстерність; 

• «напрям руху вверх», коли фахівець піднімається кар’єрними 
сходинками відповідно до підвищення професійного рівня; 

• «напрям руху по горизонталі», коли безперервність освіти дає 
можливість змінювати основну спеціальність, набувати додаткових, 
коригувати первинний професійний вибір [6, с. 46]. 

Зазначене вище продукує пошук шляхів формування професійної 
мобільності майбутніх фахівців фармацевтичної галузі у процесі фахової 
підготовки у ВНЗ. Найбільш ефективними вважаємо: 

• зміщення акцентів у напрямі формування ціннісно-мотиваційної 
складової професійної спрямованості студентів фармацевтичних вишів;  

• забезпечення практико-орієнтованого підходу в організації 
навчально-виховного процесу вищого фармацевтичного навчального 
закладу;  

• застосування багатопрофільного (мультидисциплінарного) 
викладання і навчання 

• оволодіння майбутніми фахівцями в галузі фармації основами 
самоменеджменту. 

Отже, проведене дослідження дає підстави для висновку, що 
формування професійної мобільності майбутніх працівників 
фармацевтичної галузі у процесі фахової підготовки є актуальною 
проблемою вищої фармацевтичної освіти. Її розв’язання лежить у 
площині реалізації компетентнісного підходу до підготовки студентів у 
вищих фармацевтичних навчальних закладах, що вимагає обґрунтування 
відповідної технології, розробки належного науково-методичного 
забезпечення із урахуванням міжнародних стандартів і положень 
Концепції реформування вищої фармацевтичної освіти в Україні.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушуваної 
проблеми. Більш глибокого вивчення вимагають педагогічні умови 
формування професійної мобільності студентів фармацевтичних вишів у 
процесі фахової підготовки. 
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Зеленський Б. Р. Проблема формування професійної 

мобільності студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів 
у контексті реалізації компетентнісного підходу до підготовки 
фахівця фармацевтичної галузі 

У статті розкрито суть компетентнісного підходу в організації 
вищої професійної освіти; уточнено змістове наповнення дефініції 
«професійна компетенція». З огляду на сучасні соціально-економічні 
виклики, тенденції реформування вищої фармацевтичної освіти та 
вимоги компетентнісного підходу до підготовки студентів 
фармацевтичних вишів охарактеризовано ключові компетенції майбутніх 
працівників фармацевтичної галузі. З’ясовано суть поняття «професійна 
мобільність», визначено роль і місце професійної мобільності в системі 
вимог до майбутніх працівників фармації, акцентовано увагу на її 
складниках та різновидах. Запропоновано шляхи формування 
професійної мобільності студентів вищих фармацевтичних навчальних 
закладів у процесі фахової підготовки. 

Ключові слова: професійна мобільність, формування, 
компетентнісний підхід, компетенції, вищі фармацевтичні навчальні 
заклади, шляхи. 
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Зеленский Б. Р. Проблема формирования профессиональной 
мобильности студентов высших фармацевтических учебных 
заведений в контексте реализации компетентностного подхода к 
подготовке специалиста фармацевтической отрасли 

В статье раскрыта суть компетентностного подхода в организации 
высшего профессионального образования; уточнено содержательное 
наполнение дефиниции «профессиональная компетенция». Учитывая 
современные социально-экономические вызовы, тенденции 
реформирования высшего фармацевтического образования и требования 
компетенисного подхода подготовки студентов фармацевтических вузов 
дана характеристика ключевых компетенций будущих работников 
фармацевтической отрасли. Обозначена суть понятия «профессиональная 
мобильность», определены роль и место профессиональной мобильности 
в системе требований к будущим работникам фармации, акцентировано 
внимание на ее составляющих и разновидностях. Предложены пути 
формирования профессиональной мобильности студентов высших 
фармацевтических учебных заведений в процессе профессиональной 
подготовки. 

Ключевые слова: профессиональная мобильность, формирование, 
компетентностный подход, компетенции, высшие фармацевтические 
учебные заведения, пути. 

 
Zelenskyi B. R. The Problem of Formation of Professional Mobility 

of Students at Higher Pharmaceutical Educational Establishments in the 
Context of Realization of the Competence Approach to Training 
Specialist of the Pharmaceutical Industry 

The essence of the competence approach in organization of higher 
professional education has been revealed in the article. The content of the 
concept “professional competence” has been specialized. The key competences 
of future workers of the pharmaceutical industry have been characterized in 
view of the modern social-economical challenges, tendencies of reformation of 
higher pharmaceutical education and the requirements of the competence 
approach to training students of higher pharmaceutical educational 
establishments. The essence of the concept “professional mobility” has been 
defined. Professional mobility has been defined as an integrated personality 
quality which allows a person to be socially active, competitive, professionally 
competent, ready for self-development, modernization of personal professional 
activity and changes of its types. The role and the place of professional mobility 
in the system of requirements for pharmacy future workers have been 
determined. The components and types of professional mobility have been 
revealed. The ways of formation of professional mobility of students of higher 
pharmaceutical educational establishments in the process of professional 
training have been determined. The ways are a shift of emphasis towards 
formation of value-motivational component of students’ professional 
orientation; providing practice-oriented approach in organization of educational 
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process at higher pharmaceutical educational establishments; use of 
multidisciplinary teaching and training; mastering the basics of self-
management by future specialists in the field of pharmacy. 

Key words: professional mobility, formation, competence approach, 
competences, higher pharmaceutical educational establishments, ways.  
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АНАЛІЗ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ ЗАРУБІЖНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 
ЗА СПРЯМОВАНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Ринкові перетворення та реформування вищої освіти у різних 

країнах висувають нові вимоги до розроблення стратегії розвитку 
сучасного університету. Практичне використання ідей стратегічного 
менеджменту в управлінні вищим навчальним закладом обумовлене 
об’єктивними чинниками і пов’язане зі змінами в макро- і 
мікросередовищі. Відсутність в університеті чіткої стратегії розвитку або 
невірно обрана стратегія призводять до зниження ефективності 
діяльності навчального закладу. Однією з суттєвих ознак стратегії є 
орієнтація стратегії розвитку за спрямованістю діяльності університету: 
дослідницька, дослідницько-освітня, освітня. У зв’язку з цим виникає 
потреба у здійсненні аналізу найбільш адекватних стратегій розвитку, які 
направлені на посилення позицій університету, задоволення потреб 
споживачів та досягнення намічених цілей. Таким чином науково-
практичний інтерес становить виявлення орієнтації за спрямованістю 
діяльності університету, якими керуються провідні зарубіжні вищі 
навчальні заклади. 

Особливий інтерес для нашого дослідження становлять праці, 
присвячені міжнародному досвіду стратегічного управління вищими 
навчальним закладами (П. Дудко, І. Кочарян, С. Натрошвілі, 
О. Слюсаренко). Типологізація стратегій розвитку в галузі управління 
навчальним закладом зустрічаються в роботах Н. Багаутдинова, 
В. Григораша В. Огаренка, С. Салиги, О. Яришко, О. Єгоршина, 
В. Крижка, Є. Павлютенкова, Г. Дмитренка, В. Кухаренка, Н. Сиротенка, 
О. Рибалко, О. Касьянової, О. Мармази. 

Наукові розвідки Вільяма Макдональда (William MacDonald), Гарі 
Вудберн Чес (Harry Woodburn Chase) та Чарльза Бері (Charles E. Buery), 
Емері Касл (Emery N. Casle), Нанерл Кеохан (Nannerl O. Keohane), 
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Джозефа Дуне (Joseph Dunne) Джона Скота (John C. Scott), які присвячені 
розгляду та осмисленню місій зарубіжних університетів, дозволили нам 
ідентифікувати напрями діяльності різних університетів.  

Завданням статті є здійснення аналізу стратегій розвитку 
зарубіжних університетів за спрямованістю основної їх діяльності 

У науковій літературі зазначається, що існують певні різновиди 
стратегій розвитку, зміст яких має відзначатися відповідно до їх типу. 
Отже, класифікація стратегій розвитку дозволяє полегшити вибір певної 
стратегії, обґрунтувати алгоритм поведінки університету в різних 
ситуації. Окремі університети мають специфічну орієнтацію таку як 
дослідницьку або освітню, таким чином в їх стратегіях розвитку буде 
відчутний акцент на дослідження (research strategy) або освіту 
(educational strategy). Проте, більшість університетів використовують 
комбіновану стратегію розвитку, яка передбачає розвиток як в галузі 
досліджень, так і в галузі освіти (research-educational strategy). Ця 
відмінність полягає в можливості співвіднесення конкуруючих закладів в 
певному стратегічному сегменті. 

З метою визначення орієнтації стратегії розвитку за спрямованістю 
діяльності університету (дослідницька, дослідницько-освітня, освітня) 
нами розглянуто зміст місій, девізів, стратегічного бачення та 
ідентифіковано орієнтацію стратегій, які спрямовані на дослідження або 
на освіту, або ж як на дослідження, так і на освіту. Вважається, що місія 
допомагає визначити сутність діяльності університету, масштаби, 
перспективи і напрямки зростання, відмінності від інших вищих 
навчальних закладів. 

У ході аналізу змісту місій, девізів, візій, цінностей та стратегічних 
цілей університетів США відчутний акцент на інноваційну та 
дослідницьку діяльність. Згідно з думкою В. Сацика «На сьогодні 
найбільшого розвитку дослідницькі університети набули в США. 
Європейські держави відстають від Сполучених Штатів за їх 
розбудовою» [5, c. 61].  

Особливості розвитку дослідницьких університетів розглянуто в 
праці Ф.Альтбаха та Дж. Салмі «Шлях до академічної досконалості: 
творення дослідницьких університетів світового класу» (The Road to 
Academic Excellence. The Making of World-Class Research Universities), в 
якій зазначається, що дослідницькі університети вирізняються 
висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом; 
досконалістю результатів наукових досліджень; високою якістю 
викладання та навчання; значним обсягом державного та недержавного 
фінансування; талановитими студентами; академічною свободою; 
ефективною структурою врядування; розвинутою інфраструктурою [10].  

Найбільш повно і коректно характеризує європейські й 
американські університети Ю. Зіньковський: «Класичний європейський 
університет – це державно-громадський інститут, основне завданням 
якого – розповсюдження культури, що пов’язано з освітянською та 



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

 172 

науковою функціями; домінувала саме освітянська компонента, а 
професійна підготовка слухачів була на другому плані. Наразі 
європейський університет переживає кризу у зв’язку зі зміною 
парадигми освітянського середовища. Почали домінувати «кузні 
професійних кадрів». Широта та енциклопедичність підготовки втрачає 
сенс, оскільки в ринкових умовах вони, на жаль, «не рентабельні». 
Американський університет, в умовах наростання темпів глобалізації 
орієнтується лише на професіоналізм, підготовку фахівців найвужчого 
профілю для конкретної сфери управління, промисловості, аграрного 
сектору, медицини та ін. Таким чином, «злам» європейської концепції 
університету, яка була більше пов’язана з національною ідеєю своєї 
країни, означає заміну національних тенденцій на транснаціональні 
(глобалістичні), тобто сучасні університети все більше орієнтується не на 
академічну науку, яка є в цьому сенсі другорядного, а на «професійну» 
модель вищої освіти» [1, c.11].  

Слід зауважити, що в межах місій дослідницьких університетів, які 
здійснюють не тільки підготовку фахівців, а й виконують великий обсяг 
наукових та прикладних досліджень, зазначаються заклики щодо 
створення умов для досліджень у різних галузях науки так і щодо 
удосконалення надання освіти населенню. Це означає те, що ці 
університети зорієнтовані як на дослідження, так і на освіту. Адже, це 
підтверджує Г. Півняк: «Дослідницький університет – це визнана у світі 
сучасна форма інтеграції освіти і науки та підготовки 
висококваліфікованих науковців» [3, c. 54]. 

У ході аналізу виявлено, що більшість зарубіжних університетів у 
своїх стратегіях розвитку мають орієнтацію на освіту, або 
використовують орієнтацію дослідницько-освітню, хоча приблизно 
чверть з аналізованих стратегій має орієнтацію спрямовану на 
дослідження. З огляду на стратегії розвитку дослідницьких університетів 
визначимо основні напрямки розвитку: удосконалення матеріально-
технічної бази університету; посилення підтримки досліджень; сприяння 
розвитку міжнародного співробітництва в галузі досліджень; запрошення 
провідних дослідників в усьому світі; підтримка молодих вчених (жінок); 
просування міждисциплінарних досліджень. 

У стратегіях розвитку університетів Великобританії простежуються 
високі амбіції щодо просування своїх успіхів у дослідженнях, 
інноваційних зокрема. Водночас зустрічаються стратегії, орієнтовані лише 
на якість освіти. За твердженням О. Косенко «головна риса сучасної 
європейської освітньої стратегії – намагання зберегти і підвищити рівень 
освіти, забезпечити кожного молодого європейця достатньою за обсягом і 
змістом компетентністю (реалізаційними знаннями, вміннями і 
навичками), яка б гарантувала його індивідуальні успіхи на ринку праці та 
світову якість створеної продукції чи наданих ним послуг» [2, c. 83]. 

Аналізуючи місії провідних американських університетів, які 
належать до Ліги плюща, зазначимо, що Гарвардський, Колумбійський, 
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Йельський, Пенсільванський, Прістонський, Браунський, Корнельський 
університети (США) мають більш загальні гасла. Так, наприклад, місія 
Гарвардського коледжу, який є провідним підрозділом Гарвардського 
університету (США), звучить як прагнення створювати знання, відчиняти 
уми студентів для цих знань, а також забезпечувати студентам 
можливість максимально використовувати свої освітні можливості.  

Місія Кембриджського університету (Cambridge University) 
(Великобританія) полягає у сприянні розвитку суспільства шляхом 
надання високоякісної освіти та здійснення досліджень на найвищому 
міжнародному рівні. У такій місії примітно, що університет спрямований 
як на дослідження, так і на освіту [7]. Паризький університет (Sorbonne 
university) (Франція) у своїй місії пропонує високу якість освіти та 
наукових досліджень. У місії Університету Буффало (The University of 
Buffalo) (США) зазначається, що університет прагне бути університетом-
лідером в галузі досліджень. Університет Лейкхед (Lakehead University) 
(Канада), відомий своїми інноваційними програмами та дослідженнями, 
прагне до досконалості та інновацій у викладанні та в науковій діяльності. 

О. Циркун стверджує, що «Стратегічно важливим напрямом 
розвитку Бредфордського університету (University of Bradford) 
(Великобританія) є перманентне і якісне вдосконалення навчального 
процесу, що забезпечується шляхом розроблення та впровадження 
доступних і гнучких програм викладання, навчання й дослідницької 
роботи, підкріплюється висококваліфікованими і високо мотивованими 
співробітниками університету та повною мірою відповідає місії 
університету – «змусити знання працювати». Загальними 
університетськими принципами є такі: університет пропонує навчальні 
програми, які задовольняють потреби і очікування студентів, 
відповідають зовнішнім вимогам; університет заохочує і мотивує 
студентів брати активну участь у процесі навчання завдяки інноваційним 
програмам і різноманітним методикам навчання; університет забезпечує 
студентів знаннями та розумінням, що підтримується особистісним і 
професійним розвитком, з метою надати студентам змогу виконувати 
свою роль «послів університету» та ефективних громадян» [6, c. 67].  

У стратегії Дублінського технологічного університету (University of 
Dublin) (Ірландія) зазначається, що відповідно до ірландської 
національної стратегії, він буде працювати на найвищому академічному 
рівні, середовище якого спеціально орієнтовано на нові технології. 
Стратегія містить окрему місію, яка орієнтується на кар’єрне 
зосередження освіти, тісно пов’язана з потребами ринку праці. Існує 
акцент на науці, технології та інженерних програмах, передбачає участь в 
промислово-орієнтованих дослідженнях [11]. 

Наприклад, на сайті Токійського університету (University of Tokyo) 
(Японія), який має статус дослідницького, зазначено, що Токійський 
університет прагне бути платформою світового класу для наукових 
досліджень та освіти, а також прагне зробити свій вклад у світові надбання 
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у співробітництві з іншими провідними університетами та ін. [12]. З місії 
Кіотського університету (Kyoto University) (Японія), який також має 
статус дослідницького, є другим за значущістю університетом Японії та є 
лідером у різних галузях наукових досліджень важко визначити 
орієнтацію, оскільки його місія звучить так: «зберігати і розвивати 
академічну свободу й досягати гармонійного співіснування в рамках 
людського та екологічного співтовариства на цій планеті». Достеменно 
орієнтацію Кіотського університету можна з’ясувати з цілей університету. 
Отже, університет має таку мету в галузі досліджень: «Університет Кіото 
буде генерувати знання світового рівня за допомогою свободи і автономії 
в області наукових досліджень, що узгоджується з високими етичними 
стандартами. Кіотський університет який, охоплює багато шкіл, 
факультетів, науково-дослідних інститутів і центрів, буде прагнути до 
розвитку фундаментальних і прикладних досліджень в різних галузях 
науки». У галузі освіти університет прагне: «У рамках своєї великої та 
різноманітної освітньої структури, Університет Кіото буде передавати 
високоякісні знання і сприятиме інтерактивному навчанню. Університет 
Кіото буде навчати видатних і гуманних дослідників і фахівців, які будуть 
вносити свій вклад для всього людства» [8]. Звідси зрозуміло, що 
Кіотський університет має дослідницько-освітню орієнтацію. 

Деякі університети фокусують свою увагу на підготовці студентів. 
Так, наприклад, університет Уєйн (Wayne State University) (США) має 
стратегічну мету – підвищити якість успішності своїх студентів, за 
рахунок урізноманітнення навчальних заходів, активізації студентського 
життя, підвищення якості освітніх послуг та спрощення отримання 
освіти. У деяких університетах кінцевою метою є так званий академічний 
прогрес, тобто підготовка студентів до успішної кар’єри та життя.  

У стратегії розвитку Нан’янського технологічного університету 
(Nanyang Technological University (NTU) (Республіка Сінгапур) 
зазначається, що університет орієнтується переважно на розвиток 
досліджень, що в свою чергу підтверджує дослідницьку орієнтацію 
подальшого розвитку університету [9].  

Зокрема, у програмі розвитку Петрозаводського державного 
університету (Росія) зазначається, що вибір пріоритетних напрямів 
розвитку університету визначається пріоритетами розвитку регіону, 
науково-освітнім потенціалом ПетрДУ та його стратегічних партнерів, а 
також інтересами національної безпеки Росії. Для розв’язування 
стратегічних завдань соціально-економічного розвитку 
високотехнологічних секторів й перетворення їх в одну з основних 
рушійних сил економічного зростання регіону, пропонується 
сфокусувати всі ресурси та фінанси університету на пріоритетних 
напрямах освітньо-науково-інноваційної діяльності, в котрих ПетрДУ 
має найбільш значущі результати, найбільш визнані фундаментальні та 
прикладні наукові школі, розвитку інфраструктури та конкурентні 
переваги перед багатьма іншими внз Росії [4]. Варто зазначити, що серед 
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стратегій розвитку російських університетів превалюють комбіновані 
стратегії спрямовані на дослідження й освіту, зустрічаються стратегії 
розвитку спрямовані тільки на освіту. Так, у місії Московського 
державного університету ім. М. В. Ломоносова (Росія) зазначається, що 
університет прагне до просвіти народів на користь спільного людського 
життя й добробуту всієї країни. Провідний російський технічний 
університет НДТУ «МІСІС» вважає своєю місією сприяння розвитку 
наукового потенціалу Росії і підготовці висококваліфікованих фахівців. 

Таким чином, класифікувати більшість стратегій розвитку 
університетів уможливлюється за рахунок їх місій, девізів, візій, 
стратегічного бачення та стратегічних цілей. Отже, провідні зарубіжні 
університети мають орієнтацію дослідницько-освітню, що відповідає 
одному з принципів Гумбольдського університету щодо єдності місії 
дослідження та навчання. Перспективними для подальшого дослідження 
вважаємо проблему розроблення якісної стратегії розвитку університету. 
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Кравченко О. І. Аналіз стратегій розвитку зарубіжних 

університетів за спрямованістю діяльності 
У статті розкривається актуальність проблеми розроблення 

адекватної стратегії розвитку університету, яка сприятиме посиленню 
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позиції навчального закладу на ринку освітніх послуг. Здійснено аналіз 
стратегій розвитку університетів різних країн за спрямованістю 
діяльності та виокремлено їх особливості. Акцентується увага на змісті 
місій окремих зарубіжних університетів з метою виявлення їх орієнтації: 
освітньої, дослідницької, дослідницько-освітньої. Методологічну основу 
дослідження становлять провідні положення теорії наукового пізнання, 
системного підходу як методологічного способу вивчення управлінських 
явищ, теорії стратегічного менеджменту. Вивчення цієї проблеми на 
сучасному етапі доводить необхідність розроблення якісної стратегії 
розвитку університету. 

Ключові слова: стратегія, розвиток, університет, місія, орієнтація. 
 
Кравченко Е. И. Анализ стратегий развития зарубежных 

университетов по направленности их деятельности 
В статье раскрывается актуальность проблемы разработки 

адекватной стратеги развития университета, которая будет 
способствовать усилению позиции учебного заведения на ринке 
образовательных услуг. Осуществлено анализ стратегий развития 
университетов разных стран по направленности их деятельности и 
выделено их особенности. Акцентируется внимание на содержании 
миссий отдельных зарубежных университетов с целью определения их 
ориентации: образовательной, исследовательской, исследовательско-
образовательной. Методологическую основу исследования составляют 
ведущие положения теории научного познания, системного подхода как 
методологического способа изучения управленческих явлений, теории 
стратегического менеджмента. Изучение этой проблемы на современном 
этапе доказывает необходимость разработки качественной стратегии 
развития университета. 

Ключевые слова: стратегия, развитие, университет, миссия, 
ориентация. 

 
Kravchenko O. The Analysis of University Development Strategies 

of Foreign Universities in the Orientation of Their Activities 
The article presents the urgency of the problem of the developing of the 

adequate university development strategy, which will help to strengthen the 
position of the institution at the market of educational services. In the modern 
changing environment the problem of creating effective development 
strategies plays a key role in management of education institutions. The aim of 
the article is a general analysis of the development strategies of different 
universities. It is emphasized that the university’s development strategy should 
reflect the main processes of strategic management.  Implemented the analysis 
of university development strategies of different countries in the orientation of 
their activities and determined its specifics. The author focuses the attention 
on the content of missions of some foreign universities for determination their 
orientation: educational, research, research-educational. Development strategy 
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of the university forms the image of the institution which reinforces or 
weakens its position in the competitive environment. The methodological 
basis of the research constitute the leading positions of the theory of scientific 
cognition, the system approach as methodological method of study of the 
administrative phenomena, theory of strategic management. The study of this 
problem at the present stage proves the need for a qualitative university 
development strategy. 

Key words: strategy, development, university, mission, orientation 
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ІНТЕГРАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВНЗ ЯК ЗАСІБ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 
Найпріоритетнішими сферами ХХІ століття є наука як сфера, що 

продуктує нові знання, та освіта як сфера, що олюднює знання і, 
насамперед, забезпечує індивідуальний розвиток людини. І тільки та 
країна, яка спроможеться забезпечити пріоритетний розвиток цих сфер, 
зможе претендувати на гідне місце в світовому співтоваристві, бути 
конкурентноспроможною. А це ставить перед кожним ВНЗ завдання 
модернізації освітньої діяльності в контексті вимог і можливостей 
ХХІ століття, тобто, осучаснити і модернізувати всі його складові.  

Сьогодні потребує зміни не лише сам зміст навчання, потребує 
корекції спрямованість навчального процесу і процесу підготовки 
майбутнього педагога загалом. Сучасне інформаційне суспільство 
вимагає від педагога вміння застосовувати все нові й нові знання у 
власній практичній діяльності. Ми повинні готувати майбутнього 
педагога, органічно адаптованого в світі багатоманітних зв’язків.  

Вища освіта вимагає орієнтації викладачів і студентів на більш 
високий науковий рівень навчальної, практичної, дослідницької 
діяльності. Тому важливим напрямком підвищення педагогічної 
майстерності викладачів та студентів коледжу, підвищення якості 
підготовки фахівців шляхом модернізації освітньої діяльності через 
трансформацію навчального процесу у технологію навчання та 
удосконалення системи розвитку творчого потенціалу майбутнього 
педагога для його професійної самореалізації є співпраця з науковцями 
інших вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, міськими, 
обласними та регіональними освітніми установами.  



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

 178 

Загальним питанням інтеграції наукового знання, визначенню 
типів, форм і рівнів інтеграційних процесів, значенню інтегруючих 
факторів у розвитку суспільства, навчальному процесі присвячені роботи 
низки вітчизняних і зарубіжних учених (Б. Ахлібінський, 
В. Вернадський, Г. Гегель, А. Ейнштейн, І. Кант, Б. Кедров, В. Левін, 
С. Мелюхін, Г. Спенсер, А. Урсул, М. Чепіков та ін.). 

Змістовний аналіз інтеграційних процесів в освіті й науці подано в 
дисертаційних дослідженнях (П. Васил’єв, О. Глущенко, А. Козлов, 
О. Микитюк, О. Нечаєва та ін.). 

Слід зазначити, що теорія інтеграції в навчальному процесі не є 
новою, до неї зверталися класики науково-педагогічної думки І. Гербарт, 
П. Каптєрєв, Я. Коменський, Дж. Локк, І. Песталоці, В. Сухомлинський, 
К. Ушинський та ін., а також сучасні українські дослідники Н. Андреєва, 
Г. Грибан, Л. Демінська, О. Єфремова, Н. Захарова, О. Зеленяк та ін. 

Метою статті є аналіз інтеграції досвіду організації національно-
патріотичного виховання у Луганському національному університеті 
імені Тараса Шевченка та Лисичанському педагогічному коледжі 
Луганського національного університету Тараса Шевченка. 

Світова суспільствознавча думка впродовж декількох століть 
обмірковує поняття «патріотизм», його сутність та історичну 
феноменальність у суспільній, культурній, політичній організації народів.  

Відбиття реалій українського Сходу, проблеми соціально-
економічного становища українського суспільства на сучасному етапі, 
зниження рівня життя населення, його розшарування, знецінення 
традиційних моральних норм і цінностей, пропаганда жорстокості, 
бездуховності, насильства, невизначеність в оцінці подій історичного 
минулого українського народу негативно вплинули на моральні цінності 
підростаючого покоління, позбавленого почуття національної гідності, 
гордості, якому насаджується безкультур’я, нівелюється совість, 
деградується мораль, честь, справедливість та меркантилізм, манкурство.  

За висловом заслуженого вчителя України, ветерана війни і праці 
П. Щербаня, в державі «відбувається процес деморалізації й 
денаціоналізації сучасної молоді, яка втрачає не тільки національне, а й 
людське обличчя [7]. 

Важливе значення в досліджуваній проблемі мають 
загальнотеоретичні і практичні роботи О. Богданової, М. Болдирєва, 
Г. Ващенка, Д. Донцова, С. Русової, В. Сухомлинського та ін.  

Психолого-педагогічні, соціально-педагогічні особливості 
національно-патріотичного виховання представлені працями 
О. Вишневського, Т. Дем'янюк, І. Єрмакова, А. Капської, В. Кіндрата, 
П. Кононенко, В. Кузя, І. Мартинюка, В. Оржеховської, С. Павлюка, 
А. Погрібного, Ю. Руденка, М. Стельмаховича. Аналіз означених робіт 
свідчить про неперервні пошуки шляхів удосконалення навчально-
виховного процесу виховання майбутніх педагогів.  
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Питанням етнічних цінностей, до яких належать насамперед мова, 
історія, культурні надбання, традиції, сім’я, поняття Батьківщина в 
Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка та у 
Лисичанському педагогічному коледжі завжди приділялася значна увага. 

Формулою успіху, умовою успішного розвитку ВНЗ є діяльність на 
результат. Це спрацьовує лише за умови наукового зростання самих 
викладачів, широкі перспективи для чого розкриваються для нас як 
структурного підрозділу ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». Тісний контакт викладачів коледжу з кафедрами 
університету, зокрема Навчально-наукового інституту педагогіки і 
психології (директор О. Л. Караман) – це залучення науковців, студентів 
до плідної наукової діяльності; це ефективні моделі запровадження в 
навчально-виховний процес інноваційних технологій шляхом 1) участі 
викладачів, студентів у проведенні науково-практичних конференцій, 
семінарів, педагогічних форумів як на базі університету так і на базі 
коледжу; 2) навчання викладачів коледжу в аспірантурі; 3) участь 
педагогічного коледжу у тематичних виставках-презентаціях; 4) участь 
студентів коледжу у конкурсах наукових студентських робіт. 

Співробітництво науковців університету та викладачів коледжу 
шляхом залучення до такої діяльності фахівців-практиків – спеціалістів 
міських відділів освіти, методичних кабінетів, педагогів – обов’язковий 
компонент сьогоднішнього життя, який сприяє організації якісно вищого 
рівня освітньої діяльності, виходу на всеукраїнський та міжнародний 
рівні, наукове зростання викладачів, позитивний імідж навчального 
закладу, інтеграції діяльності у підготовці фахівців. 

Так, результатом такої плідної співпраці стало проведення 
регіонального педагогічного форуму «Дошкілля Луганщини в сучасних 
реаліях» під гаслом «Плекаємо разом майбутнє Луганщини» на базі 
Лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти 
ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка». Мета заходу передбачала 
виокремлення основних напрямків діяльності дошкільних навчальних 
закладів Луганської області на сучасному етапі розвитку освіти в контексті 
національно-патріотичної складової виховного процесу в дошкільному віці, 
обґрунтування значення партнерської діяльності з освітянами дошкілля 
Луганщини у вирішенні основних завдань виконання листа Міністерства 
освіти та науки України «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних 
навчальних закладах 2016-2017 навчальному році», в Законів України «Про 
освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, 
Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді». 

В обговоренні зазначеної проблеми взяли участь науковці 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» – 
доктор педагогічних наук, професор, директор Навчально-наукового 
інституту педагогіки і психології О. Караман; кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Л. Варяниця, 
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викладачі дисциплін дошкільного циклу Лисичанського педагогічного 
коледжу, головний спеціаліст міського відділу освіти м. Лисичанськ 
Н. Лагдан, завідувач ДНЗ №26 м. Сєвєродонецьк Н. А. Наумова, 
вихователь ДНЗ №9 «Червона шапочка» м. Лисичанськ Д. Д. Лісіна, 
фахівці-практики дошкільних навчальних закладів м. Сватово. Учасники 
форуму скоординували пріоритетні змістові напрями освітнього процесу 
в дошкільних навчальних закладах Луганщини з визначенням і 
урахуванням потреб сьогодення у посиленні складових соціально-
морального, емоційно-ціннісного розвитку дітей, громадянського 
становлення маленького українця. 

Ключовими акцентами на регіональній зустрічі освітян дошкілля 
Луганщини стало обговорення аспекту щодо наповнення новітнім 
змістом освітньо-виховного процесу з національно-патріотичного 
виховання. Викладачами дисциплін дошкільного циклу як результат 
науково-дослідної діяльності студентів представлена методична 
платформа змістових етапів парціальної програми «Україна – моя 
Батьківщина», основне методичне наповнення якої зорієнтоване на 
використання виховного гуманістичного діалогу, продемонстровано 
досвід роботи викладачів коледжу та студентів щодо спільного 
створення електронних посібників («Україна в нас єдина, бережи її, 
дитино!», «Народні рухливі ігри»). Цікавим та актуальним для практиків 
стала презентація діяльності волонтерського руху «Майбутні паростки» 
Лабораторії фахової компетентності педагога дошкільної освіти. 
Студенти-волонтери продемонстрували партнерську діяльність з базовим 
ДНЗ «Шпачок» м. Лисичанськ, надали приклади роботи залучення 
дошкільнят до фактичного дієвого патріотизму. 

На рівні заступники деканів, директорів інститутів з соціально-
гуманітарної роботи ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» відбулася презентація досвіду системи роботи 
Лисичанського педагогічного коледжу з національно-патріотичного 
виховання, яка зорієнтована на реалізацію завдань «Концепції національно 
патріотичного виховання дітей та молоді», «Стратегії національно-
патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», «Програми 
освітньої діяльності щодо пошуку шляхів ефективного входження до 
світової медіа-освіт», Концепції «Молода людина – патріот України» 
2015 року, Наскрізної програми щодо реалізації завдань національно-
патріотичного виховання молоді на період до 2020 р. 

Особливо значущими в цьому аспекті є ряд заходів, присвячених 
ювілейній даті Незалежності України – знаменної події у багатовіковій 
історії національного державотворення, з метою її гідного відзначення у 
2016 році спільнота Лисичанського коледжу спільно з керівництвом 
Луганського національного поринула в атмосферу патріотизму, 
реалізуючи програму заходів: відкриття урочистостей розпочалося 
лінійкою «Моїй країні – 25». Естетичне задоволення отримали присутні 
від надзвичайного видовища – прапорів в небі, підготовлених 
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викладачем загальнотехнічних дисциплін І. Осіповим, який більше 
десяти років успішно керує фестивальним рухом повітряних зміїв 
«Мирне небо Донбасу», та великого прапору на землі, флешмобу 
«Україна – ювілейна країна!». Продовжила серію урочистих заходів 
презентація проекту-трилогії «Благословенна Україна – моїх дідів свята 
земля», який висвітлює історію державотворення в Україні, плеяду 
видатних діячі та борців за незалежність у ХХ столітті. 

У святковий день музейно-педагогічний комплекс коледжу 
презентував серію тематичних експозицій: «Освіта – мудрість вікова», в 
якій розкривались основні етапи становлення педагогічної думки та 
розвитку освіти в Україні; «Українська мова в європейському просторі», 
зорієнтована на розкриття місця державної мови в європейському 
просторі; експозиція «Ювілейна Україна», представлена трьома блоками: 
«Українська державницька ідея», «Розвиток національної культури», 
«Велич українського слова»; «Під синьо-жовтим прапором свободи, 
земля нескорена мого народу», представлена роботами художників 
Ю. Журавля та М. Д’яченко, що передають незламний український дух, 
відображений у битвах та героях різних епох.  

Особливого значення для формування уявлень студентства про 
особливості українських народних промислів та ремесел надала серія 
майстер-класів «Майстерна Україна» – види народного декоративно-
прикладного мистецтва: писанкарства та витинанки, вишивки стрічками 
й плетіння браслетів Шамбала, української вишивки та художнього 
плетіння з паперу.  

Продовженням серії національно-патріотичних справ на базі 
коледжної наукової лабораторії «Мовна палітра Луганщини» став 
проект «Мова об’єднує», що передбачав читання поезій, у змісті яких 
закладено ідею узагальнюючого образу України, результатом якого став 
Рекорд України. 

Анонсована панорама загальноколеджних заходів за  
2015-2016 н. р., присвячених відзначенню річниць незалежності України, 
Дню партизанської слави, Дня захисника Вітчизни, Дню Збройних Сил 
України, річниць визволення України від нацистських окупантів, подій 
революції Гідності та вшануванню героїв Небесної Сотні, роковинам 
голодомору в Україні, Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту, 
Вшануванню пам’яті Героїв Крут, урочистостям до Дня Соборності 
України й Дня пам’яті та примирення; презентовано досвід зі створення 
програм національно-патріотичного виховання: «Країна є – країна 
завжди буде», «Скарби твої безцінні, Україно», «Бренд», що являє собою 
девять самостійних авторських проектів, створених в освітніх цілях. 

Формування патріотичних якостей в університеті та коледжі 
виконується комплексно: це участь у Всеукраїнських, обласних, 
регіональних, міських, університетських заходах: конкурсах 
комп’ютерних програм, патріотичної пісні, проведення інформаційно-
просвітницьких заходів. 
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Інтеграція наукової, навчальної та виховної роботи стала 
детермінантом для створення електронних тематичних програм на 
патріотичну тематику: «Героям Крут…», «Віхи історії», Українець доби 
Відродження», «Маки пам’яті», «Феномен Івана Світличного». 

Окремої уваги заслуговує досвід волонтерського загону 
«Милосердя», який, починаючи з 2002 року, мобілізує добровільні 
зусилля студентів, для спільного вирішення посильних студентству 
проблем – це і участь у екологічних та еколого-патріотичних акціях, 
соціальних проектах супроводу ветеранів та людей з обмеженими 
можливостями: «Подаруй дітям книгу», «Чорнобильський дзвін», 
«Зустріч з учасниками АТО» та ін. 

Педагогічний коледж сьогодні наряду з університетом осягнув 
сучасний інформаційний простір і має всі можливості для широкого 
застосування засобів мультимедіа у національно-патріотичному 
становленні майбутнього педагога – це фільми «Собор на крові», 
«Україна в синьо-жовтих прапорах», «Великі українці» тощо. 

Вирішення освітянських завдань, навчання та популяризація 
етноідентифікатів сьогодні можливі за умови використання 
альтернативних форм роботи в аспекті реалізації завдань «Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді». Так, відсутність 
нових підручників, зокрема з історії України можна компенсувати 
сучасними медіа-ресурсами, електронними бібліотеками, 
інформаційними збірниками конференцій. Саме медіа-освіта є 
енергійною силою сьогодення й ефективним впливовим фактором 
процесу соціалізації сучасного студента. 

Отже, тільки за умови синергетичного підходу в організації 
національно-патріотичного виховання студентської молоді педагогічний 
навчальний заклад стає для студента осередком становлення 
громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, 
самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, 
демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну 
безпеку, сприяти єдності української політичної нації та встановленню 
громадянського миру й злагоди в суспільстві.  

Перспективами подальшої співпраці вважаємо подальше 
запровадження в освітній процес навчальних закладів міста та області 
представлених на форумі матеріалів як ефективного засобу реалізації 
фундаментальних засад «Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді», «Стратегії національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді на 2016-2020 р.р.», а для дошкільної освіти 
підґрунтя оновлення змісту національно-патріотичного виховання; 
створення регіонального інформаційно-методичний майданчик з метою 
трансформації наукових ідей національної системи дошкільної освіти 
України та ЄС в педагогічну практику фахівців дошкілля Луганщини, 
вивчення й запровадження інноваційних моделей організації 
продуктивної педагогічної діяльності кращих вихователів області; 
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експериментальної апробації моделі розвитку творчого потенціалу 
вихователя, створення науково-методичного забезпечення процесу 
підготовки спеціалістів для системи дошкільної освіти Луганської 
області. 
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Мінєнко Г. М., Сергієнко Л. В., Осіпов І. В. Інтеграція 

діяльності ВНЗ як засіб інтенсифікації інноваційного розвитку 
У статті представлено досвід інтеграції діяльності учених 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та 
викладачів Лисичанського педагогічного коледжу з питань освітньої, 
наукової та виховної роботи, зокрема в контексті патріотичного 
виховання студентської молоді, змістом чого є формування особистості 
зорієнтованої на національні цінності, розбудову демократичної, 
незалежної української держави. У коледжі акцентується увага на дієве 
служіння Батьківщині, що передбачає не тільки повагу й любов до всього 
рідного (територія, предки, мова, історія), а й готовність самовіддано 
працювати в ім’я й на благо України. Визначено зміст патріотичного 
виховання, що реалізується у процесі проведення низки культурно-
просвітницьких заходів з відзначення державних і пам’ятних дат, 
діяльності музейного комплексу коледжу, волонтерського загону тощо. 

Ключові слова: інтеграція, патріотичне виховання, національна 
свідомість, громадянськість, форми і методи освітньої діяльності. 

 
Миненко Г. М., Сергиенко Л. В., Осипов И. В. Интеграция 

деятельности ВУЗов как средство интенсификации инновационного 
развития  

В статье представлен опыт интеграции деятельности ученых 
Луганского национального университета имени Тараса Шевченко и 
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преподавателей Лисичанского педагогического колледжа по вопросам 
образовательной, научной и воспитательной работы в контексте 
патриотического воспитания студенческой молодежи, содержанием 
которого есть формирование личности ориентированной на 
национальные ценности, построение демократического, независимого 
украинского государства. В колледже акцентируется внимание на 
действенном служении Родине, что имеет в виду не только уважение и 
любовь ко всему родному (территория, предки, язык, история), а и 
готовность самоотверженно рабо тать во имя и на благо Украины. 
Определено содержание патриотического воспитания, которое 
реализуется в процессе проведения серии культурно-просветительных 
мероприятий связанных с государственными и памятными событиями, 
деятельности музейного комплекса колледжа, волонтерського отряда.  

Ключевые слова: интеграция, патриотическое воспитание, 
национальное сознание, гражданственность, формы и методы 
образовательной деятельности. 

 
Minenko G., Serhienko L., Osipov I. Integration of Activity Higher 

Educational Institutions as Means Intensification of Innovative 
Development 

The article presents of experience integration of scientists` activities of 
Luhansk Pedagogical National University named after Taras Shevchenko and 
of the teachers of Lysychansk Рedagogical College about the educational, 
scientific and the upbringing problems, particularly in context of patriotic 
education of youth. Its content is formation of personality focused on 
nationals’ values, creation of a democratic, independent Ukrainian state. 
College pays attention to the effective service of your own country, which 
involves not only recognition of respect and love for all native (territory, 
ancestors, language, and history) and the dedication and willingness to work 
for the name and for the good of Ukraine. The content of patriotic education is 
realized at the course of a series of cultural events, public events for 
celebration of state memorable dates, at activities college museum, volunteer 
groups, etc. 

Key words: integration, patriotic education, national identity, citizenship, 
forms and methods of educational work. 
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УДК[378.147:5](477)”19/20”  
 
М. Е. Пісоцька 
 

ТЛУМАЧЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ  
ТА ПРОЦЕСУ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ В ПСИХОАНАЛІТИЧНОМУ 

НАПРЯМІ ЗАРУБІЖНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. 
 
Актуальними проблемами сьогодення є інтеграція української 

держави в європейське й світове співтовариство та необхідність підняття 
нашої країни на новий соціальний і економічний рівень. Позитивні 
перетворення в країні здатні зробити кваліфіковані, творчі люди, що 
прагнуть до максимальної реалізації власних можливостей у професійній 
діяльності. Забезпечення оптимальних умов для формування 
професіоналізму майбутніх фахівців, збереження й розвитку їхнього 
індивідуального потенціалу та надання можливостей для творчої 
самореалізації передбачає здійснення індивідуалізації навчально-
виховного процесу. Найбільш науково об’єктивним осмислення 
теоретичних засад індивідуалізації навчання може бути за умови 
розгляду тлумачення індивідуальності людини та процесу 
індивідуалізації в зарубіжній науці, зокрема, в психології. 

У зарубіжній психології існують різні погляди вчених на 
індивідуальність людини та процес індивідуалізації в межах: 
гуманістичної психології (Дж. Бьюдженталь, А. Маслоу, Р. Мей, 
К. Роджерс, В. Франкл, Е.Фромм та інші); когнітивного підходу 
(А. Бандура, Ж. Піаже, Д. Келлі, К. Левін, Д. Роттер та інші); 
диспозиційного напряму (Г. Айзенк, Р. Кеттел, Г. Олпорт та інші); 
біхевіоризму (А. Стаатс, Б. Скіннер та інші); гештальтпсихології 
(Х. Хекхаузен); психоаналітичного напряму (А. Адлер, З. Фрейд, 
К. Хорні, Е. Еріксон, К. Юнг ті інші). 

Метою статті є аналіз поглядів зарубіжних вчених 
психоаналітичного напряму психології на індивідуальність людини та 
процес індивідуалізації з точки зору їх корисності для розвитку проблеми 
індивідуалізації навчання. 

Для розвитку теорії індивідуальності та індивідуалізації в 
психології суттєвими є погляди основоположника психоаналітичніої 
теорії австрійського психолога Зигмунда Фрейда, згідно яких люди 
відрізняються варіабельністю трьох основних компонентів у структурі 
особистості, а саме: «Воно» (Ід) (наявне в структурі з народження 
біологічне несвідоме, що бере свій початок в ранніх переживаннях; в 
ньому зосереджені інстинктивні, примітивні, спадкові аспекти 
особистості, прагнення, емоції та спогади, які погрожували свідомості та 
були витіснені нею в несвідоме ); «Я» (Его) (вроджена структура, що 
розташовується в свідомому шарі й в передсвідомості та забезпечує 
цілісність особистості, її контакт з реальним світом); «Над-Я» (Суперего) 



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

 186 

(внутрішнє уявлення про суспільні норми та стандарти поведінки, 
індивідуалізоване відображення колективної совісті, морально-етична 
інстанція особистості, що формується з Его в процесі соціалізації) 
[5, с. 94]. З. Фрейд підкреслював, що несвідоме: за своїм масштабом 
значно перевищує область свідомості та має значний вплив на 
особистість [5, с. 94]; динамічно та знаходиться в постійному конфлікті з 
іншими аспектами несвідомого та свідомістю, які змагаються за контроль 
над поведінкою людини [3, с. 54]. Індивідуальним для кожної людини, за 
З.Фрейдом, є також набір механізмів психічного захисту (витіснення, 
проекція, заміщення, сублімація), що використовуються людиною для 
пом’якшення цього конфлікту. Для нашого дослідження цікавим є 
бачення З. Фрейдом мети  психоаналізу в «зміцненні «Я», робленні його 
найбільш незалежним від «Над-Я», поширенні поля сприйняття та 
перебудові його організації так, щоб воно могло освоїти нові частини 
«Воно», щоб там, де було «Воно», стало «Я» [5, с. 95].  

Особливу роль у розвитку проблеми індивідуалізації відіграють 
погляди одного з учнів З. Фрейда, швейцарського психолога, засновника 
аналітичної психології, Карла Юнга, що досліджував індивідуальність 
людини та процес індивідуації. Так, К. Юнг підкреслював, що досягнути 
рівня особистості людина може тільки розгорнувши цілісність 
індивідуальної сутності, що неможливо без визначеності, цілісності й 
дозрівання [12, с. 112]. Але особистість, вважав К. Юнг, як повна 
реалізація цілісності людської сутності є недосяжним ідеалом, 
покажчиком шляху [12, с. 113]. Завершеним вираженням 
індивідуальності людини, і саме тому її життєвою метою, К. Юнг вважав 
Самість, під якою розумів центральний архетип особистості, що містить 
свідоме й несвідоме, які доповнюють один одного до цілісності[9, с. 61]. 
Окрім Самості до архетипів К.Юнг відносив й інші основні складові 
структури особистості: Персону, Его, Тінь, Аніму (у чоловіків), Анімус 
(у жінок). У вигляді архетипів виявляється, за К. Юнгом, колективне 
несвідоме [9, с. 11] – один з трьох рівнів психіки людини, що грає 
визначальну роль у структурі особистості (поряд із свідомістю, 
особистісним несвідомим), елементи якого не є індивідуальним 
придбанням та зобов’язані своїм існуванням виключно спадковості [10]. 
Констатуючи неповторність кожної особистості, К. Юнг зазначав, що 
«хоча об’єктивно – психічне (яке, в сутності, й неможливо помислити 
інакше як універсальну однорідну даність) означає одну й ту ж психічну 
передумову для всіх людей, воно все ж таки повинно індивідуіроватися, 
тому що в нього немає іншого вибору, крім виразу себе через окремого 
індивіда» [12, с. 119]. Таким чином, термін «індивідуація» К. Юнг 
використовував для позначення процесу, за допомогою якого «людина 
стає психічно «індивідуальною», нероздільною єдністю або «цілим»» [9, 
с. 59]. Він підкреслював, що «процес індивідуації неправильно 
ототожнювати із становленням Его в свідомості» [9, с. 59]. В ранньому 
дитинстві душа починає своє існування як несвідоме, але ціле. Попереду 
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для дитини неминучим є дисбаланс, бо частина особистості розвивається 
в свідомості, інша залишається в області несвідомого. Дисбаланс зникає 
в середині життя (в процесі індивідуації можливості несвідомого 
досліджуються та знову інтегруються в одну самість). При цьому 
несвідоме грає в керуванні цим процесом активну роль (вибірково надає 
матеріал для свідомості та поєднує опрацьоване в цілісну самість). Тому 
метою індивідуації, за К. Юнгом, є «зрушення» центру особистості від 
Его (центру свідомості) до серединної крапки між Его та несвідомим [3, 
с. 107]. Процес становлення самості (індивідуацію), який «не виключає 
себе зі світу, а збирає в себе світ» К. Юнг ще називає «шляхом до себе» 
або «самореалізацією» [9, с. 59]. К. Юнг не надає визначення 
індивідуалізації, але фактично говорить про неї підкреслюючи, що для 
здійснення самореалізації необхідним є: «відокремлення окремої істоти з 
непомітності та несвідомості стада»; вірність власному закону; вибір 
власного шляху [12, с. 114]. В межах досліджуваної нами проблеми 
цікавим є й те, що, з точки зору К. Юнга, кожна людина має не тільки 
індивідуальні риси, але й риси, властиві певному психологічному типу, 
що визначається її природними властивостями. Для визначення типу 
особистості за К. Юнгом необхідно взяти до уваги: спрямованість 
людини в процесі індивідуалізації як основну позицію індивіда (на себе, 
суб’єкт – інтроверт або на зовнішнє, об’єкт – екстраверт); домінантну 
функцію (мислення, почуття, відчуття, інтуїція) [11, с. 351].  

Відомий учень З. Фрейда творець індивідуальної психології, 
австрійський психолог А. Адлер розглядав особистість як частину 
соціальної системи, що нерозривно пов’язана з іншими людьми. 
Оскільки в людей є природжена можливість жити спільно з іншими 
людьми, він вважав соціальне почуття природженим, але таким, що 
потребує виховання [3, с. 161]. Для розвитку теорії індивідуальності та 
індивідуалізації в психології суттєвими є погляди А. Адлера на 
особистість як єдине ціле, що «скріплене» придуманим фіналізмом 
(ідеальним образом фінальної мети, що спрямовує прагнення індивіда) та 
унікальним стилем життя (містить мету, уявлення про себе й світ, 
унікальний спосіб досягнення особистої мети в цьому світі) [3, с. 151]. 
Цікавими також є: підкреслення А. Адлером незмінності від дитинства 
до зрілості унікального стилю життя людини; виокремлення ним типів 
особистості ( помилкових стилів життя) (тип, що керує; тип, що бере; 
тип, що уникає); висновок про те, що соціально-корисному типу 
особистості, окрім іншого, притаманна позиція співробітництва, яка 
повинна розвиватися з дитинства в процесі сімейного та шкільного 
виховання [3, с. 154–155]. До речі, А. Адлер був переконаний, що саме 
співпраця, а не конфлікт, є в більшій мірі характерною для взаємодії 
свідомого й несвідомого, бо визнання конфлікту між ними  веде до 
штучного розподілу особистості [3, с. 151]. Значущими для розвитку 
досліджуваної нами проблеми є наступні погляди А. Адлера. На його 
думку Самість, що включає в себе свідомість і несвідоме, є центром 
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цього універсуму та виражає єдність особистості в цілому [2, с. 128]. 
Індивідуальність, тобто єдину, динамічну особистість, що володіє 
унікальним життєвим стилем, творить мету та засоби її досягнення, 
створює, за А. Адлером, креативне «Я» [4, с. 20]. Він вважав, що: 
індивідуальність людини не зводиться до фізичної індивідуальності, а 
включає в себе весь контекст соціальних відносин; збереження в 
цілісності власної індивідуальності, усвідомлення та розвиток її є 
найважливішою тенденцією в розвитку особистості, [2, с. 11]. Під 
індивідуацією А. Адлер розумів розвиток психологічного індивіда як 
істоти, відмінної від загальної, колективної психології, процес утворення 
і відокремлення одиничних істот. Підкреслюючи, що диференціація – 
розвиток відмінностей, виділення частин з цілого, автор наголошував, що 
«індивідуація є процесом диференціації, що має на меті розвиток 
індивідуальної особистості» [2, с. 129]. Цікавим є й те, що детермінантою 
розвитку особистості, за А. Адлером, є прагнення йти «від почуття 
неповноцінності – до почуття вищості» [3, с. 148]. Під останнім він 
розумів прагнення до досягнення кращого у власній особистості 
[3, с. 149] та підкреслював, що неповноцінність містить усі почуття, які 
виникають у зв’язку з соціальною та психічною недосконалістю й може 
називатися комплексом тільки у випадку її перебільшеної форми, коли 
перемагає почуття неадекватності та спостерігається зупинка росту 
[1, с. 6]. Суттєвою для нас є думка А. Адлера про те, що для корекції 
особистісних якостей та поведінки необхідно звертатися, насамперед, до 
свідомості людини та бути орієнтованим на її власні зусилля [3, с. 165].  

Німецько-американський психолог К. Хорні вважала, що в 
структурі особистості домінує несвідоме почуття базальної тривожності, 
що супроводжується почуттям базальної ворожості, які пов’язані з 
самотністю й безпорадністю та з’являються в дитини в «потенційно 
ворожому їй світі» в наслідок помилок сімейного виховання [6, с. 7]. 
Останні ведуть до вибору дитиною захисних стратегій, формування 
певних невротичних схильностей дорослої людини [7, с. 19–21] (образів 
життя, що нав’язані несприятливими умовами) [7, с. 15]. З точки зору 
теорії індивідуальності цікавою є думка К. Хорні, що будь-яка 
невротична схильність породжує специфічну тривогу, специфічні форми 
поведінки, «специфічну гордість, специфічну форму вразливості, 
специфічний внутрішній опір» [7, с. 25]. А також запропонований нею 
розподіл невротиків на типи в залежності від їх акценту в орієнтації до 
людей («поступлива особистість»), проти людей («агресивна 
особистість»), від людей («відособлена особистість») [3, с. 215]. Автор 
підкреслювала, що здорова особистість, яка усвідомлює та розвиває 
власну індивідуальність, здібна гнучко обирати з названих орієнтацій 
доречну стратегію в конкретних обставинах [7, с. 18]. Для розвитку 
проблеми індивідуалізації в психології суттєвим є: введення К. Хорні 
поняття «Образ Я», що складається із знання про себе та ставлення до 
себе; виділення «Я» реального (пов’язане з тим, що людина насправді 



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

 189 

відчуває, чого вона насправді бажає, у що насправді вірить, що насправді 
вибирає), «Я» ідеалізованого і «Я» в очах інших [7, с. 110]; доведення 
можливості людини змінюватися і продовжувати свій розвиток протягом 
життя; підкреслення ідеальності для нормального розвитку особистості 
збігу трьох образів «Я».  

Для розвитку теорії індивідуальності та індивідуалізації в 
психології суттєвими є погляди амерікансько-німецького психолога 
Е. Еріксона, який вважав, що основу поведінки людини складає Его 
(індивідуальний центр організованого досвіду та розумного планування 
[8, с. 55] – автономна, взаємодіюча з реальністю система, одне із завдань 
якої – допомогти індивіду освоїти життєвий досвід, керувати його діями 
для синтезування цілісності [8, с. 91]). Цікавим є визначення Е. Еріксона 
Его-ідентичності як усвідомлення індивідом того, що синтезування Его 
забезпечується тотожністю людини самій собі та безперервністю свого 
існування у часі та просторі, а також того, що стиль індивідуальності 
співпадає з тотожністю та безперервністю того значення, яке надається 
значущим іншим в безпосередньому оточенні [8, с. 59]. Значущим для 
розвитку досліджуваної нами проблеми є епігенетичний принцип, що 
положив Е. Еріксон в основу створеної ним теорії психосоціального 
розвитку людини, згідно з яким все, що розвивається «має вихідний план 
розвитку, відповідно до якого з’являються окремі частини – кожна 
маючи свій час домінування, – поки всі ці частини не складуть здатного 
до функціонування цілого» [8, с. 101]. Цілісність, за думкою автора, 
передбачає здорову, органічну, поступову взаємодію різних функцій і 
частин в межах цілого, межі якого відкриті та рухливі [8, с. 90]. 
Відповідно цьому принципу, підкреслюючи, що кожна людина йде своїм 
шляхом, Е. Еріксон життєвий цикл людини поділив на певні стадії, які 
надбудовуються одна на одну та відбуваються в незмінній послідовності 
[8, с. 103]. На кожній стадії, на думку автора, індивід переживає кризу, в 
процесі якої виникає сила Его, або «властивість», що відповідає певній 
стадії [8, с. 103]. Кожна сила розвивається у відношенні до 
протилежного, або негативного, полюсу, але при здоровому розвитку 
відсоток сил перевищує відсоток слабостей. Хоча кожна сила має свій 
період найбільшого росту, більш ранній розвиток підготовляє цей період, 
а пізнішій – модифікує попередній [3, с. 182]. 

Таким чином, психоаналітичний напрям зарубіжної науки здійснив 
суттєвий вплив на розвиток психології індивідуальності та проблеми 
індивідуалізації, оскільки були висунуті фундаментальні ідеї: 
внутрішньої структури особистості та місця в ній «Я»; механізмів 
формування та функціонування особистості, її психологічного захисту; 
ролі свідомого та несвідомого в регулюванні діяльності та поведінки 
людини. Згідно ідей психоаналітичного напряму зарубіжної психології 
індивідуалізація навчання повинна бути орієнтована не тільки на сферу 
свідомості, але й на сферу несвідомого, здійснюватися з урахуванням 
глибинних внутрішніх конфліктів, що мають місце на різних етапах 
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онтогенетичного розвитку та індивідуальних відмінностей в: механізмах 
психічного захисту (З. Фрейд); ступені використання психологічних 
функцій (мислення, почуття, відчуття, інтуїція) та спрямованості до 
інтроверсії або екстраверсії (К. Юнг); придуманому фіналізмі, способах 
досягнення власних цілей, унікальному стилі життя (А. Адлер); 
збалансованості міжособистісних орієнтацій (до людей, проти людей, від 
людей), різних образах «Я» та видах пристосування до базальної 
тривожності (К. Хорні); силі Его (Е. Еріксон). Для позначення процесу, 
що має на меті розвиток індивідуальної особистості, представники 
психоаналітичного напряму зарубіжної психології вводять поняття 
«індивідуація», під яким розуміють розвиток психологічного індивіда як 
істоти, процес утворення і відокремлення одиничних істот, процес 
становлення самості людини. У подальшому планується проаналізувати 
погляди вчених інших напрямів зарубіжної психології з точки зору їх 
внеску в розвиток психології індивідуальності та проблеми 
індивідуалізації навчання. 
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ресурс] // Режим доступу: 
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Становление личности / К. Юнг // Особистість у психологічних 
дослідженнях: [хрестоматія / упоряд. О. Д. Кресан, О. І. Михайлова, 
Є. С. Медвідь, М. В. Папуча, О. А. Тимошенко; за заг. ред. 
С. Д. Максименко, М. В. Папучі]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 
2010. – 471 с. 

 
Пісоцька М. Е. Тлумачення індивідуальності людини та 

процесу індивідуалізації в психоаналітичному напрямі зарубіжної 
психологи. 

У статті проведений аналіз поглядів зарубіжних вчених 
психоаналітичного напряму в психології з точки зору їх внеску в 
розвиток психології індивідуальності та проблеми індивідуалізації 
навчання. Підкреслені фундаментальні ідеї, завдяки яким розглянутий 
напрям зарубіжної психології  здійснив суттєвий вплив на розвиток 
досліджуваної нами проблеми. Надані підходи до визначення поняття 
«індивідуація», що введено представниками даного напряму для 
позначення процесу, що має на меті розвиток індивідуальної особистості.  

Ключові слова: індивідуальність людини, індивідуалізація, 
індивідуація, психоаналітичний  напрям, зарубіжна психологія. 

 
Писоцкая М. Э. Толкование индивидуальности человека и 

процесса индивидуализации в психоаналитическом направлении 
зарубежной психологи 

В статье проведен анализ взглядов зарубежных ученых 
психоаналитического направления в психологии с точки зрения их вклада 
в развитие психологии индивидуальности и проблемы индивидуализации 
обучения. Подчеркнуты фундаментальные идеи, благодаря которым 
рассмотренное направление зарубежной психологии осуществило 
существенное влияние на развитие исследуемой нами проблемы. 
Представлены подходы к определению понятия «индивидуация», введеное 
представителями данного направления для обозначения процесса, 
имеющего целью развитие индивидуальной личности. 

Ключевые слова: индивидуальность человека, индивидуализация, 
индивидуация, психоаналитическое направление, зарубежная 
психология. 

 
Pisotska M. Interpretation of Individuality and Personalization 

Process in the Psychoanalytic Direction of Foreign Psychology 
The article analyzes the views of foreign scientists in the area of 

psychoanalytic psychology in terms of their contribution to the development 
of individuality psychology and the issue of individualization of educating. 
Fundamental ideas are highlighted, due to which the direction of foreign 
psychology had a significant impact on the development of the studied 
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problem: the internal structure of personality and the place of "I" in it; the 
mechanisms of formation and functioning of the personality, its psychological 
defense; the role of the conscious and unconscious in the regulation of a 
person's activity and behavior. It is noted that according to the ideas of 
psychoanalytic direction of foreign psychology, the individualization of 
education should be oriented not only on the sphere of consciousness, but also 
in the realm of unconsciousness, being held with deep internal conflicts that 
occur at different stages of ontogenetic development taken into account, 
individual differences, shown in: mental defense mechanisms used by humans 
to mitigate the conflict between the conscious and the unconscious (Z. Freud); 
the level of psychological functions usage (thinking, feeling, sensing, 
intuition) and the aspiration to introversion or extraversion (K. Jung); fictional 
finalism, ways to achieve own goals, a unique style of life (A. Adler); 
balanced interpersonal orientations (to the people, against the people, from the 
people), different images of "I" and the types of adapting to the basal anxiety 
(K. Horney); Ego strength (E. Erickson). It is emphasized that to refer to a 
process aimed at the development of the individual personality, the 
representatives of the psychoanalytic direction of foreign psychology 
introduced the concept of "individuation", which stands  for  the psychological 
development of the individual as a being, the formation and separation of 
individual beings, the process of formation of the person's self.  

Key words: human identity, individualization, individuation, 
psychoanalytic direction, foreign psychology. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПЕДАГОГІВ  
ЯК НОВИЙ ЯКІСНИЙ СТАН ПРОФЕСІОНАЛА 

 
Загострення конкуренції в глобалізованому світі в усіх сферах 

суспільного життя, зокрема й у сфері освіти, закономірно висуває на 
перший план проблеми забезпечення гарантованої якості вищої освіти, 
формування конкурентоспроможних фахівців, зокрема майбутніх 
педагогів, які є носіями духовного, інтелектуального й культурного 
потенціалу країни, що детермінує розвиток українського суспільства і 
сьогодення, і майбутнього. 

Фундаментальний аналіз феномену конкуренції та 
конкурентоспроможності представлено переважно в працях зарубіжних 
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учених-економістів, маркетологів, управлінців (С. Брю (S. Brue), 
Ф. Вірсема (F. Wiersema), П. Друкер (P. Drucker), Б. Карлофф (B. Karloff), 
Ж.-Ж. Ламбен (J.-J. Lamben), К. Макконнелл (C. McConnell), М. Мескон 
(M. Meskon), М. Портер (M. Porter), Д. Рікардо (D. Ricardo), Дж. Робінсон 
(J. Robinson), А. Сміт (A. Smith), Ф. Хайек (F. Hayek), П. Хейне 
(P. Heyne) та ін.).  

Питання конкуренції та конкурентоспроможності розглянуто також 
у працях і вітчизняних учених, як-от: С. Бандура, Д. Богиня, 
О. Бугуцький, В. Васильченко, Н. Глевацька, О. Грішнова, Г. Дмитренко, 
М. Долішній, Т. Заяць, Г. Купалова, Е. Лібанова, Л. Лісогор, 
В. Онікієнко, М. Семикіна, О. Яременко та ін.  

У контексті проблем педагогіки професійної освіти процес 
формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців розкрито в 
соціальному, економічному, організаційному й педагогічних аспектах, 
що висвітлено в студіях В. Андреєва, С. Батишева, В. Безрукової, 
О. Бєляєва, Г. Ібрагімова, О. Мельничук, Н. Ничкало, Ф. Туктарова, 
Е. Хайрулліної та ін.  

Психологічні аспекти розвитку та становлення 
конкурентоспроможності фахівців репрезентовано в розвідках таких 
науковців, як: Л. Галаган, Л. Лазаревої, Л. Мітіної, Н. Мухамеджанової, 
І. Саратцевої та ін. 

На думку представників різних наукових галузей, педагог є 
ключовою фігурою у вирішенні пріоритетних завдань розвитку держави 
й суспільства. Він стимулює інноваційний розвиток у соціальному житті, 
культурі; йому належить визначальна роль у створенні духовного й 
морального потенціалу країни; він готує нову інтелектуальну еліту. За 
таких міркувань, педагог є головною дійовою особою на шляху реалізації 
стратегічного напряму розвитку України – зробити її 
конкурентоспроможною серед інших країн. Саме тому формування 
конкурентоспроможного педагога повинне стати пріоритетним 
завданням вищої педагогічної освіти в Україні. 

Тому метою статті є розгляд значення конкурентоспроможності 
педагогів як нового якісного стану професіонала. 

Аналіз змісту педагогічної освіти дозволяє зробити висновок, що 
сутність і структуру поняття професіоналізму розроблено більш 
ґрунтовно, ніж конкурентоспроможності як однієї з провідних 
характеристик особистості професіонала. На нашу думку, це пов’язано з 
тим, що у вищих навчальних закладах переважає гностичний підхід до 
професійної підготовки, за якого студенти мають справу не з контекстом 
майбутньої професійної діяльності, а з навчальними предметами, відтак 
превалює формування, перш за все, міцних науково-предметних знань. 

Останнім часом у вітчизняній педагогічній науці спостерігається 
тенденція до зростання кількості наукових праць, присвячених пошуку 
різноманітних підходів, механізмів, аспектів конкурентоспроможності у 
сфері освіти, зокрема професійної підготовки майбутніх педагогів до 



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

 194 

конкуренції на ринку праці. Але ці дослідження пов’язано, як правило, з 
окремими напрямами підготовки фахівців і присвячено загальним 
питанням професійної підготовки. 

Зауважимо, що термін «конкурентоспроможність» як наукове 
поняття з’явився у вітчизняній педагогічній науці наприкінці 
XX століття. Поняття «конкурентоспроможність» належить до числа 
найменш розроблених як у філософській, психологічній, так і 
педагогічній літературі. Науковці пояснюють це складністю самого 
поняття, яке є досить новим для категоріального апарату педагогічної 
науки й потребує поглибленого обґрунтування теоретико-
методологічних засад. Незважаючи на достатню поширеність у галузі 
економіки, менеджменту й виробництва (Д. Богиня, С. Брю, О. Грішнова, 
Л. Лісогор, К. Макконнелл, М. Портер, П. Пуцентейло, P. Фатхутдінов, 
Ф. Хайек та ін.), поняття «конкурентоспроможність» тільки починає 
входити до обігу в психолого-педагогічній царині.  

Передусім зазначимо, що словотвірним для дефініції 
«конкурентоспроможність» є поняття «конкуренція». У свою чергу, 
конкуренція – категорія товарно-ринкової економіки. Її зародження й 
виникнення історично належать до простого товарного виробництва. У 
процесі конкуренції кожен дрібний виробник намагається створити для себе 
найбільш вигідні умови виробництва й збуту товарів. Особливого розвитку 
конкуренція набула з переходом до великого товарного виробництва. У 
ХХ і на початку ХХІ ст. конкуренція в усіх країнах свідомо 
використовується як одна з рушійних сил економічного й соціального 
прогресу [7, c. 122]. Такої думки дотримується значна кількість науковців і 
практиків (А. Сміт, Д. Ф. Хайек, С. Брю та ін.), вважаючи конкуренцію 
одним з найголовніших складників ринкової економіки. 

Термін «конкуренція» (від лат. concurrere – бігти разом) означає 
суперництво, боротьбу, зіткнення, змагання. Уперше цей термін було 
обґрунтовано Адамом Смітом [8]. Він розглядав конкуренцію як чинник, 
що регулює відповідність приватних і спільних інтересів.  

Часто в науковій літературі поняття «конкурентоздібний», 
«конкурентоздатний», «конкурентоспроможний», «конкурентний» 
уживаються як ідентичні. У своєму дослідженні І. Вдовенко розмежував і 
запропонував власне тлумачення цих понять. 

1. Конкурентоздібний – той, хто має природний нахил до певної 
діяльності, виконання якоїсь роботи. 

2. Конкурентоздатний – той, хто знає як і вміє якісно 
здійснювати, виконувати певну роботу. 

3. Конкурентоспроможний – той, хто високопрофесійно 
використовує свої природні й набуті в процесі навчання можливості у 
виробничій діяльності. 

Конкурентний – той, хто здатний розширювати межі своєї 
діяльності, удосконалювати рівень знань, умінь та навичок і досягати 
високих показників у певній професійній сфері [3]. 
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Аналіз наукової літератури показав, що більшість дослідників, 
розглядаючи конкурентоспроможність людини на ринку праці як 
економічну категорію, стикаються зі складністю й неоднозначністю 
даного поняття. Конкурентоспроможність людини вони розглядають як 
джерело максимального задоволення працівником ринкової потреби в 
товарах і послугах, показник здатності до праці, властивість людського 
капіталу, здатність суб’єкта керувати своїми конкурентними перевагами. 
Конкурентоспроможність характеризує якісну сторону трудового 
потенціалу працівника. Отже, від рівня конкурентоспроможності 
залежить специфіка трудової поведінки, ступінь розвитку особистого 
трудового потенціалу.  

Цікавим видається погляд А. Кузьмінського на завдання професійної 
школи щодо формування конкурентоспроможного фахівця, які полягають 
у тому, щоб забезпечити оптимальні соціально-економічні й психолого-
педагогічні умови для інтелектуального розвитку особистості, оволодіння 
нею ефективними методами самостійної пізнавальної діяльності, 
формування в молодих поколінь високих морально-духовних якостей на 
засадах загальнолюдських і національних цінностей. На думку автора, 
конкурентоспроможність фахівця в будь-якій сфері діяльності 
визначається якостями особистості, зокрема професійними й 
особистісними, якістю діяльності та її потенційними можливостями [5].  

Наявність конкурентоспроможності у педагога, з погляду 
Д. Чернілевського та О. Філатова [9, с. 117], є засобом адаптації молодого 
фахівця. Конкурентоспроможність спеціаліста науковці асоціюють з 
успіхом у професійній та особистісній сферах. Головна психологічна умова 
успішної діяльності – упевненість у собі, своїх силах. Основні напрямки, за 
якими виражається впевненість у собі, – це освоєння й удосконалення 
професійної майстерності, адекватна поведінка в різних ситуаціях 
людського спілкування, підтримка та зміцнення здоров’я, працездатність, 
створення сприятливого зовнішнього вигляду, власного іміджу. 

Конкурентоспроможний учитель [1, с. 434] здатний до 
самовизначення як у житті, так і в професійній діяльності. У нього 
незалежність суджень і дій поєднується з усвідомленням особистої та 
професійної відповідальності. Йому притаманне почуття гідності, він 
бере на себе відповідальність за ризиковане рішення, має власну життєву 
позицію, свою лінію поведінки у житті. 

Конкурентоспроможність учителя – це інтегральна характеристика 
прагнень і здібностей, з одного боку (позитивних змін його самості: 
самопізнання, самовизначення, самовдосконалення, самоорганізації, 
самореалізації), а з іншого боку, – орієнтація на самовдосконалення тих 
особистісних і професійних якостей, що сприяють зростанню його 
конкурентоспроможності як фахівця. Конкурентоспроможність учителя 
слід вивчати на рівні особистісних якостей (мобільність, адаптивність, 
комунікативність, самостійність, цілеспрямованість, ціннісні орієнтації 
та установки, соціальна пам’ять, критичне мислення, здатність до 
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самопізнання, саморозвитку, самоосвіти, соціальна рухливість); на рівні 
характеристик діяльності (рефлексивність, креативність, проективність, 
прогнозування, цілепокладання, гнучкість, пластичність); на рівні 
процесів перетворення власної особистості, діяльності, навколишнього 
середовища; ураховувати принципи (забезпечення суб’єктної позиції 
студента в освітньому процесі; упровадження інноваційно-
випереджального навчання студентів; створення розвивального 
конкурентного середовища ВНЗ) та функції (адаптаційна, стабілізаційно-
регулювальна, мобілізаційна, професійної соціалізації, творчо-
перетворювальна) формування конкурентоспроможності [6]. 

На думку багатьох науковців, зв’язок між освітою і 
конкурентоспроможністю фахівця становить нерозривний тандем. Так, 
економісти Дж. Грейсон і К. О’Делл вважають, що у 
конкурентоспроможній країні її громадянам необхідно мати: високий 
рівень функціональної грамотності; основи знань у галузі математики, 
статистики, наукової методології; здатність спостерігати процеси, 
аналізувати їх, інтерпретувати результати й виконувати дії; знання про 
світ (у галузі історії, географії, економіки, мовної підготовки); здатність 
постійно вчитися і пристосовуватися до змін. Освіта трактується ними 
досить широко й не зводиться тільки до суми знань, умінь і навичок. 
Істотною стороною освіти є розвиток особистісної сфери учнів, 
оволодіння ними навичками колективної поведінки [4]. 

В. Андреєв виділив такі провідні ідеї основ конкурентології в освіті: 
1. Освіта сприятиме становленню людини як 

конкурентоспроможної особистості, якщо буде переходити в 
самонавчання, виховання – у самовиховання, а розвиток – у 
саморозвиток і творчу самореалізацію особистості. 

2. Кожній людині життя дало можливість бути 
конкурентоспроможною особистістю, але для цього необхідні 
безперервний творчий саморозвиток і творча самореалізація. 

3. Конкурентоспроможність особистості розвивається на основі 
творчого саморозвитку і творчої самореалізації в тому виді діяльності, де 
безпосередньо здійснюється конкуренція. 

4. Сучасні освіта, виховання, розвиток і саморозвиток людини як 
конкурентоспроможної особистості будуть тим успішніші, чим більшою 
мірою професійні й особистісні якості педагога (викладача, вихователя) 
відповідатимуть поняттю конкурентоспроможної особистості. 

5. Для розвитку й саморозвитку конкурентоспроможної особистості 
важливе всебічне стимулювання лідерських якостей у сучасної молоді. 

6. Конкурентоспроможність людини, як і вона сама, – явище 
багатовимірне й багатофакторне. Тому автор виходив з ідеї інтеграції та 
систематизації наукових знань з філософії, психології, педагогіки, 
акмеології, етики, риторики, конфліктології, менеджменту та інших наук 
про людину з метою виявлення умов і закономірностей становлення 
людини як конкурентоспроможної особистості. 
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7. В. Андреєв також указує на значущість творчої рефлексії, яка 
активно стимулюється в процесі самооцінки, самодіагностики особистісних 
якостей під час становлення конкурентоспроможної особистості [2]. 

Таким чином, спираючись на вищезазначене можна визначити, що 
конкурентоспроможність педагогів − це багаторівневе інтегральне 
особистісне утворення, що проектується на всі сфери життєдіяльності 
людини, дозволяє особистості, відповідно до її індивідуальних 
здібностей, брати участь і отримувати переваги в конкурентних 
відносинах в обраній для себе сфері професійної діяльності. 
Конкурентоспроможність як новий якісний стан професіонала відіграє 
велике значення у сфері вищої освіти, відноситься до числа стратегічних 
цінностей, що сприяють упорядкуванню всієї системи життєдіяльності.  

У подальшому доцільно було б розглянути шляхи підвищення 
конкурентоспроможності майбутніх педагогів у навчально-виховному 
процесі ВНЗ. 
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Савченко С. В. Конкурентоспроможність педагогів як новий 

якісний стан професіонала 
Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена 

загостренням конкуренції в глобалізованому світі в усіх сферах 
суспільного життя, формуванням конкурентоспроможних фахівців, 
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зокрема майбутніх педагогів, які є носіями духовного, інтелектуального й 
культурного потенціалу країни, що детермінує розвиток українського 
суспільства і сьогодення, і майбутнього. Тому метою статті  є розгляд 
значення конкурентоспроможності педагогів як нового якісного стану 
професіонала. Встановлено, що конкурентоспроможність педагогів − це 
багаторівневе інтегральне особистісне утворення, що проектується на всі 
сфери життєдіяльності людини, дозволяє особистості, відповідно до її 
індивідуальних здібностей, брати участь і отримувати переваги в 
конкурентних відносинах в обраній для себе сфері професійної діяльності. 
Конкурентоспроможність як новий якісний стан професіонала відіграє 
велике значення у сфері вищої освіти, відноситься до числа стратегічних 
цінностей, що сприяють упорядкуванню всієї системи життєдіяльності. 

Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, 
конкурентоспроможність педагогів, вища освіта. 

 
Савченко С. В. Конкурентоспособность педагогов как новое 

качественное состояние профессионала 
Актуальность материала, изложенного в статье, обусловлена 

обострением конкуренции в глобальном мире во всех сферах 
общественной жизни, формированием конкурентоспособных 
специалистов, в том числе будущих педагогов, которые являются 
носителями духовного, интеллектуального и культурного потенциала 
страны, детерминируют развитие украинского общества и настоящего, и 
будущего. Поэтому целью статьи является рассмотрение значения 
конкурентоспособности педагогов как нового качественного состояния 
профессионала. Установлено, что конкурентоспособность педагогов − 
это многоуровневое интегральное личностное образование, которое 
проецируется на все сферы жизнедеятельности человека, позволяет 
личности, в соответствии с ее индивидуальными способностями, 
участвовать и получать преимущества в конкурентных отношениях в 
выбранной для себя сфере профессиональной деятельности. 
Конкурентоспособность как новое качественное состояние 
профессионала играет большое значение в сфере высшего образования, 
относится к числу стратегических ценностей, способствующих 
упорядочению всей системы жизнедеятельности. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, 
конкурентоспособность педагогов, высшее образование. 

 
Savchenko S. Competitiveness of Teachers as a New Gualitative 

State of Professional 
The relevance of the material set out in the article, due to  increased 

competition in a globalized world in all spheres of public life, the formation of 
competitive professionals, including future teachers who are carriers of 
spiritual, intellectual and cultural potential that determines the development of 
Ukrainian society and the present and future. The purpose of the article is to 
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examine the importance of competitiveness of teachers as a new qualitative 
state of professional. Established that the competitiveness of teachers is a 
tiered integral personal formation projected on all spheres of human activity, 
allows the individual according to his individual abilities, participate and 
benefit in a competitive relationship in their chosen field for a profession. The 
competitiveness is a new qualitative state of professional plays an important in 
higher education is one of the strategic values that contribute to the 
streamlining of all system activity. 

Key words: competition, competitiveness, competitiveness of  teachers, 
higher education. 
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Н. О. Самовілова 
 

КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ЦЕНТРІВ КАР’ЄРИ  
ПРОВІДНИХ УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ 

 
На сьогодні, одними з небагатьох спеціальностей, на які пропозиція 

досі не вдовольняє попит є спеціальності технічного характеру. Однак 
роботодавці скаржаться на низький рівень випускників, який не 
відповідає постійно зростаючим потребам ринку. «Знання можуть бути 
слабо застосовні на реальному місці роботи, за винятком базових 
дисциплін. Тому виші повинні залучати роботодавців для 
професіональної орієнтації, відновити екскурсії на реальні підприємства, 
запрошувати співробітників до проведення лекцій і семінарів» – відмічає 
О. Подорожний, керівник впроваджувального центру по продуктам 1C 
компанії ABBYY Україна [2]. На наш погляд допомогти вирішити цю 
проблему можуть центри кар’єри.  

Проблеми зв’язку вишів та роботодавців знаходяться в центрі уваги 
сучасних дослідників. Зокрема, перспективні напрями партнерської 
взаємодії між ІТ-освітою та ІТ-індустрією досліджувалися 
Т. Морозовою, І. Мендзебровським, Т. Ковалюк [4–6]. та ін. Підготовка 
фахівців в контексті організації виробничої практики аналізувалася 
Ф. Ільясовою, З. Сейдаметовою, Л. Усейновою [1–3] та ін. Теоретичні та 
практичні засади проведення контент-аналізу сайтів ВНЗ України 
розглянуті в роботах Л. Панченко [7], Т. Фінікової [8] та ін., контент-
аналізу сайтів кафедр ВНЗ – О. Смагіної та ін. Відзначимо, що поза 
увагою дослідників залишилася проблема аналізу діяльності центрів 
кар’єри та їх інтернет-представництв на сайтах українських вишів [9]. 
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Мета статті: провести контент аналіз представництв центрів кар’єри 
на сайтах провідних українських ВНЗ. 

Центр кар’єри – це підрозділ вищу, основна мета якого – 
комплексна підтримка студентів та випускників в галузі кар’єрної освіти, 
надання високоякісних і різнобічних послуг і програм з планування та 
розвитку кар’єри, які повинні допомогти студентам і випускникам у 
досягненні намічених кар’єрних цілей. 

Центри кар’єри повинні виступати в якості сполучної ланки між 
вузом та ринком праці, тобто роботодавцями. 

До основних завдань та функцій, які можуть виконувати центри 
кар’єри належать наступні [12]:  

Надання консультаційних послуг з професійної орієнтації та 
планування кар’єри для студентів і випускників, включаючи: 

• індивідуальне та групове консультування з питань поведінки на 
ринку праці та використання інструментів самомаркетінгу; 

• навчання способам ефективних ділових взаємин; 
• надання інформації про тенденції, прогнози розвитку ринку 

працевлаштування; 
• навчання методам побудови ділової кар’єри; 
• психологічне консультування з виявлення інтересів і здібностей. 
Надання можливостей для професійного росту, включаючи 

практики/стажування та громадську роботу/волонтерську діяльність 
студентів. 

Надання допомоги в пошуку роботи студентам і випускникам. 
Методичне, інформаційне, психологічне забезпечення «кар'єрних» 

орієнтації 
Створення ресурсно-інформаційної бази, що забезпечує ефективну 

роботу Центру. 
Здійснення профдіагностики і профконсультування. 
Надання консультаційно-освітніх послуг з питань планування 

кар’єри та пошуку роботи, адаптації на робочому місці. 
Надання освітніх послуг за допомогою освітніх програм (тренінгів, 

семінарів, навчальних курсів) спрямованих на пошук гідної роботи, 
розвиток і вдосконалення професійних компетенцій, ефективний 
розвиток кар’єри. 

Збір, обробка та розповсюдження інформації, пов’язаної з 
продовженням навчання, працевлаштуванням, практиками/стажуван-
нями, соціальними програмами і проектами. 

Встановлення зв’язків і розвиток співпраці з бізнес та державними 
структурами, міжнародними організаціями та ДУОНУ. 

Організація заходів з кар’єрного розвитку і працевлаштування 
(ярмарків кар’єри та вакансій, Днів кар’єрних можливостей, презентацій 
компаній та спеціальностей) 

Виходячи з наведених вище завдань та функцій проведемо аналіз 
сайтів центрів кар’єри українських вишів. 
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Для аналізу візьмемо українські вищі, які мають відповідні 
структурні підрозділи і увійшли до рейтингу складеного журналом 
«Деньги» [10] згідно опитування роботодавців. Кожному з навчальних 
закладів роботодавці могли виставити одну з чотирьох оцінок (або 
присвоїти своє проміжне значення), виходячи з того чи взяли б вони 
випускника цього закладу на роботу чи ні: 

• «0» (мінімальна) – означає «я не візьму на роботу, швидше за 
все». 

• «2» – говорить про згоду прийняти на зарплату нижче 
середньоринкової для даної категорії фахівців, якщо немає альтернативи. 

• «5» – присвоювалась в тому випадку, якщо роботодавець не 
проти такої кандидатури і може взяти на зарплату, рівну 
середньоринкової для даної категорії фахівців.  

• «10» (найвище значення) – відповідає готовності роботодавця 
взяти на роботу випускника на зарплату вище середньоринкової для 
даної категорії фахівців.  

Нижче наведено рейтинг (табл. 1).  
Таблиця 1 

Рейтинг ВНЗ з технічних спеціальностей [10] 
ВНЗ Середній бал 

НТУ «Київський політехнічний інститут» 
Центр розвитку кар’єри (http://rabota.kpi.ua/) 

8,3 

НТУ «Харківський політехнічний інститут»Центр кар’єри 
(http://www.career.kharkov.ua/index/0-17) 

7,4 

Національний університет «Львівська політехніка» 
Відділ працевлаштування та зв’язків з виробництвом 
(http://www.lp.edu.ua/node/955) 

7,1 

КНУ ім.  Тараса Шевченка  
Працевлаштування студентів та аспірантів (http://job.univ.kiev.ua/) 

6,3 

Донецький національний технічний університет 
Центр кар’єри (http://donntu.edu.ua/carera) 

6 

Харківський національний університет радіоелектроніки  
Отдел практики «Центр-Карьера»   
(http://nure.ua/university/structure/sections/career-center/  

5,7 

Одеський національний політехнічний університет  
Карьера-центр (http://career.opu.ua/rus/) 

5,6 

Дніпропетровський національний університет ім.  Олеся Гончара  
Відділ зв’язків з виробництвом 
(http://www.dnu.dp.ua/view/viddil_zvjazkiv_z_virobnictvom) 

4,8 

Запорізький національний технічний університет  
Служба працевлаштування 
(http://web.znu.edu.ua/vakansii/page/index.html) 

4,7 

Національний університет харчових технологій  
Відділ працевлаштування (http://nuft.edu.ua/job) 

4,4 

Полтавський національний технічний університет 
ім.  Ю. Кондратюка  
Відділ працевлаштування студентів і випускників 
(http://pntu.edu.ua/uk/employment.html) 

3,3 

Сумський державний університет  3,2 
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ВНЗ Середній бал 
Біржа праці СумДУ (http://job.sumdu.edu.ua/) 
Одеська національна академія харчових технологій  
Центр содействия трудоустройству студентов и 
выпускников (http://foodprofi.odessa.ua/) 

3,1 

Національна металургійна академія України  
Центр партнерства з підприємствами  
(http://cpe-nmau.net.ua/) 

3 

Аналіз сайтів центрів кар’єри проведений за наступними 
критеріями [7; 11]: 

Інформаційні сервіси: 
• Візитка підрозділу 
• Контактні данні 
• Офіційні документи 
• Інформація щодо заходів з кар’єрного розвитку і 

працевлаштування (ярмарків кар’єри та вакансій, Днів кар’єрних 
можливостей, презентацій компаній та спеціальностей) 

• Інформація щодо продовження навчання, працевлаштування, 
практики/стажування, соціальних програмам і проектів. 

• Інформація про надання освітніх послуг (тренінгів, семінарів, 
навчальних курсів). 

• Інформація щодо зв’язків та співпраці з бізнес та державними 
структурами, міжнародними організаціями.  

• Інформація щодо наявності вакансій для студентів та 
випускників. 

• Профдіагностика і профконсультування. 
• Сайт випускників 
• Інформація для роботодавців (ярмарок вакансій, додати вакансію) 
Комунікаційні сервіси: 
• Форум 
• Опити 
• Відгук про сайт, гостьова книга 
• Підрахунок числа відвідувань сайту 
Персоніфікаційні сервіси: 
• Реєстрація користувача (авторизований доступ до частини 

інформації) 
• Налаштування зовнішнього виду сайту користувачем 
• Можливість авторизованого редагування інформації 
Навігаційні сервіси: 
• Пошук по сайту 
• Мапа сайту 
Лінгвістичні сервіси: 
• Українська версія 
• Англійська версія 
• Російська  
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Зміст: 
• Зміст динамічний, є гіперпосилання на додатковий матеріал, 

перехресні посилання 
• Зміст своєчасно оновлюється 
• Матеріал чітко структурований 
Дизайн: 
• Легкість для читання інформації (оптимальне поєднання фону і 

кольору шрифту) 
• Дизайн не нав’язливий, без зайвих нашарувань 
• Естетичний (правильно дібрана кольорова гама, оптимальне 

співвідношення графіки і тексту) 
Видимість (показники були пораховані за допомогою сайту 

http://www.cy-pr.com/analysis/ (показники 27 серпня 2016 р.): 
• Яндекс тИЦ (CY) (тематичний індекс цитування – індекс 

цитування веб-сайтів, що складається компанією «Яндекс» за власним 
алгоритмом. Полягає у визначенні якісної характеристики Інтернет 
ресурсів – посилань на них з інших сайтів. Має значення від 0 до 160000 
(у самого Яндекса); 

• Google PageRank (PR) (це критерій оцінки сайтів, який 
застосовується пошуковою системою Google. Даний показник свідчить 
про авторитетність Інтернет ресурсу з точки зору Google. Основна 
відмінність PageRank від тИЦ полягає в тому, що цей показник 
розраховується окремо для кожної сторінки Інтернет проекту. PR буває 
від 0 до 10. Як правило зустрічаються значення від 0 до 4, PR 5 і вище 
свідчить про авторитетність ресурсу). 

• Можливість відображення на мобільних телефонах та планшетах 
(2 – так, 1 – може відображатись не коректно, 0 – ні). 

Представлені показники (крім показника «Видимість») були оцінені 
за наступною шкалою: 

• 0 – характеристика відсутня або не відповідає її формулюванню 
у рубрикаторі, 

• 1 – відповідає певною мірою, 
• 2 – відповідає достатньою мірою 
• 3 – відповідає значною мірою. 
Через велику кількість таблиць, які відображають оцінювання 

сайтів центрів кар’єри вишів за всіма показниками ми подаємо 
підсумкову таблицю (табл. 2). 
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Таблиця 2 
Показники, що характеризують сайти центрів кар’єри вишів 

Критерії 
Видимість 
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 т
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та
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НТУ «Київський 
політехнічний 
інститут» 

21 2 0 3 3 7 9 0 0 2 

НТУ «Харківський 
політехнічний 
інститут»  

24 6 0 6 3 7 9 10 0 1 

Національний 
університет 
«Львівська 
політехніка» 

13 0 0 4 6 2 9 190 0 2 

КНУ ім. Тараса  
Шевченка 

20 3 0 1 6 6 7 1600 0 2 

Донецький 
національний 
технічний 
університет  

3 0 0 3 9 1 4 2100 0 1 

Харківський 
національний 
університет 
радіоелектроніки   

4 0 0 3 9 0 9 10 0 1 

Одеський 
національний 
політехнічний 
університет  

5 0 0 3 9 9 9 0 0 1 

Дніпропетровський 
національний 
університет 
ім. Олеся Гончара  

4 0 0 6 9 2 9 325 0 2 

Запорізький 
національний 
технічний 
університет 

8 0 0 6 3 2 9 300 0 2 

Національний 
університет 
харчових технологій 

6 0 0 3 9 3 5 325 0 2 

Полтавський 
національний 
технічний 

19 3 0 6 9 6 9 0 0 2 
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Критерії 
Видимість 
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університет 
ім. Ю. Кондратюка 
Сумський 
державний 
університет 

19 0 3 6 3 6 9 1200 0 1 

Одеська 
національна 
академія харчових 
технологій 

13 0 0 6 3 9 9 10 0 1 

Національна 
металургійна 
академія України 

23 0 0 6 6 9 9 0 0 1 

 

Представлені данні свідчать, що найбільш слабким місцем усіх 
сайтів є «Комунікаційні сервіси»: тільки на чотирьох сайтах (НТУ 
«Харківський політехнічний інститут», Харківський національний 
університет радіоелектроніки, Полтавський національний технічний 
університет ім. Ю. Кондратюка, Одеська національна академія харчових 
технологій) користувачі можуть залишити свої відгуки про сайт і лише 
один містить статистику відвідувань користувачів (НТУ «Харківський 
політехнічний інститут»). Ще гірші показники за критерієм 
«Персоніфікаційні сервіси» – тільки сайт Сумського державного 
університету дозволяє зареєструвати користувача. Це говорить про те, 
що данні структурні підрозділи слабо орієнтовані на зворотній зв’язок. 
Не дуже втішно виглядають показники за критерієм «Видимість» – всі 
сайти мають нульове значення за показником Google PageRank (PR) та 
невисокі за показником Яндекс тИЦ (CY). За критерієм «Інформаційні 
сервіси» 6 з 14 сайтів мають від 3 до 8 балів – сайти отримали бали за 
показники «Візитка сайту» та «Контактні данні». Лише один сайт 
(Сумський державний університет) отримав бали за показником 
«Офіційні документи»  

Цікавий факт – «54% студентів не знають про існування 
університетських служб організації практики та сприяння 
працевлаштуванню» [8, с. 90]. 

Висновки. Проведене дослідження сайтів центрів кар’єри 
українських вишів показало: 
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• недостатню орієнтованість сайтів на користувача – студента, 
випускника (практично на всіх сайтах відсутні сайти випускників), 
роботодавця;  

• невисокий рівень авторитетності (за показником Google PageRank 
(PR) та якісні характеристики (за показником Яндекс тИЦ (CY);  

• відсутність на сайтах інформації, щодо нормативних документів, 
які регулюють взаємовідносини між вишами та роботодавцями. 

Незважаючи на вказані недоліки слід зазначити, що поява у складі 
вишів такого структурного підрозділу як центри кар’єри дозволить 
значно покращити існуючі можливості студентів та випускників в галузі 
кар’єрної освіти, допоможе студентам і випускникам у досягти 
намічених кар’єрних цілей. 

Напрямки подальшого дослідження: розробка методичних 
рекомендацій для інтернет-представництв центрів кар’єри з урахуванням 
закордонного досвіду проектування таких центрів. 
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Самовілова Н. О. Контент-аналіз центрів кар’єри провідних 

українських ВНЗ 
В Україні згідно з офіційною статистикою, кон’юнктура 

зареєстрованого ринку праці протягом 2014-2015 рр. та в січні 2016 р. 
характеризується значним перевищенням пропозиції робочої сили над її 
попитом, тому проблема працевлаштування випускників на даний час 
стоїть дуже гостро. Як свідчать дослідження рівень підготовки 
випускників вишів не завжди відповідає постійно зростаючим потребам 
ринку. Допомогти вирішити цю проблему можуть центри кар’єри. У 
статті розглянуто поняття «центр кар’єри», описані основні завдання та 
функцій, які можуть виконувати данні структурні підрозділи. 
Представлено рейтинг українських вишів за технічними 
спеціальностями. Наведено критерії та охарактеризовано показники за 
якими проведено контент аналіз представництв центрів кар’єри на сайтах 
провідних українських вишів. Описані результати аналізу та зроблені 
відповідні висновки. 

Ключові слова: центри кар’єри, сайт вишу, контент-аналіз, 
Інтернет-ресурси. 

 
Самовилова Н. А. Контент-анализ центров карьеры ведущих 

украинских вузов  
В Украине согласно официальной статистике, конъюнктура 

зарегистрированного рынка труда в течение 2014-2015 гг. и в январе 
2016 г. характеризуется значительным превышением предложения 
рабочей силы над ее спросом, поэтому проблема трудоустройства 
выпускников в настоящее время стоит очень остро. Как показывают 
исследования, уровень подготовки выпускников вузов не всегда 
соответствует постоянно растущим потребностям рынка. Помочь решить 
эту проблему могут центры карьеры. В статье рассмотрено понятие 
«центр карьеры», описаны основные задачи и функции, которые могут 
выполнять данные структурные подразделения. Представлен рейтинг 
украинских вузов по техническим специальностям. Приведены критерии 
и дана характеристика показателей, по которым проведено контент 
анализ представительств центров карьеры на сайтах ведущих украинских 



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

 208 

вузов. Описанны результаты анализа и сделаны соответствующие 
выводы. 

Ключевые слова: центры карьеры, сайт вуза, контент-анализ, 
Интернет-ресурсы. 

 
Samovilova N. Content Analysis of the Career Centers of Leading 

Ukrainian Universities 
In Ukraine, according to official statistics, the registered labor market 

conditions during the 2014-2015 yy. and in January 2016 y. is characterized 
by significant excess of labor supply over its demand, so the problem of 
employment of graduates now is very serious. Studies show that the level of 
training graduates do not always correspond to the ever-growing needs of the 
market. To help solve this problem may be the career centers. The article deals 
with the concept of "career center" describes the basic tasks and functions that 
can perform these structural units. Submitted rating of Ukrainian universities 
in technical specialties. The criteria and characteristics of indicators on which 
conducted content analysis of career centers at sites representative of leading 
Ukrainian universities. Description of the analysis and draw appropriate 
conclusions. 

Key words: career centers, the university's website, content analysis, 
Internet resources. 
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ЯК СКЛАДНИК 

ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ НАВЧАННЯ 
 

Тенденції розвитку світової спільноти, формування сучасного 
інформаційного суспільства, інтеграція України в європейський освітній 
простір, підвищення ролі комунікації в перетворювальних процесах усіх 
галузей суспільного розвитку спонукають до активізації процесу 
формування комунікативної культури майбутніх поліцейських, 
незалежно від їх професійного спрямування. Практика переконливо 
свідчить, що лише висока освіченість і загальний культурний розвиток 
особистості фахівця здатні забезпечити його конкурентоспроможність на 
сучасному ринку праці, успішність розв’язання професійних проблем, 
ефективність міжособистісної взаємодії та майстерність професійного 
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спілкування й партнерства з іншими. Цікавим є те, що основним 
фактором, що забезпечує прогресивний розвиток поліції в європейських 
країнах є освітній і культурний рівень поліцейських, а поліцейська освіта 
розглядається як могутній резерв підвищення ефективності поліцейської 
діяльності [2, с. 38].  

Одним із пріоритетних складників професійної підготовки є 
комунікативна компетентність майбутнього поліцейського. Особливої 
актуальності ця проблема набуває для здобувачів вищих навчальних 
закладів МВС України, оскільки помилковою є думка про другорядність 
комунікативної компетентності в системі професійної підготовки 
майбутніх правоохоронців та ігнорування її формування, у результаті 
чого курсанти (студенти) нездатні самостійно створювати і продуктивно 
розв’язувати комунікативні ситуації, що передбачають активну соціальну 
взаємодію, не володіють уміннями й навичками соціального мислення, 
соціальної фасилятивності, рефлексії, роботи в команді тощо.  

В умовах розвитку демократичного суспільства в Україні 
першочерговим завданням працівників поліції є вміння ефективно 
спілкуватися та отримувати достовірну інформацію. Адже саме завдяки 
комунікативним умінням, а не застосуванню насильства і фізичної сили 
поліцейський повинен виконувати свої функції. 

Різні аспекти проблеми формування компетентності досліджували 
А. Добрович, Л. Петровська, Л. Пуховська, С. Сисоєва, О. Юрчук та інші. 
Деякі питання професійної компетентності працівників підрозділів 
поліції розглядали О. Єлісєєв, Н. Кулик, В. Тюріна. 

Мета статті – аналіз засад формування комунікативної компетентності 
майбутніх поліцейських у вищих навчальних закладах МВС України. 

Термін «комунікативна компетентність» розглядається 
дослідниками як готовність особистості до здійснення комунікативної 
діяльності (Ю. Азаров, М. Коць, Н. Кузьміна, Д. Узнадзе та ін.); як 
здатність установлювати, підтримувати необхідні контакти з іншими 
людьми, що ґрунтується на певній сукупності знань, умінь і навичок, які 
забезпечують ефективне спілкування та передбачають уміння змінювати 
його глибину і коло, розуміти і бути зрозумілим для партнера по 
спілкуванню (Г. Васильєв, В. Кан-Калік, Ю. Жуков, Я. Коломінський, 
Л. Петровська); як відповідне прагматичне використання соціальних 
знань і навичок у спілкуванні (Г. Васильєв, О. Леонтьєв); як комплекс 
здібностей особистості (В. Гаркуша, М. Заброцький, К. Платонов та ін.); 
як комплекс особистісних якостей (Г. Айзенк, П. Горностай, В. Злівков, 
Р. Кеттел, М. Молоканов, Г. Оллпорт та ін.); як один із чинників 
досягнення особистістю вершин професіоналізму (А. Деркач, 
Н. Кузьміна, С. Максименко, Л. Орбан-Лембрик та ін.). 

Комунікація в педагогіці зводиться здебільшого до технологічного, 
інформаційного, мовленнєвого аспекту означення спілкування як суто 
технологічного засобу передачі інформації. З іншого боку, вона 
сприймається як щось таке, що не може бути визначальним у 
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педагогічному процесі, як матерія, яка є нейтральною відносно сутності, 
змісту, цінностей педагогіки. Звідси й виникає потреба в дослідженні та 
введенні в науковий обіг понять із детальним тлумаченням їх 
методологічних та науково-педагогічних базисів. Одним із таких понять, 
яке нині зайняло чільне місце, є комунікативна компетентність 
майбутнього правоохоронця як інтегральне поняття, яке здатне 
поєднувати в собі лінгвістичний, психологічний та педагогічний смисл. 

Поняття компетентності органічно зв’язано з дефініцією 
«компетенція». По суті, компетентність – це сукупність компетенцій, її 
ядро, серцевина. Відзначимо, що в різних тлумачних словниках поняття 
«компетентний», хоча і дещо відрізняються за своїм змістом, але 
включають два загальних аспекти: 1) певні знання людини у певній 
галузі, яка з чим-небудь добре обізнана, тямуща; 2) певні повноваження, 
повноправність. Компетентний характеризується як: 1) той, хто має 
достатні знання в певній галузі, який з чим-небудь добре обізнаний, 
тямущий; який ґрунтується на знанні, кваліфікації; 2) який має певні 
повноваження, повноправний, повновладний [6, с. 40]. 

Зазначимо, що поняття «комунікативна компетенція» і 
«комунікативна компетентність» співвідносимо як: 1) загальне і 
конкретне; 2) потенційне і актуальне; 3) когнітивне (знання змісту 
комунікативної компетенції) і особистісне (володіння курсантом 
(студентом) цією компетентністю, що передбачає також особистісне 
ставлення до неї й до предмета професійної діяльності); 4) задане 
(наперед визначений зміст комунікативної компетенції) і опановане 
(досвід успішної професійної діяльності). З огляду на це комунікативною 
компетенцією називаємо відповідні знання, уміння й навички, а також 
ставлення, які можна застосувати в професійній та інших видах 
діяльності, а комунікативною компетентністю – досвід успішного 
здійснення професійної діяльності з реалізації визначеної компетенції. 

Важливим складником у процесі формування комунікативної 
компетентності майбутніх правоохоронців є формування культури 
мовлення, тобто знання норм мови, уміння правильно вживати різні 
мовленнєві форми, що сприяє засвоєнню отриманої інформації, виховує 
мовленнєву грамотність, дисциплінує їхнє мислення. Зауважимо, що ці 
вміння в науковій літературі трактують як «уміння застосовувати прийом 
відповідного наукового методу пізнання в умовах розв’язання навчальної 
проблеми, у процесі виконання навчально-дослідницького завдання [1, 
с. 107]; як «складне психічне утворення (синтез дій інтелектуальних, 
практичних, самоорганізації та самоконтролю, засвоєних і закріплених у 
способах діяльності), яке лежить в основі готовності до пізнавального 
пошуку і виникає в результаті управління навчально-дослідницькою 
діяльністю» [3, с. 29].  

Професія правоохоронця належить до групи спеціальностей на 
рівні «людина-людина», що визначаються підвищеною мовленнєвою 
відповідальністю, де слово – це дієвий інструмент, від опанування якого 
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залежить не лише кінцевий результат роботи, але й доля окремих 
громадян, а іноді – і всього суспільства. Зважаючи на те, що у вишах 
МВС України процес навчання відбувається за кредитно-модульною 
технологією навчання, оцінювання знань, умінь і навичок курсантів 
(студентів) із навчальних дисциплін здійснюється на основі результатів 
поточного, модульного і підсумкового контролю знань. Їх об’єктами є 
засвоєні знання з мовних дисциплін, опанування яких передбачено 
навчальним планом спеціальності («Українська мова професійного 
спрямування», «Культура професійного мовлення», «Культура слова», 
«Юридичне документознавство» тощо), сформовані вміння й навички 
майбутніх правоохороців, систематичність та активність їхньої роботи 
під час аудиторних занять (лекції, практичні, семінарські заняття та ін.); 
рівень засвоєння навчального матеріалу, пропонованого для 
самостійного та індивідуального опрацювання; виконання контрольних 
модульних робіт, індивідуальних науково-дослідних завдань; виконання 
завдань підсумкового контролю.  

Ефективність формування в майбутніх правоохоронців ВНЗ МВС 
України комунікативної компетентності залежить від низки психолого-
педагогічних умов. О. Ушаков до таких умов зараховує: гуманізацію 
педагогічного процесу (активну позицію курсанта (студента) в 
навчальній діяльності, суб’єкт-суб’єктні взаємини); створення 
розвивального середовища (самостійна навчально-дослідницька 
діяльність, реалізація індивідуальних інтересів); поетапний розвиток в 
курсантів (студентів) комунікативної компетентності (формування 
внутрішньої мотивації, виконавчі дії, оцінювання досягнень, корекційні 
дії) [7, с. 112]. Дещо інші чинники, що впливають на успішне 
формування комунікативної компетентності, виокремлює Л. Репета: 
перманентний характер; наявність досвіду реалізації цієї компетентності 
під час розв’язання різнотипних завдань, не обов’язково пов’язаних із 
засвоєнням навчального матеріалу; бажання не лише самостійно 
працювати з обраної теми дослідження, а й активно брати участь у 
спеціально організованих дослідницьких проектах; наявність необхідних 
і достатніх предметних знань для пізнання нового [4]. 

Негативними чинниками, що ускладнюють процес формування в 
майбутніх правоохоронців комунікативної компетентності, уважаємо: 
1) боязнь висловлювати власну думку; 2) свідоме чи підсвідоме 
стримування нетрадиційних (незвичних) підходів до розв’язання мовних 
проблем; 3) стереотипність думок, звичка виконувати типові завдання 
стандартним способом; 4) нездатність переходити від одного погляду до 
іншого, змінювати пізнавальну перспективу. 

На початкових етапах становлення майбутнього поліцейського 
розвиток комунікативної компетентності проходить шлях від рівня 
інтуїтивного освоєння суб’єктом діяльності тієї чи тієї здатності – 
комунікативно-мовленнєвої, соціально-перцептивної чи інтерактивної – 
до рівня свідомого її опанування. Тим часом, на етапах професійної 
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зрілості, у тому числі професійної майстерності, обрання для реалізації в 
ході міжособистісної взаємодії та розвиток цих здатностей має зазвичай 
усвідомлений характер. Це пов’язано, по-перше, з потребою розв’язання 
конкретних фахових завдань; по-друге, з психологічним розвитком 
особистості, соціальною необхідністю її комунікативного та морального 
самовдосконалення. 

Ми погоджуємось із твердженням більшості науковців про те, що 
поняття «професійно-комунікативна компетентність» у порівнянні із 
«комунікативною компетентністю» є вужчим, оскільки критерії 
професійної діяльності майбутнього поліцейського зумовлюють 
наявність в адресанта мовлення ряду комунікативних умінь, що можуть 
бути характерні та обов’язкові тільки для цього виду діяльності [5, с. 39]. 

Отже, на основі аналізу низки поглядів та підходів щодо 
визначення сутності поняття «комунікативна компетентність 
майбутнього поліцейського», його змістового наповнення, основних 
ознак та застосування, ми розуміємо комунікативну компетентність 
майбутнього поліцейського як складне інтегративне особистісне 
утворення, що являє собою сукупність достатньо сформованих 
професійних знань, комунікативних умінь і навичок, емоційно-ціннісних 
орієнтацій поліцейського, які забезпечують ефективність його 
комунікативної взаємодії з членами соціуму. 

Таким чином, комунікативна компетентність є важливою 
складовою професійної підготовки майбутнього поліцейського – 
основою його професіоналізму. Як інтегральне особистісне утворення, 
вона забезпечує успіх поліцейського у виконанні ним професійно-
комунікативної діяльності, здатність до неперервної комунікативної 
освіти, збагачення особистого комунікативного досвіду. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в розробці 
структури комунікативної компетентності майбутніх поліцейських. 
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Царьова І. В. Комунікативна компетентність майбутніх 

поліцейських як складник інтегративного підходу навчання 
У статті розкрито особливості формування комунікативної 

компетентності майбутніх поліцейських у вищих навчальних закладах 
МВС України. Наголошено, що ефективність формування в майбутніх 
правоохоронців ВНЗ МВС України комунікативної компетентності 
залежить від низки психолого-педагогічних умов. Зазначено, що поняття 
«професійно-комунікативна компетентність» у порівнянні із 
«комунікативною компетентністю» є вужчим, оскільки критерії 
професійної діяльності майбутнього поліцейського зумовлюють 
наявність в адресанта мовлення ряду комунікативних умінь. 
Акцентовано увагу на те, що комунікативна компетентність майбутнього 
поліцейського є інтегральним поняттям, яке здатне поєднувати в собі 
лінгвістичний, психологічний та педагогічний смисл. Підкреслено, що 
комунікативна компетентність як інтегральне особистісне утворення, 
забезпечує успіх поліцейського у виконанні ним професійно-
комунікативної діяльності. 

Ключові слова: комунікація, компетентність, комунікативна 
компетентність, професійно-комунікативна компетентність, 
інтегративний підхід. 

 
Царёва И. В. Коммуникативная компетентность будущих 

полицейских как составляющая интегративного подхода обучения 
В статье раскрыты особенности формирования коммуникативной 

компетентности будущих полицейских высших учебных заведениях 
МВД Украины. Отмечено, что эффективность формирования у будущих 
правоохранителей коммуникативной компетентности зависит от ряда 
психолого-педагогических условий. Указано, что понятие 
«профессионально-коммуникативная компетентность» по сравнению с 
«коммуникативной компетентностью» является более узким, поскольку 
критерии профессиональной деятельности будущего полицейского 
обусловливают наличие в адресанта речи ряда коммуникативных 
умений. Акцентировано внимание на том, что коммуникативная 
компетентность будущего полицейского является интегральным 
понятием, которое способно сочетать в себе лингвистический, 
психологический и педагогический смыслы. Подчеркнуто, что 
коммуникативная компетентность как интегральное личностное 
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формирование, обеспечивает успех полицейского в исполнении им 
профессионально-коммуникативной деятельности. 

Ключевые слова: коммуникация, компетентность, коммуникативная 
компетентность, профессионально-коммуникативная компетентность, 
интегративный подход. 

 
Tsareva I. CommunicativeCompetence of Future Police Officers as 

Part of an Integrative Approach of Learning 
The article reveals peculiarities of formation of the communicative 

competence of the future officers of higher educational institutions of MIA of 
Ukraine. The formation of professional competence is a process that continues 
throughout a professional activity and, in fact, begins long before. It is 
therefore necessary to address the question of formation of professional 
competence and its components in the course of vocational training in the 
conditions of high school. It is noted that the effectiveness of formation at the 
future of law enforcement officers communicative competence depends on a 
number of psychological and pedagogical conditions. It is indicated that the 
concept of «professional-communicative competence» in comparison with 
«communicative competence» is narrower, since the criteria of professional 
work of the police are responsible for the future presence of the sender of a 
number of speech communication skills. Personal, in which a person should 
possess such personal qualities as responsibility, organization, and 
commitment. The attention to the fact that the communicative competence of 
the future of the police is an integral concept that is able to combine linguistic, 
psychological and pedagogical meanings. It was emphasized that 
communicative competence as an integral personal formation, ensures the 
success of the police in the performance of their professional and 
communicative activity.  

Key words: communication, competence, communicative competence, 
professional-communicative competence, integrative approach.   
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РОЛЬ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНОЇ 
МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВУЗІВ 

 
Зміни в сучасному українському суспільстві, які відбуваються на 

всіх рівнях ведуть за собою і переоцінку освітніх орієнтирів. Якщо 
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раніше метою вищої освіти було формування у випускника ґрунтовних 
знань, умінь та навичок, то тепер, з доступністю будь-якої інформації 
акцент зрушується на формування у студентів навичок навчання, 
здатності та бажання до самовдосконалення та самоосвіти. Виникає 
потреба в полідисциплінарному спеціалісті, який володіє такими 
надпрофесійними здібностями, як здатність працювати в команді, 
проявляти ініціативу, мати пошукове мислення та можливості 
вирішувати міждисциплінарні задачі. У зв’язку з бурхливим розвитком 
науки і техніки, а також неминучими змінами в різних галузях наук, 
знання, отримані в ході навчання в університеті дуже швидко 
застарівають. Саме тому велику увагу зосереджено на самостійному 
навчанні (наукова література, додаткові он-лайн курси, Інтернет ресурси) 
самовдосконаленні та саморозвитку. Ідея безперервного навчання 
отримала популярність в Європі і США, а його необхідність і 
актуальність не викликає сумнівів. Актуальність проблеми підготовки 
фахівців полягає в необхідності підготувати їх таким чином, що їх знання 
не втратили своєї актуальності протягом тривалого часу. На думку 
експертів, 5% теоретичних і 20% професійних знань щорічно 
оновлюється. США встановили конкретну одиницю виміру для 
«старіння» знань – «період напіврозпаду знань». Цей термін відноситься 
до тривалості часу з моменту закінчення, коли, в результаті нової 
науково-технічної інформації, компетентність фахівців знижується на 
50%. Цей період різко скорочується в останні десятиліття. Аналіз 
словника професій зазначає, що протягом останньої чверті двадцятого 
століття, 13 тисяч концепцій були виключені і нові 11 тисяч були 
добавлені [2, с. 27]. 

Не викликає сумнівів, що випускники мають бути особистісно 
мобільними тобто здатними до творчої діяльності, ефективного 
спілкування, самостійного критичного мислення, вміти знаходити 
нестандартні рішення в нових ситуаціях щоб бути конкурентоздатними 
на ринку праці. Сьогодення надає студенту безліч можливостей і саме від 
нього залежить не тільки навчальний, професійний рівень, а його статус. 
В процесі освітньої Євроінтеграції України подальшого поширення 
набуває академічна мобільність. У науковій літературі під академічною 
мобільністю розуміється переміщення фізичної особи (студента або 
співробітника вищого навчального закладу) на певний період до 
навчального закладу іншої країни з метою навчання, викладання та 
дослідження, з обов’язковим поверненням до рідної країни після 
завершення певного періоду. Академічна мобільність надає індивіду 
можливість самостійно формувати свою освітню траєкторію, у рамках 
освітніх стандартів обирати предмети, курси, навчальні заклади згідно зі 
своїми нахилами та бажаннями. В НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 
створено відділ академічної мобільності, який надає інформацію та 
сприяє участі студентів та викладачів в різноманітних програмах 
(ЕРАЗМУС+,The VISBY Program, DAAD та ін.), існує програма 
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подвійного диплома (частина навчання відбувається в Україні, інша – за 
кордоном згідно з угодою між університетами). Отже необхідно 
виховувати особистісно мобільних студентів, здатних прийняти участь у 
вищезазначених програмах. На думку Т. Котмакової особистісна 
мобільність – це інтегративна якість особистості, що виявляється у 
сформованій мотивації до навчання, здатності до творчої діяльності, 
ефективного спілкування і дає особистості змогу перебувати в процесі 
активного творчого саморозвитку. До педагогічних умов, що сприяють 
ефективному формуванню особистісної мобільності вчена відносить: 
побудову освітнього процесу згідно з потребою особистості в активній 
творчій самореалізації, організацію діалогічного спілкування викладача і 
студентів на основі гуманізації взаємодії суб’єктів освітнього процесу, 
розвиток творчих здібностей майбутніх спеціалістів за допомогою 
активних методів навчання [3, с. 8]. Мета статті – обґрунтувати 
доцільність та необхідність використання методу проблемно-
орієнтованого проекту для розвитку особистісної мобільності студентів у 
вищому навчальному закладі.  

Основною проблемою української вищої освіти, на думку самих 
студентів, є недостатня увага до практики, відірваність між теорією і 
практикою. Студенти набувають знання на лекціях, семінарах, 
практичних заняттях, колоквіумах, але їм не вистачає практичного 
застосування набутих знань, формування навичок, відчуття своєї 
компетентності та здатності на практиці вирішувати виробничі завдання. 
В Данії ця проблема в деяких вузах вирішена саме завдяки проблемно-
орієнтованим проектам, які займають 50% навчального часу. 

Проблемно-орієнтований проект заснований на 
міждисциплінарному підході та являє собою сумісну роботу студентів в 
групі по темі, яка була обрана групою згідно з інтересами її учасників і 
виконується самою групою під керівництвом викладача [4, с. 118]. В 
навчальному процесі функціонують не два, а три суб’єкта: 
викладач/лектор, студент і викладач/керівник проекту. Основна ідея цієї 
навчальної моделі, що студент краще та наполегливіше буде засвоювати 
учбовий матеріал, якщо розпочне з пошуку та постановки проблеми, яка 
його дійсно цікавить. Не має однозначних відповідей: «вірно», «не 
вірно»; студенти вирішують проблему, роздивляючись та обговорюючи 
різні варіанти, підходи, точки зору, і саме в сумісному науковому пошуку 
полягає основна ідея методу. Студенти розподіляються на групи по  
2-8 осіб. Викладачі виступають перед студентами з презентаціями 
запропонованих тем ( в сфері їх наукових інтересів). Група обирає тему 
(проблему), яка має бути актуальною, представляє цінність для реального 
життя, може зацікавити потенційного чи реального замовника. Під час 
роботи над проектом її формулювання може уточнюватись, та дещо 
змінюватись. Термін виконання одного проекту – один семестр. В 
наступному семестрі розпочнеться інший проект в новоствореній 
проектній групі з іншим науковим керівником.  
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Існують певні організаційні моменти для забезпечення ефективної 
роботи групи. Студенти заключають договір, щодо визначення обов’язків 
та специфічних функцій кожного учасника по відношенню до групи. В 
разі не виконання договору до студента можуть бути застосовані санкції 
аж до відрахування із проектної групи. Це має величезний виховний 
ефект – студенти стають більш відповідальними, організованими, 
усвідомлюючи, що результат роботи всієї групи безпосередньо залежить 
від внеску кожного її учасника. Не відкладають виконання завдань, і в 
разі виникнення проблем шукають допомоги у членів своєї групи чи 
керівника. Проектна група зустрічається для обговорення проекту, яке 
відбувається жваво та ефективно і ведеться протокол та записи 
обговорювань на базі яких відбувається подальший пошук. Протягом 
семестру проектна група зустрічається всього 3–7 разів з викладачем. 
Результатом проекту є письмово оформлена робота на 100 сторінок, яка 
великою мірою залежить від студентського самоуправління. Кожен 
проект має бути захищений кожним членом групи окремо. Захист – іспит 
приймають у студента два експерти: керівник проекту та зовнішній 
незалежний рецензент, викладач іншого вузу, представник підприємства 
чи фірми. Рецензент має ознайомитись з письмовим варіантом проекту, 
який йому висилають заздалегідь та оцінити його усний захист. Під час 
іспиту керівник і рецензент задають студенту запитання та за 
результатом захисту колегіально виставляють оцінку. Таким чином вже з 
першого курсу студенти навчаються захищати проекти, роблячи 
презентації, вміють логічно і переконливо доводити свою точку зору.   

А. Андерсен, директор Інституту психології та освіти Роскільдського 
університету (Данія), детально описав етапи роботи над проектом, на один 
з них нам хотілося б звернути особливу увагу. Формування проектної 
групи і основних принципів співробітництва в ній: 

• підбір своєї проектної групи, формування її складу, розвиток 
групового процесу, розкриття потенціалу групи – визначення її сильних 
та слабких сторін; 

• визначення рамок предметного змісту, визначення рівня 
розробки теми в проекті; 

• встановлення часових меж та ресурсної бази проекту; 
• розробка правил співробітництва всередині групи, розподіл 

функцій між учасниками групи, визначення правил співробітництва з 
керівником проекту; 

• досягнення домовленості щодо робочих зустрічей проектної 
групи і формах комунікації, взаємодії членів групи; 

• вирішення конфліктних ситуацій [1]. 
Особливу увагу приділено організації роботи всередині групи, 

оскільки саме правильно і чітко організована робота є запорукою 
подальшого успіху. Взагалі основна мета проблемно-орієнтованого 
проекту – залучення студента в реальний дослідницький процес, 
навчання у майстра, поруч з майстром, передачу майстерності із рук в 
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руки. При чому викладачі мають бути діючими вченими. Керівник 
проекту має бути не тільки експертом, а й фасилітатором. Він не тільки 
має володіти темою, яку вибрала група і не тільки бути науковим 
керівником, а й бути здатним активізувати, стимулювати учбовий та 
пошуковий процес групи. Отже метод проблемно-орієнтованих проектів 
необхідно застосовувати в учбовому процесі українських вищих 
навчальних закладів, оскільки крім вирішення реальної та актуальної 
проблеми та набуття знань він розвиває особистість студента, його 
критичне мислення, можливість знаходити власні рішення в складних 
ситуаціях, здатність працювати в команді, комунікативні навички, які 
стануть йому у нагоді в професійному середовищі. Особливості 
застосування проблемно-орієнтованого проекту в технічному вузі 
стануть темою наших подальших досліджень.  
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Чіжова Н. В. Роль методу проектів у розвитку особистісної 

мобільності студентів вузів 
У статті розглянуто основні характеристики та особливості 

проблемно-орієнтованого проекту. Розкрита його основна сутність та 
вимоги до виконуючих сторін. Серед основних переваг цього методу 
виділена його практична значущість та розвивальний вплив, який він 
здійснює на студентів. Без сумніву, проекти сприяють розвитку 
пізнавальних навичок студентів, здатності орієнтуватися в 
інформаційному просторі, самостійно і творчо вирішувати проблеми, 
критично ставитись до отриманої інформації. В статті підкреслено, що 
формуванню особистісної мобільності студентів сприяє розвиток 
комунікативних навичок та навичок роботи в групі під час роботи над 
проектом. 
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Ключові слова: проблемно-орієнтований проект, особистісна 
мобільність, академічна мобільність, проектна група, міждисциплінарний 
підхід. 

 
Чижова Н. В. Роль метода проектов в развитии личностной 

мобильности студентов вузов 
В статье рассмотрены основные характеристики и особенности 

проблемно-ориентированного проекта. Раскрыта его основная сущность 
и требования к исполняющим сторонам. Среди основных преимуществ 
этого метода выделена его практическая значимость и развивающее 
влияние, которое он оказывает на студентов. Несомненно, проекты 
способствуют развитию познавательных навыков студентов, способности 
ориентироваться в информационном пространстве, самостоятельно и 
творчески решать проблемы, критически относиться к полученной 
информации. В статье подчеркивается, что формированию личностной 
мобильности студентов способствует развитие коммуникативных 
навыков и навыков работы в группе во время работы над проектом. 

Ключевые слова: проблемно-ориентированный проект, личностная 
мобильность, академическая мобильность, проектная группа, 
междисциплинарный подход. 

 
Chizhova N. The Role of the Project Method in the Development of 

Personal Mobility of University Students 
The article highlights the importance and essence of students’ personal 

mobility for achieving their goals and realization of their intentions. Active 
teaching methods are among pedagogical conditions to pursue this target. One 
of them is problem-oriented project. It bases on a multidisciplinary approach 
and collaboration in the group on the chosen topic, and performs by the group 
under the guidance of the teacher. The article reveals its main features and 
requirements, shows the experience of its implementation in Danish 
universities. The main advantages of this method highlight its importance and 
developing practical impact on students. Projects undoubtedly contribute to 
the development of students’ cognitive skills, the ability to search information, 
solve problems independently and creatively, and development of their critical 
attitude to the received information. The article emphasizes that the 
development of communicative and cooperative skills in group work during 
the project contributes into the formation of students’ personal mobility. 

Taking into account possibilities of problem-oriented project it should be 
widely used in the universities throughout our country. 

Key words: problem-oriented project, personal mobility, academic 
mobility, project team, interdisciplinary approach. 
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СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ТРАДИЦІЙНИЙ  
ТА ІННОВАЦІЙНИЙ КОНТЕКСТИ 

 
УДК 371.51+316.613.434 

 
О. С. Босак  
 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ КОРЕКЦІЇ ПОВЕДІНКИ АГРЕСИВНИХ 
ПІДЛІТКІВ У НАВЧАЛЬНО–ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 
 
Сьогоднішній процес входження України у європейський 

освітянський простір поставили завдання перегляду педагогічних засобів 
виховання учнів у загальноосвітньому навчальному закладі, зокрема, 
посилення виховного компоненту в системі освіти. Педагогічна наука і 
практика сьогодні довели, що серед актуальних проблем привертає увагу 
педагога до виконання таких функцій, які забезпечують можливість 
успішної організаційно-педагогічної діяльності в ЗОШ, що дозволяє 
говорити про виховну діяльність фахівців і педагогічного колективу 
загалом. Науковці підкреслюють, що становлення особистості завжди 
відбувається у взаємодії окремої людини з мікро- та макросоціумом, тобто 
матеріальним і культурним середовищем, а також у взаємодії з різними 
соціальними інститутами, зокрема, з сім’єю, громадою, релігійними 
спільнотами, формальними чи неформальними об’єднаннями.  

Нові реалії життєдіяльності людини  в Україні XXI століття, гостро 
поставили завдання наповнення змісту освіти і виховання підростаючого 
покоління новим духовним та інтелектуальним змістом. У той же час, аналіз 
наукових досліджень свідчить, що перебудова нашого суспільства, 
пов’язана з переходом до ринкових відносин, привела не лише до 
економічних та політичних змін, а й до зміни моральних норм поведінки 
людей і, особливо, молоді. Шкільні педагоги, батьки відзначають, що у 
дітей та підлітків зростає асоціальна спрямованість. Вони стали більш 
вразливими і водночас агресивними. Агресивна поведінка характеризується 
демонстрацією переваги в силі або застосуванням сили до іншої людини з 
метою заподіяння шкоди. При цьому агресивні тенденції у поведінці 
спостерігаються навіть у дітей молодшого шкільного віку [2]. 

Аналіз науково-педагогічних джерел та проведене анкетування 
підлітків і вчителів загальноосвітніх шкіл дають змогу стверджувати, що 
до провідних педагогічних умов корекції та профілактики агресивної 
поведінки учнів у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи 
належать: педагогічна освіченість сім’ ї, комунікативна майстерність 
учителя-вихователя, співробітництво школи і сім’ ї. 

Величезне значення для розуміння педагогічної освіченості мають 
дослідження І. Гребеннікова, З. Зайцевої, О. Звєрєвої, Т. Кулікової, 
О. Скнар, В. Сипченка [6], які свідчать що педагогічна культура в цілому 
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та педагогічна культура батьків зокрема розглядається педагогами та 
психологами не в комплексі складових частин, а переважно в її окремих 
проявах: педагогічний такт, спілкування в сім’ ї, спільна праця дитини з 
батьками, моральне виховання, культура мови тощо. 

Педагогічний досвід, наші спостереження переконують нас у тому, 
що саме сім’я може стати тим фактором, який породжує педагогічну 
занедбаність дітей. Від умов сім’ ї, від рівня її культури взагалі, а 
педагогічної зокрема залежить поведінка дитини, рівень її домагань, 
доцільність тих або інших потреб. 

Аналіз концепцій та теорій розвитку особистості, вивчення його 
складової – агресії та агресивної поведінки, зарубіжними та 
вітчизняними науковцями засвідчив, що агресивність формується 
переважно в процесі ранньої соціалізації в дитячому та підлітковому віці. 
Отже можна стверджувати, що саме цей вік найбільш сприятливий для 
профілактики і корекції. Дана теза стала основою нашого емпіричного 
дослідження агресивної поведінки, її профілактики і корекції у 
семикласників ЗОШ.  

В процесі спостереження, бесід, анкет і тестів (в середньому кожного 
року 60 учнів) нами встановлено, що основна кількість конфліктів 
відбувається у школі. Із них 32% – з учнями; 42% – із учителями; 10% – з 
адміністрацією школи; 16% конфліктують з батьками.  

В процесі дослідження рівневої агресивної мотивації підлітків нами 
був, використаний опитувальник Басса-Дарки. Результати за критеріями 
співвідношення високих та низьких показників наведені в діаграмі.  

 
 
З діаграми видно, що високий показник агресії переважає по шкалі 

«вербальна агресія», низький – «непряма агресія», що властиво 
підлітковому віку. Відповідно у виховному процесі щодо профілактики і 
корекції ми враховували дані результати. 

Причини збільшення агресивних проявів серед дітей та молоді в 
нашій країні сьогодні тісно пов’язані із сьогоденною соціально-
економічною й політичною нестабільністю у суспільстві – об’єктивно 
суб’єктивні потреби. У той же час є і більш суб’єктивні причини, які 
пов’язані з конкретною ситуацією й умовами виховання у родині, 
недоліками в організації навчально-виховного процесу в ЗОШ.  
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На наступному етапі був проведений аналіз самооцінки. У 60% 
підлітків самооцінка відповідає нормі. У 30% опитаних виявлено 
завищену самооцінку, а у 10% – занижений рівень самооцінки. Крім того 
учням був запропонований опитувальник «Батьків оцінюють діти», 
призначений для вивчення уявлень дитини про стиль сімейного 
виховання. На основі отриманих даних, можна припустити, у чому 
причини проблем, які в даний момент виникли в сім’ ї. 

Далі був проведений кореляційний аналіз даних щодо стилей 
сімейного виховання, рівнем самооцінки та видами агресивних проявів 
підлітків. 

У таблиці 1 представлені значущі коефіцієнти кореляції між 
показниками стилів сімейного виховання, агресивних тенденцій в 
поведінці підлітків та рівнем самооцінки. 

Таблиця 1 
Значущі коефіцієнти кореляції 

Показники агресії 
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Гіперпротекція     0,409   0,307 
Гіпопротекція  0,315  0,279     
Потреби-   0,283   0,298  0,46 
Н  0,332       
ПДЯ    0,325    0,384 
ФУ   0,311     0,299 
НБП 0,288 0,341 0,309   0,399   

ПНЯ 0,301 0,291  0,359 0,291 0,276 0,301 0,322 

Самооцінка  0,388 0,315  0,282 0,431   
 
Таким чином, в результаті кореляційного аналізу виявлено, що між 

показниками стилів сімейного виховання, самооцінкою та видами і 
формами агресії в підлітків існує достатньо високий ступінь позитивних 
взаємозв’язків. 

Загалом, у результаті проведеного дослідження встановлено, що 
певні негармонійні стилі (типи) сімейного виховання співвідносяться з 
певними видами, формами агресивної поведінки в підлітків та 
заниженою самооцінкою. 

Виявлено основні умови корекції агресивних підлітків у навчально-
виховному процесі загальноосвітньої школи. До найбільш ефективних 
серед них віднесено: рівень педагогічної культури сім’ ї, співробітництво 
школи та сім’ ї; навчальне середовище. 

Серед принципів, на яких має базуватись головна увага – педагогічний 
принцип доступності та якості освіти і виховання. Доступність як 
узагальнене поняття визначає спрямування всієї системи освіти. У свою 
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чергу, якість – показник узгодження соціальних потреб, наукових знань та 
їх результатів стосовно самої особистості. Тільки за таких умов освіта може 
трансформуватись у самоосвіту, діагностика – в самодіагностику, 
проектування – в самопроектування, а в цілому особистість зі стану 
пасивного пристосування має перейти на рівень активної соціалізації на 
принципах дотримання соціальних норм та розвитку здоров’я [4]. 

Особливу роль має шкільне самоврядування. Воно базується на 
саморусі школярів у вирішенні нагальних питань у навчальному закладі. 

Як соціальна стратегія, він включає: педагогічний або освітній 
підхід, просвітницький підхід, міжособистісне спілкування (проникнення 
в середовище), підхід мобілізації ресурсів. 

Сім’я та школа не в змозі вберегти дитину від проблем соціалізації. 
Значну роль відіграє сама дитина. Насамперед це ідеї саморозвитку, 
самопізнання, самовизначення, самоактуалізації, самотворчості, 
самовдосконалення, самореалізації, самовиховання. 

Профілактика і корекція агресивної поведінки учнів здійснюється у 
процесі навчання, виховання та безпосередньо самовдосконалення. 
Кожен із названих напрямів має свої специфічні форми, методи, засоби. 
У сукупності вони створюють операційно-діяльний компонент цілісного 
процесу самовдосконалення майбутнього громадянина. Так, на уроках 
вирішуються не тільки дидактичні завдання, але і виховні – формування, 
у першу чергу, загальнолюдських моральних якостей, у тому числі не 
агресивної поведінки. Але здійснюється це, головним чином, не через 
«словесні відступи», а через організацію навчально-пізнавальної 
діяльності учня. Кожне заняття виховує в учнів позитивні морально-
етичні якості працелюбства, шанобливого ставлення до учителя, 
навчальної дисципліни, однокласників, почуття відповідальності, етичної 
поведінки тощо. Назване відноситься не тільки до форм навчального 
процесу. У школі все повинно навчати і виховувати. А превентивний 
процес агресивної поведінки учнів повинен охоплювати когнітивну, 
афективну і психомоторну області особистості підлітка [8].  

Окрім форм навчання, в процесі профілактики і корекції агресивної 
поведінки підлітків у ЗОШ використовуються різноманітні 
цілеспрямовані форми виховного процесу. Ми їх умовно розділили на 
прості і комплексні. Прості – це ті форми у яких зміст виховної дії 
розкривається, в основному, за допомогою одного засобу та одного 
методу. До них ми віднесли виступ, етичну бесіду, зустріч з цікавими 
людьми, диспут, умовляння, несхвалення тощо. Комплексні 
характеризуються складністю структури, різноманітністю використаних 
засобів, методів. Більш яскравими з них, на нашу думку, можуть бути: 
різноманітні тематичні ранки, вечори (музичні, літературні тощо), КВК, 
українські обрядові карнавали, конкурси, екскурсії, тренінги вмінь 
життєдіяльності у соціумі, інші. 

У процесі дослідження нами встановлено, що профілактика і 
корекція агресивної поведінки підлітків у ЗОШ буде ефективним тільки 
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тоді, коли всі складові процесу: форми, методи, засоби, прийоми у 
тісному взаємозв’язку формують у них потребу до позитивного 
морально-етичного самовдосконалення [1]. 

Цей віковий період у силу своїх складностей і суперечностей є 
сенситивним для виникнення ситуацій, які порушують нормальний хід 
особистісного становлення, створюючи об’єктивні умови прояву 
агресивних тенденцій. Тому, можливості превентивного вихованого 
процесу набагато ефективніше інших засобів стримування. Наприклад, 
заходи правової профілактики повинні бути включені у свідомість 
підлітка, стати частиною його переконань. Форми, методи, прийоми 
гуманного виховання, відносини взаємної довіри і поваги руйнують 
асоціальні установки у неповнолітніх. Формують у них якості доброти, 
чуйності, співпереживання іншим. 

Ефективними формами превентивної роботи з підлітками можуть 
бути: демонстрація прикладів різних моделей поведінки; рольові ігри з 
включенням виховних ситуацій, які дають можливість перевірити на 
практиці позитивну поведінку; формування зворотного зв’язку у вигляді 
реакцій поведінку; методика перенесення позитивних якостей поведінки 
із навчальної ситуації в реальну життєву обстановку, інші.  

Головними завданнями учителя, класного керівника у виховному 
процесі профілактики і корекції агресивної поведінки підлітків у ЗОШ 
являється: спонукання кожного учня до усвідомлення у своєму етичному 
розвитку та життєдіяльності позитивних і негативних сторін поведінки; 
формування у майбутнього громадянина України переконання, що 
необхідно свідомо, систематично і цілеспрямовано займатися власним 
самовдосконаленням позитивних загальнолюдських якостей; 
прищеплювати прагнення до аналізування і правильного оцінювання 
рівня свого морально-етичного розвитку, своєчасного коригування 
життєдіяльності. 

Загалом, у педагогічній практиці проблема взаємодії сім’ ї та школи 
с однією з найважливіших і складних. Основна мета цієї взаємодії – 
допомогти учневі у вирішенні завдання його розвитку, навчити долати 
труднощі та перешкоди в його житті. Якщо батьки довіряють учителям, 
класному керівникові своїх дітей, то він не має права надавати допомогу 
дитині без відома й участі батьків. Це повинні усвідомити як батьки, так і 
вчителі. 

Головною умовою конструктивної допомоги школяру у вирішенні 
його проблеми – готовність до взаємодії з батьками. У взаємодії 
«педагог-батьки» провідним суб’єктом, який визначає якість, 
ефективність її, виступає педагог-професіонал. 

Здійснюючи взаємодію з батьками учнів, класний керівник повинен 
дотримуватися відповідних принципів, які допоможуть подолати певні 
труднощі в організації роботи з батьками, сприятимуть підвищенню її 
ефективності [9]. 
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Принцип рівноправності: вчителі і батьки рівноправні суб’єкти 
взаємодії, яка спрямована на вирішення проблем школяра, пов’язаних з 
віковими та індивідуальними особливостями. Педагогові притаманний 
професіоналізм, а батькам – досвід сімейного виховання, краще знання 
дитини. Ні класний керівник, ні батьки не повинні диктувати свої умови і 
здійснювати тиск зверху. 

Принцип безпечного діалогу: досягати загальної мети можна 
завдяки взаємній довірі між батьками учня і класним керівником. 
Учитель повинен пояснити батькам свою позицію, свою мету, 
погоджуючи їх з позицією та метою батьків. 

Принцип «пересікання поля впливів»: якщо вчителеві вдасться 
довести батькам, що він дійсно бажає добра їхній дитині, зацікавлений у 
її успіхах, благополуччі, що його намагання щирі, батьки приймуть його 
позицію і будуть відкритими до діалогу та співпраці. 

Принцип точки опору. Відповідно з цим принципом класний 
керівник повинен сприймати дитину такою, якою вона є, повинен бачити 
й називати батькам насамперед позитивне, що в неї є, а не тільки 
недоліки, які слід розглядати як проблему, що вимагає сумісного пошуку 
шляхів її розв’язання. 

Принцип конструктивності: будь-яка взаємодія педагога з батьками 
підлітка повинна мати чітку мету, спрямовану на певний результат. Не 
слід вести безпредметну розмову, яка може роздратувати батьків або 
викликати в них небажання подальшої співпраці. 

Принцип оптимізму: за жодних умов класний керівник не повинен 
демонструвати батькам свою невпевненість, розчарування, невіру в 
кращі результати і зміни. Оптимістична віра в учня, в його успіх і 
бажання допомогти йому в будь-якій ситуації – основа індивідуальної 
допомоги дитині, яку здійснює вчитель разом із батьками. 

Головне завдання класного керівника у співпраці та взаємодії його з 
батьками підлітка полягає у виявленні сімейних проблем дитини, 
доведенні їх свідомості батьків і сумісних зусиллях допомогти підлітку 
знайти шляхи їх вирішення. Батьки повинні пройти ці шляхи разом зі 
своїми дітьми, а класний керівник повинен їм допомогти. В цьому 
випадку доцільно вжити термін «психологічна педагогіка». Адже 
отримавши психологічну допомогу від вчителя учень звільниться від 
внутрішньої напруги, невизначеності, психологічного дискомфорту, і 
тільки тоді вчитель може розраховувати на хороший контакт, відкритість 
та довіру учня. На даному етапі психологічні знання учителя виступають 
запорукою сприйняття учнем педагогічних настанов. 
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Босак О. С. Педагогічні умови корекції поведінки агресивних 

підлітків у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи 
Статтю присвячено проблемі корекції поведінки агресивних школярів  

навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі. Були визначені 
основні періоди у розвитку проблеми корекції поведінки зазначеної вище 
категорії учнів. Уточнено сутність, структура і зміст корекції поведінки. 
Розроблено форми превентивної роботи з підлітками, що формують якості 
доброти, чуйності, співпереживання іншим. Обгрунтовано педагогічні 
умови корекції поведінки агресивних учнів, реалізація яких забезпечує 
зміну поведінки соціально дезадаптованих підлітків навчально-виховного 
процесу в загальноосвітній школі. Висвітлено педагогічні рекомендації для 
вихователів з питань організації процесу виховання агресивних підлітків, та 
для членів їх сімей, дотримуючись відповідних принципів: рівноправності, 
безпечного діалогу, пересікання поля впливів, точки опору, 
конструктивності, оптимізму, а також взаємодії сумісних зусилль які 
допоможуть підлітку знайти шляхи вирішення проблеми. 

Ключові слова: особистість, виховання, корекція поведінки, 
педагогічні умови корекції, педагогічної культури сім’ ї, комунікативне 
вміння педагога, навчально-виховного процесу. 

 
Босак О. С. Педагогические условия коррекции поведения 

агрессивных подростков в учебно-воспитательном процессе 
общеобразовательной школы 

Статью посвящено проблеме коррекции поведения агрессивных 
школьников учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной 
школе. Обозначены основные периоды в развитии проблем коррекции 
поведения данной категории учащихся. Определены сущность, структура и 
содержание коррекции поведения. Разработаны формы профилактической 
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работы с подростками, которые формируют качества доброты, 
заботливости, сопереживания другим. Определены педагогические условия 
коррекции поведения агрессивных школьников, реализация которых 
обеспечивает изменение поведения социально дезадаптованых подростков 
учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной школе. 
Представлены педагогические рекомендации для воспитателей по вопросам 
организации процесса воспитания агрессивных подростков и членов их 
семей, придерживаясь соответственно принципов: равноправия, 
безопасного диалога, пересекания поля влояния, точки опоры, 
конструктивности, оптимизма, а также взаимодействия общих усилий, 
которые помогут подростку найти пути решення проблемы. 

Ключевые слова: личность, воспитание, учебно-воспитательный 
процесс, трудновоспитуемость, коррекция поведения, педагогические 
условия коррекции, педагогическая культура семья, коммутативное 
мастерство учителя. 

 
Bosak O. Pedagogical Conditions of Dehavior Correction of 

Aggressive Teenagers in Educational and Upbringing Processes 
The article is devoted to the problem of the correction of behavior of 

aggressive schoolchildren in the course of educational-upbringing process at a 
general-education school. The main periods in the development of the problem of 
correcting the behavior of the above-mentioned category of pupils were defined. 
The essence, structure and content of the correction of behavior were specified. 
Developed forms of preventive work with adolescents. The essence, structure and 
content of the correction of behavior were specified; the conceptual peculiarity of 
the notion difficult pupils’ in its historical retrospective was revealed. Pedagogical 
conditions of the correction of aggressive schoolchildren behavior were 
substantiated and checked up; special program, the realization of which provided 
successful correction of socially maladjusted  senior pupils’ behavior in the 
educational-upbringing process of the general-education school was created and 
tested; problematic seminar on the aspects of tutor’s work with difficult 
schoolchildren was created and put into practical work of modern general 
education schools; special course “Pedagogical skill of a teacher in the work with 
difficult children” was already introduced into the educational process of some 
pedagogical educational institutions; pedagogical recommendations for tutors 
concerning the organization of the process of upbringing of socially school pupils, 
as well as for their families, were worked out. 

Key words: personality, upbringing, correction of behavior, pedagogical 
conditions of correction, pedagogical culture of a family, communicative skill 
of a teacher, educational and upbringing processes. 
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УДК 378.047 
 
Л. С. Верченко 
 
ТРЕНІНГИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 
Динамічність змін, що відбуваються, нові стратегічні орієнтири в 

розвитку економіки, політики, соціокультурної сфери актуалізували 
проблему якісної підготовки педагогічних кадрів для вищої школи. Якщо 
у відносно стабільних соціально-економічних умовах, за усталеної 
системи освіти, до особистості педагога пред’являлися нормативно 
схвалювані вимоги, а професійний розвиток особистості відбувався у 
процесі вдосконалення навчально-виховної роботи, то в умовах 
кардинальної зміни цілей і завдань вищої освіти, становлення нових 
освітніх структур, нового змісту освіти потрібні нові технології 
професійної підготовки майбутніх викладачів вищої школи, оскільки 
саме вони, у першу чергу, будуть виконувати місію переведення системи 
вищої професійної освіти на якісно новий рівень. 

Увага дослідників до тренінгу як методу навчання (Г. Бевз, 
І. Вачков, В. Гаврилюк, О. Главник, І. Дичківська, Л. Животовська, 
С. Мельник, Б. Паригін, Л. Петровська, В. Пузіков, С. Сисоєва, 
О. Січкарук, С. Страшко, І. Тарханова, Л. Тюптя та ін.), є цілком 
обґрунтованою, адже він забезпечує організацію соціально-педагогічної 
діяльності, сприяє підвищенню її ефективності.  

Водночас, незважаючи на різнопланові дослідження, присвячені 
даному питанню, і на сьогодні його можливості щодо формування 
соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої 
школи потребують подальшого вивчення. 

Мета статті: розкрити сутність тренінгу як ефективного методу 
навчання у процесі формування соціально-комунікативної 
компетентності майбутніх викладачів вищої школи, показати 
доцільність їх упровадження у процесі магістерської підготовки 
зазначених фахівців. 

Щодо поняття «тренінг», то воно походить від англійського «to 
train» й перекладається як «навчати, тренувати». 

Тренінг (метод цілеспрямованих змін людини, спрямованих на 
особистісний і професійний розвиток через набуття, аналіз і переоцінку нею 
власного життєвого досвіду в процесі групової взаємодії [58, с. 15]; метод 
діагностики і корекції соціально-перцептивних утворень особистості, 
заснований на інтенсифікації навмисного зворотного зв’язку в межах 
групового спілкування, організованого на суб’єкт-суб’єктних принципах» 
[207, с. 116]) орієнтований на використання активних методів групової 
психологічної роботи, передбачає послугування такими методами навчання, 
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як дискусія, рольова гра в різних модифікаціях і поєднаннях, моделювання 
ситуації, ретроспективний аналіз реальних ситуацій та ін. Завдання тренінгу 
– трансформування або заміна установки магістрантів «на пошук новизни» 
іншою – спрямованістю «на досягнення майстерності», здійснення 
особистих взаємодій з використанням спеціальних засобів. 

Серед розмаїття існуючих видів для нас цікавими є такі тренінги: 
особистісно-орієнтований (надає можливість учаснику навчитися бути 
відкритим чи закритим для інших, вести монологічне чи діалогічне 
мовлення, займати рольову або особистісну позицію тощо; дозволяє 
відкрити власні можливості, подивитися на себе з боку інших); 
поведінково-орієнтований (спрямований на підготовку учасників до 
різних моделей поведінки, сприяє усвідомленню кожним характеру своєї 
поведінки й розширення діапазону її можливостей); ситуаційно-
орієнтований (спрямований на засвоєння ситуацій соціальної взаємодії 
на когнітивному і поведінковому рівнях, набуття багатогранного досвіду 
переживань у ситуації групової взаємодії; розвиток особистісної й 
групової рефлексії, емпатії, вмінь діагностики та успішного втручання в 
ситуацію проблемної і конфліктної міжособистісної взаємодії). 

Вибір тренінгу обумовлений такими положеннями. Беручи участь в 
тренінгу, майбутній викладач вишу створює цілісну й ширшу структуру 
відносин, особистісних компонентів. Це стосується і внутрішнього і 
зовнішнього її плану. Особистісна цілісність багато в чому визначає 
рівень професійної компетентності педагога. Застосування тренінгу 
дозволяє ефективно і швидко досягти мети – сприяти формуванню 
соціально-комунікативної компетентності майбутнього педагога 
професійного навчання. Магістри – майбутні викладачі, навчаючись, 
отримують можливість відчути себе повноцінним педагогом, отримати 
велику зацікавленість у професійному зростанні, упевненість у тому, що 
за успішної діяльності вони можуть просуватися в науковому й 
професійному статусі чи по службі. 

Обрання методу тренінгу співвідноситься з принципами 
соціонормативної культури спілкування, суб’єктності, діяльності, 
динамічності, спрямованості навчання на вирішення завдань професійної 
сфери, цілісності й впорядкованості, несуперечності оскільки: під час 
проведення тренінгу створюються умови для суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії, самоаналізу й рефлексії без руйнування вже існуючих 
конструкцій особистості; знімаються внутрішні обмеження, 
відкриваються нові можливості до самореалізації і розвитку творчого 
потенціалу особистості; виявляються різні й провідні для особистості 
професійно-значущі якості; відбувається оволодіння навичками 
управління, корекції і трансформації особистісних якостей; здійснюється 
внутрішня інтеграція структурних компонентів соціально-
комунікативної компетентності, з’ясовується ступінь їх прояву в 
конкретних умовах (реальних і модельованих). 
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Зазначене реалізується за допомогою спеціальних вправ. Зазначимо, що 
даний процес має обов’язково включати уяву і чуттєвий досвід суб’єкта. 
Особливу роль відіграють вправи, пов’язані з прийняттям рішення, коли 
сигнали, що сприймаються, порівнюються з еталонами, що зберігаються в 
пам’яті. В результаті прийом тренувальної інформації реалізується різними 
засобами, кожен з яких забезпечує пристосування до реальних умов і вимог. 
Отже, розвивається операційна сторона індивідуальних якостей [208, с. 102]. 

Особлива цінність вправ в тому, що до них неможливо 
підготуватися і заздалегідь їм навчитися. Вони не мають єдино 
правильного рішення – кожного разу магістрантам доводиться шукати 
його заново і завжди це рішення є власним. Таким чином майбутні 
викладачі набувають безцінний досвід розкріпачення і спонтанності, 
переживають радість творчості, неповторність і різноманітність емоцій. 
Результатом такої роботи стає більш глибоке розуміння власних дій, 
розвиток гнучкості і терпимості по відношенню до себе і оточуючих, 
усвідомлення особистісних характеристик, їх прийняття та осмислення 
можливих наслідків їх прояву в педагогічній взаємодії; гармонізація і 
збалансованість особистості, взаємокомпенсації і взаємозамінність 
професійно важливих особистісних характеристик. На наш погляд, саме 
це і слід розцінювати як особистісне зростання майбутнього педагога, 
підвищення рівня його соціально-комунікативної компетентності. 

Спільно вирішуючи конкретне завдання, учасники тренінгових 
вправ прагнуть до узгодженості і взаєморозуміння, стають ближче один 
до одного, починають розуміти: якими їх сприймають оточуючі, як 
виявляються їх особистісні якості, як реагують партнери на їх поведінку. 

Для нас важливими є погляди Курта Левіна, який стверджував, що 
більшість ефективних змін в установках, поведінці, якостях людей 
відбуваються в груповому, а не в індивідуальному контексті. Тому, щоб 
виявити свої установки і особистісні характеристики, виробити нові 
форми поведінки, людина має подолати свою автентичність і навчитися 
бачити себе очима оточуючих. 

Досвід, набутий в спеціальній тренінговій групі, протидіє 
відчуженню, недовірі і безсиллю, допомагає вирішенню багатьох 
професійних та особистісних проблем, сприяє посиленню рефлексивної 
позиції магістрантів щодо професійно спрямованої діяльності, допомагає 
усвідомити себе як суб’єкта педагогічної взаємодії. Слід відзначити, що 
за допомогою рефлексії здійснюється розвиток самосвідомості – це не 
лише пізнання себе, орієнтування у власній особистості, але й певне 
самоставлення, що виявляється через співставлення рівня власних 
домагань з об’єктивними результатами діяльності, порівняння себе з 
іншими, еталоном. 

Особливу ефективність під час проведення тренінгу відіграє метод 
моделювання ситуацій (в основі – розв’язання «кейсів», які містять 
основні деталі конкретної життєвої професійно спрямованої ситуації, 
передбачають варіанти її вирішення), яким можна послуговуватися з 
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діагностичними і коригуючими цілями, спрямовувати на формування і 
розвиток певних особистісних якостей. Особливо значущими, 
інформативними стають ситуації вільного особистісного вибору за 
відсутності зовнішнього контролю. Спиралися на погляди С. Сисоєвої, 
О. Січкарук, які зазначили, що «метод ситуаційного навчання вчить 
навичок вироблення стратегії поведінки, сприяє формуванню 
впевненості й досвіду у прийнятті конкретних рішень, інтеграції своїх 
знань з практикою» [256, с. 68–69]. 

Під час проведення тренінгу його учасники пропонують свої 
варіанти складних педагогічних ситуацій, використовують прийоми, що 
провокують, наприклад, конфлікт (введення до складу групи, яка 
виконує конкретне завдання, учасника (ів), небажаного (вих) для 
більшості; нерівномірний розподіл ділянок роботи; раптова відстрочка 
очікуваної всіма події; незаслужена оцінка виконаної роботи та ін.). 

Розглянемо зміст тренінгу, спрямованого на формування соціально-
комунікативної компетентності майбутніх педагогів. 

Метою тренінгу є сприяння розвитку загальної і професійної 
культури майбутніх викладачів вишу, підвищення їх соціально-
комунікативної компетентності, стимулювання професійно-
особистісного самовдосконалення. 

Завдання тренінгу: 
• сформувати уявлення магістрантів про соціально-комунікативну 

компетентність як системоутворюючий компонент професійної 
компетентності; 

• організувати спостереження учасників за проявом власної 
соціально-комунікативної компетентності в тренінгових ситуаціях; 

• створити умови для адекватної оцінки ступеня розвиненості 
рефлексивності, емпатичності, гнучкості, здатності до співробітництва, 
емоційної привабливості; власних можливостей і здібностей до 
професійної взаємодії; 

• відпрацювати навички взаємодії через демонстрацію, прояв 
соціально-комунікативної компетентності; 

• сформувати потребу в розвитку рефлексивності, емпатійності, 
психологічної гнучкості, здатності до співпраці, емоційної привабливості; 

• сформувати уявлення про способи й прийоми професійно-
особистісного саморозвитку, забезпечити оволодіння деякими з них. 

Тренінг розрахований на три заняття. Тривалість кожного – 6 годин. 
Завданнями першого заняття стали: створення сприятливих умов 

для роботи тренінгової групи, атмосфери довіри та прийняття один 
одного, адекватної оцінки сформованості соціально-комунікативної 
компетентності учасників; розвиток рефлексивних і емпатичних 
здібностей; засвоєння активного стилю спілкування, пошук різних 
способів встановлення контакту. 

Для вирішення поставлених завдань магістрати мали оволодіти 
знаннями щодо структурних компонентів соціально-комунікативної 
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компетентності викладача вишу, що забезпечують успіх професійної 
взаємодії; виявлення поведінкових характеристик, що свідчать про 
розвиненість здатності до рефлексії, емпатії, психологічної гнучкості, 
співпраці; готовності до саморозвитку, самовдосконалення. Під час 
тренінгового заняття передбачено вправи, спрямовані на згуртування 
групи («Знайомство-уявлення», «Подаруй посмішку», «Вироблення 
правил групи», «Очі в очі», «Міняються місцями...»), вияв рефлексії, 
емпатії, здатності до співпраці («Місток», «Гра без правил», «Знайди собі 
пару», «Установи контакт»). Заняття закінчується обміном думками з 
приводу своїх переживань, відчуттів під час тренінгу та домашнім 
завданням (міні-твір «Випадок, який запам’ятався мені на-довго» або (і) 
«Згадую з болем...»). 

Завданнями другого заняття стали: продовження вивчення своїх 
особистісних якостей та їх впливу на успішність взаємодії; вироблення 
власної позиції по відношенню до сформованості соціально-
комунікативної компетентності; розвиток навичок сприйняття партнера 
по спілкуванню і прийняття зворотного зв’язку; пошук нових способів 
поведінки в контактах з людьми. Для вирішення поставлених завдань 
магістрати мали оволодіти знаннями  щодо рефлексії, емпатії, 
психологічної гнучкості, здатності до співпраці, їх впливу на стиль 
міжособистісної взаємодії. Під час тренінгового заняття передбачено 
вправи, спрямовані на розвиток рефлексії («Червоний олівець», «За що 
ми любимо ...» та ін.), емпатії («Парна тварина», «Контакт руками», 
«Передай свій емоційний стан»), здатності до співпраці, гнучкості 
поведінки («Прохання», «Сліпий і поводир», «Спільні стрибки»); 
обговорення реальних ситуацій на множинність варіантів поведінки 
(«Ламання стереотипів», «Торбинка асоціацій»); обмін думками з 
приводу своїх переживань в ході заняття. Домашнє завдання: 
підготуватися до відеозйомки (продумати текст виступу перед 
учасниками на будь-яку тему). Термін виступу 2 хвилини. 

Третє заняття спрямовано на вирішення таких завдань: формування 
здатності до ефективної взаємодії; оволодіння способами і прийомами 
професійно-особистісного розвитку; закріплення навичок самовираження 
і прийняття зворотного зв’язку. Під час заняття магістранти виконували 
відеозавдання «Реклама», «Публічний виступ», розігрували реальні 
ситуації; обговорювали відеозаписи; розбирали проблемні питання, які 
виникли під час тренінгу, фіксували власні емоції й переживання. Було 
проведено вправи «Чемодан в дорогу», «Подарунок на пам’ять»; надана 
необхідна психологічна підтримка на майбутнє. 

Підсумовуючи, зазначимо, що практика засвідчила, що тренінги є 
ефективним методом осмислення кожним магістрантом цілісної 
структури власних внутрішніх тенденцій поведінки та їх впливу на 
процес взаємодії з іншими людьми; формування компонентів соціально-
комунікативної компетентності; прогнозування можливих варіантів 
розвитку подій (явищ) тощо.  
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Верченко Л. С. Тренінги у процесі формування соціально-

комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи 
У статті розкрито сутність тренінгу як ефективного методу 

навчання у процесі формування соціально-комунікативної 
компетентності майбутніх викладачів вищої школи. Акцентовано на 
можливостях даного методу навчання у процесі магістерської підготовки 
викладачів вишів; показано доцільність тренінгів у процесі магістерської 
підготовки зазначених фахівців. Схарактеризовано цілі, зміст тренінгу, 
спрямованого на формування соціально-комунікативної компетентності 
майбутніх педагогів; визначено його завдання: сформувати уявлення 
магістрантів про соціально-комунікативну компетентність як 
системоутворюючий компонент професійної компетентності; 
організувати спостереження учасників за проявом власної соціально-
комунікативної компетентності в тренінгових ситуаціях; створити умови 
для адекватної оцінки ступеня розвиненості рефлексивності, 
емпатичності, гнучкості, здатності до співробітництва, емоційної 
привабливості; власних можливостей і здібностей до професійної 
взаємодії; сформувати уявлення про способи й прийоми професійно-
особистісного саморозвитку, забезпечити оволодіння деякими з них. 
Розкрито сутність трьох занять тренінгу. 

Ключові слова: тренінг, метод навчання, магістратура, соціально-
комунікативна компетентність, майбутні викладачі вищої школи, 
формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх 
викладачів вищої школи. 

 
Верченко Л. С. Тренинги в процессе формирования социально-

коммуникативной компетентности будущих преподавателей высшей 
школы 

В статье раскрыта сущность тренинга как эффективного метода 
обучения в процессе формирования социально-коммуникативной 
компетентности будущих преподавателей высшей школы. Акцентировано 
на возможностях данного метода обучения в процессе магистерской 
подготовки преподавателей вузов; показана целесообразность тренингов в 
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процессе магистерской подготовки указанных специалистов. 
Охарактеризованы цели, содержание тренинга, направленного на 
формирование социально-коммуникативной компетентности будущих 
педагогов; определены его задачи: сформировать представление 
магистрантов о социально-коммуникативной компетентности как 
системообразующем компоненте профессиональной компетентности; 
организовать наблюдение магистрантов за проявлением собственной 
социально-коммуникативной компетентности в тренинговых ситуациях; 
создать условия для адекватной оценки степени развития рефлексивности, 
эмпатичности, гибкости, способности к сотрудничеству, эмоциональной 
привлекательности; определить собственные возможности и способности 
к профессиональному взаимодействию; сформировать представление о 
способах и приемах профессионально-личностного саморазвития, 
обеспечить овладение некоторыми из них. Раскрыта сущность трех 
занятий тренинга. 

Ключевые слова: тренинг, метод обучения, магистратура, 
социально-коммуникативная компетентность, будущие преподаватели 
высшей школы, формирование социально-коммуникативной 
компетентности будущих преподавателей высшей школы. 

 
Verchenko L. Trainings in the Process of the Development of Future 

High School Teachers’ Socio-communicative Competence.  
The article reveals the essence of training as an effective method of 

teaching in the course of the formation of socio-communicative competence of 
future high school teachers. Special attention is paid to the potential of this 
method in the course of master’s degree programme designed for future high 
school teachers. The goals and content of training aimed at the formation of socio-
communicative competence of future pedagogues have been described and its 
mission – to develop the idea of future masters about socio-communicative 
competence as a backbone component of professional competence, has been 
substantiated. Other tasks of the research are: to organize students  self-
observation about the manifestation of their own socio-communicative 
competence  during trainings; to create conditions for adequate evaluation of the 
following: reflexive property development, empathy, flexibility, emotional 
attractiveness, ability to cooperation and personal disposition to professional 
communication; to develop the idea about ways and techniques  for professional 
and personal self-development and provide the development  of some of them. 
The contents of three of such trainings are given in the article. 

Key words: training, method of teaching, master degree course, socio-
communicative competence, future high school teachers, the development of 
future high school teachers’ socio-communicative competence.  
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СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ПІДГОТОВКИ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ  

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими 

науковими чи практичними завданнями. У період, коли відбуваються 
динамічні соціально-економічні перетворення, істотно зростають вимоги 
до спеціалістів-психологів, здатних надавати висококваліфіковану 
психологічну допомогу. Практичні психологи мають бути творчими 
особистостями, новаторами ідей, майстрами володіння психолого-
педагогічними технологіями і проведення психологічних тренінгів, 
консультантами та постійно підвищувати свій професійний і особистий 
рівень. Активно реагує на зміни і система освіти, оскільки вона 
спрямована на модернізацію системи підготовки фахівців відповідно до 
вимог часу та новітніх надбань науки. У зв’язку з цим пріоритетним 
завданням визначено пошук і впровадження освітніх технологій, які 
забезпечують якісну підготовку психолога до практичної діяльності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми впровадження 
освітніх технологій досліджують І. Бех, Н. Бібік, В. Паламарчук, 
В. Сластьонін, Ю. Швалб. Найбільш оптимальними та перспективними в 
педагогічній освіті є: дистанційне навчання, діалогове навчання, етапно-
блокова організація навчання, ігрові методи, блочно-модульна система, 
інформаційно-комп’ютерне навчання, кейс-технологія, контекстне 
навчання, моделююче навчання, модульно-рейтингове навчання, 
особистісно орієнтоване навчання, пошукове-дослідне навчання, 
проективне навчання, рефлексивно-творче навчання. За висновками 
провідних вчених сучасні освітні технології забезпечують не лише 
зв’язок теорії з практикою, формування сучасних компетенцій у 
майбутніх фахівців, а й збагачують освітній процес за рахунок 
впровадження активних, аналітичних, комунікативних засобів навчання.  

Система професійної підготовки психологів не може стояти 
осторонь від запровадження освітніх технологій, більше того вже має 
свої напрацювання. Орієнтир на становлення практичного психолога як 
професіонала й особистості, здатної до компетентного надання 
психологічної допомоги різним верствам населення і у різних галузях, 
визначив основні напрямки психолого-педагогічних досліджень. 
Предметом науково-практичного аналізу стали: модель спеціаліста-
психолога-практика та визначення вимог до його особистості (В. Панок, 
О. Бондаренко), розробка освітньо-кваліфікаційної характеристики 
сучасного психолога (С. Максименко); розвиток у майбутніх фахівців 
професійного мислення (Г. Абрамова, Г. Хомич, С. Максименко, 
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В. Панок); формування професійної компетентності (В. Бондар, 
О. Затворнюк, О. Митник, Н. Шевченко, В. Семиченко) тощо. 

Розглядаючи проблему процесу підготовки кваліфікованого 
практичного психолога, дослідники також пропонують дотримуватися 
багаторівневої систематизації цього процесу, зокрема, спиратися на такі 
рівні: світоглядний, метою якого є формування професійної свідомості та 
самосвідомості майбутніх спеціалістів; професійний, спрямований на 
оволодіння необхідною системою знань, стратегією і тактикою 
практичної діяльності майбутнього психолога, формування його 
психологічної культури; особистісний, метою якого є формування у 
студентів професійно значущих якостей особистості, гуманістичної 
спрямованості, «діалогічності» як центрального компоненту, здатності до 
професійної ідентифікації [6]. Отож, у відповідності до реалізації рівнів 
організації процесу підготовки, кваліфікаційних характеристик 
психолога-практика, сучасних вимог суспільства постає необхідність 
удосконалення професійного рівня підготовки майбутніх практичних 
психологів у вищому навчальному закладі шляхом впровадження 
сучасних освітніх технологій. 

Метою даної статті є спроба всебічного вивчення ролі діалогічно 
орієнтованої освітньої технології, яку доцільно використовувати в 
процесі підготовки практичних психологів. 

Основний матеріал та результати дослідження. Освітня технологія 
відображає загальну стратегію розвитку освіти, єдиного освітнього 
простору. Традиційно-інформаційний підхід до проблеми професійного 
становлення психолога не розв’язує повною мірою завдання розвитку 
його як кваліфікованого фахівця. За таких обставин студент знайомиться 
з готовими висновками, методичними вказівками, інструкціями, однак 
діяльність практичних психологів передбачає зустріч і аналіз 
суб’єктивної реальності клієнта, де існує лише істина моменту. 
Професійна діяльність психолога продиктована живою практикою з її 
особистісною спрямованістю, тому процесуальною особливістю і 
результатом навчання психологів має бути досвід. Важливо, щоб 
інформація для психолога стала базою для розвитку категорійного 
апарату професійного мислення у розв’язанні соціально-психологічних 
задач, що виникають у професійній діяльності. Без активної позиції 
студента у пошуковій навчальній діяльності таке знання буде «мертвим».  

У межах інформаційно насиченого навчання освітнє середовище 
вищої школи недостатньо актуалізує розгортання суб’єктного потенціалу 
майбутніх психологів. Це завдання, на наш погляд, успішно вирішується 
через впровадження діалогічних технологій організації освітнього 
процесу в практику професійної підготовки психологів.  

В основу діалогічних технологій покладено ідею про інтерактивну 
природу спілкування. О. Леонтьєв підкреслював, що в спілкуванні 
домінуючою є не передача інформації, а взаємодія з іншими людьми, яка 
здійснюється у формі обміну ідей, інтересів, завдяки яким формуються 
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установки особистості, активно засвоюється особистістю соціокультурний 
досвід [5]. Завдяки працям М. Бахтіна, М. Бубера відбулося зміщення 
акценту з окремої особистості на відносини людини, на простір «між», де 
підкреслюється потреба кожної людини в діалозі з Іншим. 

Погляд на діалог як на особливий характер відносин між партнерами 
сприяв розробці інтерсуб’єктної (суб’єкт-суб’єктної), діалогічної 
парадигмі взаємодії Г. Ковальова [3]. Дана концепція відкриває 
перспективи для впровадження діалогової технології в систему освіти. 
Визначивши, що об’єктна та суб’єктна парадигми втілюють монологічний 
погляд на людську природу, Г. Ковальов відзначив, що саме 
інтерсуб’єктна парадигма створює умови для взаємного особистісного 
розвитку і творчої «співучасті» завдяки рівності позицій партнерів по 
спілкуванню, відкритому і довірливому ставленні до іншої людини, 
прийнятті його як цінності в свій внутрішній суб’єктивний світ. В такий 
спосіб розкриваються основні особливості психологічного контакту та 
відносин. Діалог як форма спілкування стає способом самовираження 
особистості для досягнення спільного результату в суб’єкт-суб’єктній 
взаємодії. При цьому кожен учасник діалогічної взаємодії стає активним і 
відповідальним суб’єктом не лише для себе, а й для партнера.  

Специфіку діалогічної взаємодії розкриває також і психологічна 
практика, яка пов’язана з одним суттєвим моментом – спілкуванням 
клієнта і консультанта саме через діалог, діалогічні стосунки. Більшість 
авторів (С. Васьківська П. Горностай, Н. Пов’якель, Н. Чепелєва, 
О. Копйов, Г. Дьяконов) вказують, що результативність психологічної 
допомоги переважно визначається, по-перше, гармонійністю стосунків 
психолога і клієнта, здатністю фахівця вести терапевтичний діалог, 
створювати умови діалогічної взаємодії з клієнтом та, по-друге, 
особистістю самого психолога. Діалогічність як можливість психолога 
впливати на клієнта не є статичною, це динамічна характеристика 
процесу взаємодії, що потребує постійного розвитку. В  результаті 
проникнення діалогу в психологічну практику з’явилися духовно-
орієнтований підхід в психотерапії Т. Флоренської [7] та діалогічний 
підхід в консультуванні О. Копйова [4]. Не зупиняючись на розкритті 
змісті цих підходів, лише зазначимо, що згідно принципу діалогічності 
терапевтичних стосунків тільки присутність значущого іншого в 
сакраментальному діалозі особистості з життям може стати відправною 
точкою для подальшого розвитку. Тому вкрай важливо, щоб освітній 
простір виступав умовою розкриття суб’єктного досвіду кожного 
студента і сприяв узгодженню його зі змістом професійної діяльності. 

Базуючись на гуманістичних принципах партнерських відносин 
викладачів і студентів університету, виокремлюються принципи 
реалізації діалогічних технологій. До них відносяться: принцип взаємної 
поваги, довіри; принцип індивідуально-особистісного підходу; принцип 
емпатійного ставлення та безумовного сприйняття співбесідника.  
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Завдяки діалогічній організації навчання людина розглядається як 
унікальна особистість, яка прагне максимально реалізувати свої якості, 
відкрита для розуміння змісту діяльності та сприйняття нового досвіду, 
здатна усвідомлювати життєві явища і процеси та відповідально обирати 
правильне рішення в різноманітних ситуаціях.  

Кожний учасник навчального процесу своєю активністю має 
створювати середовище для діалогічності, оскільки: 

• в діалозі здійснюється розширення позиції кожного партнера, 
розвиваються рефлексивні механізми мислення, що важливим є в 
особистісному зростанні студента-психолога; 

• діалогічна взаємодія породжує «зустріч парадигм мислення», що 
веде до міркувань і переживання нового знання в собі; 

• відкривається шлях вирішення психологічних ситуацій через 
створення атмосфери «Ми», «Разом»; 

• подвійність і партнерські, рівні позиції створюють ситуацію 
розкриття суб’єктивного світу однієї людини для іншої та знаходження 
спільного особистісного смислу як між педагогом й студентом, так і між 
психологом й клієнтом; 

• створюється позиція внутрішньої і зовнішньої вільної творчості, 
завдяки якій студенти будуть мислити і знаходити власні позиції й точки 
зору. 

Найважливіші потенціали діалогічного підходу полягають в тому, 
щоб зіставити активність студентів з рівнем реальної суб’єктності і щоб 
від зовнішнього й прямого управління навчальною взаємодією перейти 
до внутрішньої творчої активності, самоврядування й самореалізації.  

Діалог активізує внутрішні діалоги в свідомості партнерів по 
спілкуванню, що в свою чергу позитивно впливає на особистісний 
розвиток. Справжнє знання – це справжній діалог, який породжує 
внутрішні мисленнєві реакції та відображуються у спілкуванні як 
зовнішній діалог. Завдяки діалогу відбувається проживання нового 
знання, «перетворення знання у своє». 

На наш погляд, діалогічні технології є безперечною умовою 
системи підготовки психологів-консультантів. Оскільки сама практична 
психологія передбачає зверненість дій психолога до клієнта як суб’єктів 
єдиного процесу, а це визначає діалогічний характер цієї професійної 
діяльності. Діалогічність психологічної допомоги, її зверненість до 
суб’єкта виявляється її найважливішою характеристикою. Рівень 
особистісного перетворення й творчого розвитку людини є 
найважливішою відмінністю діалогічних форм і методів навчання від 
традиційно-монологічних, лекційно-репродуктивних методів. 

У процесі професійної підготовки психологів слід орієнтуватися на 
основні положення діалогічних технологій освіти, зокрема: 

• трансформація психологічної позиції викладача: перетворення 
його з носія інформації на консультанта та організатора процесу 
навчання; 
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• формування мотивації до співтворчості у партнерів зі спілкування; 
• оптимальне використання діалогічних форм навчання студентів; 
• проблемність навчального процесу на основі творчих навчально-

професійних завдань;  
• створення психологічної атмосфери взаємної поваги і рівності 

учасників навчального процесу; 
• переважне застосування педагогічних засобів непрямого 

управління, орієнтованих на оптимальну самореалізацію особистості. 
Доцільним використовувати такі методики діалогічної взаємодії: 

міні-лекції, лекції-діалоги, проблемні лекції, ділова гра, «круглі столи», 
тренінги, дискусія, творчі завдання, інформаційно-комунікативні 
технології, метод аналізу конкретних творчо-професійних завдань та 
ситуацій, драматизація, комп’ютерні презентації тощо.  

Діалогічні технології освіти в процесі підготовки психологів 
можуть використовуватися: 

• як форма активного навчання, метою якого є проживання 
нового психологічного знання та розвиток певних умінь і навичок на 
основі співробітництва, що сприяє їх осмисленню і використанню 
студентами на шляху саморозвитку; 

• як метод створення умов для саморозкриття учасників і 
самостійного пошуку способів вирішення власних психологічних задач, 
де педагог бере на себе відповідальність тільки за створення для 
учасників сприятливих і безпечних умов, щоб учасники навчання могли 
самостійно почати рух саморозвитку та професійного становлення; 

• як особливий різновид навчання через досвід, тобто 
безпосереднього «проживання» і усвідомлення виникаючого в 
міжособистісній взаємодії досвіду діалогічних стосунків, так необхідних 
для ефективної психологічної практики.  

Головними умовами ефективності професійної підготовки 
практичного психолога з використанням діалогічно орієнтованих 
технологій є: 

• забезпечення активної позиції учасників за рахунок створення 
умов відкрито виявляти співрозмовнику свою позицію, власну думку. 
Важливим боком психологічної відкритості є проникнення в іншу, 
відмінну від власної думку, уміння поставитися до своєї позиції не як до 
єдино можливої; 

• наявність зворотного зв’язку, для ефективності якого необхідні 
певні умови, такі як аргументованість, специфічність, тобто він повинен 
мати відношення до конкретного прояву, до думки учасника спілкування;  

• створення рефлексивного середовища як умови розвитку 
рефлексії; 

• включення в хід заняття проблемних консультативних ситуацій з 
метою активізації творчого мислення (на етапі визначення проблеми та 
гіпотез); 
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• включення вправ для програвання консультативних ситуацій в 
ролі «психолога» і «клієнта» та досягнення таким чином розуміння 
сутнісних характеристик процесу діалогічної взаємодії та досвіду 
діалогічного мислення.  

Процес підготовки психологів через досвід діалогу можна уявити за 
допомогою безперервної послідовності етапів. Завершення одного етапу 
є природнім початком наступного. 

1) Досвід – етап активності. Це етап вивчення актуальних потреб 
учасників в особистісному і професійному розвитку, що передбачає 
зверненість до себе чи міжособистісну взаємодію, за допомогою 
діалогічно організованої активності. Останнє передбачає наявність 
атмосфери безпеки і прийняття, вмотивованості учасників та їх 
присутності (спосіб буття, що передбачає такий ступінь усвідомлення та 
причетності до ситуації, на яку здатен студент у цей час і в цьому місці). 
Головним завданням етапу є відкриття – саморозкриття себе для себе та 
інших. Головним результатом є почуття причетності та відкритості 
досвіду. Студенти можуть працювати індивідуально чи в малих групах. 

2) Обмін досвідом – обмін власними спостереженнями, думками, 
почуттями того, що було «відкрито» на попередньому етапі. Головним 
завданням етапу є зробити доступним те, що було пережито 
індивідуально. Така інформація містить матеріал індивідуального 
досвіду на когнітивному, емоційному і поведінковому рівнях. Умовою 
індивідуального розкриття в групі є безоціночність реакцій та вміння 
надавати конструктивний зворотній зв’язок.  

3) Структурування досвіду – аналіз та систематизація досвіду, 
виявлення негативних стереотипів, що перешкоджають особистісному та 
професійному розвитку. В результаті особистість усвідомлює власні 
можливості, ресурси, що дозволяють реалізовувати поставленні задачі, та 
негативні стереотипи, що перешкоджають розвитку професійного «Я». 
Ведення щоденників саморефлексії сприяє структуруванню досвіду та 
розкриває шлях до самоосвіти та саморозвитку.  

4) Узагальнення досвіду – етап перетворення отриманого досвіду на 
рівень «знання», оволодіння основними діалогічними стратегіями 
розв’язання консультативних завдань (вирішення проблемних творчих 
завдань). Це сприяє усвідомленню власної професійної позиції. 
Узагальнення досвіду можуть представляти собою результати пошукової 
діяльності студентів, публічні виступи з доповідями, створення 
мультимедійних презентацій з теми, колажів, схематизації матеріалів, тощо. 

5) Закріплення досвіду – істинне знання, що передбачає 
перенесення отриманого досвіду в професійну практичну діяльність, 
розвиток діалогічних умінь. Засобами реалізації етапу стають проблемне 
програвання ситуацій консультування в рольовому діалозі «психолог-
клієнт». Участь у певних чином організованих ситуаціях – «тренажерах» 
допомагають отримати власний досвід надання психологічної допомоги. 
Етап закріплення та застосування органічно є початком етапу отримання 
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нового суб’єктивного досвіду.   
Отже, вивчення особливостей професійної підготовки психологів до 

психологічної практики в умовах вузівського навчання орієнтувало нас на 
пошук сучасних технологій освіти. Діалогічна технологія є найбільш 
привабливою відносно вирішення основних суперечностей, що виникають 
в процесі підготовки практичного психолога. Саме вона активізує 
діалогічне мислення студентів, пробуджує у них пошукову активність, 
самостійність, відповідальну й творчу позиції, а головне передбачає 
навчання через досвід, що є умовою професійного росту психолога. 
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Гліченко О. О. Сучасні освітні технології в системі професійної 

підготовки практичних психологів 
У статті розглянута проблема вузівської підготовки психологів до 

практичної діяльності. Розкрито сутність діалогічної технології освіти та 
особливості впровадження в систему професійної підготовки психологів. 
Визначено етапи та психолого-педагогічні умови діалогічно спрямованої 
навчальної діяльності психологів через досвід. Діалог трактується не 
просто як методичний засіб активізації мислення студентів та 
покращення засвоєння ними знань, а як спосіб пробудження у них 
самостійної, вільної, творчої позиції, що є умовою професійного росту 
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психолога. 
Ключові слова: професійна підготовка практичних психологів, 

діалог, діалогічна взаємодія, інтерсуб’єктний підхід, діалогічна 
технологія.  

 
Гличенко Е. А. Современные образовательные технологии в 

системе профессиональной подготовки практических психологов 
В статье рассматривается проблема вузовской подготовки 

психологов к практической деятельности. Раскрыта сущность 
диалогической технологии и особенности ее внедрения в систему 
профессиональной подготовки психологов. Определены этапы и 
психолого-педагогические условия диалогически ориентированной 
учебной деятельности психологов через опыт. Диалог понимается не 
просто как методическое средство активизации мышления студентов и 
улучшение усвоения ими знаний, а как способ пробуждения у них 
самостоятельной, свободной, творческой позиции, что является условием 
профессионального роста психолога.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка практических 
психологов, диалог, диалогическое взаимодействие, интерсубъектный 
подход, диалогическая технология. 

 
Glichenko E. A. Modern Educational Technologies in the System of 

Training of Educational Practical Psychologist  
The article describes main problem of universitive training psychologists 

to the practical activity. Based on the theory of intersubjective dialogue 
developed the concept of dialogical technology. The essence of dialogical 
technology and features of this technology into training of educational  
psychologists. Describes the stages of dialogical learning through the 
experience of psychologists. Determined psycho-pedagogical conditions of 
dialogical learning activities through the experience of psychologists. The 
main parameters are the content of the dialogic interaction of the teacher and 
the student. Dialogue is understood as a methodical means of activization of 
thinking of students as a way to wake them independent, free, creative 
position, which is a condition for the growth of a professional psychologist. 
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ДОТРИМАННЯ РЕЖИМУ ДНЯ ЯК ФАКТОР 
САМОЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ 

 
Успішне навчання сучасного студентства відзначається значним 

фізичним і психічним навантаженням для засвоєння величезного обсягу 
інформації. І тут важливого значення щодо зміцнення стану здоров’я і 
покращення розумової та фізичної працездатності студентської молоді 
набуває дотримання ними правильного режиму дня як фактору 
самозбережувальної поведінки. Адже в результаті тривалого дотримання 
певного порядку в людини виробляється динамічний стереотип який є 
фізіологічною основою функціонування організму. 

Стан організму людини, окремих його органів, клітин змінюється з 
певною періодичністю: по нервових волокнах пробігають імпульси, 
б’ється серце, скорочуються і розслабляються м’язи, змінюється 
артеріальний тиск, температура тіла, настрій, активність. Як і більшість 
періодичних процесів, ці зміни належать до біологічних ритмів, які 
характеризують живу систему. А основним диригентом цієї системи є 
добовий ритм. У цьому ритмі змінюються всі функції організму: в даний 
час наука має у своєму розпорядженні достовірні відомості про добову 
періодичність більше 400 функцій і процесів [1]. 

Добові або циркадні ритми організму («неспання ‒ сон») пов’язані з 
циклічною зміною освітленості Землі. Їх вивчає хронобіологія. Вчені 
також виявили в головному мозку «циркадний центр», а в ньому ‒ так 
звані «годинникові гени» біологічних ритмів здоров’я [2]. 

При цьому у реалізації ритмічних коливань функцій організму 
особлива роль належить ендокринній системі. Світло, падаючи на 
сітківку ока, через зорові нерви передає збудження в один з 
найважливіших відділів головного мозку ‒ гіпоталамус, який через 
гіпофіз і залози внутрішньої секреції здійснює складну координацію 
функцій внутрішніх органів і систем в цілісну діяльність організму. В 
результаті цього змінюється гормональний фон, а разом з ним і 
діяльність фізіологічних систем, що впливає на настрій людини. Це 
визначає високий рівень функцій організму вдень і низький ‒ вночі [1]. 

Циркадна періодичність фізіологічних процесів організму людини є 
пристосувальною до змінних обставин зовнішнього і внутрішнього 
середовища, будучи одночасно як способом збереження внутрішньої 
стійкості, так і способом адаптації. Організм людини в різний час доби 
має різну фізіологічну і біохімічну систему, навіть структура клітин 
значно змінюється. Вдень, в період активності, в нашому організмі 
посилюються процеси витрати енергії на виконання фізичної та 
розумової роботи, під час якої структурні елементи організму ‒ клітини, 
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тканини, органи ‒ зношуються. А вночі, в період відпочинку, 
активізуються процеси відновлення цих структур, зокрема, посилено йде 
розмноження клітин. В період спокою організм відновлює те, що 
виявляється зруйнованим в активну фазу його життєдіяльності. Ритмічно 
змінюється не тільки функціональна активність організму і його окремих 
систем, але і їх чутливість до впливу зовнішніх агентів, в тому числі 
токсичних, алергенних, лікарських. Різні навіть швидкість і спосіб 
заживання ран після травм, нанесених в різний час доби, тобто в різні 
фази циркадного ритму. І щоб краще пристосуватися до умов існування, 
організм повинен співставляти ритми своїх життєвих процесів з 
коливаннями зовнішніх факторів [3]. 

Циркадна система людини має також індивідуальні відмінності. 
Найбільш яскравим її проявом служить хронотип. Він буває раннім 
(«жайворонки»), проміжним («голуби») і пізнім («сови»). Люди, що 
відносяться до раннього хронотипу, лягають спати і прокидаються в 
середньому на дві години раніше «сов» і досягають піку інтелектуальної і 
фізичної активності в першій половині дня. У людей, що відносяться до 
пізнього хронотипу, максимум розумової і фізичної працездатності 
припадає на другу половину дня. Серед чоловіків і двадцятирічної молоді 
переважають «сови», а діти і люди похилого віку частіше «жайворонки» [4]. 

При детальному вивченні динаміки фізіологічних функцій (частота 
пульсу, температура тіла, артеріальний тиск, працездатність, м’язова 
сила) були встановлені суттєві відмінності у «жайворонків» і «сов». Так, 
у «жайворонків» ці показники були максимальними в першій половині 
дня, причому цьому передував дуже ранній підйом функцій ‒ о 6 годині 
ранку. У «сов» в ці години показники були мінімальні, адже для них 
6 годин ранку ‒ ще «глибока ніч». При цьому відмінності в ритмі 
працездатності, які характеризують представників «ранкової» і 
«вечірньої» груп, обумовлюються певними особливостями гормональної 
і психічної сфер організму [1]. 

Увечері в кров з епіфіза виділяється «гормон ночі» ‒ мелатонін. Він 
виробляється епіфізом тільки в темний час доби. Цей гормон викликає 
зниження температури тіла, регулює тривалість і зміну фаз сну. А перед 
пробудженням здоровий організм починає виробляти гормони, які 
збуджують нервову систему. І найбільш активний з них кортизол 
призводить до підвищення тиску, почастішання серцевих скорочень, 
підвищення тонусу судин і зниження згортання крові. У «жайворонків» 
максимум викиду кортизолу відбувається рано ‒ о 4‒5 годині ранку, тому 
вони активніші в ранкові години, але швидше втомлюються до вечора. Їх 
рано починає хилити на сон, оскільки гормон сну ‒ мелатонін надходить 
в кров задовго до півночі. А в «сов» навпаки: мелатонін виділяється 
пізніше, а пік викиду кортизолу зміщений на 7-8 годин ранку [2]. 

Відзначимо, що школярі і студенти з пізнім хронотипом гірше 
адаптуються до життя в соціальному середовищі, в якому ритм навчання 
більше зорієнтований на «жайворонків». «Сови» зазвичай лягають спати 
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пізно, але змушені вставати рано, щоб не запізнитися на заняття. А пік 
інтелектуальної активності у них настає лише в другій половині дня, 
тому зранку не готові повноцінно сприймати нову інформацію і змушені 
більше займатися вдома. Накопичений протягом навчального тижня борг 
сну «сови» компенсують, довше відсипаючись у вихідні, що значно 
зсуває середину фази сну у вихідні дні. Ця нестабільність фази ритму 
сну-неспання є однією з форм десинхронозу і причиною того, що «сови» 
вчаться гірше, ніж «жайворонки» та «голуби», хоча рівень інтелекту у 
«сов» не нижчий. Адже «сови» не здатні синхронізувати роботу своїх 
біологічних годин з соціальними ритмами, що позначається на стані 
їхнього здоров'я. Ця молодь у більшій мірі стає схильною до депресії, 
девіантної поведінки, агресії, споживання стимуляторів, в тому числі 
наркотиків, а також суїцидальних настроїв [4]. 

Хоча циркадні ритми мають ендогенне походження, а їх параметри 
генетично запрограмовані, проте це не виключає наявності в ритмічних 
системах організму екзогенного компонента. Так, в циркадних ритмах 
коливається чутливість організму до різноманітних зовнішніх і 
внутрішніх подразників, як позитивної, так і негативної природи. 
Злагодженість цих ритмів є необхідною умовою благополуччя живої 
системи. Порушення такої злагодженості (десинхроноз) є компонентом 
стадії тривоги адаптаційного синдрому загального функціонального 
стану організму, що впливає на стан здоров’я і працездатність. Адже 
хронобіологічні закономірності регуляції імунних функцій ґрунтуються 
як на біоритмах синтезу та продукції регуляторних факторів, так і на 
біоритмах рецепторного апарату та метаболічного потенціалу 
імунокомпетентних клітин. А ситуації, що призводять до зміни ритмів 
життєдіяльності (широтні перельоти, міграції в контрастні поясно-часові 
і кліматичні регіони, добові чергування), є факторами ризику для 
розвитку імунологічних порушень [3]. 

Тому відсутність системи в режимі життєдіяльності негативно 
позначається на працездатності і здоров'ї студентів. Так, наприклад, із 
загального числа чинників, що впливають на стан здоров’я, режим сну 
становить 24-30%, режим харчування ‒ 10-16%, заняття фізичними 
вправами ‒ 15-30% [5]. 

Слід відзначити, що значна частина студентів не дотримуються 
оптимального режиму дня ‒ таких серед юнаків 76,8%, а серед дівчат 
46,4%. Крім того, 67,1% юнаків і 43,1% дівчат не дотримуються режиму 
харчування. 40,0% студентів сплять менше 6 годин на добу, а по  
6-7 годин ‒ 46,7%. При цьому загальна захворюваність серед студентів 
складала 54,0% [6]. В іншому дослідженні встановлено, що до 22 годин 
до сну відходять лише 19,3% студентів, до першої години ночі ‒ 81%, до 
двох годин ‒ 4,3%, після двох ‒ 16,2% [5]. 

Крім того, біля 90% дівчат і 65% хлопців у свій вільний час не 
займаються нічим корисним для здоров’я, самоосвіти або 
самовдосконалення. Свій вільний час вони проводять за переглядом 
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телепередач або у веселій компанії, до того ж часто з розпиванням 
спиртних напоїв. Тому гострою проблемою сучасної студентської молоді 
є також пасивність і неправильний розподіл власного часу [7]. 

Наше опитування студентів 1‒4 курсів різних спеціальностей ЧНТУ 
виявило, що із 1067 респондентів під час навчання сплять не менше  
7‒8 годин лише 25,1% студентів, з них відповідно 20,6% юнаків та 30% 
дівчат, а лягають спати після опівночі зазвичай 80,4% студентів (юнаки ‒ 
83,1%, дівчата ‒ 77,5%), харчуються ситуативно, тобто без дотримання 
визначеного режиму ‒ 55,4%, а належного обсягу рухової активності, 
який становить до 8-10 годин на тиждень, дотримуються лише 18,4% 
студентів, що підтверджує актуальність проблеми даного дослідження. 

Часто сучасна молодь, щоб все встигнути, позбавляє себе сну. Але 
хронічне недосипання поступово призводить до серйозних збоїв 
гормональної системи і низки захворювань пов’язаних із порушенням 
діяльності інсуліну, лептину, лейкоцитів, нейромедіаторів. Результатом 
цього є ослаблення здатності імунної системи боротися з інфекціями, 
посилення депресії і агресивності, погіршення уваги, пам’яті, успішності 
і працездатності студентів. При цьому серед чинників, що також 
впливають на здоров’я студентської молоді, важливе місце займає 
поведінковий фактор, на який значний вплив мають особливості 
оточуючого середовища, спосіб життя і ставлення до свого здоров’я, 
тобто не сформована належна самозбережувальна поведінка. 

Але спрямованість самозбережувальної поведінки може бути як 
позитивною, так і негативною. І якщо позитивна спрямованість має на 
меті збереження і зміцнення здоров’я, то негативна спрямованість 
поведінки індивідуума характеризує тенденцію до його руйнування, хоча 
може проявлятися як в свідомих діях, так і в неусвідомлюваних. Адже 
більшість молоді сприймає здоров’я на рівні фізичного благополуччя і у 
них як у свідомості, так і в поведінці не сформовано ставлення до 
здоров’я як до центральної цінності. Студенти часто відносяться до 
здоров’я як інструменту досягнення інших значущих цілей, що 
відбивається в різних формах їхнього ставлення до свого здоров'я. У 
певних випадках це відношення є адекватним, в інших ‒ зневажливим 
(неадекватним). При цьому адекватному їх відношенню до власного 
здоров’я перешкоджає ряд поведінкових установок. Так, неодноразова 
нездорова поведінка в ряді випадків приносить миттєве задоволення, в 
той час як довготривалі негативні наслідки таких вчинків здаються 
далекими і малоймовірними. Крім того, зазвичай молода людина 
сприймає здоров’я як природну даність і звертає на нього увагу тільки 
при значному його порушенні. Це також посилюється недостатніми 
знаннями про здоров’я, механізми та способи його зміцнення. І в 
наслідку цього молоді люди не ускладнюють себе роботою над власним 
здоров’ям, адже результат не очевидний і не відразу проявляється [8]. 

І хоча студенти в цілому піклуються про своє здоров’я, але 
оцінюють його в більшості випадків на основі особистого самопочуття, 
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не звертаючись до думки фахівців. При цьому молодь добре 
поінформована про здоровий спосіб життя, але користується цією 
інформацією не завжди. Основними факторами, що сприяють зміцненню 
здоров’я, на думку студентів, є регулярні заняття спортом, здоровий сон і 
активний відпочинок. Однак це носить скоріше декларативний характер, 
адже в реальній поведінці простежуються елементи негативної 
самозбережувальної поведінки, до яких відносяться недотримання 
режиму дня, відмова від здорового харчування, ігнорування занять 
фізичною культурою, самолікування. Має місце неузгодженість 
всередині самої структури самозбережувальної поведінки студентів, 
тобто в протиріччі між оцінкою власного стану здоров’я, ставленням до 
здоров’я як до однієї з основних життєвих цінностей і реальними 
поведінковими актами щодо збереження здоров’я [9]. 

Слід відзначити, що самозбережувальна поведінка означає доцільні 
дії людини, спрямовані на самозбереження протягом усього життя в 
фізичному, психологічному та соціальному аспектах і включає в себе 
комплекс поведінкових стандартів, які обумовлюються етно-
культурологічними особливостями регіону, соціальними, економічними і 
політичними умовами середовища проживання, що склалися в даній 
місцевості, способом життя індивіда, а також нормами, інтересами та 
цінностями суспільства в цілому і конкретного індивіда окремо. При 
цьому психологічний компонент самозбережувальної поведінки досить 
важливий, оскільки здоровий дух і вміння налаштувати свій внутрішній 
світ на позитивний лад грають істотну роль у відтворенні такого типу 
поведінки, який здатний забезпечити індивіду бажану тривалість і якість 
життя. Але однією з центральних проблем самозбережувальної поведінки 
студентів є невідповідність, а часто і різко виражене протиріччя між 
свідомістю молоді та її поведінкою, тому характер самозбережувальної 
поведінки може бути як позитивним, так і негативним [8]. 

Отже, однією з головних причин зростання захворювань серед 
сучасної студентської молоді є недотримання фізіологічних вимог 
режиму дня. Проблеми з дотриманням гігієнічних вимог режиму дня і 
відсутністю повноцінного відпочинку відносяться до накопичувальних 
поведінкових факторів ризику, які сприяють формуванню хронічних 
захворювань. Самозбережувальна поведінка сучасної молоді заснована 
на хорошій обізнаності про норми і правила здорового способу життя, і 
при цьому недостатньо мотивована до реалізації на практиці у власному 
житті. Цьому процесу також сприяє нехтування студентами своїм 
здоров'ям для досягнення інших, більш значущих цілей, недостатньо 
розвинена сфера фізкультури і спорту, організація активного дозвілля 
молоді. ВНЗ слід посилити роботу щодо формування в студентів 
переконання в необхідності дотриманням режиму дня як невід’ємного 
чинника самозбережувальної поведінки, зміцнення здоров’я та 
подальшої успішної життєдіяльності. 
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Подальші дослідження передбачається провести в напрямку 
вивчення шляхів впливу складових раціонального режиму дня на стан 
здоров’я і самозбережувальну поведінку студентів. 
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Горобей М. П. Дотримання режиму дня як фактор 

самозбережувальної поведінки студентів 
Проведено аналіз даних сучасної наукової літератури з проблеми 

впливу дотримання режиму дня на стан здоров’я і самозбережувальну 
поведінку студентів. Проблеми з дотриманням режиму дня і відсутністю 
повноцінного відпочинку відносяться до накопичувальних поведінкових 
факторів ризику, які сприяють формуванню хронічних захворювань. 
Самозбережувальна поведінка сучасної молоді заснована на хорошій 
обізнаності про норми і правила здорового способу життя, і при цьому 
недостатньо мотивована до реалізації на практиці у власному житті. 
Цьому процесу також сприяє нехтування студентами своїм здоров'ям для 
досягнення інших, більш значущих цілей, недостатньо розвинена сфера 
фізкультури і спорту та організація активного дозвілля молоді. 

Ключові слова: студенти, режим дня, біоритми, сон, здоров’я, 
самозбережувальна поведінка. 
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Горобей Н. П. Соблюдение режима дня как фактор 
самосохранительного поведения студентов 

Проведен анализ данных современной научной литературы по 
проблеме влияния соблюдения режима дня на состояние здоровья и 
самосохранительное поведение студентов. Проблемы с соблюдением 
режима дня и отсутствием полноценного отдыха относятся к 
накопительным поведенческим факторам риска, которые способствуют 
формированию хронических заболеваний. Самосохранительное 
поведение современной молодежи основано на хорошем знании норм и 
правил здорового образа жизни, и при этом недостаточной мотивации к 
реализации на практике в собственной жизни. Этому процессу также 
способствует пренебрежение студентами своим здоровьем для 
достижения других, более значимых целей, недостаточно развитая сфера 
физкультуры и спорта, организация активного досуга молодежи. 

Ключевые слова: студенты, режим дня, биоритмы, сон, здоровье, 
самосохранительное поведение. 

 
Gorobey M. The Observance of a Day Regimen as a Factor of Self-

preservation Dehavior of Students 
The analysis of data of modern scientific literature on the impact of 

adherence to a day on the health status and health behavior of students. The 
human body in different times of day has different physiological and 
biochemical system, even the structure of the cells varies considerably. The 
resting period that body rebuilds what is destroyed in the active phase of his 
life. It is shown, that the youth of today to get things done, often depriving 
themselves of sleep. But chronic lack of sleep gradually leads to serious 
disruptions of the hormonal system and some diseases. Problems with the 
observance of a day regimen and lack of proper rest belong to the cumulative 
behavioral risk factors that contribute to chronic diseases. Self-preservation 
behavior of today's youth based on good knowledge of the rules and 
regulations of a healthy lifestyle, and insufficient motivation to implement 
practices in their own lives. One of the main problems of self-preservation 
behavior of youth is a mismatch, and often a marked contradiction between the 
consciousness of young people and their behavior. This process also helps 
students neglect their health to achieve other more important goals, 
underdeveloped sphere of physical culture and sports, organization of leisure 
activities of young people. 

Key words: students, day regimen, biorhythms, sleep, health, self-
preservation behavior. 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ  
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ:  

ФОРМИ І МЕТОДИ 
 
Запровадження у вітчизняну систему вищої освіти Європейської 

кредитно-трансферної системи вимагає формування нових навчальних 
програм, зміни педагогічних методик, посилення самостійної роботи 
студентів, впровадження сучасних інформаційних технологій навчання, 
зміни контролю та оцінки якості засвоєння знань, умінь і навичок студентів. 

Добір форм і методів підготовки фахівців залежить від рівнів 
засвоєння бази знань. Так, наприклад, Г. Ковальчук стверджує: мета 
початково-понятійного рівня засвоєння елементів бази знань – вміти 
назвати, вибрати, виявити, визначити терміни, поняття, факти, символи. 
Реалізація означеної мети здійснюється через лекції, пояснення педагога 
з використанням пояснювального та ілюстративного методів та 
проблемного викладу, а методи контролю передбачають тести І та ІІ 
рівнів вхідного та підсумкового контролю і опитування. Якщо 
проаналізувати зростання бази економічних знань, то мета творчого – 
професійного – рівня вже передбачає запропонувати, класифікувати, 
змоделювати, реорганізувати, захистити, обґрунтувати, скомбінувати, 
спланувати, що передбачає проведення дискусій, конференцій, семінарів, 
практичних занять, управлінських ігор, аналіз конкретних ситуацій. 
Щодо форм та методів контролю, то автор пропонує тести ІІІ рівня, 
науково-практичні письмові роботи дослідницького характеру, 
розроблення та публічний захист проектів [1, с. 222]. 

Г. Ковальчук пропонує алгоритм поєднання форм і методів через 
етапи засвоєння бази знань у процесі навчання: 

• перед початком вивчення навчального предмета ознайомити 
слухачів (студентів) із системою навчання, за якою буде 
організовуватися освітній процес, вказати на її особливості, обґрунтувати 
доцільність використання; 

• розподілити тему навчального предмета на окремі логічно 
завершені блоки (модулі); 

• виділити елементи бази знань: основні поняття, теоретичні 
знання, практичні навички з кожного блоку; 

• конкретизувати та стандартизувати вимоги до знань слухачів; 
сформулювати вимоги до вмінь, використовуючи дійовий підхід; 

• визначити перелік завдань, що їх повинні виконати студенти 
(слухачі) згідно з кожним рівнем засвоєння знань; окреслити вимоги 
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практичної спрямованості та професійної орієнтації завдань для 
самостійної роботи; 

• повідомити слухачів про форми та періодичність контролю, 
який буде використовуватися в процесі навчання; 

• систематично нагадувати слухачам (студентам) про особливості 
системи, за якою працює кожен викладач; 

• після вивчення теми проаналізувати роботу усіх учасників, 
рівень виконання контрольних завдань (використовуючи принцип 
індивідуальності), оцінити якість роботи, зробити підсумок [1, с. 246]. 

Заслуговує на увагу впровадження технології контекстного 
навчання у реалізацію моделі професійної підготовки фахівців 
економічної галузі, що передбачає трансформацію послідовності 
навчальної діяльності студента через квазіпрофесійну, в навчально-
професійну з відповідною зміною її мотивів, цілей, засобів, дій, предмета 
і результатів. Професійним контекстом у цьому процесі виступає 
сукупність дидактичних завдань, організаційних форм і методів 
діяльності фахівців, ситуацій їх соціально-психологічної взаємодії, 
регульованого ціннісно-нормативною системою професійно-педагогічної 
діяльності [2]. 

Провідною формою підготовки фахівців економічної галузі 
дослідники визначають технологію дистанційного навчання. У 
«Положенні про дистанційне навчання» зазначено, що під дистанційним 
навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, 
навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в 
основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного 
учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке 
функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-
комунікаційних технологій. Метою дистанційного навчання є надання 
освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-
кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти [3]. 

Однією з характеристик цієї форми навчання є опосередкована 
взаємодія тих, хто вчиться з тими, хто навчає, тобто використання 
активних форм взаємодії. Зазначимо, що основними видами навчальних 
занять, зокрема і за дистанційною формою навчання, є: лекція, семінар, 
практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші. 
Особливістю використання зазначених видів занять є те, що вони 
проводяться зі студентами (учнями, слухачами) дистанційно у 
синхронному або асинхронному режимі. А отримання навчальних 
матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час 
навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується 
передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації також у 
синхронному або асинхронному режимі [3]. 

Методологічні аспекти, сутність та механізм використання 
технологій відкритої освіти детально описано в працях В. Бикова. 
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Науковець стверджує, що в умовах відкритої освіти суб’єкти 
навчального процесу можуть самостійно отримувати знання, 
використовуючи інформаційні ресурси. Він підкреслює, що застосування 
засобів і технологій відкритого навчального середовища є новим етапом 
розвитку мережного навчання [4]. 

Т. Вдовичин і А. Яцишин, спираючись на праці І. Колеснікової, 
стверджують, що одним із найважливіших завдань є формування 
відкритого простору безперервного навчання, що дає змогу кожному в 
міру культурної, психологічної та технологічної готовності накопичити 
особистий освітній ресурс, отримавши ті чи інші інформаційні переваги 
[6]. Автори зазначають, що в контексті відкритої освіти підвищився 
інтерес до заочної форми навчання, яка є ефективною формою навчання 
без відриву від виробництва. Це пов’язано із тим, що в останні роки 
вищу освіту постійно модернізують, відбувається комп’ютеризації 
вищих навчальних закладів, а в навчальний процес активно 
впроваджують Інтернет-технології. Організація освітнього процесу на 
засадах принципів та ознак відкритої освіти сприяє кардинальній зміні в 
підготовці майбутніх фахівців, забезпечує більшу свободу в плануванні 
змісту навчання, вибору місця, часу взаємодії студентів і викладача, 
створює умови для індивідуального темпу засвоєння навчального 
матеріалу. Також, забезпечується перехід від принципу «освіта на все 
життя» до принципу «освіта через усе життя» [5].  

Найголовніше – відбувається перехід до принципу, що знання 
«доставляються» студенту шляхом організації активної взаємодії 
викладача та студента у будь-який час, у будь-якому місці через  
ІТ-технології. Актуалізуємо, що у системі освіти постійно 
запроваджуються активні форми спілкування й обміну інформацією між 
суб’єктами навчального процесу: семінари, тренінги, круглі столи, 
конференції та інше. В умовах сьогодення для організації заочного 
навчання ці форми використовуються разом із Інтернет-технологіями, що 
дає змогу застосовувати вищезазначені форми спілкування між 
учасниками, які знаходяться в різних точках земної кулі. Підкреслимо, 
що студент знаходиться у постійному зв’язку з викладачем і може в 
будь-який час проконсультуватися з різних питань, визначити свій рівень 
навченості та ін. При цьому якість знань, що отримані при заочній формі 
майже не відрізняється від очної форми навчання. Особливістю є те, що 
спілкування студентів з викладачем забезпечується комп’ютерною 
технікою з використанням каналів мережі Інтернет й відповідних 
програмних засобів. Одним із варіантів такого спілкування може бути 
вебінар [7, с. 257–258]. 

Під дистанційним навчанням дослідники розуміють 
індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів 
пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за 
опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників 
навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на 
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базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних 
технологій. У нашому випадку мета дистанційного навчання, підготовка 
фахівців з педагогіки вищої школи до повноцінної і ефективної участі в 
суспільних та професійній областях життєдіяльності в умовах 
інформаційного суспільства; надання освітніх послуг шляхом 
застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних 
технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями 
відповідно до державних стандартів освіти [7, с. 307–308]. 

Отже, аналіз проведених нами досліджень дає можливість 
констатувати, що у процесі підготовки фахівців економічної галузі у 
вищих навчальних закладах України використовуються як традиційні, 
так й інноваційні форми і методи навчання. 
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Загородня А. А. Підготовка фахівців економічної галузі у вищих 

навчальних закладах України: форми і методи 
У статті досліджуються форми і методи підготовки фахівців 

економічної галузі у вищих навчальних закладах України. Розкрито 
сутність та особливості форм і методів, які використовуються у вищих 
навчальних закладах в процесі навчання. У статті зазначено, що 
запровадження у вітчизняну систему вищої освіти Європейської 
кредитно-трансферної системи вимагає формування нових навчальних 
програм, зміни педагогічних методик, посилення самостійної роботи 
студентів, впровадження сучасних інформаційних технологій навчання, 
зміни контролю та оцінки якості засвоєння знань, умінь і навичок 
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студентів. Схарактеризовано добір форм і методів підготовки фахівців, 
який залежить від рівнів засвоєння бази знань.  

Ключові слова: вища школа, фахівці економічної галузі, форми, 
методи. 

 
Загородняя А. А. Подготовка специалистов экономической 

отрасли в высших учебных заведениях Украины: формы и методы 
В статье исследуются формы и методы подготовки специалистов 

экономической отрасли в высших учебных заведениях Украины. 
Раскрыта сущность и особенности форм и методов, которые 
используются в высших учебных заведениях в процессе обучения. В 
статье указано, что введение в отечественную систему высшего 
образования Европейской кредитно-трансферной системы требует 
формирования новых учебных программ, изменения педагогических 
методик, усиление самостоятельной работы студентов, внедрение 
современных информационных технологий обучения, изменения 
контроля и оценки качества усвоения знаний, умений и навыков 
студентов. Охарактеризован отбор форм и методов подготовки 
специалистов, который зависит от уровней усвоения базы знаний. 

Ключевые слова: высшая школа, специалисты экономической 
области, формы, методы. 

 
Zagorodnya A. Preparation Economic Sector Specialists in Higher 

Educational Institutions of Ukraine: the Forms and Methods 
The article investigates the forms and methods of training specialists of 

the economic sector in higher educational institutions of Ukraine. The essence 
and peculiarities of form and methods used in higher education in the learning 
process. The article states that the introduction of the national higher education 
system of the European Credit Transfer System requires the formation of new 
curricula, changes in teaching methods, enhancing students' independent work, 
introduction of modern information technology training, change control and 
quality assessment of learning and skills of students. Author determined the 
selection of forms and methods of training, depending on the level of 
assimilation of the knowledge base. The purpose of initial conceptual elements 
of mastering knowledge base - to be able to call, choose, identify, define 
terms, concepts, facts and characters. Implementation of the abovementioned 
goals through lectures, explanations teacher using explanatory and illustrative 
methods and problem statement, and control methods involve tests I and II 
levels of input and outcome monitoring and surveys. 

Key words: higher education, economic sector specialists, forms, 
methods. 
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УДК 316.613-047.36:[37.011.3-051:811.161.2] 
 
О. Є. Ішутіна  
 

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ МОНІТОРИНГУ 
ЛІНГВОМЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 
Невід’ємним елементом сучасної системи освіти є моніторинг її 

якості, який є важливим інструментом, що забезпечує всіх учасників 
навчально-виховного процесу актуально й достовірною інформацією 
щодо будь-якого з його аспектів, а також є потужним чинником 
підвищення його якості. Це відбито в Національній стратегії розвитку 
освіти в Україні на період до 2021 року, Законах України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», Галузевій концепції розвитку неперервної 
педагогічної освіти, Національній доктрині розвитку освіти України у 
ХХІ столітті, Рекомендаціях ІІІ Всеукраїнського з’ їзду працівників освіти 
та Форуму міністрів європейських країн «Європейська школа 
ХХІ століття: Київські ініціативи», Педагогічній Конституції Європи та 
інших нормативних документах.  

Багаторічна історія та потужна наукова і методична база заклали 
міцний фундамент для моніторингових досліджень професійної 
компетентності педагога. Ґрунтовні праці О. Авраменка, Н. Байдацької, 
Т. Лукіної, О. Ляшенка, Т. Хоруженко та ін. свідчать про швидкий 
поступ вітчизняної науки у сфері освітніх вимірювань і моніторингу 
фахової підготовки спеціалістів. Так само в дисертаціях Н. Остапенко, 
О. Семеног, О. Копусь висвітлено окремі аспекти моніторингу 
професійної лінгвометодичної компетентності майбутнього вчителя-
філолога, але ці напрацювання мають переважно практичний характер. 
Тож, не зважаючи на спільні риси педагогічного і лінгвометодичного 
моніторингу, які послідовно відбиваються в останньому як у частині 
цілого, він, вочевидь, характеризується специфічними ознаками, що 
потребують теоретичного і практичного опрацювання. 

Отже, метою нашого дослідження є уточнення поняття моніторингу 
лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови, а 
також аналіз деяких його педагогічних аспектів. 

У контексті нашого дослідження під професійним 
лінгвометодичним моніторингом розумітимемо технологію 
безперервного спостереження, виявлення, вимірювання й оцінювання 
стану лінгвометодичної компетентності студентів упродовж усього 
терміну фахової лінгвометодичної підготовки у виші, дослідження 
чинників навчально-виховного процесу, які вплинули на отримані 
результати, а також узагальнення й прогнозування динаміки та основних 
тенденцій її розвитку на підставі отриманих об’єктивних показників із 
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метою підвищення ефективності організації системи фахової підготовки 
студентів-філологів педагогічних ВНЗ. 

У процесі лінгвометодичної підготовки майбутніх філологів 
послідовна реалізація принципів моніторингу передбачає врахування 
специфіки контролю фахової підготовки майбутніх учителів української 
мови, яка відбиватиметься в доборі доцільних методів вимірювання, 
періодичності їх застосування, побудові моніторингових досліджень на 
підґрунті адекватних структурі лінгвометодичної компетентності 
критеріїв і показників, за якими здійснюється вимірювання тощо.  

У педагогічних дослідженнях (В. Галузяк, І Зайченко, М. Євтух, 
З. Курлянд, С. Пальчевський, П. Підкасистий та ін.) здебільшого 
виокремлюють види контролю, класифіковані за такими ознаками: 

• за етапами навчання: попередній, поточний (проміжний), 
рубіжний (тематичний), підсумковий;  

• за часовою спрямованістю: ретроспективний, 
попереджувальний, випереджальний;  

• за частотою: разовий, періодичний, систематичний;  
• за широтою охоплення: локальний, вибірковий, суцільний;  
• за організаційними формами навчання: індивідуальний, 

груповий, фронтальний, комбінований;  
• за видами навчальних занять: на лекціях, семінарах, практичних 

і лабораторних роботах, на заліках, колоквіумах, іспитах тощо [1 – 4]. 
Указані класифікації видів контролю мають важливе значення для 

нашого дослідження, адже методично грамотно вибудувана система 
контролю лінгвометодичної компетентності є підґрунтям для організації 
моніторингу її формування. Отже, ураховуючи змістові напрями 
лінгвометодичного моніторингу й класифікації видів контролю, 
зазначимо, що: 

• контроль формування компонентів лінгвометодичної 
компетентності має відбуватися на всіх видах навчальних занять (на 
лекціях, семінарських, практичних і лабораторних заняттях матиме місце 
попередній і поточний види контролю, на практичних і семінарських 
заняттях, колоквіумах – тематичний, а під час заліків та іспитів – 
підсумковий); 

• обов’язковими в організації моніторингового дослідження є всі 
види контролю за формами навчання: індивідуальний, груповий, 
фронтальний, комбінований, – що реалізуються під час контролю 
лінгвометодичної компетентності студентів у процесі аудиторної роботи, 
індивідуальний – під час захисту підсумкової наукової роботи, на 
консультаціях, заліках та екзаменах; 

• частота здійснення контрольних заходів залежить від об’єкта 
контролю в межах певного змістового напряму моніторингу: рівень 
лінгвометодичної компетентності студентів має перевірятися систематично 
– від заняття до заняття, в аудиторній і самостійній роботі; показники 
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продуктивності лінгвометодичного навчального процесу і науково-
педагогічний потенціал філологічного факультету підлягають контролю 
періодично – кілька разів упродовж навчального року або на вимогу 
адміністрації; матеріально-технічні умови навчання на факультеті та у виші 
перевіряють, здебільшого, один раз на початку навчального року. 

Упровадження в освітній процес компетентнісного підходу 
поставило перед науковцями й методистами низку складних питань, і 
одним з найважливіших є вибір методів контролю компетентності як 
інтегративного утворення особистості. Аналіз наявних систем 
оцінювання професійних компетентностей майбутніх фахівців у 
дослідженнях В. Бикова,Т. Лукіної, О. Локшиної, Н. Морзе та багатьох 
інших, засвідчує, що вони спрямовані переважно на оцінку відповідних 
знань, умінь і навичок студентів без урахування професійно важливих 
якостей особистості, що не відповідає вимогам українських Державних 
стандартів підготовки фахівців. 

Відтак виникає необхідність упровадження інтегративного підходу 
до оцінювання результатів навчальної діяльності, який дозволить 
отримати цілісне бачення якості лінгвометодичної освіти. Серед 
основних тенденцій, які сьогодні визначають характеристики контролю в 
освіті, науковці виокремлюють такі: 

• контроль і оцінювання визначаються поведінковими цілями і 
зазвичай проводяться у формі демонстрації чи застосування 
компетентностей; 

• установлюється мінімальний рівень компетентності, яким 
повинні оволодіти всі студенти перед переходом до наступних 
поведінкових завдань [5, с. 119]; 

• широке використання багатоаспектних педагогічних вимірювань 
[6, с. 36]. 

Поряд із безсумнівною прогресивністю компетентнісного підходу 
до контролю якості освіти, що передбачає зміну результату навчання зі 
знань, умінь і навичок студента на «сукупність компетентностей, що 
виражають знання, розуміння, уміння, цінності і інші особистісні якості, 
які набув студент після завершення навчальної програми або її окремого 
компонента» [7, с. 55], існує низка проблеми щодо контролю й 
оцінювання самих компетентностей.  

Так, на думку І. Зимньої, перша проблема полягає в забезпеченні на 
практиці комплексності, цілісності результатів навчання, що 
виражаються в таких загальних інтегральних характеристиках 
випускника, як «професіонал», «компетентний фахівець»; друга 
обумовлена об’єктивною складністю процесу оцінювання і самої оцінки 
цілісного результату професійної освіти [8, с. 14]. 

На слушну думку більшості сучасних учених (О. Авраменко, 
Л. Алексєєва, О. Берестенєва, М. Євтух, Н. Резнік, О. Савченко, 
Ю. Татур, Г. Шевелєв та ін.), складність оцінки професійної 
компетентності полягає в її критеріальному описі, у ситуативному прояві 
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професійної компетентності, у доборі інструментарію, що повинен 
описувати одночасно розуміння і дії суб’єктів навчання, у формуванні 
норм для визначення рівня володіння компетентностями та ін. Зазвичай 
компетентність можна об’єктивно оцінити в умовах здійснення 
професійної діяльності, до якої студент під час навчання не занурюється, 
тому ще одна складність у контролі компетентностей випускників вишів 
полягає в майже відсутній інформації про успішність реалізації студента 
в професійній галузі. 

Для запобігання й подолання цих проблем науковці й методисти 
(О. Авраменко, І. Булах, В. Звонніков, М. Євтух, Т. Лукіна, О. Ляшенко 
та ін.) обґрунтовують необхідність дотримання таких принципів 
методології педагогічних вимірювань: 

• поєднання кількісних і якісних рівнів вимірювань; 
• використання психодіагностичних методик для вимірювання 

змін якості результатів навчання; 
• облік сукупності чинників, що впливають на формування 

компетентностей, аналіз їх методами ієрархічного моделювання; 
• забезпечення надійності, валідності результатів вимірювань; 
• використання вимірювань із використанням фактору часу, 

перехід до режиму моніторингу результатів навчання; 
• застосування різноманітних методів, використання зовнішніх і 

внутрішніх експертиз оцінювання. 
Вважаємо, що ці принципи вповні стосуються й організації 

лінгвометодичної діагностики і тому мають бути реалізовані під час 
упровадження моніторингу лінгвометодичної компетентності в 
навчально-виховний процес філологічних факультетів вишів.  

Характеризуючи підходи до організації контролю компетентностей, 
значна кількість науковців, серед яких Б. Ананьєв, М. Берещук, 
Л. Забродська, Н. Крупеніна, К. Левківський, Т. Лукіна, С. Подмазін, 
Г. Стадник, Ю. Сухарніков, С. Шишов, А. Хуторськой, Ю. Татур, 
В. Шахов та ін. обґрунтовують переваги діяльнісного підходу як такого, 
що сприяє поетапному входженню майбутніх фахівців у контекст 
реальної практичної діяльності. Під час реалізації діяльнісного підходу 
об’єктом контролю є те, чого навчився робити студент, застосовуючи 
здобуті знання. Проте актуальне на сьогодні предметне структурування 
змісту навчання не дозволяє повною мірою структурувати засоби 
контролю з позицій діяльнісного підходу.  

На наш погляд, більш доцільним є предметно-діяльнісний підхід 
(В. Богословський, О. Ковтун та ін.), за якого необхідно структурувати і 
процес навчання, і засоби контролю й оцінювання одночасно за 
предметним та діяльнісним принципами. Поділ змісту освітньої 
професійної програми на дисципліни відповідає її предметному 
структуруванню, а поділ за компетентностями – діяльнісному. Відтак 
методи контролю лінгвометодичної компетентності повинні виявляти 
поряд зі змістовним діяльнісний компонент підготовки майбутнього 
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фахівця, що передбачає демонстрацію чи застосування професійної 
здатності в певній ситуації фахової діяльності. 

Узагальнюючи погляди учених щодо системи контролю фахової 
компетентності майбутнього вчителя, зазначимо, що вона, безумовно, 
передбачає компетентне застосування методів діагностики для 
дослідження компетентностей особистості і залежить від рівня підготовки 
фахівців-педагогів, компонентного складу компетентностей, а також 
знання критеріїв та показників рівня сформованості компетентностей, на 
оцінку яких спрямовано ці методи. Крім того, у руслі реалізації 
предметно-діяльнісного підходу до організації контролю лінгвометодичної 
компетентності, важливості набуває організація квазіпрофесійної 
діяльності студентів на практичних і лабораторних заняттях, відвідування 
уроків мови в школах із подальшим їх аналізом тощо.  
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Ішутіна О. Є. Педагогічні аспекти моніторингу лінгвометодичної 

компетентності майбутніх учителів української мови 
Статтю присвячено моніторингу професійної компетентності 

майбутнього вчителя української мови. Висвітлено сутність 
лінгвометодичного моніторингу як технології спостереження, 
вимірювання й оцінювання професійної компетентності студентів 
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філологічних факультетів. У цьому контексті розкрито проблему 
класифікації видів контролю й певні аспекти їх застосування під час 
моніторингу лінгвометодичної компетентності майбутніх фахівців. 
Окрему увагу приділено особливостям контролю й вимірювання 
компетентностей і схарактеризовано предметно-діяльнісний підхід як 
провідний у контролі лінгвометодичної компетентності майбутніх 
учителів української мови. 

Ключові слова: моніторинг, лінгвометодична компетентність, 
контроль, предметно-діяльнісний підхід. 

 
Ишутина Е. Е. Педагогические аспекты мониторинга 

лингвометодической компетентности будущих учителей 
украинского языка 

Статья посвящена мониторингу профессиональной компетентности 
будущего учителя украинского языка. Освещена сущность 
лингвометодического мониторинга как технологии наблюдения, 
измерения и оценки профессиональной компетентности студентов 
филологических факультетов. В этом контексте раскрыта проблема 
классификации видов контроля и определенные аспекты их применения 
во время мониторинга лингвометодической компетентности будущих 
специалистов. Особое внимание уделено особенностям контроля и 
измерения компетентностей и охарактеризован предметно-
деятельностный подход как ведущий в контроле лингвометодическоъ 
компетентности будущих учителей украинского языка. 

Ключевые слова: мониторинг, лингвометодическая компетентность, 
контроль, предметно-деятельностный подход. 

 
Ishutina O. Pedagogical Aspects of Monitoring of Prospective 

Ukrainian Language Teachers’ Linguome tho Dological Competence 
The article is devoted to monitoring the prospective Ukrainian language 

teachers’ professional competence. It deals with the essence 
linguomethodological monitoring as the technology of observation, 
measurement and assessment of the philological faculty students’ professional 
competence. In this context the problems of classification of control types and 
certain aspects of their application in the professionals’ linguomethodological 
competence monitoring of are solved. Special attention is paid to the 
peculiarities of the control and measurement of the competence. The author 
emphasized that one of the control difficulties is in that the competence can be 
objectively assessed in terms of the professional activity. The necessity of 
observing principles of educational measurement methodology in 
linguomethodological monitoring is justified. The author determined the 
subject-activity approach as leading in the control of linguomethodological 
competence of future teachers of Ukrainian language. Therefore, the methods 
of linguomethodological competence control should show both the 
informative and the activity component of preparing the future professional, 
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providing a demonstration or using professional abilitie in certain situations of 
linguomethodological activity. 

Key words: monitoring, linguomethodological competence, control, 
subject and activity approach. 
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АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ВНЗ В КОНТЕКСТІ 

СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Вища освіта поряд з деякими індикаторами, що характеризують 
інноваційний потенціал країни, є одним з факторів 
конкурентоспроможності економіки України. Вирішити завдання 
підготовки фахівців, що відповідають вимогам часу, може допомогти 
впровадження технологічних інновацій в освітній процес вищої школи. 
Підвищення компетенції викладачів в області максимально ефективного 
використання інформаційних, комунікаційних та інтерактивних 
технологій, в створенні та розвитку універсальної освітньої сфери, 
стимулювання становлення нової культури педагогічного мислення – 
завдання сучасної вищої школи. 

Використання сучасних педагогічних технологій у навчальному 
процесі внз створює зовсім нові можливості реалізації дидактичних 
принципів індивідуалізації та диференціації навчання, позитивно впливає 
на розвиток пізнавальної діяльності студентів, їх творчої активності, 
свідомості, реалізує умови переходу від навчання до самоосвіти [14]. 

У даний час навчальний процес вимагає постійного вдосконалення, 
оскільки відбувається зміна пріоритетів і соціальних цінностей: науково-
технічний прогрес все більше усвідомлюється як засіб досягнення такого 
рівня виробництва, який в найбільшій мірі відповідає задоволенню 
потреб людини, що постійно підвищуються, розвитку духовного 
багатства особистості. Виходячи з цього, сучасна ситуація в підготовці 
фахівців вимагає докорінної зміни стратегії й тактики навчання у вищій 
школі [9]. Головними характеристиками випускника будь-якого 
освітнього закладу є його компетентність і мобільність. У цьому зв’язку 
акценти при вивченні навчальних дисциплін переносяться на сам процес 
пізнання, ефективність якого повністю залежить від пізнавальної 
активності самого студента разом з викладачем. Успішність досягнення 
цієї мети залежить не тільки від того, що засвоюється (зміст навчання), 
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але і від того, як засвоюється: індивідуально або колективно, в 
авторитарних або гуманістичних умовах, з опорою на увагу, сприйняття, 
пам'ять або на весь особистісний потенціал людини, за допомогою 
репродуктивних чи активних методів навчання, що також не мало 
важливо. Розробка і впровадження активних методів навчання 
представлена в різних галузях наукового знання і досліджена багатьма 
педагогами і психологами, але недостатньо вивчена класифікація методів 
активного навчання, що зумовило актуальність теми нашої статті [7]. 

Аналіз наукової літератури показав, що найважливіші теоретичні і 
концептуальні положення представлені працями вчених: в області 
філософії освіти, моделювання і конструювання навчального процесу – 
К. Бабанского, В. Беспалько, Н. Тализіної та ін; в області психології 
студентів – Б. Ананьєва, Л. Виготського, А. Леонтьєва та ін; в області 
інноваційного навчання і управління педагогічними системами – 
А. Границької, А. Казарінова, С. Харченко та ін; в області класифікації 
видів, методів, засобів і форм організації навчальної діяльності – 
О. Безпалько, А. Капської, П. Підкасистого та ін.; в теорії оцінки знань з 
педагогічної технології – Н. Калініної, М. Скаткина, Л. Фрідмана та ін. 

Аналіз методичної, психолого-педагогічної, соціально-педагогічної 
вітчизняної та зарубіжної літератури підтверджує те, що сучасний стан 
науки потребує пошуку й розробки ефективних педагогічних технологій, 
оптимізації методик навчання, які забезпечують інтенсифікацію 
навчального процесу, як основного і найбільш ресурсномісткого, в 
умовах дефіциту часу і зростаючого обсягу інформації, а це, в свою чергу 
призводить до протиріччя між необхідністю досягнення студентами 
певного рівня знань і відсутністю можливості враховувати їх 
індивідуальні особливості в рамках традиційної організації навчальної 
діяльності. Все це й зумовило вибір теми нашої статті, мета якої – 
розкрити та проаналізувати активні методи навчання у ВНЗ в контексті 
сучасних освітніх технологій. 

Основна мета змін у сфері вищої освіти – це планомірна реалізація 
безперервної та послідовної системи інновацій, які забезпечують 
випереджальний розвиток системи вищої професійної освіти відповідно 
із завданнями соціально-економічного і культурного розвитку 
суспільства [5]. Під інноваціями розуміються такі перетворення в системі 
вищої освіти, які спрямовані на забезпечення сучасної якості освіти на 
основі збереження її фундаментальності та відповідності актуальним і 
перспективним потребам особистості, суспільства і держави. 

На сьогоднішній день всебічна теоретична розробка проблеми 
використання сучасних педагогічних технологій у професійній 
підготовці фахівця в умовах вищої школи набуває особливої гостроти та 
значущості. Сучасні технології в освіті розглядаються як засіб, за 
допомогою якого може бути реалізована нова освітня парадигма. Будь-
яка діяльність, зазначає В. Беспалько, може бути або технологією, або 
мистецтвом. Мистецтво засноване на інтуїції, технологія – на науці [4]. 
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Будь-яке планування суперечить експромту, діям по інтуїції, тобто є 
початком технології. У педагогічній науці та практиці існують різні 
позиції до визначення педагогічної технології. Так, М. Кларін позначає 
дане поняття як системну сукупність і порядок функціонування всіх 
особистісних, інструментальних і методологічних засобів, 
використовуваних для досягнення педагогічних цілей [3]. Р. Селевко 
вважає, що педагогічною технологією є продумана у всіх деталях модель 
педагогічної діяльності, що включає в себе проектування, організацію і 
проведення навчального процесу з безумовним забезпеченням 
комфортних умов для учнів і вчителя [15] У свою чергу В. Беспалько 
визначає технологію як сукупність засобів і методів відтворення 
теоретично обґрунтованих процесів навчання і виховання, що 
дозволяють успішно реалізовувати поставлені освітні цілі [4]. Таке 
розмаїття трактувань педагогічної технології не випадково, оскільки 
кожен автор виходить із певного концептуального підходу до розуміння 
сутності технології взагалі. 

Таким чином, сучасну педагогічну технологію навчання 
характеризують наступні позиції: технологія розробляється під 
конкретний педагогічний задум, в основі її лежить певна методологічна, 
філософська позиція автора; технологічний ланцюжок дій, операцій, 
який вибудовується у відповідності з цільовими установками, що мають 
форму конкретного очікуваного результату; функціонування технології 
передбачає взаємопов’язану діяльність викладача та студентів з 
урахуванням принципів індивідуалізації та диференціації, оптимальну 
реалізацію людських і технічних можливостей, використання діалогу, 
спілкування; поетапне планування і послідовне втілення елементів 
педагогічної технології повинні бути, з одного боку, відтворені будь-
яким викладачем і, з іншого, гарантувати досягнення планованих 
результатів усіма студентами; органічною частиною педагогічної 
технології є діагностичні процедури, які містять критерії, показники та 
інструментарій вимірювання результатів діяльності. 

Інноваційна педагогічна технологія – це проект певної педагогічної 
діяльності, послідовно реалізується на практиці, головним показником якої 
є прогресивний початок у порівнянні зі сформованими традиціями і 
масовою практикою [10]. Однією з головних особливостей інноваційної 
технології є те, що її розробка і застосування вимагають високої активності 
викладача і студента. Активність першого проявляється в тому, що він 
добре знає психологічні і особистісні особливості своїх студентів і на цьому 
підставі вносить індивідуальні корективи в технологічний процес. 
Активність студентів проявляється у зростаючій самостійності, тобто в 
технологізованому процесі взаємодії. Отже, інноваційна педагогічна 
технологія може бути розглянута як технологія приватного типу, де 
маються на увазі впорядковані, сплановані за певним проектом і послідовно 
реалізовані дії, операції та процедури, які інструментально забезпечують 
досягнення прогнозованої мети в роботі з людиною або групою у певних 
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умовах середовища [6]. Таким чином, нові сучасні педагогічні технології 
включають в себе особистісний підхід, фундаментальність освіти, творче 
начало, акмеологічний підхід, професіоналізм.  

До інноваційних технологій можна віднести: технологію 
портфоліо; технологію проектів; технологію розвитку критичного 
мислення. При цьому невід’ємною частиною будь-якого досліджуваного 
курсу, за допомогою якої реалізуються на практиці сучасні педагогічні 
технології, є методичний комплекс, який повинен включати в себе: 
відеокомпьютерну систему, за допомогою якої викладач проводить 
лекційні та семінарські заняття в спеціально обладнаній аудиторії; 
«скрін-шот» – спеціальний роздатковий матеріал, специфіка якого 
полягає в тому, що крім довідково-інформаційної функції, що він 
виконує функцію активізатора творчої діяльності студента при 
заповненні ним спеціально розроблених схем, блоків, показників тощо; 
набір інтерактивних технічних і програмних засобів навчання.  

В зарубіжній традиції портфоліо визначається як колекція робіт і 
результатів студента, яка демонструє його зусилля, прогрес і досягнення 
в різних областях [1]. Дана технологія доповнює традиційні контрольно-
оціночні засоби, спрямовані, як правило, на перевірку репродуктивного 
рівня засвоєння інформації, фактологічних та алгоритмічних знань і 
умінь. Технологія портфоліо дозволяє враховувати результати, досягнуті 
студентом в різноманітних видах діяльності – навчальній, творчій, 
комунікативній та ін. і є важливим елементом діяльнісного підходу до 
освіти. Портфоліо не тільки є сучасною ефективною формою 
оцінювання, але й допомагає вирішувати важливі педагогічні завдання: 
підтримувати високу навчальну мотивацію студентів; заохочувати їхню 
активність і самостійність, розширювати можливості навчання й 
самонавчання; розвивати навички рефлексивної і оцінної діяльності 
майбутніх фахівців. Такі особливості портфоліо роблять його 
перспективною формою подання індивідуальної спрямованості 
навчальних досягнень конкретного студента, що відповідає завданням 
його професійної підготовки [9].  

Портфоліо дозволяє підвищити освітню активність студентів, 
рівень усвідомлення ними своїх цілей і можливостей. При розробці 
портфоліо студентів можна орієнтувати на три його типи:  

1) «Професійно-методичний портфель», у зміст якого включені: 
матеріали до безпосередньої професійної діяльності (інформаційні), що 
передбачає можливість як якісної, так і кількісної оцінки матеріалів 
портфоліо. «Професійно-методичний портфель» необхідний студентам 
для проходження ними практики та подальшої професійної діяльності. 

2) «Портфоліо робіт» – являє собою зібрання різних творчих, 
проектних, дослідницьких робіт, а також опис основних форм і 
напрямків навчальної й творчої активності студентів: участь у 
конференціях, конкурсах та ін. Даний варіант портфоліо передбачає 
якісну оцінку, наприклад, за параметрами різноманітності й 
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переконливості матеріалів, якості представлених робіт, орієнтованості на 
обрану область знань. Портфоліо оформляється у вигляді творчої папки 
студента з додатком його робіт, представлених у вигляді текстів, 
електронних версій, фотографій, відеозаписів. Портфоліо цього типу дає 
широке уявлення про динаміку навчальної й творчої активності студента, 
характер професійної спрямованості. 

3) «Портфоліо відгуків» включає в себе характеристики відношення 
студента до різних видів діяльності, а також письмовий аналіз самого 
студента своєї конкретної діяльності та її результатів. Портфоліо може 
бути представлено у вигляді текстів висновків, рецензій, відгуків, 
резюме, есе, рекомендаційних і подячних листів та ін. Ця форма 
портфоліо дає можливість включити механізми самооцінки студентів, що 
підвищує ступінь усвідомленості процесів, пов’язаних з навчанням. 
Примірний перелік документів «портфоліо відгуків»: висновок про якість 
виконаної роботи; рецензії на статті, реферати, дослідні роботи; відгук 
про роботу в творчому колективі, про виступ на конференціях, конкурсах 
професійної майстерності; резюме, підготовлене студентом з оцінкою 
власних навчальних досягнень. 

В основі технології проектів лежить розвиток пізнавальних 
інтересів студентів, умінь самостійно конструювати свої знання, умінь 
орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного 
мислення. Технологія проектів завжди орієнтована на самостійну 
діяльність студентів – індивідуальну, парну, групову, яку студенти 
виконують протягом певного відрізка часу. Основними вимогами до 
використання технології проектів є: наявність значущої у 
дослідницькому, творчому плані проблеми чи задачі, яка вимагає 
інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її вирішення; 
практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних 
результатів; самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність 
студентів; структурування змістової частини проекту (із зазначенням 
поетапних результатів); використання дослідницьких методів 
(визначення проблеми, що випливають із неї завдань дослідження, 
висування гіпотези їх рішення; обговорення методів дослідження; 
оформлення кінцевих результатів; аналіз отриманих даних; підбиття 
підсумків, коректування, висновки). До критеріїв оцінки розробленості 
проекту можна віднести: значущість і актуальність висунутих проблем; 
необхідна і достатня глибина проникнення в проблему, залучення для її 
вирішення знань з різних галузей; повнота, змістовність проекту; 
актуальність та перспективність проекту [3].  

Вибір тематики проектів визначається викладачем з урахуванням 
навчальної ситуації з досліджуваної дисципліни, або самими студентами, 
якщо проект призначений для позааудиторної діяльності. Робота над 
проектом зазвичай складається з декількох етапів: Пошуковий етап 
(визначення цілей проекту, проведення організаційної роботи; 
формулювання проблеми дослідження; визначення об’єкта й предмета 
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дослідження; висунення гіпотези); Конструкторський етап (визначення 
напрямків роботи, безпосередніх завдань; визначення способів пошуку 
джерел інформації за напрямами; визначення методів дослідження; 
організація груп; розподіл завдань по групах); Технологічний етап 
(самостійна робота по групах, обмін інформацією; виконання 
запланованих технологічних операцій; поточний контроль якості; аналіз 
зібраної групами інформації, складання сценарію захисту проекту, який 
будується наступним чином: позначення проекту; захист своєї гіпотези; 
висновки, пояснення у вигляді таблиць, схем, малюнків і т. д.; відповіді 
на питання); Заключний етап (колективне обговорення, експертиза 
проекту, аналіз результатів виконання проекту; висновки) [1]. В 
результаті студенти повинні самостійно і спільними зусиллями вирішити 
проблему, застосувавши необхідні знання часом з різних галузей, 
одержати реальний і відчутний результат. Таким чином, в основі 
технології проектів лежить розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь 
самостійно конструювати свої знання та орієнтуватися в інформаційному 
просторі, розвиток критичного мислення.  

Критичне мислення – це здатність ставити нові питання, виробляти 
різноманітні аргументи, приймати незалежні продумані рішення. 
Розвиток даного виду мислення за допомогою інтерактивного включення 
студентів в освітній процес і є метою наступної активної технології [12]. 
Технологія розвитку критичного мислення має свої особливості, а саме: 
акцент на самостійність студентів у навчальному процесі; пошук 
аргументів для рішення проблеми; не прийняття відомостей на віру; 
пошук аргументованих відповідей, що відбувається на основі рефлексії, 
виявлення невідомого; створення умов для співпраці і партнерства у 
процесі цілеспрямованої діяльності.  

Дана технологія складається з декількох фаз, а саме: 1) виклик (те, 
що студент вже знає по темі); 2) осмислення (що дізнався); 3) рефлексія 
(відбір інформації). Визначають основні прийоми, що входять у 
вищевказані фази технології: перша фаза: кластер, індивідуальна 
«мозкова атака», колективна «мозкова атака»; друга фаза: інсерт (робота 
з інформацією, маркування тексту з його розміткою), читання з 
зупинками, перехресна дискусія, приведення інформації в логічний 
порядок (систематизація знань з теми); третя фаза: кластер 
(«інформаційний гроно», прийом графічної систематизації матеріалу), 
есе, сінквейн (вірш з п’яти рядків, мета якого – синтезувати, узагальнити 
інформацію) [5]. Це швидкий спосіб підведення підсумку по темі, 
рефлексія, спосіб резюмування отриманої інформації та викладення 
складних ідей, почуттів і уявлень в кількох словах. 

Головним завданням вищого навчального закладу на сучасному 
етапі є підготовка фахівців, здатних нестандартно, гнучко і своєчасно 
реагувати на зміни, які відбуваються у світі. Тому для підготовки 
студентів до професійної діяльності в майбутньому і використовуються 
інноваційні методи навчання у вузі., які передбачають інтерактивне 
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навчання та спрямоване на активне і глибоке засвоєння досліджуваного 
матеріалу, розвиток вміння вирішувати комплексні завдання. 
Інтерактивні види діяльності включають в себе імітаційні та рольові ігри, 
дискусії, моделюють ситуації [16]. 

Безпосереднє залучення студентів в активну навчально-пізнавальну 
діяльність у ході навчального процесу пов’язане із застосуванням 
прийомів і методів, що одержали узагальнену назву «активні методи 
навчання». Суть активних методів навчання, спрямованих на формування 
умінь і навичок, полягає в тому, щоб забезпечити виконання студентами 
завдань у процесі рішення яких вони самостійно оволодівають 
професійними уміннями і навичками, а також розвиваються творчі і 
комунікативні здібності особистості, формується особистісний підхід до 
виникаючої проблеми. 

Активні методи навчання – це способи активізації навчально-
пізнавальної діяльності студентів [14], які спонукують їх до активної 
розумової й практичної діяльності в процесі оволодіння матеріалом, коли 
активний не тільки викладач, але й студенти. Активні методи навчання 
припускають використання такої системи методів, що спрямована 
головним чином, не на виклад викладачем готових знань й їхнє 
відтворення, а на самостійне оволодіння студентами знань у процесі 
активної пізнавальної діяльності [7]. 

На сьогоднішній існує багато розроблених активних методів 
навчання і кожен має свої специфічні особливості: 

• фундаменталістський метод. Даний метод виробляє вміння 
висловлювати, висувати ідеї або аргументувати відповідь. Суть даного 
методу полягає в тому, що фундамент створюється підставами ідей. Тому 
фундаменталістський підхід полягає в пошуку наукових чи інших підстав 
досліджуваної ідеї. Це зміцнює впевненість в її істоті, пов’язує з більш 
сильними, що затвердилися ідеями, мобілізує відомі знання, зміцнює 
студентів у розумінні досконалості ідей [7].  

• метод мозкового штурму. Мета даного методу полягає в 
організації колективної розумової діяльності з пошуку нетрадиційних 
шляхів вирішення проблем. Даний метод виробляє вміння концентрувати 
увагу, розумові зусилля на вирішенні конкретної задачі, а також 
формування досвіду колективної розумової діяльності й уміння 
працювати в малій групі.  

• метод «сократичний діалог». Мета – формулювання 
управлінської проблеми, аналіз альтернативних підходів. Даний метод 
формує вміння відстоювати свою точку зору, публічно виступати, а 
також уміння слухати й розвивати мислення [14]. 

• метод «грона». Основна мета – визначення проблеми і завдань 
дослідження. Наявність центральної ідеї (поняття) створює стрижень, 
навколо якого утримуються думки, а гілляста структура дозволяє їм 
вільно поширюватися і розвиватися. Такий структурно-логічний метод 
сприяє ретельному формулюванню задачі. Даний метод виробляє вміння 
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будувати таблиці, схеми, ілюстративно виділяти головне, уміння бачити 
цілком і по частинах. 

• метод «515». Основна мета даного методу, це вміння знаходити 
вихід з ситуації, що склалася. Викладач пропонує студентам проблему. 
Необхідно протягом 5 хвилин письмово висунути 15 ідей [6]. 

• метод «Кейс-стаді». Навчання з використанням конкретних 
ситуацій. Особливість даного методу полягає в тому, що викладач не дає 
якісної оцінки і будь-яке висловлювання сприймається як припустиме. 

• метод «Ланцюжка». Студентам дається завдання розкрити 
проблему з наступних питань, відповідаючи по ланцюжку: «Хто?», 
«Що?», «Де?», «Коли?» і т. д. В залежності від теми викладач варіює, 
додає питання самостійно. Даний метод дозволяє формувати вміння 
описувати ситуацію, вміння мобілізації та вміння виділяти головне, 
виступати тощо. 

Всі розглянуті вище методи передбачають активну самостійну 
пізнавальну діяльність студентів, спрямовану на вирішення поставленої 
проблеми, навчального завдання і т. д. Вони допомагають формувати 
досвід пошуку рішень у нестандартних, різноманітних ситуаціях. 
Дозволяють студентам по справжньому «прожити» навчальний процес, 
навчити студента думати, оцінювати, приймати рішення і нести 
відповідальність, а також працювати в постійно мінливих умовах. 
Результатом застосування активних методів навчання є збільшення 
досвіду творчої діяльності, готовність до активної практичної діяльності, 
вміння моделювати і приймати професійні рішення. 

У навчальному процесі ВНЗ використовуються імітаційні та 
неімітаційні форми організації навчання з використанням активних 
методів навчання. До неімітаційних методів відносяться: лекції, 
семінари, дискусії, колективна розумова діяльність. 

Лекції 
Лекції нетрадиційної форми проведення. 
Дана лекція починається з питань, з постановки проблеми, яку в ході 

викладення матеріалу необхідно вирішити. Проблемні питання 
відрізняються тим, що прихована в них проблема вимагає не однотипного 
рішення, тобто готової схеми рішення в минулому досвіді немає. 
Проблемні лекції забезпечують творче засвоєння майбутніми фахівцями 
принципів і закономірностей досліджуваної науки, активізують навчально-
пізнавальну діяльність студентів, їх самостійну аудиторну і позааудиторну 
роботу, засвоєння знань і застосування їх на практиці. 

Лекція-візуалізація. 
Даний вид лекції є результатом нового використання принципу 

наочності, зміст даного принципу змінюється під впливом даних 
психолого-педагогічної науки, форм і методів активного навчання. 
Лекція-візуалізація вчить студентів перетворювати усну та письмову 
інформацію у візуальну форму, що формує у них професійне мислення за 
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рахунок систематизації і виділення найбільш важливих, істотних 
елементів змісту навчання [8]. 

Лекція удвох. 
У цій лекції навчальний матеріал проблемного змісту дається 

студентам в живому діалогічному спілкуванні двох викладачів між 
собою. Тут моделюються реальні професійні ситуації обговорення 
теоретичних питань з різних позицій двома фахівцями, наприклад 
теоретиком і практиком, прихильником або противником тієї чи іншої 
точки зору і т. п. Лекція удвох змушує студентів активно включатися в 
розумовий процес. При поданні двох джерел інформації завдання 
студентів – порівняти різні точки зору та зробити вибір, приєднатися до 
тієї чи іншої з них або виробити свою [6]. 

Лекція із заздалегідь запланованими помилками. 
Ця форма проведення лекції спрямована на розвиток у студентів 

умінь оперативно аналізувати професійні ситуації, виступати в ролі 
експертів, опонентів, рецензентів, виокремлювати неправдиву або 
неточну інформацію. 

Підготовка викладача до лекції полягає в тому, щоб закласти в її 
зміст певну кількість помилок змістового, методичного або 
поведінкового характеру. Список таких помилок викладач приносить на 
лекцію і знайомить з ними студентів тільки в кінці лекції. Підбираються 
помилки, які роблять як студенти, так і викладачі в ході читання лекції. 
Викладач викладає лекцію таким чином, щоб помилки були ретельно 
приховані та їх не так легко можна було б помітити студентам. Це 
вимагає спеціальної роботи викладача над змістом лекції, високого рівня 
володіння матеріалом і лекторської майстерності. Завдання студентів 
полягає в тому, щоб протягом лекції відзначати в конспекті помічені 
помилки і назвати їх наприкінці лекції. На розбір помилок відводиться 
10-15 хвилин. В ході цього розбору даються правильні відповіді на 
питання – викладачем, студентами або спільно. Кількість запланованих 
помилок залежить від специфіки навчального матеріалу, дидактичних і 
виховних цілей лекції, рівня підготовленості студентів [7]. 

Лекція-прес-конференція. 
Форма проведення лекції близька до форми проведення прес-

конференцій, тільки з наступними змінами. Викладач називає тему лекції 
і просить студентів письмово ставити йому запитання по даній темі. 
Кожен студент повинен протягом 2-3 хвилин сформулювати  питання, які 
найбільш його цікавлять, написати на папірці і передати лектору. Потім 
викладач протягом 3-5 хвилин сортує питання за їх смисловим змістом і 
починає читати лекцію. Виклад матеріалу будується не як відповідь на 
кожне поставлене питання, а у вигляді зв’язного розкриття теми, в 
процесі якого формулюються відповідні відповіді. На завершення лекції 
викладач проводить підсумкову оцінку питань як відображення знань та 
інтересів слухачів. 

Лекція-бесіда. 
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Лекція-бесіда або діалог з аудиторією, є найбільш поширеною і 
порівняно простою формою активного залучення студентів у навчальний 
процес. Ця лекція передбачає безпосередній контакт викладача з 
аудиторією. Перевага лекції-бесіди полягає в тому, що вона дозволяє 
привертати увагу студентів до найбільш важливих питань теми, 
визначити зміст і темп розкриття навчального матеріалу з урахуванням 
особливостей студентів. 

Лекція-дискусія. 
На відміну від лекції-бесіди тут викладач при викладенні 

лекційного матеріалу не тільки використовує відповіді студентів на свої 
запитання, а й організовує вільний обмін думками в інтервалах між 
логічними розділами. 

Дискусія – це взаємодія викладача і студентів, вільний обмін 
думками, ідеями та поглядами з досліджуваного питання. Це пожвавлює 
навчальний процес, активізує пізнавальну діяльність аудиторії і, що дуже 
важливо, дозволяє викладачеві керувати колективною думкою групи, 
використовувати її в цілях переконання, подолання негативних 
установок і помилкових думок деяких студентів. Ефект досягається 
тільки при правильному підборі питань для дискусії та вмілому, 
цілеспрямованому управлінні нею. Вибір питань для активізації слухачів 
та теми для обговорення здійснюється самим викладачем в залежності 
від конкретних дидактичних задач, які викладач ставить перед собою для 
даної аудиторії [6]. 

Лекція з розбором конкретних ситуацій. 
Дана лекція за формою схожа на лекцію-дискусію, однак на 

обговорення викладач ставить не питання, а конкретну ситуацію. 
Зазвичай така ситуація видається усно або в дуже короткому відеозапису. 
Тому виклад її має бути дуже коротким, але містити достатню інформації 
для оцінки характерного явища та його обговорення. 

Метод «круглого столу». 
Ця група методів включає в себе: різні види семінарів та дискусій. В 

основі цього методу лежить принцип колективного обговорення проблем у 
системі освіти. Головна мета таких занять полягає в тому, щоб забезпечити 
студентам можливість практичного використання теоретичних знань в 
умовах, що моделюють форму діяльності наукових працівників. 

Навчальні семінари. 
Міждисциплінарний семінар. На заняття виноситься тема, яку 

необхідно розглянути у різних аспектах: політичному, економічному, 
науково-технічному, юридичному, моральному і психологічному. На 
нього також можуть бути запрошені фахівці відповідних професій та 
викладачі даних дисциплін. Між студентами розподіляються завдання 
для підготовки повідомлень по темі. Метод міждисциплінарного 
семінару дозволяє розширити світогляд студентів, привчає до 
комплексної оцінки проблем, бачити міжпредметні зв’язки. 
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Проблемний семінар. Перед вивченням розділу курсу викладач 
пропонує обговорити проблеми, пов’язані з утриманням даного розділу, 
теми. Напередодні студенти отримують завдання відібрати, сформулювати 
і пояснити проблеми. Під час семінару в умовах групової дискусії 
проводиться обговорення проблем. Метод проблемного семінару дозволяє 
виявити рівень знань студентів в даній області і сформувати стійкий 
інтерес до досліджуваного розділу навчального курсу. 

Тематичний семінар. Цей вид семінару готується і проводиться з 
метою акцентування уваги студентів на будь-якій актуальній темі або на 
найбільш важливих і суттєвих її аспектах. Перед початком семінару 
студентам пропонується завдання – виділити істотні сторони теми, або ж 
викладач може це зробити сам в тому випадку, коли студенти не можуть 
прослідкувати їх зв’язок з практикою суспільної або трудової діяльності. 
Тематичний семінар поглиблює знання студентів, орієнтує їх на 
активний пошук шляхів і способів рішення запропонованої проблеми. 

Орієнтований семінар. Предметом цих семінарів стають нові 
аспекти відомих способів вирішення вже поставлених і вивчених 
проблем, офіційно опубліковані матеріали, укази, директиви і т. п. Метод 
орієнтованого семінару допомагає підготувати студентів до активного і 
продуктивного вивчення нового матеріалу, аспекту проблеми. 

Системний семінар. Проводиться для більш глибокого знайомства 
з різними проблемами, до яких має пряме або непряме відношення тема, 
що вивчається. Метод системних семінарів розширює межі знань 
студентів, не дозволяє замкнутися у вузькому колі теми або навчального 
курсу, допомагає виявити причинно-наслідкові зв’язки явищ. 

Навчальні дискусії. Вони можуть проводитися: за матеріалами 
лекцій; за підсумками практичних занять; з проблем, запропонованими 
самими студентами або викладачем; по подіям і фактам з практики 
досліджуваної сфери діяльності; за публікаціями у пресі. Метод 
навчальної дискусії покращує і закріплює знання, збільшує обсяг нової 
інформації, виробляє вміння сперечатися, доводити свою думку, точку 
зору і прислухатися до думки інших. 

Навчальні зустрічі за «круглим столом». При використанні даного 
методу можна запрошувати різних фахівців, що займаються вивченням 
даної проблеми. Це можуть бути вчені, економісти, діячі мистецтва, 
представники громадських організацій, державних органів і т. п. Перед 
такою зустріччю викладач пропонує студентам висунути цікаву по даній 
темі проблему і сформулювати питання для обговорення. Якщо студенти 
не можуть, то викладач може запропонувати ряд проблем і разом зі 
студентами вибрати цікаву для них. Вибрані питання передаються 
запрошеному фахівцю «круглого столу» для підготовки до виступу та 
відповідей. Одночасно на «круглий стіл» можуть бути запрошені кілька 
фахівців, які займаються дослідженням даної проблеми. Щоб засідання 
«круглого столу» проходило активно та зацікавлено, необхідно 
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налаштувати слухачів на обмін думками і підтримувати атмосферу 
вільного обговорення. 

При застосуванні всіх цих форм занять студенти отримують 
реальну практику формулювання своєї точки зору, осмислення системи 
аргументації, тобто перетворення інформації в знання, а знань у 
переконання та погляди. 

Отже, сучасні педагогічні технології, які вміщують активні методи 
навчання по-новому реалізують зміст навчання і забезпечують 
досягнення поставлених дидактичних цілей, маючи на увазі наукові 
підходи до організації навчально-виховного процесу у ВНЗ, розширюють 
діапазон освітніх послуг, що надаються студентам, змінюють і надають 
нові форми, методи і засоби навчання. Використання сучасних 
педагогічних технологій – одна з найперспективніших напрямів розвитку 
вищої освіти, що сприяють більшої індивідуалізації навчального 
процесу, інтенсифікації навчання і виховання, формування і 
самоактуалізації особистості майбутнього фахівця. 
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Краснова Н. П. Активні методи навчання у ВНЗ в контексті 

сучасних освітніх технологій 
У даній статті розкриваються сучасні освітні технології у 

навчальному процесі вищого навчального закладу, котрі вміщують 
активні методи навчання; надається характеристика інноваційних 
технологій, а саме: технологія портфоліо, що дозволяє враховувати 
результати, досягнуті студентом в різноманітних видах діяльності; 
технологія проектів, яка сприяє розвитку пізнавальних знань, умінь, 
навичок; критичне мислення, основними прийомами якого є – кластер, 
інсерт, сінквейн. Надається характеристика та аналіз активних методів 
навчання у ВНЗ: «фундаменталістський», «гроно», «515», «кейс – стаді», 
«сократичний діалог», різновид інноваційних форм лекцій 
(нетрадиційної форми проведення, лекція-візуалізація, лекція удвох, 
лекція із заздалегідь запланованими помилками, лекція-прес-
конференція, лекція-бесіда, лекція з розбором конкретних ситуацій) та 
навчальних семінарів (міждисциплінарний семінар, проблемний семінар, 
тематичний семінар, орієнтований семінар, системний семінар, навчальні 
дискусії, навчальні зустрічі за «круглим столом»). 

Ключові слова: сучасні освітні технології у ВНЗ, активні методи 
навчання у ВНЗ, активні прийоми навчання у ВНЗ.  

 
Краснова Н. П. Активные методи обучения в ВУЗе в контексте 

современных образовательных технологий 
В данной статье раскрываются современные образовательные 

технологии в учебном процессе высшего учебного заведения, которые 
включают активные методы обучения; дается характеристика 
инновационных технологий, а именно: технология портфолио, 
позволяющая учитывать результаты, достигнутые студентом в 
разнообразных видах деятельности; технология проектов, которая 
способствует развитию познавательных знаний, умений, навыков; 
критическое мышление, основными приемами которого является – 
кластер, инсерт, синквейн. Дается характеристика и анализ активных 
методов обучения в ВУЗе: «фундаменталистское», «гроздь», «515», «кейс 
– стади», «сократический диалог», разновидность инновационных форм 
лекций (нетрадиционной формы проведения, лекция-визуализация, лекция 
вдвоем, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция-пресс-
конференция, лекция-беседа, лекция с разбором конкретных ситуаций) и 
учебных семинаров (междисциплинарный семинар, проблемный семинар, 
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тематический семинар, ориентированный семинар, системный семинар, 
учебные дискуссии, учебные встречи за «круглым столом»). 

Ключевые слова: современные образовательные технологии в ВУЗе 
активные методы обучение в ВУЗе, активные приемы обучения в ВУЗе. 

 
Krasnova N. Active learning methods in the university in the context 

of modern educational technologies 
This article describes the modern educational technologies in 

educational process of higher educational institutions, which include active 
learning methods; the characteristic of innovative technologies, namely the 
technology portfolio that take into account the results achieved by the student 
in a variety of activities; technology project that promotes the development of 
cognitive knowledge and skills; critical thinking, basic techniques which is the 
cluster of insert, snkman. Characteristics and analysis of active learning 
methods in high school: "fundamentalist", "bunch", "515", "case – study", 
"Socratic dialogue", a variety of innovative forms of lectures (non-traditional 
forms of carrying out, lecture-visualization, lecture two, lecture with a pre-
planned errors, lecture-press conference, lecture-discussion, lecture with 
analysis of concrete situations) and training seminars (interdisciplinary 
seminar, problem seminar, thematic seminar, focused seminar, system 
seminar, academic discussion, educational meeting at the "round table"). 

Key words: modern educational technologies in the university active 
learning methods in higher education, active methods of teaching at the 
university. 
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ІНТЕРАКТИВНІ ПІДХОДИ ДО ДИСТАНЦІЙНОГО 
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

ГАЛУЗІ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 
 
За останні десятиліття в суспільстві відбулися великі зміни в 

уявленні про цілі освіти та шляхи їх реалізації. На сучасному етапі 
однією з першочергових завдань вищої школи є підготовка технологічно 
освіченого фахівця відповідно до вимог інформаційного суспільства, 
формування необхідних знань, умінь і навичок технічного характеру та 
формування основних компонентів інформаційної культури. 
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У зв’язку з цим навчальні заклади повинні забезпечити широкий 
спектр можливостей у сфері освіти і підготовки кадрів із 
запровадженням інноваційних технологій, серед яких в першу чергу слід 
відзначити інтерактивне дистанційне навчання. 

Сутність процесу нововведень у педагогічних технологіях і методи 
інтерактивного навчання стали об’єктом дослідження як зарубіжних, так і 
українських учених. Дидактичний аспект інтерактивних технологій 
досліджують такі вчені, як Г. Брос, М. Кларен, Н. Суворова, Н. Фомин та 
інші. Проблема застосування інтерактивних методів навчання в освіті 
дорослих висвітлена у роботах А. Панченкової, Л. Пироженко, 
О. Пометун, М.Скрипник та ін. Вагомий внесок у дослідження методології 
побудови інтерактивних дистанційних програм навчального призначення 
вклали вчені: О. Довгялло, М. Жалдак, В. Кухаренко, В. Лапінський, 
В. Томашевський та інші, яким належить ряд важливих результатів, що 
стосуються розробки моделей, методів та технологій дистанційного 
навчання. Проте питання особливості інтерактивних підходів у 
дистанційному навчанні студентів – майбутніх ІТ-інженерів потребує 
додаткового вивчення, що й зумовило мету та завдання дослідження. 

Мета статті полягає у визначенні інтерактивних засобів і методів 
навчання та специфікиінтерактивної взаємодії під час підготовки 
студентів інженерних спеціальностей галузі «Інформаційні технології» в 
умовах дистанційного навчання. 

На сучасному етапівищі навчальні заклади ведуть 
підготовкумайбутніх інженерів у галузі інформаційних технологій за 
спеціальностями «Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерні 
науки та інформаційні технології» («Інформатика»), «Комп’ютерна 
інженерія», «Системний аналіз» та «Кібербезпека». 

Особливістю фахової підготовки цих студентівє те, що 
застосування засобів інформаційних технологій (ЗІТ) відбувається за 
трьома напрямами: 

• як предмета вивчення (комп’ютерної техніки, програмних 
засобів тощо); 

• як засобу навчальної діяльності; 
• використання комп’ютера як функціональної складової та методу 

управління технологічними процесами, здійснення їх моніторингу. 
Згідно з першим напрямом передбачається засвоєння студентами 

знань, навичок і вмінь ефективного використання комп’ютера та 
відповідного програмного забезпечення при розв’язанні виробничих 
завдань та виконанні посадових обов’язків. Другий напрям розглядається 
як потужний засіб практичної підготовки інженерів, здатний суттєво 
підвищити її ефективність. Третій – забезпечує досвідом виробничої 
діяльності та демонструє спектр можливостей використання комп’ютера в 
технології виробництва, дозволяє досліджувати явища і процеси [3, с. 128]. 

Такий широкий спектр використання ЗІТ у підготовці майбутніх 
інженерів сприяє більш ефективному впровадженню інтерактивних 



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

 276 

дистанційних технологій у навчальний процес завдяки сформованим у 
студентів інформаційно-комунікаційним компетенціям, відсутності 
необхідності моделювання складних технологічних процесів у 
лабораторних умовах (хімічних, фізичних тощо), одночасного 
застосування комп’ютера як засобу та предмета навчання.  

Під час дистанційного навчаннястудентів одним з найважливіших 
завдань є забезпечення інтерактивності. Сучасні наукові дослідження 
свідчать про перспективність застосування у навчальному процесі 
інтерактивних технологій, які являють собою «дидактичні технології, що 
характеризуються досягненням запланованих педагогічних результатів 
шляхом організації та здійснення активної навчальної взаємодії суб’єкта 
навчально-виховного процесу з навчальним середовищем» [4, с. 8]. 

Аналізуючи наведене визначення, можна зробити висновок, що в 
основу інтерактивних технологій покладено активну взаємодію всіх 
учасників навчального процесу, метою якої є досягнення певних змін 
професійної компетенції, розвитку особистості тощо.  

Треба зазначити, що види взаємодії визначаються формами та методами 
навчального процесу. Дистанційне навчання, яке Є. Полат розглядає як 
технологію, що реалізуються із застосуванням засобів інформатизації та 
телекомунікації, при опосередкованої або не повністю опосередкованої 
взаємодії викладача та того, хто навчається [5, c. 12], має свої впливи на цю 
взаємодію, що призводить до виникнення певних особливостей. Перш-за-все, 
взаємодія повинна мати інтерактивний характер, а саме: реалізовуватися як 
систематичний діалог суб’єктів навчання між собою із застосуванням 
доступних їм засобів та методів. При цьому передбачається активна 
рівноправна участь у діалозі всіх сторін [2, с. 95].  

Під час дистанційного навчання інтерактивна взаємодія 
відбуваються за наступними напрямами, які мають прямий і зворотній 
(двонаправлений) зв’язок: 

• викладач – студент; 
• студент – студент; 
• студент – мультимедійні засоби дистанційного навчання (МЗДН); 
• викладач – мультимедійні засоби дистанційного навчання. 
Під час прямого зв’язку від викладача до студента передається 

установча інформація (цілі, завдання пізнавальної діяльності тощо) або 
результат оцінки здійснених ним дій. Під час зворотного зв’язку 
викладачеві надходить інформація про хід засвоєння знань студентом. 
Метою взаємодії студентів між собою є обмін інформацією, спільні 
обговорення, дискусії про досліджувану предметну галузь.  

Методомефективної інтерактивної взаємодії між учасниками 
навчання може виступати відеоконференція(вебінар). Технічно 
організовувати вебінари можна за допомогою спеціальних середовищ, як 
платних (VideoMost), так і безкоштовний (Apache OpenMeetings, 
BigBlueButton), а також програмами відеозв’язку (Skype).  
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Відеоконференція застосовується для різних форм дистанційного 
навчання у процесі підготовки майбутніх ІТ-фахівців. Так, можна 
організувати викладання лекції у режимі онлайн. В даному випадку 
доцільно відеоконференцію проводити у асиметричному режимі 
(відеомовлення), під час якого всі учасники можуть чути тільки лектора. 
При цьому інтерактивний зв’язок між студентами та викладачем 
здійснюється за допомогою чату. Лектор може не тільки проводити аудіо 
лекцію, а й демонструвати екран комп’ютера, наприклад, для пояснення 
принципів роботи з програмним додатком, або написання в режимі 
реального часу програмного коду. Для організація семінарів, 
консультацій можна проводити відеоконференцію в режимі наради, коли 
кожен з учасників може обмінюватися відео або аудіо інформацію. 

Ще одним важливим напрямом взаємодії у дистанційному навчанні 
виступає зв’язок студент – освітні ресурси (мультимедійні лекції, 
лабораторні роботи тощо). Застосування мультимедіа сприяє 
підвищенню інтерактивності під час взаємодії з навчальним ресурсом. 
Завдяки використанню мультимедіа теоретичний матеріал у 
МЗДНструктуровано так, що кожен студент може обрати для себе 
оптимальну траєкторію вивченняматеріалу, зручний темп роботи над 
курсом і спосіб вивчення, максимально відповідний психофізіологічним 
особливостям його сприйняття [1, с. 45]. Тому доцільно у начальні 
матеріали для підготовки ІТ-фахівців додавати не тільки текстову та 
графічну інформацію, але й записи лекцій с демонстрацією екранів 
робочого столу комп’ютера, короткометражні відео із «захватом» екрану 
для пояснення принципів роботи програмного додатку, результатів 
відпрацювання програмного коду тощо.  

У зворотному зв’язку від МЗДН до студента надходить інформація 
про результати оцінки зроблених ним дій (результат тестування, час 
проходження тесту та ін.). При взаємодії викладачаз МЗДНотримується 
інформація про зареєстрованих студентів, про результати самостійної 
пізнавальної діяльності кожного з них, розміщуєтьсяй коригується 
оперативна інформаціяв середовищі МЗДН (дати консультацій, семінарів, 
точки контролю). 

Форми й способи інтерактивної взаємодії можуть поєднувати у собі 
можливості традиційних технологій та дистанційного навчання. Це 
дозволяє здійснювати інтерактивну взаємодію між викладачами та 
студентами у синхронному та асинхронному режимах. Синхронна взаємодія 
передбачає спілкування студентів та викладачів в режимі реального часу за 
формами, притаманними традиційному навчанню (очні консультації, 
опитування, контрольні роботи), та дистанційними формами взаємодії у 
реальному часі (інтернет-чат, ICQ, телефонні конференції та ін.). 

Асинхронні форми взаємодії передбачають такий зв’язок, при 
якому прийом й передача інформації здійснюється в різних часових 
параметрах. До таких форм відносимо взаємодію викладача й студента за 
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допомогою електронної пошти, форуму, взаємодію через мультимедійні 
засоби дистанційного навчання.  

На ступінь інтерактивності з МЗДН впливає спосіб доставки цих 
засобів навчання: за допомогою кейс або мережевих технологій. Кейс-
технологій передбачають попереднє виготовлення навчально-методичних 
комплексів для кожного студента, що потребує матеріальних витрат та часу. 

Мережеві технології використовують ресурси комп’ютерних мереж 
для проведення консультацій, конференцій, листування, доставки 
навчальної інформації з електронних бібліотек, баз даних і систем 
електронного адміністрування відкритих навчальних закладів. Фірма 
Microsoft звертає увагу на економічні переваги цієї технології, оскільки 
матеріали доступні багатьом студентам і при цьому не потрібні додаткові 
затрати на їх тиражування [5, с. 75]. Важливою перевагою цієї групи 
технологій є можливість більш оперативного керівництва викладачем 
процесу навчання студента.  

На ефективність взаємодії з МЗДН впливає вибір платформи 
дистанційного навчання (LMS-системи – Learning management system), за 
допомогою якої реалізовано не лише доступ до навчального ресурсу, але 
й форми взаємодії учасників навчального процесу. Найбільш 
розповсюдженою є платформа ДН з відкритим кодом (ліцензія GNU 
GPL) Moodle, яка орієнтована на інтерактивну взаємодію між викладачем 
та студентом у процесі дистанційного навчання.  

Отже, на підставі проведеного аналізу було розглянуто особливості 
інтерактивної взаємодії під час дистанційного навчання майбутніх 
фахівців в галузі «Інформаційні технології»  й отримано такі висновки: 

• ефективному впровадженню інтерактивних дистанційних 
технологій в процес підготовки майбутніх фахівців галузі «Інформаційні 
технології» сприятимуть сформованіу студентів інформаційно-
комунікаційні компетенції, відсутність необхідності моделювання 
складних технологічних процесів у лабораторних умовах, одночасне 
застосування комп’ютера як засобу та предмета навчання; 

• під час дистанційного навчання інтерактивна взаємодія 
відбувається за наступними напрямами, які мають двонаправлений 
зв’язок: викладач – студент; студент – студент; студент – мультимедійні 
засоби дистанційного навчання (МЗДН); викладач – мультимедійні 
засоби дистанційного навчання; 

• одним з методів інтерактивної синхронної взаємодії між 
учасниками навчання є відеоконференція, яка може відбуватися в режимі 
відеомовлення (відео і аудіо зв’язок тільки з лектором, інші учасники 
взаємодіють за допомогою чату) та наради (кожен з учасників може 
обмінюватися відео або аудіо інформацію); 

• інтерактивна асинхронна взаємодія здійснюється за допомогою 
електронної пошти, форуму, через мультимедійні засоби дистанційного 
навчання; 

• на ефективність, ступінь інтерактивності під час взаємодії у 



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

 279 

дистанційному навчанні впливає вибір платформи дистанційного 
навчання, спосіб доставки навчальних матеріалів, впровадження 
інтерактивних методів (відеоконференцій, форумів тощо); 

• інтерактивній взаємодії з освітніми ресурсами сприяє 
застосування елементів мультимедіа, завдяки чому студент може обирати 
для себе оптимальну траєкторію вивченняматеріалу, зручний темп 
роботи над курсом і спосіб вивчення. 

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів зазначеної 
проблеми. До перспективних напрямків відносимо вивчення 
педагогічного потенціалу  синхронних форм взаємодії учасників процесу 
дистанційного навчання (відеоконференції тощо) та особливостей їх 
застосування у підготовці майбутніх ІТ-фахівців.  
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Переяславська С. О., Смагіна О. О. Інтерактивні підходи до 

дистанційного навчання студентів інженерних спеціальностей галузі 
«Інформаційні технології» 

У статті розкрито особливості інтерактивної взаємодії під час 
підготовки студентів галузі «Інформаційні технології» в умовах 
дистанційного навчання. Встановлено, що впровадженню інтерактивних 
дистанційних технологій в процес підготовки майбутніх фахівців 
сприятимуть сформовані у студентів інформаційно-комунікаційні 
компетенції, відсутність необхідності моделювання складних технологічних 
процесів, одночасне застосування комп’ютера як засобу та предмета 
навчання. Методом інтерактивної синхронної взаємодії є відеоконференція. 
Асинхронна взаємодія здійснюється за допомогою електронної пошти, 
форуму, через мультимедійні засоби дистанційного навчання.  
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Переяславская С. А., Смагина О. А. Интерактивные подходы к 

дистанционному обучению студентов инженерных специальностей 
отрасли «Информационные технологии» 

В статье раскрыты особенности интерактивного взаимодействия 
при подготовке студентов отрасли «Информационные технологии» в 
условиях дистанционного обучения. Установлено, что внедрению 
интерактивных дистанционных технологий в процесс подготовки 
будущих специалистов способствуют сформированные у студентов 
информационно-коммуникационные компетенции, отсутствие 
необходимости моделирования сложных технологических процессов, 
одновременное применение компьютера как средства и предмета 
обучения. Методом интерактивного синхронного взаимодействия 
является видеоконференция. Асинхронное взаимодействие 
осуществляется с помощью электронной почты, форума, через 
мультимедийные средства дистанционного обучения. 

Ключевые слова: интерактивное взаимодействие, интерактивный 
метод, дистанционное обучение, видеоконференция. 

 
Pereyaslavska S., Smagina O. Interactive Approaches to Distance 

Learning of Students of Engineering Specialties in Industry "Information 
Technologies" 

The article deals with the features of interactivity during the preparation 
of engineering specialties students in the field of "Information Technology" in 
distance learning. It was established that effective implementation of 
interactive distance learning technologies in the training of future specialists 
will help formed information and communication competence of students, no 
need for modelling of complex technological processes at the same time use 
the computer as a tool and subject of study. Interactivity in distance learning 
takes place in following areas: teacher - student; student - student; student - 
multimedia distance learning; teacher - multimedia distance learning. The 
method of synchronous interaction between participants of learning is video 
conferencing, which can occur in regimes video broadcasting and meetings. 
Interactive asynchronous interaction takes place through email, forum, 
multimedia distance learning resources. 

The efficiency of cooperation and the degree of interactivity depends on 
the choice of platform distance learning, method of delivery of training 
materials, implementation of interactive methods. Also, the increasing of the 
effectiveness of online interaction with educational resources promotes the use 
of multimedia elements, so that the student can choose for themselves the 
optimal trajectory of study material, comfortable pace of work over the course 
and method of study. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВПРАВ У ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
(НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ФАХОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ) 
 

Плідне вирішення нагальних проблем сучасної лінгвістичної освіти 
вимагає повного переосмислення традиційного стилю та способів 
навчання з урахуванням інноваційних технологій, створення цілісної 
системи методів, яка дала б змогу реалізувати всі напрями формування 
майбутнього вчителя української мови [2, с. 10]. Ця система має 
забезпечити досягнення основних цілей підготовки майбутніх фахівців та 
охоплювати всі акти навчального процесу дисциплін філологічного 
циклу, і перше питання, яке треба з’ясувати, яка система методів 
забезпечує досягнення власне предметних цілей навчання, оскільки 
проблема методів щодо окремих методик не стільки теоретична, скільки 
практична. Залежно від її розв’язання так чи інакше спрямовується й сам 
процес навчання, діяльність викладача та студента, а звідси й 
досягаються цілі навчання [1, с. 4]. Отже, процес підготовки майбутнього 
вчителя української мови цілком залежить від продуманого вибору 
методів навчання, їх результативності в ході підготовки майбутнього 
вчителя української мови. 

Невід’ємною складовою частиною теоретико-методичної 
підготовки майбутнього вчителя української мови є метод вправ. 
Проблеми дослідження методу вправ порушували у своїх розвідках такі 
лінгводидакти: Є. Голобородько, О. Горошкіна, С. Караман, О. Кучерук, 
М. Максимюк, Л. Мацько, В. Мельничайко, Г. Михайловська, В. Редько, 
М. Пентилюк, В. Редько, Т. Симоненко та ін. 

Мета статті: проаналізувати метод вправ як один з ефективних 
шляхів підготовки майбутнього вчителя української мови. Завдання 
розвідки: на основі теоретичних положень у педагогіці та 
лінгводидактиці розробити та запропонувати систему вправ із дисциплін 
циклу фахових компетентностей. 

Глибокий аналіз педагогічної та лінгводидактичної літератури 
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доводить, що вправи – це «послідовні дії та операції, що проводяться 
багаторазово для набуття необхідних практичних умінь та навичок» [4, 
с. 118]; «багаторазові повторення певних дій або видів діяльності для їх 
засвоєння, що опирається на розуміння й супроводжується свідомим 
контролем і коректуванням» [3, с. 174]; «багаторазові дії для тренування 
у використанні вивченого матеріалу на практиці, у процесі яких 
поглиблюються знання, виробляються відповідні уміння та навички, а 
також розвиваються творчі здібності» [7, с. 223–224]. 

Виходячи з такого визначення, І. Харламов зазначає, що вправи, по-
перше, повинні носити свідомий характер та організовуватися тільки тоді, 
коли студенти добре усвідомлять та закріплять матеріал, що вивчається; 
по-друге, вони повинні сприяти подальшому поглибленню знань, по-третє, 
сприяти розвитку творчих здібностей студентів [7, с. 224]. 

Поділяємо думку М. Пентилюк, що мовні вправи, які займають 
особливе місце в теоретико-методичній підготовці майбутнього вчителя 
української мови, мають велику цінність, оскільки наближають навчання 
до потреб життя, дозволяють викладачеві активізувати навчальний 
процес, а студентам набути потрібних знань і навичок шляхом 
практичної діяльності [4, с. 118]. 

Отже, метод вправ є необхідним у теоретико-методичній підготовці 
майбутнього вчителя української мови, оскільки забезпечує підкріплення 
теоретичних засад лінгвістичних дисциплін, передбачає самостійну 
роботу студента, готує до роботи в школі тощо.  

Вдалу спробу узагальнити й визначити типові дидактичні та 
методичні вимоги до вправ, робить В. Редько наголошуючи, що вони 
повинні: 

• якнайповніше відповідати завданням, що визначаються 
провідною метою навчання – оволодіння мовою як засобом спілкування; 

• враховувати психологічні чинники студентського віку, їх 
навчальний досвід та інтереси; 

• сприяти ефективному формуванню вмінь та навичок, що 
вважаються основними механізмами та забезпечують спілкування; 

• враховувати особливості матеріалу, що вивчається; його 
складність, у зв’язку з чим передбачати здійснення індивідуального та 
диференційованого підходу до визначення якісного та кількісного складу 
системи вправ; 

• організовуватися відповідно до принципу наступності, який 
передбачає, що кожна наступна вправа базується на попередній та є 
більш складною, а діяльність студентів має адаптуватися до системи 
операцій та дій, що до цього виконувалися і далі будуть виконуватися, не 
бути автономною, а пов’язаною з попередньою та наступною діяльністю, 
для успішного виконання якої студенти мають володіти відповідними 
навичками та усвідомлювати свої дії; 

• характеризуватися чіткістю у формулюванні завдання 
(інструкції): не допускати виникнення подвійних асоціацій щодо його (її) 
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розуміння, орієнтувати студентів у способах виконання, добираючи для 
цього доступні та дидактично доцільні засоби вираження; 

• умотивовувати діяльність студентів, викликаючи зацікавленість 
до навчання; 

• забезпечувати студентів стимулами та опорами: а) вербальними 
– ключові слова, план, зразки-моделі автентичного мовлення тощо і 
б) невербальними – різноманітні ілюстративні матеріали та, 
просуваючись у навчанні, передбачити поступове знаття опор, 
враховуючи рівень навченості студентів та їх досвід; 

• бути комунікативно спрямованими – орієнтувати студентів на 
характер діяльності, що формується, й сприяти використанню її в 
мовленнєвій взаємодії, задовольняючи комунікативні потреби студентів 
у межах тем, що вивчаються, а також забезпечувати оптимальну 
комунікативну доцільність мовних і мовленнєвих засобів, дібраних до 
змісту вправи, та активну комунікативність; 

• забезпечувати зворотний зв’язок (з метою корекції виконуваних 
дій або надання необхідних рекомендацій, якщо потребують навчальні 
обставини) [6, с. 94–95]. Отже, у процесі добору вправ та формування їх 
цілісної системи слід ураховувати вікові особливості студентського віку; 
структурування повинно відповідати принципам наступності, 
посильності та мати комунікативну спрямованість. 

Науковець зауважує, що відповідно до комунікативно-діяльнісного 
підходу пріоритет надається комунікативно спрямованим завданням і 
вправам, які забезпечують оволодіння мовою як засобом спілкування 
[6, с. 13].  

Нам імпонує думка М. Пентилюк, яка зазначає, що успішному 
формуванню комунікативних умінь та навичок сприятиме наступна 
система вправ, яка передбачає такі їх різновиди: пропедевтичні 
(виконання мовленнєвих дій на основі несформульованого поняття про 
мовлення або спілкування); кумуляційні (засвоєння понять з 
усвідомленням їх суті, визначень, формулювань, виконання відповідних 
мовленнєвих дій); тренувально-мовленнєві (відпрацювання відповідних 
мовленнєвих умінь та навичок); творчі (виконання завдань, що 
узагальнюють, об’єднують різні поняття, удосконалення власного 
мовлення, самоаналіз) [5, с. 235–236]. 

Різні типи вправ можна об’єднати в систему, яка забезпечить 
цілісну теоретико-методичну підготовку майбутнього вчителя 
української мови, оскільки передбачить різноманітні завдання з усіх 
лінгвістичних дисциплін циклу фахових компетентностей. Система, як 
зазначає В. Редько, «вибудовується як ієрархічна структура, що 
складається з певної кількості компонентів – комплексів вправ, 
представляє собою єдине, цілісне, організовано завершене утворення, що 
забезпечує виконання визначених цілей» [6, с. 95–96]. 

Аналіз досліджених теоретичних основ, дав змогу розробити та 
запропонувати систему вправ із лексики, яку можна використати в 
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процесі підготовки та проведення практичних занять із дисциплін: 
«Сучасна українська літературна мова», «Практикум з української мови», 
«Вступ до мовознавства», «Стилістика української мови» (вправи 1-15), 
«Історія української мови», «Старослав’янська мова» (вправи 3, 4), 
«Діалектологія» (вправа 8), «Культура мовлення» (вправи 11, 12), 
«Українська мова (за професійним спрямуванням)» (вправи 2, 6, 7, 9, 10), 
«Загальне мовознавство» (вправа 15), «Методика навчання української 
мови», «Педагогіка» (вправи 6(ІІ), 7, 11, 12, 15). 

Подаємо розроблену систему вправ. 
Вправа 1. Випишіть із поданого тексту слова, характерні тільки для 

української мови. 
За Києвом та за Дніпром, 
Попід темним гаєм, 
Ідуть шляхом чумаченьки,  
Пугача співають. 
Іде шляхом молодиця, 
Мусить бути з прощі. 
Чого ж смутна, невесела, 
Заплакані очі? 

На плечах торбина, 
В руці ціпок, а на другій 
Заснула дитина. 
Зустрілася з чумаками, 
Закрила дитину, 
Питається: «Люди добра,  
Де шлях в Московщину?» 
 

Вправа 2. До поданих старослав’янізмів доберіть українські слова. 
Згадайте правила написання листа, які ви засвоїли на заняттях із 
дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». 
Спробуйте скласти лист, використовуючи запропоновані слова. 

Великомудрий, вражда, врата, злато, прах, благоденствіє, глава, 
сущий, грядущий, єдиномисліє, воутріє, восхвалити, стражденний, 
предстати. 

Вправа 3. Прочитайте текст «Заповіту Тараса Шевченка» 
давньоруською мовою. Визначте особливості народнорозмовної та 
старослов’янської мов у наведеному уривку.  

ЗАВѢТЪ Шьвьчєнъковъ 
Въ гробѣ мѧ по съмьрти 
Погрєбѣтє чинъмь 
Сєрєдѣ широка полıа 
Милъı Ѹкраинъı 
І Ако бъıхъ рольѭ широкѫ 
Дънѣпръ жє и скалъı 
Видѣти а чюти моглъ 
Громъ ѥго нємалъıи 
А сънєсє ѿъ Ѹкраинъı 
Въ синѥѥ морє 
Кръвь ворожьѭ, а тако 
И рольѭ и горъı 

Вьргѫ вьсє, поущѭ сѧ 
Къ самомоу Богѹ  
Молитъ сѧ... А пєрєжє 
ІА нє знаѭ Бога. 
А погрєбъшє възидѣтє 
Вєригъı поръвѣтє 
Ворога кръвьѭ зълоѭ 
Волѭ ѡкропитє 
И тъгдъı въ домоу вєлицѣ 
Вольни въ новѣ родѣ 
Помѧнѫти мѧ мозѣтє 
Въ добрѣ рѣчи годѣ. 
(переклав Андрій Андрусяк) 

Вправа 4. Із пропонованого уривку випишіть архаїзми та історизми. 
З’ясуйте їх значення. До архаїзмів доберіть слова з активного фонду 
української мови. 

З-поміж іншого було привезено також усе срібло і всі книги цінні з 
церкви Святого Духа, бо отець Лісовський пам’ятав усе так, що з його 
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слів було споряджено папір, за яким волохи мали повернути крадене. А 
там було три келихи позолочені, три білі, всього келихів вісім, а в них 
срібла шістнадцять гривень і п’ять півлута, а ще хрести, кадильниці, 
лампи, офіри різні – на сорок три гривні й тринадцять лугів срібла. Опріч 
псалтир і часослов, тріодь цвітна, октоїх та ще чотири книги, назв яких 
запам’ятати він не спроможне, бо великої мудрості книги. 

Вправа 5. Поділіть подані слова на архаїзми та історизми. Доберіть 
до архаїзмів сучасні відповідники. 

Бранець, гусар, воутріє, городовий, вельми, перст, гряде, піїт, брань, 
зигзиця, сотник, тать, соцький, сап’янці, ректи, орда, узріти, віче. 

Вправа 6. Користуючись словником іншомовних слів, з’ясуйте 
значення поданих термінів. Уведіть їх уречення.  

І. Акцентологія, гаплологія, деетимологізація, ізоглоса, конверсія, 
консонантизм, назалізація, постпозиція. 

ІІ. Мовна та мовленнєва компетенція, методика, педагогіка, 
лінгводидактика, , урок, лекція, семінар, технологія навчання, принцип. 

Вправа 7. Підберіть українські відповідники до поданих запозичень. 
Складіть невеличкий твір про важливість обраного вами фаху, 
використовуючи окремі з них. 

Авторитет, анонс, дебати, апеляція, домінувати, експеримент, 
ексклюзивний, інцидент, лаконічний, стимул, координувати. 

Вправа 8. Опрацюйте запропоновані творі, виписавши з них 
діалектизми. 

В. Стефаник «Новина», О. Кобилянська «Людина», П. Мирний 
«Повія», М. Коцюбинський «Тіні забутих предків», П. Куліш «Чорна 
рада», Ю. Федькович «Три, як рідні брати», І. Франко «Захар Беркут», 
Т. Шевченко «Наймичка». 

Вправа 9. Поясніть значення запропонованих фразеологізмів. Чи 
можна їх використати у професійному мовленні, думку доведіть. Із 5-6 з 
них складіть речення. 

Бити в ціль, сідати за стіл переговорів, центр ваги, подати руку, 
вносити свою лепту, узяти до відома, схиляти на бік, вагомий внесок, 
мати значення (вагу), віддавати перевагу, вносити ясність, давати задній 
хід, знати міру, головним чином, готовий до послуг, кермо влади, іти 
своїм шляхом, робити наголос, праведне діло, поставити на кін. 

Вправа 10. До поданих слів доберіть рівнозначні синоніми. З трьома 
складіть речення. 

Азбука, флексія, буква, аргумент. 
Завдання 11. Охарактеризуйте мовлення людини, використовуючи 

запропоновані фразеологізми. 
Плетиво слів, живе слово, набір слів, розтікатися мислію по древу, 

солодкі слова, сипати словами, бути господарем свого слова. 
Вправа 12. Прочитайте текст згідно з правилами української 

літературної мови. Виділіть слова, які викликають у вас труднощі під час 
вимови, та ті, у яких є розходження між вимовою й написанням.  



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

 286 

Ще донедавна люди в Україні оминали по можливості сварки, 
хрестили рота, коли з язика злітало недобре слово. Великим гріхом 
вважалося когось проклинати. То не заборони, а глибинні закони 
космічного співжиття. 

Коли б ми знали, яке зло чинимо собі на планеті, посилаючи у простір 
злі думки, як захаращуємо власне життя злою енергією! Коли б відали, що 
ця духовна інфекція перетвориться невдовзі у фізичну! Наші предки були 
переконані, що образити думкою більший гріх, ніж учинком. 

Думка – вічна енергія. Вони утворюють у Космосі світлі й темні 
хмари, бо мають властивість притягувати до себе подібних. Провисають 
над землею, звідки пішли, і невдовзі повертаються до неї. Ми самі, а не 
хтось інший, провокуємо стихійні лиха. Згадаймо, що війни, кров, 
ненависть завжди доповнювали якісь катаклізми, голод, мори.  

Тож кожна думка – «матеріальна». І найбільше зло робимо собі, 
проклинаючи когось (Катерина Мотрич). 

Вправа 13. За словником символів культури мови охарактеризуйте 
такі лексеми: хліб-сіль, хустка, човен, яйце, трава, рука, вишня, око, 
волосся. Доберіть уривки текстів із фольклорних і літературних творів із 
запропованими словами-символами. 

Вправа 14. Ознайомтеся з міркуваннями німецького філософа 
Г. Гадамера стосовно Батьківщини і мови. Які ідеї корисні для вас? 

«…Але що таке для нас батьківщина...? Де це місце і де воно було б, 
якби не було мови? Коли ми говоримо про споконвічність батьківщини, 
ми зараховуємо сюди передусім мову. ... в рідній мові струменить 
близькість до свого, у ній – звичаї, традиції й знайомий світ. 

...Звичайно, кожен, хто досконало володіє своєю рідною мовою, 
може вивчити інші мови й, зрештою, досягти певної межі досконалості. 
Проте вирішальний момент полягає ось у чому: хто живе у вигнанні, той 
не може сам повернутися до власного мовного світу власної волі. Коли 
прибулий у чужу країну почувається як гість у мовному середовищі цієї 
країни, він ще не втратив своєї батьківщини... ...у реальному вимірі 
батьківщина – це передусім мовна батьківщина. Рідна мова вміщує для 
кожного елемент зв’язку зі споконвічною батьківщиною. ...Життя – це 
заглиблення в мову. Кожен, хто прагне освоювати чужий край і чужу 
культуру, повинен шукати можливостей заглибитись в іншу мову. У 
цьому полягає перелом, якого не уникнути і який повинен допомогти 
вилікуватись, якщо людина хоче вижити в нових умовах. Взагалі 
лікування – це не те, що ми звикли мати на увазі в нашому 
технократичному суспільстві, коли, наприклад, звертаються до лікаря. 
Лікуватись - це імператив життя для самого хворого. Хвороба полягає в 
тому, що людина втрачає навички комунікативного мовлення, якщо 
більше не чує своєї власної мови. Такий людський вимір будь-якого 
вигнання» (Г. Гадамер). 

Отже, практика впровадження в навчальний процес системного 
підходу до добору вправ дасть можливість: по-перше, досягти основної 
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мети навчання – підготовки висококваліфікованого вчителя української 
мови; по-друге, створити єдиний навчально-методичний банк завдань із 
лінгвістичних дисциплін циклу фахових компетентностей; по-третє, 
удосконалити навчально-методичний комплекс дисциплін, що читаються 
на філологічних факультетах вищих закладів освіти. 
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Рускуліс Л. В. Особливості реалізації системи вправ у процесі 

підготовки майбутнього вчителя української мови (на прикладі 
дисциплін циклу фахових компетентностей) 

У статті наголошено на необхідності впровадження в систему 
теоретико-методичної підготовки вчителя української мови системи 
вправ, яка б представляла собою єдиний навчально-методичний банк 
завдань із лінгвістичних дисциплін. Автором наголошено, що вправи 
мають велику цінність, оскільки забезпечують усесторонню практичну 
підготовку студента, готують їх до роботи у школі, дозволяють 
активізувати процес навчання, студентам набути знань і умінь та 
передбачають кропітку самостійну роботу. Різні типи вправ можна 
об’єднати в систему, яка забезпечить цілісну теоретико-методичну 
підготовку майбутнього вчителя української мови, оскільки передбачить 
різноманітні завдання з усіх лінгвістичних дисциплін циклу фахових 
компетентностей. У процесі добору вправ та формування їх системи слід 
ураховувати вікові особливості студентського віку; структурування 
повинно відповідати принципам наступності, посильності; забезпечувати 
зворотній зв’язок та мати комунікативну спрямованість.  

Ключові слова: система вправ, типи вправ, банк завдань, фахові 
компетентності. 
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Рускуліс Л. В. Особенности реализации системы упражнений в 
процессе подготовки будущего учителя украинского языка (на 
примере дисциплин цикла профессиональных компетентностей) 

В статье отмечена необходимость внедрения в систему теоретико-
методической подготовки учителя украинского языка системы 
упражнений, которая представляла бы собой единый учебно-
методический банк задач из лингвистических дисциплин. Автором 
отмечено, что упражнения имеют большую ценность, поскольку 
обеспечивают всестороннюю практическую подготовку студента, готовят 
их к работе в школе, позволяют активизировать процесс обучения и 
предусматривают самостоятельную работу. Различные типы упражнений 
можно объединить в систему, которая обеспечит целостную теоретико-
методическую подготовку будущего учителя украинского языка, 
поскольку предусматривает различные задачи всех лингвистических 
дисциплин цикла профессиональных компетентностей. В процессе 
подбора упражнений и формирование их системы следует учитывать 
возрастные особенности студенческого возраста; структурирование 
должно соответствовать принципам преемственности, посильности; 
обеспечивать обратную связь и иметь коммуникативную направленность. 

Ключевые слова: система упражнений, типы упражнений, банк 
задач, профессиональные компетентности. 

 
Ruskulis L. The Features of Implement of a System of Exercises in 

Preparation of Future Teachers of the Ukrainian Language (For 
Example, the Cycle Disciplines of Professional Competencies) 

The paper stressed the need to introduce to a system of theoretical and 
methodological training of future teachers of Ukrainian of system of exercises 
that would represent the only educational-methodological problems with bank 
linguistic disciplines of professional competence. The author stressed that the 
exercises are of great value, as they provide a comprehensive practical training 
of students, preparing them to work in the school education closer to the needs 
of life, allowing the teacher to intensify the learning process, allowing  the 
students acquire the necessary knowledge and skills through practice and 
involve painstaking individual work. Various types of exercises can be 
combined into a system that will provide a coherent theoretical and 
methodological training of future teachers of Ukrainian language as anticipate 
various tasks from all linguistic disciplines of professional competence. In the 
selection of exercises and during the formation of an integrated system should 
take into account the age characteristics of student; structuring should comply 
with the principles of continuity, affordability; provided incentives and 
supports, to provide feedback and be communicative orientation, providing 
optimal feasibility communicative language and speech means, that are of 
selected according to the sense of exercises. The analyze of curriculum made it 
possible to include to the discipline of linguistic orientation the following 
courses: introduction to linguistics and general linguistics, modern Ukrainian 
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literary language, history of Ukrainian language, Ukrainian dialectology, 
culture speech, style of Ukrainian language, linguistic analysis of the text. 

Key words: the system of exercises, the types of exercises, the bank of 
tasks, the professional competencies.  
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М. В. Стрельніков  
 

ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТІВ  

З БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ 
 

Важливим завданням сучасної вищої школи є оновлення змісту 
навчання, впровадження інноваційних технологій навчання, 
забезпечення якості випускників на основі компетентнісного підходу. У 
цих умовах підвищення якості підприємницької компетентності 
магістрантів з бізнес-адміністрування залежить від обґрунтування і 
застосування інноваційних технологій навчання, які забезпечують 
конкурентоздатність і компетентність майбутніх фахівців.  

Особливу соціальну цінність становить підготовка майбутніх 
підприємців, у тому числі магістрантів з бізнес-адміністрування, до 
підприємництва.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми показує, що значна увага приділяється 
проблемам професійної підготовки фахівців економічного профілю, 
зокрема, таким аспектам: розробка змісту вищої економічної освіти 
(Л. Каніщенко); організація професійного навчання бакалаврів з 
економіки (К. Беркита, Є. Калицький, В. Стрельніков); створення 
організаційно-педагогічних умов навчання фахівців комерційного 
профілю (О. Куклін, Й. Бринкель); особливості психолого-педагогічної 
підготовки економістів в університетах (Г. Ковальчук, В. Козаков); 
формування комунікативних умінь майбутніх економістів (Н. Бутенко, 
Н. Статінова, Т. Шепеленко); підготовка старшокласників до 
підприємницької діяльності (Н. Побірченко); система застосування 
інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх 
економістів у вищих навчальних закладах (Т. Поясок). 

Проблема впровадження інноваційних технологій навчання в 
економічній освіті є пріоритетною серед психолого-педагогічних 
досліджень, детально розроблено її методологічні аспекти (І. Дичківська, 
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А. Нісімчук, Н. Ничкало, О. Падалка, С. Сисоєва, О. Шпак та ін.), але 
недостатньо розроблено питання впровадження технологій навчання 
підприємництву майбутніх магістрантів з бізнес-адміністрування зокрема. 

Виходячи з цього, метою даної статті є дослідження суті 
підприємництва й підприємницької компетентності та пошук ефективних 
технологій навчання і розвитку підприємницької компетентності 
майбутніх магістрантів з бізнес-адміністрування підприємництву, що 
сприятиме подальшому його поширенню в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження розпочнемо з розгляду 
понять «підприємництво», «компетентність», «підприємницька 
компетентність». Стосовно понять «компетентність» і «компетентнісний 
підхід», вони детально розглянуті в сучасній науці Н. Бібік, 
С. Вишняківською, С. Гончаренком, І. Зязюном, О. Локшиною, 
Н. Побірченко [2], О. Пометун [3], О. Семеног, В. Стрельніковим [5], 
Ю. Татуром, А. Хуторським та іншими вченими.  

Проведений аналіз понять «підприємництво» та «компетентність» у 
сучасній науці, узагальнення отриманих результатів дозволило дати таке 
трактування терміну «підприємницька компетентність»: сукупність 
особистих і ділових якостей, навичок, знань, певної моделі поведінки, 
володіння якими допомагає успішно вирішувати різні бізнес-завдання і 
досягати високих результатів діяльності. 

Для ефективного формування підприємницької компетентності 
недостатньо знати, чим вона є, необхідно зрозуміти її структуру. Для 
виділення можливих структурних компонентів підприємницької 
компетентності, наведемо аналіз поняття «підприємництво» на основі 
поглядів на це явище деяких вчених, зокрема, Ж. Бодо: підприємець – 
особа, яка несе відповідальність за власну справу; той, хто планує, 
контролює, організовує і володіє підприємством; Френсіс Уокер: слід 
розрізняти тих, хто надає капітал і отримує за це відсотки, і тих, хто 
отримує прибуток завдяки своїм організаторським здібностям; Йозеф 
Шумпетер: підприємець – новатор, який розробляє нові технології; Девід 
Маклелланд: підприємець – енергійна людина, яка діє в умовах 
помірного ризику; Пітер Друкер: підприємець – людина, яка 
використовує будь-яку можливість з максимальною вигодою; Альберто 
Шапіро: підприємець – людина, яка виявляє ініціативу, організуючий 
соціально-економічні механізми; діючи в умовах ризику, вона несе повну 
відповідальність за можливу невдачу; Роберто Хизрич: підприємництво – 
процес створення чогось нового, що володіє вартістю, а підприємець – 
людина, яка витрачає на це весь необхідний час і сили, бере на себе весь 
фінансовий, психологічний і соціальний ризик, отримуючи в нагороду 
гроші і задоволення досягнутим; Тюнен: підприємець є «винахідником і 
дослідником у своїй галузі», «претендентом на залишковий (після 
компенсації витрат виробництва і виплати податків) ризикований і 
непередбачуваний дохід», який не завжди здійснює інновації; Фрідріх 
фон Хайек: сутність підприємництва – пошук і вивчення нових 
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економічних можливостей, характеристика поведінки, а не вид 
діяльності; Ж. Сей підприємець – особа, яка з’єднує і комбінує фактори 
виробництва з метою досягнення максимального соціально-економічного 
ефекту; К. Веспер: підприємця по-різному бачать економіст, психолог, 
інші підприємці й політики; Гіффорд Піншот: інтрапренер – це 
антрепренер, який діє в умовах вже існуючого підприємства, на відміну 
від власне антрепренера – підприємця, який створює нове підприємство 
[4, с. 13–15]. Річард Кантільйон: підприємець – людина, яка діє в умовах 
ризику [6, с. 15]. 

Визначення поняття «підприємництво» вітчизняних дослідників, 
які поширюються в економічній та юридичній літературі, суттєво 
відрізняються: у деяких науковців на перший план при визначенні 
поняття «підприємництво» виходить прагнення отримати прибуток 
(В. Бобров, А. Крутик, А. Піменова); у інших інноваційний та 
нестандартний підхід до вирішення справ (С. Дзюбик, О. Ривак, 
В. Мединський, Л. Шаршукова); у третіх ризиковий характер 
підприємницької діяльності (В. Мельничук, В. Онищенко) [1]. 

У загальному вигляді характерні риси підприємця можуть 
виглядати наступним чином: готовність ризикувати; надія на успіх і 
страх невдачі; наполегливість; гнучкість; енергійність; яскраво виражене 
почуття особистої відповідальності; впевненість в собі; хороша база 
знань і здатність до навчання; здатність переконувати; хороші здібності 
до комунікації; здатність до управління; ініціативність; здатність тверезо 
мислити в будь-яких ситуаціях; величезне бажання досягати мети. 

На основі вищеподаного аналізу можна виділити найбільш 
характерні ознаки підприємництва, які розкривають його сутність і 
скласти загальне визначення підприємця: «підприємець – новатор, 
здатний брати на себе відповідальність і здійснювати ініціативну 
самостійну діяльність в умовах ризику з метою отримання прибутку на 
основі поєднання особистої вигоди та громадської користі».  

Дослідження показало, що професійні компетенції у сфері 
підприємництва найкраще формуються в інтерактивних технологіях 
навчання (дослідницьких технологіях навчання; технологіях проектного 
навчання та проективної освіти, поширених у країнах Європи і США). Ці 
технології навчання, на відміну від домінуючої нині лекційно-
семінарської системи підготовки магістрантів з бізнес-адміністрування, 
перетворюють студента в активного суб’єкта навчання, дослідника. Їх 
називають технологіями четвертого покоління. Технології попередніх 
трьох поколінь вважаються дидактоцентричними і відрізняються за 
суб’єктністю студента.  

Розвиток підприємницької компетентності магістрантів з бізнес-
адміністрування доцільно будувати за європейським і американським 
варіантами проектного навчання. Суть першого подамо у вигляді етапів 
роботи студента над проектом: 1) постановка мети: виявлення проблеми, 
протиріч; формулювання завдань; 2) обговорення можливих варіантів 
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дослідження, порівняння передбачуваних стратегій, вибір способів; 
3) самоосвіта й актуалізація знань за консультативної допомоги 
викладача; 4) планування ходу діяльності, розподіл обов’язків; 
5) дослідження: вирішення окремих завдань, компонування; 
6) узагальнення результатів і висновки; 7) аналіз успіхів і помилок; 
8) корекція і перехід до нового проекту.  

Проект є індивідуальним, але він може бути й результатом 
скоординованих дій групи студентів. Функція викладача – допомогти 
студентам у пошуку інформації, заохотити їх, координація процесу, 
забезпечення зворотного зв’язку з роботою студентів над проектом.  

В американському варіанті алгоритм технології та структура 
діяльності студента і викладача мають схожий вигляд: перший етап – 
підготовка проекту: визначаються тема і мета, студенти обговорюють 
предмет дослідження з викладачем, одержують консультації, 
формулюють мету, а викладач розкриває перспективи дослідження, 
мотивує, консультує; другий етап – планування: визначаються джерела 
інформації, способи збору й аналізу інформації, форми звіту, критерії 
оцінювання результатів і процесу, розподіл ролей (дослідник, секретар, 
редактор, доповідач, референт, експерт тощо); студенти виробляють план 
дій, формулюють завдання дослідження, а викладач коректує, пропонує 
ідеї, допомагає прогнозувати результат; третій етап – дослідження: підбір 
інформації, вирішення поставлених завдань здійснюють студенти з 
використанням відповідного інструментарію (інтерв’ю, опитування, 
спостереження, експеримент, робота з довідковою літературою); 
четвертий етап – узагальнення результатів дослідження: студенти 
аналізують інформацію, структурують її, формулюють висновки; п’ятий 
етап – звіт-подання результатів: студенти звітують у формі усної 
доповіді, співдоповідей, рефератів, курсових робіт, стендового матеріалу, 
письмових звітів, брошур тощо, а викладач на рівних зі студентами 
слухає, ставить запитання, коректує; шостий етап – завершальний, – 
оцінювання результатів і процесу: студенти визначають рейтинг 
учасників проекту, проводять самооцінку, а викладач оцінює їх роботу, 
мотивує майбутні дослідження магістрантів з бізнес-адміністрування у 
сфері розвитку їхньої підприємницької компетентності. 

Проекти, спрямовані на розвиток підприємницької компетентності, 
мають відповідати основним вимогам методу проектів: 1) наявність 
значимої для майбутнього магістра бізнес-адміністрування проблеми в 
дослідницькому і творчому плані, вирішення якої вимагає інтегрованих 
знань і дослідницького пошуку; 2) практична, теоретична, пізнавальна 
значимість передбачуваних результатів; 3) самостійна (групова, парна, 
індивідуальна) діяльність студентів; 4) структурування змістовної 
частини проекту; 5) використання дослідницьких методів; 
6) використання під час спільних досліджень методів «мозкової атаки», 
«круглого столу», статистичних методів, творчих звітів тощо.  
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Незважаючи на великі можливості, проектне навчання не може у 
сучасних умовах інформаційно-технологічної революції виконати 
основне соціальне замовлення підготовки магістрантів з бізнес-
адміністрування до підприємництва. Це вимагало від нас 
переосмислення парадигми підготовки магістрантів з бізнес-
адміністрування до підприємництва, відмови від адаптивно-
дисциплінарної моделі засвоєння педагогічних знань на користь моделі 
особистісно-центрованої, проективної освіти. Оскільки студент не лише 
одержує професію, а й сам «конструює» себе у майбутній професії 
магістра бізнес-адміністрування, нашу увагу привернули можливості 
проективної освіти, яка розглядалася дослідниками досить широко – як 
галузь соціального життя, в якій створені умови, необхідні для 
проектування напряму його життєдіяльності.  

Застосування принципів проективної освіти показало, що, коли 
освіта є засобом реалізації студентом власного проекту підприємництва, 
радикально змінювалася і роль викладача. Від авторитарної моделі 
передачі «абсолютних істин» він переходив до викладання як способу 
залучення студента до цінностей і технологій добування особистісно-
значимих знань, які сприяли породженню образу підприємництва і 
реалізації життєвого проекту. 

У цілому, розвиток підприємницької компетентності магістрантів з 
бізнес-адміністрування передбачав такі види проектування: професійне, 
при якому система координат задається професією, з якою студент 
пов’язує своє життя (освіта в цьому випадку є засобом набуття 
компетентності у сфері підприємництва); біографічне, що передбачає 
визначення життєвих цілей, цінностей і етапів їх досягнення (освіта – 
засіб досягнення соціального статусу); концептуальне, що передбачає 
створення наукового проекту, задуму, ідеї щодо підприємництва, з 
реалізацією яких пов’язувалося життя студента (освіта безпосередньо 
сприяла створенню нових понять, концепцій і знань, ставала 
продуктивним видом соціальної діяльності). 

Розвиток творчості студента неможливий без надання йому 
свободи, а саме: права на формування свого власного індивідуального 
плану підготовки до підприємництва; права вибору форми навчання 
(групової, індивідуальної, за зручним розкладом тощо); права 
скорочувати чи подовжувати (у межах допустимого) процес навчання з 
окремих дисциплін і складати екзамени за індивідуальним графіком, 
екстерном; права включатися у процес навчання в будь-який час 
протягом семестру тощо. 

Для розвитку підприємницької компетентності магістрантів з 
бізнес-адміністрування великі можливості мають технології 
дослідницького навчання, сутність яких полягає у тому, щоб побудувати 
навчальне пізнання як систему завдань і розробити алгоритм дії студента 
у сфері підприємництва. Вони мають на меті, по-перше, допомогти 
студенту усвідомити проблемність пропонованих завдань підготовки до 



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

 294 

підприємництва (зробити проблемність наочною), по-друге, вирішення 
проблемних ситуацій зробити значимим для нього, по-третє, навчити 
його бачити й аналізувати проблемні ситуації підприємництва, виділяти 
проблеми.  

Основну характеристику дослідницького навчання ми вбачали у 
створенні студентами освітніх продуктів із підприємництва, а також 
побудова індивідуальних траєкторій навчання. Освітня продукція була, 
по-перше, матеріалізованими результатами діяльності студента у вигляді 
текстів, таблиць, схем, малюнків, комп’ютерних презентацій; по-друге, 
зміною в рівнях розвитку підприємницької компетентності магістрантів з 
бізнес-адміністрування.  

Творча самореалізація студента під час підготовки до 
підприємництва здійснювалася за допомогою трьох пов’язаних цілей: 
створення освітньої продукції; засвоєння базового змісту через 
співставлення з досягнутими власними результатами; побудові 
індивідуальної освітньої траєкторії. Суб’єкт освіти взаємодіяв із об’єктом 
пізнання за допомогою трьох основних видів діяльності: 1) пізнання 
професії бізнес-адміністрування і себе в ній; 2) створення особистісного 
продукту освіти як еквівалента зростанню підготовленості до 
підприємництва; 3) самоорганізації пізнання й творення.  

Дослідницьке навчання використовувалося як своєрідний прообраз 
майбутнього підприємництва і тому передбачало наявність основних 
типів професійної діяльності уданій сфері та багатоманітність її 
результатів. Студенти, створюючи індивідуальні освітні продукти 
пізнання підприємництва, моделювали на рівні свого розвитку аналогічні 
явища «великої» науки чи власної діяльності як підприємців. 

Таким чином, розвиток підприємницької компетентності 
магістрантів з бізнес-адміністрування може здійснюватися в руслі 
проектного навчання, проективної освіти та дослідницьких технологій 
навчання. Ці технології навчання дали змогу розвинути професійні 
компетенції, соціальну активність і лідерські якості, що підтвердили дані 
підсумкової діагностики. Тому підготовку майбутніх магістрантів з 
бізнес-адміністрування до соціального підприємництва надалі маємо 
будувати як алгоритм дій суб’єктів навчання, що гарантує досягнення 
результату.  

Перспективи подальших розробок у обраному напрямку полягають 
у подальшому пошуку найефективніших технологій навчання і 
практичної підготовки майбутніх магістрантів з бізнес-адміністрування 
до підприємництва. 
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Стрельніков М. В. Технології навчання і розвитку 

підприємницької компетентності магістрантів з бізнес-адміністрування 
У статті розкрита проблема навчання майбутніх магістрантів з 

бізнес-адміністрування підприємництву і розвитку їхньої 
підприємницької компетентності, подані групи технологій навчання, що 
найефективніше формують у магістрів компетентність у сфері 
соціального підприємництва. Це технології четвертого покоління: 
дослідницькі технології навчання, технології проектного навчання та 
проективної освіти, поширені у країнах Європи і США. 

Ключові слова: підприємництво, компетентність, підприємницька 
компетентність, інтерактивні технології навчання, магістрант з бізнес-
адміністрування. 

 
Стрельников М. В. Технологии обучения и развития 

предпринимательской компетентности магистрантов по бизнесс-
администрированию 

В статье раскрыта проблема обучения будущих магистрантов по 
бизнес-администрированию предпринимательству и развитию их 
предпринимательской компетентности, представленные группы 
технологий обучения, эффективно формируют у магистров 
компетентность в сфере социального предпринимательства. Это 
технологии четвертого поколения: исследовательские технологии 
обучения, технологии проектного обучения и проективной образования, 
распространены в странах Европы и США. 

Ключевые слова: предпринимательство, компетентность, 
предпринимательская компетентность, интерактивные технологии 
обучения, магистрант по бизнесс-администрированию. 
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Strelnikov M.  Training and Development Technologies of 
Entrepreneurial Competence of Masters in Business Administration 

The article deals with the problem of training for Master of Business 
Administration entrepreneurship; there are groups of learning technologies 
that effectively form the Masters competence in entrepreneurship field. 

Entrepreneurship is considered as the economic activity based on a self-
supporting basis. It deals with the production of significant product or service 
using innovative solutions that transform the public service or economic 
mechanisms of its implementation for the public.  

It is noted that Skoll Foundation offered the phrase: entrepreneurs – 
agents of society changes, creators of innovations that break the status quo and 
change the world for better. 

The author showed that the general cultural and professional competence 
in the field of entrepreneurship forms best with the interactive technologies of 
teaching (learning technology research, projecting technology learning, 
projective education common for Europe and the US). These educational 
technologies, in contrast to the dominant lecture-seminar system for Master of 
Business Administration, make the student active participant in learning, 
researcher. 

Key words: entrepreneurship, competence, business competence, 
interactive learning technologies, Master of Business Administration. 
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університет імені Тараса Шевченка». 

3. Бровко Катерина Андріївна – аспірантка Київського 
університету імені Бориса Грінченка. 

4. Василенко Олена Вікторівна – старший науковий 
співробітник відділу андрагогіки, кандидат педагогічних наук, доцент 
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. 

5. Верченко Лідія Сергіївна – аспірантка кафедри педагогіки та 
психології Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. 

6. Гліченко Олена Олександрівна – асистент кафедри 
психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». 

7. Горобей Микола Петрович – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри оздоровлення та реабілітації Чернігівського 
національного технологічного університету. 

8. Гришак Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, 
доцент, докторант кафедри педагогіки, психології та освітнього 
менеджменту Херсонського державного університету. 

9. Довгань Надія Юріївна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри фізичної культури та спорту, завідувач кафедри фізичної 
реабілітації Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку 
людини ВНЗ Університет «Україна». 

10. Докторович Марина Олександрівна – кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти Миколаївского 
національного університету імені В. О. Сухомлинського 

11. Дудник Оксана Миколаївна – аспірант, асистент кафедри 
дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». 

12. Дячок Надія Валентинівна – аспірантка кафедри теорії та 
історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. 

13. Загородня Алла Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, 
професор кафедри професійної освіти та управління навчальним 
закладом Міжрегіональної академії управління персоналом. 
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14. Зеленський Богдан Романович – аспірант кафедри 
професійної освіти Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди. 

15. Ігнатович Ольга Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка». 

16. Ішутіна Олена Євгенівна – асистент кафедри теорії і 
практики початкової освіти Державного вищого навчального закладу 
«Донбаський державний педагогічний університет». 

17. Казакова Марія Михайлівна – викладач кафедри 
судноводіння та експлуатації судових енергетичних установок 
Миколаївского факультету морського та річкового транспорту 
КДАВТ ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного. 

18. Кисельова Олеся Борисівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри інформатики Комунального закладу «Харківська 
гуманітарно-педагогічна академія». 

19. Кочерга Євгенія Володимирівна – аспірант Інституту вищої 
освіти Національної академії педагогічних наук України. 

20. Кравченко Олена Іванівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри державної служби, адміністрування та управління, 
докторант ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». 

21. Краснова Наталія Павлівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». 

22. Лебедик Леся Вікторівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки та суспільних наук Вищого навчального 
закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». 

23. Литвиненко Оксана Георгіївна – вчитель початкових класів, 
здобувач кафедри теорії і методики виховання Київського університету 
імені Бориса Грінченка. 

24. Матліна Олена Володимирівна – викладач суспільних 
дисциплін, голова ради соціально-гуманітарної роботи коледжу 
ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка». 

25. Мінєнко Галина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, 
доцент, директор ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка». 

26. Міщенко Світлана Григорівна – викладач вищої категорії, 
викладач-методист заступник директора з виховної роботи Харківського 
машинобудівного коледжу, здобувач кафедри «Теорія і методика 
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професійної освіти» Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди. 

27. Мороз Володимир Петрович – кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри педагогіки ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». 

28. Осіпов Ігор Володимирович – викладач предметів загально 
технічного циклу ВП «Лисичанський педагогічний коледж Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка». 

29. Переяславська Світлана Олександрівна – кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та систем 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 

30. Пісоцька Марина Еміліївна – кандидат педагогічних наук, 
доцент, докторант кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої 
школи Харківського національного педагогічного університету. 

31. Пономарьова Ольга Юріївна – здобувач кафедри теорії та 
історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. 

32. Роман Сергій Володимирович – доктор педагогічних наук, 
професор кафедри лабораторної діагностики, хімії та біохімії 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 
член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти 
(МАНПО). 

33. Рускуліс Лілія Володимирівна – кандидат педагогічних 
наук, доцент, докторант кафедри мовознавства Херсонського державного 
університету. 

34. Савченко Сергій Вікторович – доктор педагогічних наук, 
професор, ректор ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». 

35. Самовілова Наталія Олександрівна – аспірантка кафедри 
фізико-технічних систем та інформатики ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». 

36. Сбітнєва Людмила Миколаївна – доцент кафедри музичного 
мистецтва і хореографі ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». 

37. Сергієнко Лариса Василівна – завідувач навчально-
методичного кабінету ВП «Лисичанський педагогічний коледж 
Луганського національного університету імені Тараса Шевченка». 

38. Смагіна Ольга Олександрівна – кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри інформаційних технологій та систем 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 

39. Стрельніков Мирослав Вікторович – аспірант Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 
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40. Тадаєва Анастасія Вадимівна – кандидат педагогічних наук, 
викладач кафедри соціальної педагогіки Харківської державної академії 
культури. 

41. Трубавіна Ірина Миколаївна – доктор педагогічних наук, 
професор кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 
Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди. 

42. Царьова Ірина Валеріївна – кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ. 

43. Чіжова Наталія Володимирівна – аспірант лабораторії 
виховання в сім’ ї та закладах інтернатного типу Інституту проблем 
виховання НАПН України, викладач кафедри англійської мови 
гуманітарного спрямування факультету лінгвістики Національного 
технічного університету України «Київський політехнічний інститут 
ім. Ігоря Сікорського». 

44. Чурілова Вікторія Євгенівна – викладач предметів 
дошкільного циклу, завідувач денного навчання ВП «Лисичанський 
педагогічний коледж Луганського національного університету імені 
Тараса Шевченка». 
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