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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ 
СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ 

УДК 373.2.035 

С. О. Бадер  

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
ДІТЕЙ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ 

Сучасне суспільство є таким, що швидко розвивається та 
змінюється, а, отже, змінюються умови соціального становлення 
підростаючої особистості та вимоги до її соціалізованості. В межах 
компетентністного підходу науковці визначають низку соціальних 
компетентностей, які мають бути сформовані вже на етапі раннього віку, 
що в оновленому Законі України «По дошкільну освіту» визначено як вік 
від одного до трьох років [1]. 

Зважаючи на такі вимоги, актуальним є аналіз особливостей 
соціального розвитку дітей раннього віку, зокрема дитини третього року 
життя, що передує новому віковому етапу ‒ дошкілля.  

Проблемі соціалізації дітей та молоді присвячено ґрунтовні 
дослідження О. Безпалько, А. Капської, С. Литвиненко, А. Мудрика, 
С. Савченка, С. Харченка. Особливості соціального розвитку 
дошкільників розкрито в роботах Л. Артемової, Д. Фельдштейна, 
О. Кононко, С. Курінної, І. Рогальської-Яблонської, Є. Субботинського 
та ін. Натомість, теоретичні засади процесу соціального розвитку дітей 
раннього віку, зокрема дітей третього року життя досліджено дещо 
фрагментарно та представлено загалом доробками психологів-класиків, 
зокрема Л. Виготського, Л. Божович, О. Запорожця, Д. Ельконіна, 
М. Лісіної, С. Рубінштейна. Окремі наробки з означеної проблеми 
висвітлено в розвідках О. Кононко, В. Рагозіної. 

Отже, мета статті вбачається нами в аналізі особливостей соціального 
розвитку дітей третього року життя для ефективного планування та 
проектування подальшої роботи в галузі соціалізації дітей раннього віку. 

Часто у науковій літературі поняття «соціальний розвиток» та 
«соціалізація» ототожнюються, натомість ми дотримуємося думки про 
те, що остання категорія є більш конкретною, а сам процес соціалізації є 
явищем культурно-історичним. Інакше кажучи, зміст процесу 
соціалізації, його механізми мають історичний характер та суттєво 
відрізняються в різних культурах (В. Москаленко) [2].  

Зазначимо, що А. Капська, О. Мудрик, розмежовуючи категорії 
«соціальний розвиток» та «соціалізація», зазначають, що в першій 
домінуючою є ідея активності особистості, в той час як в другій ‒ в центрі 
уваги знаходиться соціальне середовище, що впливає на цей самий 
розвиток. Тобто соціальний розвиток передбачає реалізацію певних 
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задатків, що властиві людині, у той час як соціалізація може означати той 
самий процес, але в конкретному соціальному середовищі [3].  

Схожої думки дотримується О. Кононко, вважаючи, що соціалізація 
особистості передбачає становлення індивіда як члена певної соціальної 
групи, в той час як соціальний розвиток передбачає перетворення 
біологічного індивіда на соціальну істоту [4]. Отже, на думку вченої, 
соціальний розвиток є більш широким поняттям, що являє собою процес 
індивідуального розвитку людини в тому чи іншому соціальному 
середовищі.  

У свою чергу, ми погоджуємось з думкою вчених та визначаємо 
соціальний розвиток як процес розвитку необхідних культурно-історичних 
характеристик, що необхідні для життя в конкретному суспільстві; 
кількісну та якісну зміну соціальних знань, соціально ціннісних якостей 
особистості, що дозволяє їй орієнтуватися в соціальному світі.  

У процесі соціального розвитку дитини третього року життя 
відбуваються зміни у всіх сферах розвитку особистості, що детермінується 
низкою об’єктивних причин: по-перше, розвиваються та удосконалюються 
всі психічні процеси дитини (сприйняття, пам’ять, мислення, увага тощо); 
по-друге, активно розвивається мовлення; по-третє: на кінець третього 
року життя припадає так звана «криза трьох років» та феномен «Я сам» 
(Д. Ельконін), що сприяє формуванню психологічної автономності 
дитини, виокремленню власного «Я», розширенню соціальних навичок.  

Так, провідним видом діяльності на етапі третього року життя є 
предметна, проте виникає прототип рольової гри, де дитина має можливість 
задовольнити потребу у спілкуванні, вчиться виокремлювати різні ролі. З 
іншого боку, сумісна діяльність з однолітками ще не розвинена, як зазначає 
Є. Субботинський, діти грають поруч, але не разом [5, с. 26].  

Учені (О. Богініч, О. Кононко) зазначають, що на даному віковому 
етапі оформлюються такі види продуктивної діяльності як: малювання, 
ліпка, конструювання [6, с. 150]. Зазначимо, що малювання ще має 
хаотичний характер, дитині подобається малювати різними кольорами, 
фарбами, фломастерами, олівцями, пальчиками, натомість зобразити 
певні предмети діти ще не можуть. Знову ж таки, малювання та інші види 
продуктивної діяльності є своєрідною формою спілкування з дорослим, 
що відбувається під час сумісної діяльності ‒ «співтворчості».  

У різні види діяльності на третьому році життя дитини активно 
інтегрується спілкування, що має ситуативно-діловий характер 
(В. Аверін, М. Лісіна). Спілкування з дорослим у даний віковий період 
має свій соціальний сенс ‒ дорослий є і зразком, і експертом одночасно. 
У віці від двох до трьох років дитина прагне до сумісного спілкування 
під час предметної діяльності та продуктивної діяльності, дорослий задає 
зразок дій з одного боку, з іншого ‒ оцінює дії дитини, що закладає 
фундамент позитивної самооцінки та упевненості у своїх силах.  

Як бачимо, спілкування поступово стає засобом сумісної діяльності 
з дорослим та, згодом, однолітками. Дитина вчиться домовлятися («зараз 
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я поїм, а потім ти мені почитаєш»), просити (дай мені ту іграшку, будь-
ласка»), вербально реагувати на звернення, прохання; малюк вже може 
повідоми про стан свого здоров’я (сказати, якщо у нього щось болить, 
показати, де саме); виконувати вимоги щодо лікування (вчасний прийом 
ліків та нагадування дорослому про це) тощо. Дитина постійно 
звертається до дорослого за поясненням того чи іншого явища, кличе по 
допомогу у разі необхідності, уточнює призначення різних предметів та 
сутність явищ. У віці трьох років малюк вже веде активний діалог з 
дорослими та однолітками, що свідчить про успішний процес соціалізації 
на даному віковому етапі.  

Крім того, третій рік життя дитини ‒ період бурхливого розвитку 
мовлення та активного словника дітей. На цьому віковому етапі малюки 
здатні сприймати на слух невелику казку, розказ, вірш, зміст яких 
виходить за межі «тут і тепер». Під час сумісного з дорослим читання, 
дитина уважно слухає, ставить питання за змістом прослуханого або за 
картинкою у книзі; часто перебиває дорослого під час читання, щоб 
дізнатися відповідь на своє питання.  

Ефективне спілкування у процесі сумісної діяльності ‒ запорука 
успішного розвитку самосвідомості дитини. Третій рік життя ‒ період 
активного становлення «Я» особистості. Дитина усвідомлює, що безліч дій 
вона може виконувати самостійно (ходити, їсти, вдягатися, розглядати 
картинки, гратися іграшками тощо). Така ситуація підкріплює намагання 
до нових самостійних відкриттів, отже, важливо, щоб поруч були терплячі 
батьки, які дозволять дитині самій виконувати якомога більше дій. 

У віці від двох років дитина вже володіє елементарними знаннями 
про себе ‒ знає своє ім’я (інколи – по-батькові) та намагається вимовляти 
його; крім того, знає як звуть тато й маму. Одна з перших категорій, 
якою оволодіває дитина ‒ це категорія статі. На кінець третього року 
життя дитина вже чітко співвідносить себе з хлопчиком чи дівчинкою. 
Крім того, малюк впізнає себе на фотографіях, навіть, якщо там він 
зображений у більш ранньому віці.  

У період від двох до трьох років у дитини загостреним є почуття 
власності ‒ «це ‒ моя мама», «це ‒ моя іграшка» тощо, тобто наявні 
егоїстичні прояви з боку дитини.  

Під час прийому їжі дитина знає свій посуд та завжди обирає саме 
його, адже для неї це уособлює власне «Я» [6]. Крім того, малюк третього 
року життя знає, як виглядають його особисті предмети гігієни (зубна щітка, 
розчіска, рушник) та вказує на них, підкреслюючи їх приналежність.  

Також загострюється чутливість до успіху/неуспіху власних дій з 
точки зору оцінки значимого дорослого. Дитина прагне похвали з боку 
батьків та близького оточення, часто привертає увагу до того, що вона 
робить з метою оцінки її діяльності («я малюю», «я катаюсь», «я буду 
замок» тощо). Вербальна оцінка дорослого стимулює емоційні реакції з 
боку дитини (радість, задоволення або розчарування), що, у свою чергу, 
формує певну самооцінку у дитини. 
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Отже, на третьому році життя відбувається становлення первинних 
форм самосвідомості через усвідомлення себе як окремого суб’єкта, 
індивідуального «Я» [7; 8]. 

Зазначимо, що все життя дитини на віковому етапі, що 
досліджується, відбувається на фоні становлення емоційно-вольової 
сфери. Так, на третьому році життя дитина відчуває значну гаму емоцій ‒ 
радість, задоволення, сум, образу, збентеженість, страх тощо. Малюк 
радіє від нової іграшки, подарунка; відчуває задоволення після 
виконання дорослим обіцянки (поїдемо в парк, підемо на прогулянку, 
подаруємо тобі зайчика, про якого ти мрієш тощо). Також малюк може 
відчувати радість від власних досягнень: може хвалитися тим, що 
веселий, не капризує, не проситься на руки, а йде сам пішки тощо. Крім 
того, дитина вже здатна відчувати негативні емоції як то збентеженість 
(наприклад, перед відвідуванням лікаря), гнів (не може сама побудувати 
будову з кубиків, як результат ‒ сльози, крик).  

Більшість учених зазначають, що у віці 1,5 ‒ 2 роки діти відчувають 
прагнення втішити засмучену людину, тобто виникає емоційний відгук 
на негативні переживання іншого. Малюк намагається втішити людину, 
яка хворіє, травмувалася або відчуває біль у даний момент [7], тобто у 
дитини третього року життя закладаються основи емпатійної поведінки.  

Як бачимо, наявне певне протиріччя ‒ з одного боку, дитина 
виявляє егоїстичні прояви, з іншого ‒ починає поводитись емпатійно, 
тобто поведінці властива певна амбівалентність.  

Серед інших особливостей соціального розвитку на третьому році 
життя можна виокремити удосконалення навичок самообслуговування, 
адже дитина, як вже було зазначено, все більше прагне самостійності. 
Так, малюк вже може самостійно їсти, тримаючи ложку у правій руці, 
виявляти власні побажання щодо їжі, намагається обґрунтувати свій 
вибір простими фразами. Із задоволенням малюк приймає участь в 
прибиранні посуду, посильній сервіровці столу, що свідчить про 
засвоєння соціальних моделей поведінки. Крім того, дитина дякує 
дорослим за їжу (інколи після нагадування). У даний період малюк 
володіє елементарними навичками гігієни (самостійно миє руки, витирає 
їх, робить спроби чистити зуби, мити себе мочалкою тощо), самостійно 
вдягається та роздягається [6]. Зазначимо, що набуті навички дитина 
намагається активно продемонструвати іншим (дорослим та одноліткам).  

На кінець третього року життя дитина добре орієнтується у 
знайомому просторі (знає, де її будинок, найближчий магазин, упізнає 
різні будівлі: свій дитячий садок, лікарню, крамниці тощо), може назвати 
свій адрес, знає назву міста, села, де проживає тощо. 

Таким чином, третій рік життя ‒ важливий етап у розвитку 
соціальності підростаючої дитини. По-перше, діяльність поступово 
переходить від предметної до ігрової, важливе місце посідають 
продуктивні види діяльності (малювання, ліплення, конструювання). По-
друге, іншого змісту набуває спілкування дитини з оточуючими, оскільки 
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дитина прагне до сумісного спілкування з одного боку, з іншого ‒ 
спілкування виступає як певна співтворчість з дорослим. Модель 
спілкування з дорослим дитина поступово відтворює у відносинах з 
однолітками. По-третє, якісно нові зміни відбуваються в сфері 
самосвідомості: дитина поступово входить у фазу «Я сам», намагається 
бути більш самостійною, прагне до індивідуалізації. Поряд з цим, постійно 
потребує позитивного схвалення з боку дорослого, його підтримки. 
Емоційний фон дитини третього року життя все ще є нестабільним, дещо 
ситуативним. Удосконалюються навички орієнтації у просторі. Означені 
характеристики свідчать про перехід дитини до наступного етапу 
соціального розвитку ‒ періоду дошкільного дитинства.  
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Бадер С. О. Особливості соціального розвитку дітей третього 

року життя 
Стаття присвячена проблемі соціалізації та соціального розвитку 

дітей раннього віку, зокрема дитини третього року життя. 
Проаналізовано можливості дитини у різних видах діяльності та 
спілкуванні, схарактеризовано особливості становлення сфери 
самосвідомості дитини. Визначено коло соціальних навичок дітей 
означеного вікового періоду.  

Ключові слова: діти третього року життя, ранній вік, соціалізація, 
соціальний розвиток, соціальні навички. 

 
Бадер С. А. Особенности социального развития детей третьего 

года жизни 
Статья посвящена проблеме социализации и социального развития 

детей раннего возраста, а именно детей третьего года жизни. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 11

Проанализированы возможности ребенка в разных видах деятельности и 
общении, охарактеризовано особенности становления сферы самосознания 
ребенка. Определен круг социальных навыков детей данного возраста.  

Ключевые слова: дети третьего года жизни, ранний возраст, 
социализация, социальное развитие, социальные навыки.  

 
Bader S. Social Development Features of the Third Year Life Children 
The article is devoted to the problem of socialization and social 

development of early age children, namely children of the third year of life. The 
possibilities of the child in different types of activity and communication are 
analyzed, the features of becoming the sphere of the child's self-awareness are 
characterized. The circle of social skills of children of this age is determined. 

Key words: the third year life children, early age, socialization, social 
development, social skills. 
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ДОСВІД ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ ПО СТВОРЕННЮ 
СИСТЕМИ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ  

 
Створення системи демократичного цивільного контролю над 

Збройними Силами України стало одним з важливих напрямків 
становлення атрибутів нової демократичної України після оголошення її 
незалежності 24 серпня 1991 року. Проголосивши демократію вищою 
суспільною цінністю та конституційно визначеною ознакою державності, 
Україна активно розбудовує демократичний цивільний контроль над 
Збройними Силами України відповідно до кращих західних стандартів. 

Зміст цивільно-військових відносин залежить від природи кожної 
конкретної країни та історичних особливостей її розвитку. Проте, 
сутність таких відносин залишається незмінною – забезпечення 
верховенства громадянського суспільства та демократично обраних 
органів політичної влади над збройними силами.  

На сьогодні дорожньою картою оборонної реформи, яка сприятиме 
вивченню та впровадженню найкращих світових практик і власного 
досвіду функціонування органів військового управління та виконання 
військами (силами) завдань з кризового реагування, з визначенням 
шляхів її впровадження на засадах і принципах є Стратегічний 
оборонний бюлетень України уведений в дію Указом Президента 
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України № 240/2016 від 06 червня 2016 року «Про рішення Ради 
національної безпеки і оборони України від 20 травня 2016 року «Про 
Стратегічний оборонний бюлетень України». 

Зміст поняття «демократичний цивільний контроль» включає в себе 
спільну громадянську відповідальність за долю держави та її воєнної 
організації, за реальне функціонування норм права та суспільної моралі у 
силових структурах, за захист прав «громадянина у військовій формі». 
Ця спільна відповідальність закладає гарантії та відкриває потужні 
ресурси для розвитку суспільства в цілому та такого соціального 
інституту воєнна організація. 

Поняття «демократичний цивільний контроль» у будь-якому разі не 
може бути зведеним до термінів «перевірка», «нагляд». Йдеться про 
консолідацію населення навколо реформ у військовій сфері через 
практичні заходи політичного та військового керівництва за допомогою 
демократичних інститутів суспільства. Коли інтереси громадянина, 
громадських організацій та структур влади збігаються, можна 
прогнозувати великий рівень солідарності суспільства та очікувати 
підтримки реформ у військовій сфері.  

Цивільний контроль над воєнною сферою – питання не нове і в тій 
чи іншій мірі піднімається ще з 1994-го року, однак нещодавно отримало 
нове дихання. 

Безпосередньо гасло «громадянського контролю» було висунуте в 
XVII ст. в Англії як форма боротьби парламенту з монархом за вплив на 
армію. Під ним розуміли саме парламентський контроль, а не 
громадянський. Згодом гасло «громадянського контролю» набуло 
конкретно сформульованого класового характеру, його використовувала 
європейська ліберальна буржуазія в боротьбі за владу.  

Досвід розвинених демократичних країн свідчить, що сучасний 
сектор національної безпеки має бути імплементований у демократичне 
суспільство, яке є своєрідним гарантом забезпечення гуманітарно-
політичних прав всередині сектора безпеки. 

Так, Федеративна республіка Німеччина попри вкрай проблемну 
політико-історичну спадщину, давно утвердилася як повноцінний член 
«європейського демократичного клубу». Німецький досвід становлення 
та розвитку новітнього сектора безпеки є певним феноменом, пов’язаним 
з концепцією «Innere Fuhrung» (нім. – внутрішній контроль) [1]. 
Дослідник Ф. Вітман запропонував наступне широке визначення поняття 
«Innere Fuhrung»: «Це соціальна, правова, педагогічна, моральна та 
воєнно-орієнтована концепція, що пронизує усі сфери військового життя. 
Це концепція для формування воєнно ефективних, демократично 
контрольованих та соціально інтегрованих збройних сил». 

Innere Fuhrung розглядається як військове керівництво та поведінка 
в суспільстві, де збройні сили, що перебувають під цивільним контролем, 
підзвітні суспільству в цілому. Це проявляється в різних інституційних 
формах. Існують директиви Innere Fuhrung. У правових настановах, що 
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регулюють діяльність збройних сил, чимало принципів, які прямо або 
опосередковано стосуються до Innere Fuhrung. Парламент Німеччини, 
наприклад, визначає через свого парламентського комісара зі збройних 
сил, наскільки точно виконуються принципи Innere Fuhrung у Бундесвері. 
І там, де принципи Innere Fuhrung застосовуються не належним чином, 
військовослужбовці Бундесверу мають право звертатися зі скаргою 
безпосередньо до парламентського комісара збройних сил, оминаючи 
військові управлінські інстанції. Таким чином, Innere Fuhrung відіграє 
центральну роль у Бундесвері, й за своєю специфікою її можна вважати 
унікальною. 

Автором концепції «Innere Fuhrung» є Вольф Граф фон Баудіссін – 
офіцер штабної служби, який служив у генерала Ервіна Роммеля у 
Північній Африці, поки у 1941 р. не потрапив у полон під Тобруком 
(Лівія). У 1951 р. він став членом Німецького планового комітету з 
переозброєння. Фактично фон Баудіссін розробив прийнятну етично-
моральну концепцію збройних сил, яка була одночасно політично 
сумісною з демократією й здатною відповідати на стратегічні виклики 
«холодної війни», включаючи ядерні загрози. 

Концепція «Innere Fuhrung» була пов’язана із правами людини та 
цивільним правом, дістала відображення в Основному законі Німеччини. 
Відтак основна місія солдата – збереження миру. Отже, в рамках Innere 
Fuhrung попередження війни вважається обов’язковим, а політичне 
співробітництво – необхідним у справі забезпечення миру. В 
повсякденному військовому житті це стає істотним моментом у 
слідуванні демократичним моделям поведінки – принципам, покладеним 
в основу Innere Fuhrung. 

З політичної точки зору, Innere Fuhrung сприяла розвитку цивільного 
контролю над збройними силами, захисту гуманітарно-політичних прав у 
військовому середовищі, а також розумінню того, що професія військового 
є політичною, яка втрачає сенс, якщо немає політичної основи. В цьому 
полягає фундаментальна відмінність між солдатом та найманцем. 

Концепція «Innere Fuhrung» заснована на понятті, що солдат –
громадянин у військовій формі. Це означає, що солдат користується тими 
самими цивільними правами, що й будь-який інший громадянин, і навіть 
має право проявляти політичну активність. 

Завдяки такій концепції молоді військовослужбовці могли 
збагнути, що свобода, яку вони мають захищати від загрози 
тоталітаризму, є частиною їх повсякденного військового буття, а також їх 
подальшого цивільного життя. Однак на практиці ця мета могла бути 
досягнута тільки за умов співробітництва, коли враховуються 
індивідуальні можливості й інтереси усіх осіб, яких це стосувалося. 

У 1956 р. парламент ФРН запровадив інститут уповноваженого 
Бундестагу з питань Бундесверу. Згідно із ст. 45Б Конституції ФРН він 
повинен захищати права військовослужбовців і бути допоміжним органом 
при здійсненні парламентського контролю над збройними силами (ця 
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стаття єдина в Основному Законі ФРН, у якій використано термін 
«парламентський контроль»). Закон про Уповноваженого Бундестагу з 
питань Бундесверу (1957 р.) конкретизує його конституційний статус. Так, 
Уповноважений, якщо йому стали відомі обставини порушень 
конституційних прав військовослужбовців або принципів внутрішнього 
керівництва збройними силами, повинен за дорученням Бундестагу (або 
комітету з оборони) або за власною ініціативою вжити відповідних 
заходів. Уповноважений вправі отримувати від усіх службових інстанцій 
Бундесверу необхідну інформацію й документи, заслуховувати свідків, 
експертів. У разі виникнення підозри щодо вчинення правопорушень або 
злочинів Уповноважений направляє матеріали компетентним органам для 
застосування щодо притягнення винних осіб до відповідальності. 
Уповноважений має право здійснювати нагляд за військовими частинами 
у будь-який час без попередження. При цьому всі судові й адміністративні 
органи федерального рівня, земель і громад повинні на вимогу 
Уповноваженого надавати йому необхідну підтримку. 

Вагоме значення мають щорічні доповіді Уповноваженого 
Бундестагу у справах Бундесверу, які викликають значний суспільний 
резонанс (у випадку заперечень з боку Міністерства оборони). 

На прикладі ФРН ми бачимо, що важливу роль у протидії 
зловживанням та іншим правопорушенням у збройних силах, а також 
створенні умов, щоб діяльність збройних сил була підзвітною й 
одночасно прозорою для суспільства, відіграє інститут військового 
омбудсмена. Він виступає своєрідним арбітром між сектором безпеки та 
інститутом прав людини незалежно від того, стосуються вони цивільних 
осіб чи представників збройних сил. 

Поняття «омбудсмен», як правило, означає інститут конкретного 
типу, створений за оригінальною скандинавською моделлю: в Швеції та 
Фінляндії омбудсмен наділений повноваженнями щодо порушення 
кримінальних справ, а сфера його повноважень поширюється і на судову 
систему; в данській моделі існують окремі інститути омбудсмена для 
різних сфер діяльності [2]. 

Вперше військовий омбудсмен був введений на батьківщині 
парламентського омбудсмена – у Швеції, в 1915 р., який діючи 
паралельно з ним, зіграв сильну роль під час двох світових воєн.  

Після Другої світової війни, проте, випадки скарг до військового 
омбудсмену, сильно зменшилися і в 1968 р. його повноваження 
переходили до загального парламентських омбудсмену.  

У Норвегії, де давно вже затверджений інститут парламентського 
омбудсмена, йому передував інститутом військового омбудсмена, який 
продовжує успішно діяти. У Нідерландах і донині діє генеральний 
військовий інспектор. У Чехії після демократичних змін створюється 
громадський захисник з питань збройних сил. 

Під загальним терміном «інститут омбудсмена» об’єднані різні 
організації з найрізноманітнішими функціями і повноваженнями, 
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сферами й напрямами діяльності – як інститути, що займаються 
виключно питаннями розвитку та захисту прав людини (як у Центральній 
і Східній Європі, Латинській Америці, в деяких країнах Західної̈ Європи 
(зокрема, у Швеції,̈ Фінляндії ̈ і Норвегії̈)), так і організації, які 
займаються питаннями захисту прав людини лише побічно, а більше 
зосереджені на питаннях боротьби із різноманітними зловживаннями 
(наприклад, Великобританія, Ірландія, Канада, США). 

Характерною рисою інститутів омбудсмена є їх незалежність від 
органів, за якими вони уповноважені здійснювати контроль, а також 
об’єктивність і неупередженість при виконанні своїх обов’язків. Інститути 
омбудсмена приймають і розслідують скарги, виступаючи в такий спосіб 
важливим елементом будь-якої системи незалежного контролю. 

З усіх інститутів омбудсмена варто виділити організації, об’єднані 
єдиним мандатом, функціями та повноваженнями з отримання та 
розслідування звернень і скарг безпосередньо від представників 
збройних сил або громадян, які безпосередньо пов’язані із збройними 
силами, з питань, віднесених до сфери їх компетенції. Під терміном 
«збройні сили» у даному випадку розуміють усі силові структури 
(суб’єкти сектора безпеки), а також органи виконавчої влади, що 
здійснюють планування і керівництво діяльністю збройних сил. 

Інститути омбудсмена прагнуть до незалежності й об’єктивності, а 
ефективність їх роботи залежить від рівня довіри та поваги до них з боку 
як держави й суспільства, так і представників збройних сил. При цьому, 
однак, слід мати на увазі одну важливу особливість таких інститутів: 
вони прагнуть покращити відносини між суспільством і владою з метою 
запобігання виникненню конфліктних ситуацій. Інститути омбудсмена 
можуть використовувати високий рівень довіри до них з боку держави, 
суспільства і збройних сил для вироблення та реалізації гнучких рішень, 
які будуть прийнятними для всіх сторін. 

Інститут омбудсмена як незалежний і об’єктивний орган сприяє 
дотриманню як мінімум трьох із цих принципів: 

 зворотній зв’язок із суспільством (приймає скарги 
безпосередньо від представників суспільства і має можливість проводити 
відповідні розслідування); 

 відповідальність і підзвітність (виробляє рекомендації щодо 
усунення виявлених недоліків); 

 прозорість (оприлюднює звіти та результати тематичних 
досліджень з різних питань, що стосуються збройних сил).  

Протягом останніх 25 років спостерігається стрімке зростання 
кількості інститутів омбудсмена у справах збройних сил по всьому світу, 
що свідчить, у тому числі, про зростання їх ролі і значення в системі 
демократичного управління. Наявність сильного, незалежного інституту 
омбудсмена є важливим показником рівня зрілості всієї системи 
державного управління.  
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При створенні інститутів омбудсмена держави, як правило, прагнуть 
забезпечити їм солідний правовий статус шляхом закріплення їх 
повноважень у спеціальному законі або конституційній поправці. Так, на 
Європейському континенті у такий спосіб були засновані інститути 
омбудсмена в Румунії, Польщі, Німеччини та Албанії. До групи країн, де 
інститути омбудсмена створювалися шляхом прийняття спеціального 
закону, входять Боснія і Герцеговина, Коста-Ріка, Еквадор, Панама, Ірландія 
і Сполучене Королівство. В окрему категорію входить Канада, де інститут 
омбудсмена у справах Міністерства національної оборони і збройних сил. 

Поки що зарано робити узагальнені висновки щодо всіх переваг і 
недоліків цих різних правових підходів, але очевидно, що закріплення 
правового статусу інституту омбудсмена у конституції ставить його на 
один щабель з іншими важливими державними інститутами, свідчить про 
його важливу роль для держави.  

Існує низка різних інститутів омбудсмена, які уповноважені 
вирішувати питання, пов’язані безпосередньо з діяльністю збройних сил. 
Статус і функції цих інститутів можуть змінюватися в широких межах 
залежно від кожної конкретної держави і, безумовно, визначаються 
національною військовою традицією, правовою системою та форматом 
цивільно-військових відносин, а також тим, для кого створювався той чи 
інший інститут. Наявність великої кількості різновидів інститутів 
омбудсмена засвідчує, що розвитку інституту омбудсмена сприяла, в 
тому числі, гнучкість інституційної моделі. Ця гнучкість дала змогу 
інституту омбудсмена адаптуватися до різних культурних, 
конституційних і правових умов. Вона дістає відображення у назвах цих 
органів. Наприклад, це може бути комісар (уповноважений), генеральний 
інспектор, військовий омбудсмен, менеджер з роботи зі скаргами, 
народний захисник чи канцлер юстиції. 

Незважаючи на розмаїття типів, інститути омбудсмена можна 
умовно поділити на три категорії, або моделі: інститути, створені у 
складі збройних сил; незалежні інститути, юрисдикція яких 
поширюється тільки на збройні сили; інститути загальної юрисдикції. 
Кожна із цих моделей має свої переваги й недоліки. 

Якій би моделі не було надано перевагу, важливо, щоб інститут 
омбудсмена був наділений необхідними для виконання своїх функцій 
повноваженнями і ресурсами. Інститут омбудсмена у справах збройних 
сил повинен мати можливість діяти незалежно від впливу з боку 
командної вертикалі та виконавчої влади, прагнути до накопичення 
спеціальних знань і досвіду. 

Необхідно забезпечити чітке розмежування правових статусів і 
повноважень різних інститутів омбудсмена, що створить умови для 
ефективної взаємодії і виключить ризик виникнення колізії юрисдикцій. У 
разі, якщо сфери повноважень різних інститутів омбудсмена 
перетинаються, законом мають бути передбачені механізми взаємодії, а 
також детально визначені процедури й терміни інформаційних обмінів між 
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ними. 
Підсумовуючи, варто зазначити, що питання демократичного 

цивільного контролю над військовими досить часто піднімається у 
контексті розвитку демократії в Україні, забезпечення національної 
безпеки та європейської інтеграції. Україна взяла на себе зобов’язання 
встановити демократичний цивільний контроль над Збройними Силами 
та іншими військовими формуваннями.  

Це дістало відображення у низці міжнародних документів: 
Європейській конвенції про боротьбу з тероризмом (1990 р.), Партнерство 
заради миру: рамковий документ (1994 р.), Кодексі поведінки стосовно 
воєнно-політичних аспектів безпеки (Будапешт, саміт ОБСЄ, 1994 р.), 
Резолюції про боротьбу з тероризмом (2003 р.) та інші.  

Слід зазначити, що в країнах розвиненої демократії є політичні 
традиції, принципи взаємовідносин цивільних та військових. Цивільно-
військові відносини регулюються всім комплексом соціально-політичних, 
економічних, правових та інших відносин демократичного суспільства. На 
Заході контролювати – означає не тільки проводити ревізію та перевірки з 
боку органів державної влади, а й нести відповідальність. А щоб 
відповідати, потрібно бути в курсі усіх справ і брати безпосередню участь 
там, де це необхідно. Для цього необхідно не лише нормативно-правове 
регулювання, а й усвідомлена зацікавленість усіх гілок влади та суспільства 
в об’єктивному (спрямованому на забезпечення ефективності силових 
структур в інтересах демократичної держави) цивільному контролі.  

Ефективний цивільний контроль, передбачає такий баланс 
відповідальності, коли цивільні відповідають за формулювання воєнної 
політики, підготовку військового бюджету, забезпечення озброєнням та 
військовою технікою, соціальне забезпечення, а військові відповідають 
за планування операцій, бойову підготовку, експлуатацію озброєння та 
військової техніки тощо. 

Таким чином стан цивільно-військових відносин у державі є 
індикатором її демократичної зрілості. Не випадково демократичний 
цивільний контроль над воєнною сферою, а також іншими структурами в 
системі забезпечення національної безпеки визначається як один з 
основних принципів забезпечення національної безпеки України. 

Водночас для забезпечення послідовності й ефективності процесу 
створення системи демократичного цивільного контролю над силовими 
структурами в Україні та запобігання можливим помилкам і 
прорахункам, доцільно враховувати досвід інших країн, який свідчить, 
що вирішення проблем становлення цивільного контролю потребує 
копіткої і великої за обсягом роботи, у тому числі законодавчої, у всіх 
сферах взаємодії гілок влади і суспільства із силовими структурами. 
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Богайчук В. Ж. Досвід іноземних держав по створенню системи 

демократичного цивільного контролю  
У статті розкрито зміст поняття «демократичний цивільний контроль» 

яке включає в себе спільну громадянську відповідальність за долю держави 
та її воєнної організації, за реальне функціонування норм права та 
суспільної моралі у силових структурах, за захист прав «громадянина у 
військовій формі» та особливості формування системи по захисту прав 
військовослужбовців в іноземних державах. Показана сутність взаємодії 
громадянського суспільства та сектору оборони скрізь призму взаємодії та 
відкритості. Представлено та охарактеризовано різні моделі інститутів 
омбудсмена які наділені необхідними для виконання своїх функцій 
повноваженнями і ресурсами. Підкреслено що стан цивільно-військових 
відносин у державі є індикатором її демократичної зрілості. 

Ключові слова: громадянське суспільство, демократичний 
цивільний контроль, сектор оборони, збройні сили, омбудсмен, 
громадянин у військовій формі, військовослужбовець. 

 
Богайчук В. Ж. Опыт иностранных государств по созданию 

системы демократического гражданского контроля  
В статье раскрыто содержание понятия «демократический 

гражданский контроль» которое включает общую гражданскую 
ответственность за судьбу государства и ее военной организации, за 
реальное функционирование норм права и общественной морали в 
силовых структурах, за защиту прав «гражданина в военной форме» и 
особенности формирования системы по защите прав военнослужащих в 
иностранных государствах. Показана необходимость взаимодействия 
гражданского общества и сектора обороны через призму взаимодействия 
и открытости. Представлены и охарактеризованы разные модели 
институтов омбудсмена которые наделены необходимыми для 
выполнения своїх функций полномочиями и ресурсами. Подчеркнуто что 
уровень граждански-военных отношений в государстве является 
индикатором его демократической зрелости  

Ключевые слова: гражданское общество, демократический 
гражданский контроль, сектор обороны, вооруженные силы, омбудсмен, 
гражданин в военной форме, военнослужащий. 

 
Bohaichuk V. Experience of Foreign States in Establishing of a 

System of Democratic Civilian Control 
The article describes the content of the concept of "democratic civilian 

control" which includes the common civil responsibility for the fate of the state 
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and its military organization. The democratic civilian control system straight for 
the real functioning of the norms of law and public morality in the security 
structures, for the protection of the rights of "citizen in the military uniform" and 
includes the peculiarities of the system's formation for the protection of the 
rights of servicemen in foreign countries. The article describe the interaction of 
civil society and the defense sector throughout the prism of interaction and 
openness. Various models of ombudsmen institutions are presented and 
characterized, which are endowed with the powers and resources necessary for 
the fulfillment of their functions. The author have emphasized that the state of 
civil-military relations in the state is an indicator of its democratic maturity. 

Key words: civil society, democratic civilian control, defense sector, 
armed forces, ombudsman, citizen in military uniform, serviceman. 
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СТРАТЕГІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ ЯК МОДЕЛЬ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗГОДИ В ПОСТСУЧАСНИХ ДЕМОКРАТІЯХ. 

 
Згода, підтримка, солідарність є надважливими засадами діяльності 

державних інститутів. У мирний та у воєнний час ці засади визначають 
долю націй та держав не в меншій мірі, ніж військова потуга. Попри 
тривіальність даних тверджень для суспільної думки, нетривіальним є 
питання про забезпечення громадянської підтримки державі та 
військовій організації в змінюваному глобалізацією та інформатизацією 
соціальному середовищі. Як гранично актуальне це питання постає для 
України в ситуації розв’язаної проти неї гібридної війни.  

Метою даної статі є висвітлення специфіки концепції стратегічних 
комунікацій як практики формування суспільної згоди та підтримки 
громадськістю держави та її інститутів на внутрішньо- і 
зовнішньополітичній арені постмодерного світу. Вихідні позиції та 
методологія нашого дослідження визначені доробком комунікативної 
філософії Ю. Габермаса [6–8], в ракурсі якої інтерпретуються ідеї 
філософії демократії Дж. Дьюї [1], критичної соціально-політичнох теорії 
Н. Хомського [9], дискурс-аналіз комунікацій Г. Почепцова [4]. 

У зв’язку із визначеною метою необхідно висвітлити особливості 
легітимації влади та загальнозначущих стратегій соціальних суб’єктів, 
які були закладені із постанням модерного суспільства європейського 
типу в добу національних (буржуазних) революцій. Якщо 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 20

доіндустріальне суспільство в самообгрунтуванні спирається на 
авторитет звичаїв, традицій та панівної релігійної доктрини, модерне 
посттрадиційне суспільство винаходить принципово десакралізовані 
світські практики раціонального висновування цілей та засобів, 
досягнення згоди, згуртування, залучення та мобілізації громадян та 
спільнот в ім’я інтересів, що визнаються як спільні. Місце релігії, яка 
освячувала заходи влади у мирний та воєнний час, за задумом теоретиків 
модернізації, має посісти ідеологія. 

Концепт «ідеологія» знадобився саме для позначення раціональної 
розробки національних цінностей та інтересів, що спирається на науку, 
підпорядковується авторитету кращого розумного аргументу, є 
принципово відкритою для критики й розвитку та облежується 
невід’ємними правами та свободами людини та громадянина й 
відповідною до них суспільною мораллю та міркуваннями людяності. 
Попри абстрактність та схематизм такого підходу на початку, в ньому 
знайшли вираз стратегічні інтенції новоєвропейської філософії 
демократії – зверненість в майбутнє, прогресивізм, суб’єктність нації та 
цінність свідомих колективних дій громадян в творенні нової історії, 
цінність національної держави та армії як інститутів реалізації 
національних інтересів [6].  

Новоєвропейські суспільства ХІХ – ХХІ століть не убезпечені від 
«впадання в природний стан», зачарування «фюрерами слова» та 
тоталітарними утопіями. Проте, навіть диктатори вдаються до риторики 
«справедливості національних інтересів», а тоталітарні режими 
потребують «виробництва згоди та переконань» громадян. Стійкість 
суспільств щодо тоталітаризму передусім і прямо залежить від зрілості 
громадянського суспільства та його інститутів, культури політичного 
активізму, спроможності формувати спільну волю та домагатися 
реалізації національних інтересів. 

Триваючі дотепер процеси розширення кола учасників політики, 
універсалізація та конкретизація засадової для демократії концепції прав 
та свобод людини та громадянина, а також суспільного розуміння 
справедливості як джерела легітимності, надихаються ідеєю приведення 
демократичного суспільства у відповідність із духом її власних базових 
цінностей, розширення реальної участі громадян у політиці держави, 
формуванні стратегії національних інтересів [8; 9]. Разом з цим, 
кардинальні цінності демократії атакуються державами-паріями, як РФ, 
Північна Корея, та терористичними організаціями, в протидії яким 
відбувається нове осмислення значущості цих цінностей в житті 
цивілізації й кожної людини.  

Світоглядні, методологічні, евристичні засади сучасного 
усвідомлення особливостей розвитку демократичного суспільства, нових 
потенціалів та загроз в часи постіндустріалізму, окреслені в філософії 
демократії Джона Дьюї [1], комунікативній філософії Юргена Габермаса 
[6–8], концепціях «хвиль цивілізації» Елвіна Тофлера [5] та 
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«комунікативного суспільства» Мануеля Кастельса [2; 3]. Становлення 
мережевого суспільства, в якому синхронізовані канали взаємодій 
(комунікацій) стають відкрито багатовекторними та з розподіленими 
центрами виробництва засобів соціального обміну (гроші, мова, емоції, 
переконання, стереотипи тощо) створило запит на такі комунікативні 
інструменти, як нові засоби транспорту, масмедії, Інтернет, соціальні 
мережі, що визначаються як атрибути нової реальності. Із занепадом 
бюрократії як взірцевої моделі управління, падінням ефективності 
ієрархій індустріального суспільства, дискредитацією пропаганди як 
ефективного виробництва суспільної згоди, новим розподілом джерел 
влади та власності тощо наочною стала потреба перегляду підходів у 
забезпеченні національної безпеки, зокрема безпеки воєнної, що стало 
передумовою для концепції стратегічних комунікацій. 

З другого десятиліття ХХІ століття в якості терміна американської 
теорії управління «стратегічні комунікації» починають застосовувати 
спочатку в галузях національного врядування та воєнної справи (Farwell, 
Paul) [10] в значенні програм, що забезпечують всебічну внутрішню та 
зовнішню підтримку уряду та збройних сил в реалізації національних 
інтересів. На даний момент поширене тлумачення стратегічних 
комунікацій як «концептуальної парасолі», яка охоплює різні 
цілеспрямовані комунікації (зв’язки з громадськістю, маркетинг та 
фінансовий зв’язок, комунікації в галузі охорони здоров’я, публічна 
дипломатія, промоушен, кризові комунікації тощо). Як зазначають 
новатори даної справи, в Європі термін «стратегічні комунікації» часто 
застосовується для позначення управлінського підходу до об’єднання 
інтегрованих комунікацій для всіх видів організацій (Holtzhausen, 
Zerfass) [10]. При цьому довіра та підтримка в результаті стратегічних 
комунікацій досягається як завдяки суспільному авторитету цінностей та 
цілей, через які стабілізується мережева комунікація, так і завдяки 
рівноцінному залученню учасників (інституціональних та 
неінституціональних) в процес смислотворення як конструювання 
соціальної реальності. В цьому відношенні визначальним є емпіричне 
підпорядкування діяльності державних інститутів, як і інших учасників 
комунікації, нормам та ідеалам спільної політичної волі громадян, 
сформованої самими громадянами (Ю. Габермас) [6]. 

Забезпечення усталеності розвитку демократичного суспільства як 
справа громадян, їхніх урядів та військових організацій в поточному 
моменті та в найближчому майбутньому в першу чергу має розгорнути 
мережі національних та міжнародних стратегічних комунікацій, 
синхронізованих та керованих фундаментальними смислами культури 
демократії та відповідними до них принципами створення та 
інтерпретації повідомлень. По відношенню до них охорона каналів 
зв’язку (від транспортного до ідеологічного), кібербезпека, нейтралізація 
спіну, пропаганди, фейків є внутрішнім технологічно-інструментальним 
аспектом. Адже стрижневим питаннями щодо національних та 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 22

глобальних стратегічних комунікацій є спосіб їх конституювання та їх 
керівні цінності та переконання [6–8]. 

Отже, механізми досягнення суспільної згоди в посттрадиційних 
країнах розгортаються в річищі «розчаклування світу» й десакралізації 
практик самообгрунтування, легітимації влади, соціалізації та інтеграції 
членів суспільства. Й згідно природою постіндустріального суспільства, 
що полягає в невпинній революціонізації його матеріальних, соціальних, 
культурних та політичних підмурків, ефективність цих механізмів 
залежить від відкритості до змін їхніх засадових програм. 

Висновування пропаганди як «наукового», цілераціонального 
апарату захисту стабільності демократії, як це розуміли Е. Бернейз, 
В. Ліппман, Г. Лассвел та інші, цілком суголосно загальним трендам 
зароджуваної тоді науки управління й духу індустріалізму початку 
ХХ ст., репрезентацією яких стала модель «ідеальної бюрократії» 
М. Вебера, а соціокультурні коди яких значно пізніше розкриті 
Е. Тофлером (стандартизація, соціалізація, синхронізація, концентрація, 
максимізація, централізація). При тому, що термін «пропаганда» був 
дискредитований наступництвом тоталітарних режимів (які не лише 
створили жахливі за масштабами та засобами пропагандистські машини 
«промивки мізків», але у випадку нацистської Німеччини прямо 
посилалися на «отців» концепції пропаганди), більше потребували в 
таких практиках держави демократичні, що не менш наполегливо поряд 
із «вертикальною» вдаються до «горизонтальної», більш прихованої, 
пропаганди (на що вказують Ж. Елюль, Н. Хомський) [4; 9]. Цей 
парадокс зумовлений неприйнятністю для демократій «прямої сили», з 
іншого боку, пояснюється як конкретно-історична «проблема росту» 
демократій між Першою та Другою світовими війнами, яка ще тільки 
мала в майбутньому досягти універсального виборчого права, пережити 
руйнування колоніальної системи, зустріти нових політичних акторів з 
їхньою вимогою «реальної демократії» – дотепер триваючи процеси як в 
країнах усталеної демократії, так і в молодих демократіях. 

В посттоталітарних країнах уявлення про можливість та 
необхідність «білої пропаганди», «пропаганди добра» тощо 
зумовлюються відставанням норм-звичок від норм-законів, тобто 
інерцією невідрефлектованих практик та відповідних ним стереотипів 
мислення та поведінки, що засвоєні соціальними діячами в процесі 
соціалізації під проводом вже вмерлої тоталітарної держави, проте 
продовжують циркулювати в громадській думці, в соціальних 
комунікаціях нового демократичного суспільства. Виявлення, 
осмислення та здолання таких інерцій в суспільних взаємодіях, особливо 
у взаємодіях з приводу стратегій суспільного й державного розвитку, є 
актуальним завданням української громади, експертних політичних, 
наукових освітянських товариств, що має непересічне значення як в 
розвитку українських громадянського суспільства та держави, так і у 
відсічі гібридній агресії проти України з боку РФ. 
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В межах концепції стратегічних комунікацій реалізується модель 
мережі усталених, доцільних та водночас відкритих та гнучких каналів 
життєво важливих для сучасних націй-держав взаємодій: 
внутрішньогромадських, громадянсько-державних, цивільно-військових, 
внутрішньо- та міжінституціональних, національних та міжнародних 
тошо). Продуктивна стратегічних комунікацій, відповідно цієї моделі, 
застосовується для забезпечення адекватності національно-
державницькому «порядку денному» та історичному вибору та чинності 
фундаментальних смислів, орієнтирів, цінностей, способів дій та 
взаємодій громадян та інститутів, а також задля вироблення «колективної 
політичної волі» та суспільної згоди щодо засад суспільного життя та 
діяльності соціальних інститутів, в першу чергу, державних.  

В межах стратегічних комунікацій відкриваються нові можливості для 
соціальної активності, співтворчості, згуртування та мобілізації громадян та 
інституцій для реалізації суспільно значущих завдань (сама значущість яких 
конституюється в стратегічних комунікаціях). Водночас, нагальною 
проблемою стає захист стратегічних комунікацій від кібердиверсій, 
кіберпропаганди, «фабрик ботів», що активно грають в напрямі гібридизації 
викликів нової глобалізованої, інформатизованої реальності. 

В інформаційно-технологічному аспекті модель стратегічних 
комунікацій відповідає докорінним змінам у способах, напрямах, 
засобах, щільності, швидкості обігу інформації в суспільствах, що все 
більш стають «неієрархічними», «мультиверсумними», «мережевими», 
«інформаційними», «знаннєвими». Вивчення, засвоєння, розвиток 
діяльності в реальності мережевого суспільства є перспективним 
напрямом, що має і теоретичне, й практичне значення. 

Через специфічний потенціал стратегічних комунікацій щодо 
автономності, суб’єктності, аутопойетичності індивідів та суспільств у 
творенні соціальної реальності, зростає роль та значення освіти в 
розвитку критичного творчого мислення, відкритого гуманістичного 
світогляду, цінностей демократії, свободи, солідарності, суспільного 
активізму і громадянської відповідальності. В демократичному варіанті 
стратегічні комунікації саме передбачають особистісну зрілість 
громадян, їхню спроможність до формулювання та реалізації спільної 
політичної волі. Відтак важко переоцінити роль національної освіти в 
забезпеченні і стійкості, і розвитку громадянського суспільства й 
демократичної держави в обставинах змін та невизначеності. 
ствердження суб’єктності політичної нації та її готовності дати відповідь 
викликам та загрозам, сьогоденним й майбутнім. 
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Будагьянц Л. М., Осьодло В. І. Стратегічні комунікації як 

модель забезпечення згоди в постсучасних демократіях 
В статі розкрито особливості концепції стратегічних комунікацій як 

моделі досягнення згоди громадянського суспільства та його державних 
інститутів щодо цінностей, орієнтирів, перспектив історичного розвитку, 
засад взаємодій в суспільному просторі, а також забезпечення обопільної 
підтримки та співпраці у відносинах «людина-суспільство», «суспільство 
– держава», «держава – держава», «суспільство – армія», «армія – 
держава» та інших. На методологічних засадах комунікативної філософії, 
«філософії постіндустріалізму», «критичної концепції суспільства» 
(Франкфуртської школи та Н. Хомського) висвітлено моральну та 
політичну амбівалентність суспільних комунікацій та умови засвоєння 
продуктивних сил стратегічних комунікацій демократичними націями-
державами. Авторами наголошується відмінності між стратегічними 
комунікаціями в розумінні сучасних усталених демократій та 
пропагандою в практиці як демократичних, так і тоталітарних держав та 
організацій ХХ-ХХІ століття. Переваги демократичних за духом та 
способом існування стратегічних комунікацій перед маніпулятивними 
практиками пропаганди обґрунтовуються в гуманітарно-правових, 
філософсько-політичних, інформаційно-стратегічних вимірах, а також з 
точки зору їх довготермінової інструментальної ефективності та 
перспективності. Значення розвитку стратегічних комунікацій для 
України автор вбачають в необхідності демократичної модернізації 
практик забезпечення суспільної згоди як чинника здолання спадку 
тоталітаризму, перемоги у війні, яка ведеться проти України РФ, 
готовності давати відповідь на виклики доби глобалізації. 

Ключові слова: стратегічні комунікації, пропаганда, демократія, 
інформаційне суспільство, глобалізація. 
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Будагьянц Л. М., Осьодло В. И. Стратегические коммуникации 
как модель обеспечения согласия в постсовременных демократиях 

В статье раскрыты особенности концепции стратегических 
коммуникаций как модели достижения согласия гражданского общества 
и его государственных институтов относительно ценностей, ориентиров, 
перспектив исторического развития, принципов взаимодействия в 
общественном пространстве, а также обеспечения взаимной поддержки и 
сотрудничества в отношениях «человек – общество», «общество – 
государство», «государство – государство», «общество – армія», «армія –
государство» и других. На методологических принципах 
коммуникативной философии, «философии постиндустриализма», 
«критической концепции общества» (Франкфуртской школы и 
Н. Хомского) освещены моральная и политическая амбивалентность 
общественных коммуникаций и условия освоения производительных сил 
стратегических коммуникаций демократическими нациями-
государствами. Авторами отмечается различия между стратегическими 
коммуникациями в понимании современных устоявшихся демократий и 
пропагандой в практике как демократических, так и тоталитарных 
государств и организаций ХХ-ХХI века. Преимущества демократических 
по духу и способам существования стратегических коммуникаций перед 
манипулятивными практиками пропаганды обосновываются в 
гуманитарно-правовых, философско-политических, информационно-
стратегических измерениях, а также с точки зрения их долгосрочной 
инструментальной эффективности и перспективности. Значение развития 
стратегических коммуникаций для Украины авторы усматривают в 
необходимости демократической модернизации практик обеспечения 
общественного согласия как фактора преодоления наследия 
тоталитаризма, победы в войне, которая ведется против Украины РФ, 
готовности отвечать на вызовы эпохи глобализации. 

Ключевые слова: стратегические коммуникации, пропаганда, 
демократия, информационное общество, глобализация. 

 
Budagyants L., Osiodlo V. Strategic Communications as a Model for 

Ensuring Consent in Postmodern Democracies 
The article reveals the features of the concept of strategic communications 

as a model for achieving the consent of civil society and its state institutions with 
respect to values, landmarks, prospects for historical development, the principles 
of interaction in the public space, as well as providing mutual support and 
cooperation in the relations "human-society", "society - state"," state - state 
","society - army"," state - army" and others. On the methodological principles of 
communicative philosophy, the "philosophy of postindustrialism" and the "critical 
concept of society" (Frankfurt School and N. Chomsky), the moral and political 
ambivalence of public communications and the conditions for the development of 
the productive forces of strategic communications by democratic nation-states are 
highlighted. The authors note the differences between strategic communications 
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in the understanding of modern established democracies and propaganda in the 
practice of both democratic and totalitarian states and organizations of the XX-
XXI century. Advantages of democratic in spirit and ways of existence of 
strategic communications before manipulative propaganda practices are 
substantiated in humanitarian-legal, philosophical-political, information-strategic 
relations, and also in terms of their long-term instrumental effectiveness and 
prospects. The authors see the importance of the development of strategic 
communications for Ukraine in the need for democratic modernization of 
practices for ensuring public harmony as a factor in overcoming the legacy of 
totalitarianism, winning a war against Ukraine in the Russian Federation, and 
responding to the challenges of the era of globalization. 

Key words: strategic communications, propaganda, democracy, 
information society, globalization. 
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ПОЗАКЛАСНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ З НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 
Ураховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні, 

усе більшої актуальності набуває виховання в молодого покоління 
почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі, зміцнення 
країни, активної громадянської позиції тощо. 

Як зазначається у Концепції нової школи, виховний процес має бути 
невід’ємною складовою усього освітнього процесу і орієнтуватиметься на 
загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, 
справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), 
соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага 
до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, 
повага до закону, солідарність, відповідальність) [1]. 

Школа – це відтворення суспільних та освітніх змін, унікальний 
соціальний інститут, через який проходить абсолютно кожен, тому 
складно недооцінити її роль у процесі національно-патріотичного 
виховання підростаючого покоління. 

Сьогодні одним із суттєвих завдань закладів освіти є створення 
шкільного середовища, орієнтованого на виховання дітей у дусі 
патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної 
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ідентичності, самобутності. 
Аналіз наукової літератури засвідчив, що проблема розвитку 

патріотизму, національної свідомості особистості досліджували І. Бех, 
Л. Гагалюк, О. Дончак, О. Ковальська, Л. Петрик, С. Сухецька, К. Чорна 
та ін. Питанням військово-патріотичного виховання у позакласній роботі 
присвячені праці І. Білоцерківського, В. Дубас, З. Діхтяренко, 
В. Івашковського, О. Остапенко та ін. Особливості соціалізації молодших 
школярів досліджували Н. Голованова, Т. Герлянд, О. Марковська, 
І. Романенко, В. Радул, О. Фомін та ін. 

Отже, метою поданої статті є визначення форм позакласної роботи, 
ефективних у контексті національно-патріотичного виховання й 
спрямованих на формування й реалізацію соціальної активності 
молодших школярів. 

Молодший шкiльний вiк – це один з важливих етапiв формування 
особистостi, подальшої повноцiнної соцiалiзацiї пiдростаючого 
поколiння та становлення соцiальних вiдносин, що є важливою ланкою 
формування справжнього громадянина, члена людської спiльноти. Це 
період адаптації індивіда до оточуючого середовища, у процесі якого 
складається цілий комплекс індивідуальних особливостей. Саме у 
молодшому шкільному віці триває первинна соціалізація, або адаптація 
(від народження до підліткового періоду дитина засвоює соціальний 
досвід некритично, адаптується, пристосовується, наслідує) [2]. 

Період молодшого шкільного віку за своїми психологічними 
характеристиками найбільш сприятливий для виховання патріотизму, так 
як молодший школяр відповідає довірою дорослому, йому притаманне 
копіювання, сугестивність, емоційна чуйність, щирість почуттів. Знання, 
враження, пережиті в дитинстві залишаються з людиною на все життя 
[3]. У школі цей процес відбувається у двох напрямах: через навчальні 
предмети та організацію виховної роботи.  

Для досягнення мети патріотичного і громадянського виховання 
суттєву роль відіграють позакласні виховні заходи. Вони сприяють 
поглибленню знань учнів з історії та культури українського народу, його 
традицій, формуванню патріотичних поглядів, переконань та почуттів, 
відповідної поведінки. 

Аналіз педагогічної літератури і нормативно-правових документів 
свідчить, що поняття «позакласна» і «позаурочна» робота не мають 
чіткого розмежування. На думку І. Романової, ці терміни є синонімами за 
своєю сутністю [4]. Досліджуючи особливості організації позакласної 
роботи в школі, Л. Базильчук під позакласною виховною роботою в 
школі розуміє цілеспрямовану виховну роботу зі школярами, що її 
організовують і здійснюють учителі, вихователі, органи дитячого 
самоврядування в школі після уроків, і яка спрямована на досягнення 
єдиної мети – гармонійного розвитку дітей та молоді, задоволення їх 
інтересів і запитів, виявлення талановитих і обдарованих вихованців, 
створення умов для самовиховання і самореалізації кожного учня [5].  



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 28

Молодші школяри із великим задоволенням проявляють активність 
у проведенні позакласних патріотичних заходів. Сьогодні найбільш 
популярними формами позакласної діяльності в початковій школі з 
національно-патріотичного виховання є такі:  

 героїко-патріотичні та військово-спортивні заходи; 
 тематичні акції;  
 суспільно корисні і соціально значущі заходи. 
До героїко-патріотичних та військово-спортивних заходів 

відносяться такі: 
1. Робота шкільних музеїв. Сьогодні шкільний музей покликаний 

бути не лише місцем зберігання, обліку та вивчення експонатів, але й 
відігравати роль центру духовної культури майбутнього. Вивчення історії 
рідної родини, школи, краю є тією духовною стежиною, що виховує в 
учнях почуття громадянина та патріота своєї Вітчизни. Головною метою 
шкільного музею є виховання у підростаючого покоління шанобливого 
ставлення до своєї історії, прагнення бути гідними тих, хто не зрадив своїй 
совісті, тих, хто все своє життя віддано служив своєму народові, 
виховання дітей на прикладах випускників, які стали відомими завдяки 
своїм досягненням не тільки в рідному місті, але й далеко за його межами. 

2. Тематичні вечори (свята). Тематичні вечори (свята) займають 
важливе місце серед форм позакласної виховної роботи. Їх проводять на 
різноманітні теми і присвячують історичним пам’ятним датам у житті 
українського народу; морально-етичним проблемам; питанням 
літератури, мистецтва, діяльності визначних, письменників, художників і 
композиторів та ін. Цінність тематичного вечора (свята) в тому, що у 
підготовці і проведенні його беруть участь учні. Вони мають нагоду 
проявити ініціативу, самостійність, ерудованість у доборі теми, 
запрошенні гостей, оформленні приміщення, підготовці книжкової 
виставки, номерів художньої самодіяльності, вихованці мають змогу 
працювати творчо й самостійно.  

Проведення екскурсій по рідному краю. Багатогранне і різноманітне 
життя рідного краю дає вчителю невичерпне джерело наочного матеріалу 
для навчання та виховання дітей. Екскурсії та походи по рідному краю є 
однією із важливих форм розширення та закріплення знань учнів, вони 
викликають бажання у школярів вивчати та досліджувати рідний край. 
Метою таких екскурсій є активізація та поширення набутих під час 
екскурсій знань учнів про рідний край, формування громадянських, 
комунікативних, історико-культурних та соціальних компетентностей. 

3. Організація та проведення військово-спортивних ігор. Одним із 
дієвих засобів національно-патріотичного виховання є проведення 
дитячих та молодіжних ігор: Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-
патріотична гра «Сокіл» («Джура»), фізкультурно оздоровчий 
патріотичний комплекс школярів України «Козацький гарт». Метою 
таких заходів є виховання юних патріотів України на засадах 
національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 29

позиції, здорового способу життя, духовно багатої та фізично розвиненої 
особистості. 

До тематичних акцій можна віднести: 
Свята та фестивалі народної творчості, національних звичаїв і 

традицій. Велику виховну силу мають народна творчість, традиції, 
звичаї і обряди, пов’язані з народним календарем, народними святами 
річного циклу. Із задоволенням молодші школяри беруть участь у таких 
заходах як свято «Різдвяний вертеп», Андріївські вечорниці, Новий та 
Старий рік, Масляна та інші, долучаються до участі в фольклорних 
експедиціях. Мета таких заходів полягає в ознайомлені учнів з 
народними традиціями, вихованні поваги та любові до народних звичаїв, 
формуванні почуття національної гідності та самосвідомості. 

До суспільно корисних і соціально значущих заходів відносимо: 
1. Краєзнавча робота. Одним з пріоритетних напрямів 

патріотичного виховання учнів є шкільне краєзнавство, яке виконує 
двоєдине завдання: по-перше, сприяє всебічному вивченню історії 
рідного краю; по-друге, допомагає використати історико-краєзнавчий 
матеріал в навчально-виховному процесі. Краєзнавство вчить дітей 
любити не тільки свої рідні місця, а й знати про них, привчає їх 
цікавитися історією, мистецтвом, літературою, підвищувати свій 
культурний рівень. Предметом уваги молодших школярів може стати 
історія рідного міста чи села, окремих будівель, видатних особистостей.  

2. Акції милосердя. Особливу значущість для формування в учнів 
ціннісних (гуманістичних, громадських і духовних) орієнтирів мають 
шкільні благодійні проекти соціального спрямування. Сьогодні, як 
ніколи важливо, щоб кожен учень розумів, що сенс людського життя – у 
творенні добра, у гуманному ставленні до тих, хто потребує допомоги. 
Метою таких проектів є відродження в Україні благодійної діяльності як 
норми суспільного життя та залучення учнів до волонтерського руху. 
Найбільш щиро, з великим захопленням приймають діти участь у 
благодійних акціях, які проходять у школах: «Допоможемо нашій армії», 
«Оберег для солдата», «Ветеран живе поруч» та ін. Діти дуже 
переймаються долею солдат, які перебувають у зоні АТО. Вони роблять 
усе для того, щоб їм хоч якось допомогти.  

Пріоритетними у проведенні форм виховної роботи з національно-
патріотичного виховання молодших школярів є активні методи, які 
сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи і творчості, а 
саме: ситуаційно-рольова гра, сюжетно-рольова гра, гра-драматизація, 
інсценування, гра-бесіда, гра-мандрівка, ігрова вправа, бесіда, тематичний 
зошит, усний журнал, оформлення альбому, уявна подорож та ін. 

Участь молодших школярів у позакласних заходах національно-
патріотичної спрямованості не тільки розвиває їх пізнавальні інтереси, а 
й сприяє набуттю ними соціального досвіду, тобто відбувається процес 
соціалізації особистості, підготовка молодшого школяра до виконання 
своєї ролі в суспільстві. Учень стає активним учасником процесу 
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соціалізації, використовуючи соціальний досвід попередніх поколінь, 
ураховуючи особливості ментальності українського народу, культурні 
надбання інших народів.  

Беручи участь у благодійних акціях, роботі у гуртках, творчих 
об’єднаннях, різноманітних конкурсах, корисних справах, учні 
розвивають уміння слухати, думати й працювати разом; вчаться будувати 
свої взаємини одне з одним; у них виникає потреба до 
взаємовимогливості та взаємодопомоги. 

Отже, під час виконання завдань з національно-патріотичного 
виховання, у ході позакласної роботи в початковій школі, 
використовуються різноманітні форми та методи роботи. Особливо 
популярними є: робота шкільних музеїв, тематичні вечори (свята), 
екскурсії, військово-спортивні ігри, фестивалі, краєзнавча робота, акції 
милосердя та ін. Позакласна робота з національно-патріотичного 
виховання сприяє не тільки розвитку пізнавальних інтересів молодших 
школярів, а й виступає важливим соціальним фактором. По-перше, вона 
володіє значними можливостями для розвитку неформальних відносин та 
індивідуальних здібностей. По-друге, дає простір дитячої винахідливості 
та фантазії. Позакласна робота може служити засобом попередження і 
подолання асоціальної діяльності молодших школярів [6]. 
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Єпіхіна М. А. Позакласні виховні заходи з національно-
патріотичного виховання як засіб соціалізації молодших школярів 

У статті обґрунтовано доцільність національно-патріотичного 
виховання у процесі соціалізації молодших школярів у контексті його 
становлення як майбутнього громадянина-патріота України, із урахуванням 
викликів і пріоритетів сьогодення. Розкрито потенціал патріотичного 
виховання молодших школярів у позакласній роботі щодо поглиблення 
знань учнів з історії та культури народу, його традицій, формуванню 
патріотичних поглядів, переконань та почуттів. Охарактеризовано 
ефективні форми та методи роботи з національно-патріотичного виховання 
у позакласній діяльності початкової школи: героїко-патріотичні та 
військово-спортивні заходи, тематичні акції, суспільно корисні і соціально 
значущі заходи. Зроблено висновок про те, що позакласна робота виступає 
важливою організаційною формою виховної роботи, що має значні 
можливості для розвитку неформальних відносин та індивідуальних 
здібностей, а також надає простір дитячої винахідливості та фантазії.  

Ключові слова: соціалізація, позакласна робота, патріотичне 
виховання, початкова школа. 

 
Епихина М. А. Внеклассные воспитательные мероприятия по 

национально-патриотическому воспитанию как средство 
социализации младших школьников 

В статье обоснована целесообразность национально-
патриотического воспитания в процессе социализации младших 
школьников в контексте его становления как будущего гражданина 
патриота Украины, с учетом вызовов и приоритетов сегодняшнего дня. 
Раскрыт потенциал патриотического воспитания младших школьников 
во внеклассной работе по углублению знаний учащихся по истории и 
культуре народа, его традиций, формированию патриотических взглядов, 
убеждений и чувств. Охарактеризованы эффективные формы и методы 
работы с национально-патриотического воспитания во внеклассной 
деятельности начальной школы: героико-патриотические и военно-
спортивные мероприятия, тематические акции, общественно полезные и 
социально значимые мероприятия. Сделан вывод о том, что внеклассная 
работа выступает важной организационной формой воспитательной 
работы, имеет значительные возможности для развития неформальных 
отношений и индивидуальных способностей, а также предоставляет 
пространство детской изобретательности и фантазии. 

Ключевые слова: социализация, внеклассная работа, 
патриотическое воспитание, начальная школа. 

 
Yepikhina M. Extracurricular Educational Activities on National 

and Patriotic Education as a Means of Socialisation of Younger Pupils 
The article determines the expediency of younger pupils socialisation in 

the national and patriotic education process, the role of patriotic education in the 
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future patriot Ukraine citizen formation is determined, taking into account the 
challenges and priorities of the present time. The author gives an analysis of 
recent research and publications devoted to the younger pupils’ socialisation 
peculiarities in extracurricular work on national and patriotic education. The 
article states that junior school life is one of the most important stages in the 
personality formation, full of further socialisation of the developing generation, 
the most favourable period for the patriotism upbringing. The author defines the 
definition of extracurricular work, defines its purpose. The article focuses on the 
fact that patriotic education of younger pupils in extracurricular work 
contributes to the students' knowledge deepening of the history and culture of 
the nation, its traditions, and the formation of patriotic views, beliefs and 
feelings. The author describes the effective forms and methods of work on 
national and patriotic education in the elementary school extracurricular 
activities: heroic and patriotic, and military and sporting events, thematic 
actions, public wholesome and social significant actions. It is concluded that 
extracurricular activity is an important social factor, it has significant 
opportunities for the development of informal relationships and individual 
abilities, and also provides a space for children’s ingenuity and imagination. 

Key words: socialization, extracurricular activities, patriotic education, 
elementary school. 
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ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК АГЕНТ 
СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ 

 
Роль масової комунікації в соціалізації молоді, формуванні її 

світогляду незаперечна, особливо в століття загальної інформатизації. У 
кожній державі засоби масової інформації (далі – ЗМІ) є або 
конструктивним, або деструктивним засобом формування масової 
свідомості, ціннісних орієнтацій, політичних і загальногромадянських 
установок молодого покоління. 

ЗМІ є найважливішим засобом впливу на самосвідомість людей. Їх 
статус обумовлений функціями, які вони покликані виконувати, 
забезпечуючи громадян достовірною та актуальною інформацією про 
найбільш важливі події.  

Вивчення ЗМІ як соціального інституту та агенту соціалізації носить 
міждисциплінарний характер. Здебільшого ЗМІ розглядають як потужний 
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агент впливу на розвиток сучасного суспільства, особливо в молодому 
віці, коли відбувається становлення неповнолітніх тощо. Місце ЗМІ у 
структурі соціалізаційних процесів розглянуті та досліджені багатьма 
науковцями, наприклад, такими, як: В. Бадрак, Л. Вольська, Л. Городенко, 
В. Зінчук, А. Мойсеєнко, І. Пенчук, О. Петрунько, О. Шерман та ін.  

Вагомий внесок у розробку проблеми ЗМІ як інституту соціалізації 
та фактору виховання ціннісних орієнтацій молодої людини внесли такі 
науковці як: І. Бех, Л. Гордін, І. Звєрєва, І. Кон, В. Москаленко, 
О. Первишева, Л. Сніжко, Н. Чутова [6]. 

З огляду на особливий вплив ЗМІ на соціалізацію особистості постає 
проблема чіткого визначення різних аспектів цього впливу. Тому, метою 
статті є вивчення впливу ЗМІ на соціалізацію молоді в сучасних умовах. 

ЗМІ беруть участь у вираженні і формуванні громадської думки про 
ті чи інші політичні інститути, про економічну, політичну, культурну та 
інші сфери життя суспільства, реалізують освітню функцію. Остання 
найтіснішим чином пов’язана з функцією соціалізації.  

Соціалізація розуміється як процес становлення особистості, 
засвоєння соціального досвіду, в ході якого формується найбільш загальні, 
стійкі риси особистості. Соціалізація має на меті формування соціально 
активної особистості, дії якої регулюються соціальними нормами та 
інтересами суспільства. Даний процес забезпечує міцність, збереження 
суспільства і передачу його культури наступним поколінням [5, с. 21–22]. 

Крім того, ЗМІ здійснюють функцію критики і контролю в 
суспільстві, спираючись при цьому на громадську думку і на закон. 

ЗМІ виступають також інструментом діалогу між різними 
соціальними групами. 

З офіційної точки зору під ЗМІ розуміється періодичне друковане 
видання, радіо-, теле-, відеопрограма, інша форма періодичного 
поширення масової інформації [4, с. 261]. 

З соціологічної точки зору ЗМІ є інформаційно-пропагандистським 
комплексом, який, з одного боку, є політичним інструментом, з іншого – 
одним з найбільш ефективних засобів збереження і поширення культури 
суспільства, засобом соціалізації молодого покоління [4, с. 253]. 

ЗМІ впливають на соціалізацію всіх статевовікових і соціально-
професійних верств населення. Цей вплив визначається наступними 
причинами: 

1. ЗМІ виконують рекреативну роль, оскільки сучасна людина 
більшу частину свого вільного часу проводить з різними ЗМІ, які 
допомагають їй відпочивати, забутися, піти від повсякденності, 
відволіктися від роботи. 

2. ЗМІ виконують релаксаційну роль, яка тісно пов’язана з 
рекреативною. Вони стають своєрідним джерелом поповнення дефіциту 
міжособистісних контактів, альтернативою при складнощах в 
спілкуванні з оточуючими. 

3. ЗМІ на даний момент фактично представляють систему 
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неформальної освіти, що виконує просвітницьку роль для різних верств 
населення. Наприклад, молоді люди сьогодні рідко ходять до бібліотек, 
так як всю інформацію для особистого користування і навчання можна 
знайти в Інтернеті. Проблеми такого утворення, по-перше, полягають в 
тому, що воно безсистемне, поверхове і уривками, мозаїчно. По-друге, 
отримана інформація не завжди коректна, авторитетна або адекватна, так 
як ЗМІ не претендують на академічність і часто повідомлення робляться 
людьми, далекими від наукової сфери. 

4. ЗМІ значно впливають на засвоєння людьми різного віку 
широкого спектру соціальних норм і ціннісні орієнтації особистості. Це 
проявляється, наприклад, у формуванні матеріальних і соціальних потреб 
великих соціальних груп і окремих індивідів. 

5. Посилюється тенденція перетворення ЗМІ в сферу самореалізації 
людини. Відносно телебачення це проявляється в передачах з прямою 
участю телеглядачів, ток-шоу, реаліті-шоу, де звичайні люди стають 
повноправними учасниками телевізійного процесу, а іноді самостійними 
«зірками». У сфері Інтернету – це, безсумнівно, блоги, форуми, сторінки 
в соціальних мережах, викладка інформації (відео, фото, графіка, 
малюнки і т.д.). 

В цілому можна говорити про те, що ЗМІ відіграють велику роль у 
формуванні людини як особистості і як члена суспільства. 

У той же час не можна залишити без уваги ті факти, що велика 
кількість часу, що витрачається на телевізор, або пристрасть до 
комп’ютерних ігор в певних випадках робить дітей більш агресивними, 
збільшує деструктивну складову в поведінці. З одного боку, за 
допомогою ЗМІ молоді люди стають більш поінформованими, 
пристосованими до умов навколишнього їх суспільства, з іншого – вони 
формують з них споживачів, які обмежені жорсткими рамками 
суспільства споживання і масової культури. 

Соціалізцючий ефект ЗМІ розглядався в рамках декількох теорій, 
зокрема соціального навчання. Згідно з її сучасним варіантом, 
одержувачі інформації ЗМІ сприймають символічні репрезентації 
поведінки як основу для побудови своєї власної поведінки [4]. При цьому 
аудиторія не потребує ні в підкріпленні, ні в заохоченні, щоб вести себе 
за запропонованою поведінкової моделі, яку вона ефективно переймає. 
Це відбувається наступним чином: навчання через спостереження – 
індивіди засвоюють нові моделі поведінки, які представляють ЗМІ; 
придушення – показуючи, що за певну поведінку слідує покарання, 
можна зменшити ймовірність того, що особистість буде вести себе 
аналогічно; розгальмовування – демонстрація заохочення за загрозливе 
або заборонене поводження, її часто буває досить, щоб підвищити 
ймовірність того, що глядач буде вести себе саме таким чином. 

Отже, згідно з цією теорією, ЗМІ відіграють найважливішу роль в 
соціалізації, так як надають певні моделі поведінки, які при певних 
умовах стають еталоном для аудиторії. 
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Ще одна теорія, яка досить повно розглядає значення засобів 
масової комунікації в процесах соціалізації – теорія культивації, або 
культивування, яка була розроблена Джорджем Гербнера [4]. Згідно з 
його уявленням, постійний перегляд телевізійних повідомлень, по-перше, 
призводить до вироблення у аудиторії спотворених уявлень про 
соціальну реальність. По-друге, телебачення, впливаючи на свідомість 
аудиторії, формує в неї різні соціальні ролі і цінності, тобто важливою 
функцією телебачення є впровадження культурних моделей. 

Таким чином, засоби масової комунікації є одним з найважливіших 
факторів соціалізації, формуючи соціальні норми і цінності аудиторії. У 
зв'язку з цим необхідно зрозуміти, який вплив ЗМК надають на сучасну 
молодь, наскільки вони конструктивні. 

Влив ЗМІ на соціалізацію молоді доцільно розглядати через призму 
функція, які вона покликана виконувати. 

Так, до соціальних функцій засобів масової інформації можна 
віднести: спостереження за зовнішнім середовищем, зв’язування воєдино 
фрагментів зовнішнього середовища (з метою формування більш 
адекватного уявлення про навколишній світ), передача соціальних норм 
новим поколінням, розваги, відхід від реальності, редукція тривоги, гра 
як спосіб отримання задоволення в вигаданому світі. 

Функція спостереження за зовнішнім середовищем реалізується 
щоразу, коли молодь отримує зі ЗМІ інформацію про події, що 
відбуваються в світі, природно під тим кутом зору, які розставляють 
редактори телевізійних каналів, режисери та ведучі новин, передач і т. п. 
Можна сказати, що в якомусь сенсі телевізор є для підростаючого 
покоління своєрідним вікном у великий світ і малий світ. І те, що бачать 
в цьому вікні наші юні громадяни, формує у них відповідні подання про 
те, як влаштований навколишній світ. 

Оскільки у молодих людей можливостей тестування реальності 
значно менше, ніж у дорослих, а їх власний життєвий досвід не дозволяє 
їм критично осмислити те, що пропонують ЗМІ, тому що формується 
уявлення про навколишній світ нерідко включає в себе не зовсім 
реалістичні, а іноді і очевидно казкові фрагменти. Результатом таких 
уявлень може стати зниження самооцінки, внаслідок неможливості 
досягти того способу життя, який вони бачать на екрані телевізора, або, 
навпаки, поява агресивності в поведінці і т.д. Всі ці деталі визначають як 
вироблення стійких стратегій поведінки, так і психологічний стан 
особистості, її самооцінку, здатність справлятися зі стресом і, в 
кінцевому підсумку, її соціально-психологічне здоров’я [1, с. 156]. 

Становлення глобального інформаційного суспільства, перш за все, 
означає пріоритет інформації і знань в процесі виробництва і розподілу 
благ. На зміну матеріальних цінностей приходять цінності 
неекономічного, швидше за духовного порядку. Основою успішності 
стає не наявність приватної власності, а володіння інформацією і 
знаннями, можливість їх придбання. 
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Вплив засобів масової інформації істотно позначається на 
акселерації, яка характеризує розвиток молоді в даний час. Вона, 
зокрема, полягає в прискоренні темпів психічного розвитку [5, с. 239]. 

У той же час, соціалізуючий вплив засобів масової інформації, як 
правило, обмежений зовнішньою сферою мотивації, просте накопичення 
або збільшення інтенсивності потоків інформації саме по собі ще не 
призводить до бажаних результатів в сенсі підвищення рівня культурної 
свідомості та зміни установки на поведінку [6, с. 11]. 

Для цього потрібно, щоб інформація увійшла складовою частиною 
в більш значиму соціальну інформацію і утворила б нерозривне ціле з 
іншими стимулами і індикаторами свідомої діяльності. 

Результати дослідження О. Лаже свідчать, що у тих, хто 
використовує одні й ті ж канали комунікацій, виробляються свої погляди 
на сучасну дійсність, що включають в себе безліч індивідуальних 
відмінностей. В даному випадку канали масових комунікацій виконують 
функцію не тільки технічних засобів, а й соціального контролю над 
комунікативною поведінкою індивідів [3, с. 129]. 

ЗМІ можуть бути інструментом забезпечення підтримки соціальної 
рівноваги, виконуючи, таким чином, стабілізуючу функцію в суспільстві. 
Необхідно також враховувати виховну і освітню функції ЗМІ. Крім того, 
сьогодні ЗМІ є однією з головних форм дозвілля.  

Однак вплив ЗМІ суперечливий. Одним з найбільш негативних 
способів впливу ЗМІ на людину є маніпулювання її свідомістю і 
поведінкою.  

Термін «маніпуляція» в перекладі з латинської означає надавати 
допомогу, управляти зі знанням справи. Однак в наш час цей термін 
знайшов дещо інший сенс. Під ним розуміється мистецтво управляти 
поведінкою людей за допомогою непомітного впливу на їх свідомість і 
підсвідомість. 

Будь-яка маніпуляція – це завуальоване насильницьке нав’язування 
особистості будь-яких суджень, оцінок, почуттів і вона служить, перш за 
все, не розвитку свідомості, а механізмом для управління свідомістю і 
поведінкою людини. 

Молодь як специфічна соціальна спільність володіє набором якостей 
та специфічних властивостей, особливостей психічного розвитку, які 
сприяють вразливості до зовнішніх маніпулятивних впливів [2, с. 21]. 

На думку ряду вчених, маніпулювання масовою свідомістю наряду з 
екологічними катастрофами, військовими конфліктами, демографічними 
лихами може перетворитися в глобальну проблему XXI століття. 

Маніпулювання веде, перш за все, до втрати індивідуальності, а в 
даному випадку індивід ще більш схильний до маніпуляції. Маніпуляція 
масовою свідомістю здійснюється через формування його змістовної 
складової, впливаючи на знання, уявлення, норми, цінності, що 
розділяються більшістю суспільства. Боротися з маніпулюванням 
суспільною свідомістю можна тільки безперервним інформуванням 
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громадян про цілі та засоби маніпуляції. 
Ще одна серйозна проблема, з якою зіткається сучасна молодь – це 

великі інформаційні перевантаження, які нерідко призводять до нервових 
розладів, особливо у молоді, тому що несформована психіка часом не 
витримує подібного натиску. З одного боку ЗМІ, зокрема Інтернет, дають 
можливість долучитися до культури, мистецтва, літератури різних країн 
[5, с. 255]. Незаперечним фактом є те, що Інтернет є найбільш 
колосальним в історії людства джерелом інформації. І його можливості 
(такі як оперативність, доступність зв’язку) дозволяють використовувати 
Інтернет не тільки як засіб пізнання навколишньої дійсності, а й як засіб 
спілкування [3, с. 131]. 

Таким чином, в сучасних умовах значно зростає значення ЗМІ. 
Володіючи ціннісно-орієнтуючою, культурно-освітньою функціями, ЗМІ 
відіграють провідну роль у формуванні світогляду молодих людей. 

Стрімкий розвиток технологій у галузі ЗМІ породжує нові форми 
індустрії дозвілля, сприяє створенню умов для розвитку нових практик 
споживання, оволодіння широким колом інформації, що стимулює 
аналітичні потенції особистості. Водночас технології формують 
аудиторію глядача, слухача як пасивного споживача інформаційного 
продукту, внаслідок чого виникає загроза знецінення моральних, 
гуманістичних вартостей, зростання рівня девіацій, розповсюдження 
псевдо цінностей. І ці процеси дедалі прискорюються, висуваючи ЗМІ на 
позицію провідного агенту соціалізації, який потребує постійних 
соціально-педагогічних досліджень їх функціонування і розвитку. 

Результати дослідження впливу ЗМІ на соціалізацію молодої людини 
та формування її особистості свідчить про гостру потребу оновлення 
змісту соціально-педагогічної роботи, зокрема введення в неї нових 
компонентів, пов’язаних з запобіганням маніпуляціям свідомістю молоді. 
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Кононович Д. О. Засоби масової інформації як агент соціалізації 
молоді в умовах сучасних викликів 

У статті аналізується роль ЗМІ в соціалізації молоді. Дається аналіз 
засобів масової інформації як інституту сучасного суспільства. 
Аналізуються фактори, що впливають на зростання ролі ЗМІ в 
соціалізації особистості. Розглядаються форми впливу засобів масової 
інформації на масову свідомість. Дана характеристика основних видів та 
функцій сучасних засобів масової інформації; проаналізовано 
особливості їх розвитку і взаємозв’язку з процесами соціалізації і 
соціального виховання особистості в умовах сучасного суспільства. 
Також автор зосереджується на особливостях та специфічних 
властивостях молоді як соціальної групи, що робить її ідеальною метою 
для дій маніпуляторів. Виявляється роль мас-медіа в сучасному 
суспільстві і в процесі соціалізації молоді. 

Ключові слова: молодь, засоби масової інформації (ЗМІ), 
соціалізація молоді, агент соціалізації, інформаційний простір, 
маніпуляція масовою свідомістю. 

 
Кононович Д. А. Средства массовой информации как агент 

социализации молодежи в условиях современных вызовов  
В статье анализируется роль СМИ в социализации молодежи. 

Дается анализ средств массовой информации как института 
современного общества. Анализируются факторы, влияющие на 
возрастание роли СМИ в социализации личности. Рассматриваются 
формы воздействия средств массовой информации на массовое сознание. 
Дана характеристика основных видов и функций современных средств 
массовой информации; проанализированы особенности их развития и 
взаимосвязи с процессами социализации и социального воспитания 
личности в условиях современного общества. Выявляется роль масс-
медиа в современном обществе и в процессе социализации молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, средства массовой информации (СМИ), 
социализация молодежи, агент социализации, информационное 
пространство, манипуляция массовым сознанием. 

 
Kononovych D. Mass Media as an Agent of Youth Socialization in 

Conditions of Modern Challenges 
The article analyses the role of the mass media in socializing the youth. 

The author analyses the mass media as an institute of the contemporary society 
and analyses the factors influencing the increasing role of the mass media in 
personality socialization. Description of basic kinds and functions of modern 
mass medias is given; the features of their development and 
intercommunication are analyzed with the processes of socialization and social 
education of personality in the conditions of modern society. The author 
focuses on the features and specific properties of youth as a social group that 
make it an ideal target for the actions of manipulators. 
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The author also considers the forms of the mass media’s influencing the 
mass consciousness and reveals the role of the mass media in the 
contemporary society and young people’s socialization. 

Today, raises the question about the necessity of development an 
information ecology that forms healthy information lifestyle of people in the 
social and natural environment, helping to create guidelines for the education 
of personality. 

Key words: youth, the mass media, young people’s socialization, 
socialization agent, information space, mass consciousness manipulation. 
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СОЦІАЛЬНІ АНОМАЛІЇ ЯК НЕГАТИВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
СІМЕЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

 
На сучасному етапі розвитку нашої країни базові цінності і 

соціокультурні традиції зазнають серйозної трансформації, що 
відображають стан глобальної соціокультурної кризи. Ці зміни вразили 
не окремі галузі економіки, політики, соціальної сфери, культури, а все 
суспільство. В умовах, що склалися, дослідження і вирішення проблеми 
соціальних функцій і ролі інституту виховання вимагає принципово 
нових підходів. Стан справ ускладнюється тим, що у переважної 
більшості населення України сталася ціннісно-нормативна 
переорієнтація, певним чином змінилася і свідомість. 

Сім’я завжди була інститутом первинної соціалізації. Процеси, що 
відбуваються з сім’єю, безумовно, відображаються на формуванні, 
становленні особистості. Виникаючі в родині конфлікти між батьками і 
дітьми, молодшими і старшими, конфлікти між «старим» поколінням і 
«новим» ускладнюють процес виховання і соціалізації підростаючого 
покоління. 

Соціалізація – це процес прилучення до прийнятих в суспільстві і 
його підсистемах цінностей і норм. У широкому сенсі слова соціалізація 
триває все життя. У вузькому сенсі – обмежується періодом 
дорослішання особистості до повноліття. Сімейна соціалізація 
розуміється двояко: як, з одного боку, підготовка до майбутніх сімейних 
ролей і, з іншого боку – як вплив, який чиниться сім’єю на формування 
соціально-компетентної, зрілої особистості [8]. Сім’я надає 
соціалізуючий вплив на особистість за допомогою нормативного та 
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інформаційного впливу. Саме сім’я є первинним джерелом соціалізації, і 
саме сім’я, в першу чергу, дає можливість сформуватися індивіду, як 
соціально-компетентної особистості. 

Сім’я виступає як перший виховний інститут, зв’язок з яким 
людина відчуває протягом всього свого життя. Саме в родині 
закладаються основи моральності людини, формуються норми 
поведінки, розкриваються внутрішній світ і індивідуальні якості 
особистості. Сім’я сприяє самоствердженню людини, стимулює її 
соціальну і творчу активність. Іншими словами в сім’ї здійснюється 
первинна соціалізація. Як соціальний інститут сім’я покликана 
виконувати ряд функцій (репродуктивну, економічну, господарсько-
побутову, виховну, рекреаційну, психотерапевтичну та ін.) і має певний 
соціальний статус, що вміщує поєднання індивідуальних характеристик 
членів сім’ї з її структурними і функціональними параметрами. У 
науковій літературі надані наступні статуси сім’ї: соціально-економічний 
(матеріальне становище сім’ї, житлові умови, майнова забезпеченість), 
соціально-психологічний (сприятливий психологічний клімат), 
соціокультурний (загальна культура сім’ї, рівень освіти дорослих членів) 
і ситуаційно-рольовий (відношення до дитини та її проблем) [4]. 
Особливості соціального статусу конкретної сім’ї визначають її виховні 
можливості, характер дитячо-батьківських відносин. 

Сімейне виховання має ряд безсумнівних переваг. До них слід 
віднести, сприятливий емоційний і морально-психологічний клімат, 
атмосфера любові, турботи і підтримки, близькість батьківського впливу, 
духовний зв’язок і спадкоємність між поколіннями, постійний приклад 
дорослих, моральне виховання особистості через засвоєння системи 
цінностей, сімейних традицій, стереотипів поведінки й спілкування і т.д. 
[2]. Однак є сім’ї, виховання в яких, як правило, деформує особистісний 
розвиток дитини. 

З розпадом старої (політичної, духовної, економічної) системи і 
суперечливими перетвореннями що відбуваються в Україні сьогодні, 
проблема сімейної соціалізації актуалізувалася, бо з’явилися нові явища, 
як в житті суспільства, так і в житті сім’ї. Не можна заперечувати, що 
розвиток молодого покоління йде по новому шляху. З’явилося безліч 
соціальних проблем, які іменуються соціальними аномаліями, одним із 
засобів викорінювання яких є зміцнення інституту сім’ї. 

Визначена проблема не є новою у науковій літературі. Помітний 
доробок у галузі аналізу соціологічних та соціально-психологічних 
аспектів соціалізації належить Ю. Галустяну, І. Звєрєвої, Л. Коваль, 
М. Лавріненко та ін.; різні аспекти соціалізації індивіда та впливу 
соціального середовища на її перебіг висвітлюються у працях І. Беха, 
Л. Куликової, М. Лукашевича, А. Мудрика та ін.; творчими засадами 
соціалізації дитини, розумінням соціального розвитку індивіда як 
процесу життєтворчості, становленню його соціальної компетенції 
займаються І. Єрмаков, Г. Несен, Л. Сохань та ін.; проблеми сімейної 
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соціалізації на сучасному етапі розглядають А. Антонов, Ф. Ар’єс, 
В. Єлізаров, Т. Титаренко та ін.; питання впливу сімейного 
неблагополуччя на дітей стали сферою інтересів С. Бєлічєвої, 
А. Капської, В. Пилипенка, Т. Перепелиці та ін.; різні підходи до 
проблеми входження дитини у соціум розглядають: Є. Арнаутова, 
Н. Разганова («соціальна компетентність» дитини); С. Козлова, 
О. Князєва, С. Шукшина (усвідомлення дитиною самої себе як 
представника людського роду); О. Артамонова (сприйняття дітьми світу 
предметів); Л. Шіпіцин (формування комунікативної функції) та ін. 

Аналіз наукової літератури дає змогу зробити висновок, що 
більшість вчених розглядають соціалізацію у контексті загальних 
соціально-філософських, соціально-педагогічних підходів переважно як 
позитивно спрямований соціальний процес. Однак, в умовах якісного 
перетворення суспільства потрібне переосмислення соціальних процесів, 
а саме процесу суто сімейної соціалізації у контексті появи значної 
кількості неблагополучних родин в українському соціумі, а також 
факторів, що впливають на якість та результативність цього процесу, 
потребою дитини бути захищеною в період соціальних і економічних 
катаклізмів, кризи суспільства і неготовністю сім’ї забезпечити цей 
процес. Все це обумовило вибір теми нашої статті, мета якої 
проаналізувати соціальні аномалії, що мають негативний вплив на 
сімейну соціалізацію дитини в умовах сьогодення. 

Розглядаючи роль сім’ї в процесі соціального відтворення 
підростаючого покоління, слід зазначити, що існують такі негативні 
явища, як консерватизм мислення і стереотипи поведінки, які 
успадковані від минулих поколінь, і які вільно або мимоволі передаються 
новим поколінням. Будь-яке нове неминуче містить у собі елементи 
старого [7]. На жаль, сім’я може виступити не тільки як джерело 
морального і фізичного здоров’я, але також джерелом аномалій, які 
прямо або побічно відбиваються на стані молодших поколінь. Так, 
залучення дітей до спиртного, наркотиків, нервові перевантаження в 
результаті напружених відносин між батьками, емоційна глухота і 
невміння допомогти ближньому, безумовно, позначаються на 
психічному, а іноді і фізичному стані того чи іншого члена сім’ї [4]. 

Невідповідність соціальним нормам, їх недотримання або 
недостатнє їх дотримання, є поведінкою, що відхиляється або девіацією. 
Девіантна поведінка за своєю суттю є однією з найбільш важливих 
проблем сучасності. 

До основних видів девіантної поведінки відносять, перш за все, 
злочинність, алкоголізм, наркоманію, інші види адиктивної поведінки: 
ігроманію, геймінг, комп’ютерну залежність, шопоманію, пристрасть до 
небезпечних видів діяльності або екстремальні хобі, а також суїцидальну 
поведінку з усіма її різновидами, проституцію, егосінтонність як провідну 
характеристику особистості, вандалізм і т.ін. [3]. Девіантна поведінка за 
своєю суттю є однією з найбільш важливих проблем сучасності.  
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Розрізняють первинну і вторинну девіацію. Первинна девіація – це 
власне ненормативна поведінка, в основі якої лежать різні причини; 
вторинна девіація – це усталена думка соціуму про поведінку тієї чи іншої 
людини [6]. Також розрізняють девіантну поведінку в широкому і 
вузькому сенсі. У широкому сенсі девіантна поведінка – це поведінка 
людини, що порушує соціальні норми, у вузькому – порушення таких 
поведінкових форм, які не тягнуть за собою кримінального покарання [6]. 

Поняття девіантна поведінка (лат. deviatio – відхилення) це: 
а) вчинок, дії людини, які не відповідають офіційно встановленим 

або фактично сформованим у даному суспільстві (соціальній групі) 
нормам і очікуванням; 

б) соціальне явище, що виражається у відносно масових і стійких 
формах людської діяльності, які не відповідають офіційно встановленим або 
фактично сформованим у даному суспільстві нормам і очікуванням [9]. 

У першому значенні, як індивідуальний акт, девіантна поведінка 
вивчається переважно соціальною філософією, етикою, психологією, 
педагогікою та іншими науками про поведінку. У другому значенні, як 
елемент соціального буття, девіантність є предметом соціології, 
соціальної психології, соціальної педагогіки, юриспруденції [12].  

Існує достатня кількість теорій, що намагаються пояснити причини 
поведінки. Всі ці теорії дають відповіді на ряд питань, пов’язаних з 
девіантною поведінкою, але жодна з них не відповідає на питання, які 
коріння девіантної поведінки і які його соціальні перспективи. Всі теорії 
умовно можна розділити на три групи, в основі одних лежить біологічне 
пояснення, в основі інших – соціальне, соціально-психологічне або 
культурно-історичне, третя група об’єднує перші дві [11]. 

На наш погляд, однією з причин девіантної поведінки є той досвід, 
який індивід набуває в своїй родині. Дитина засвоює, в тій чи іншій мірі, 
той стиль відносин, який переважав у її батьківській родині. Сімейний 
стиль у величезній мірі впливає на розвиток психоемоційної і вольової 
сфери дитини. З отриманими і засвоєними знаннями, традиціями, 
звичками дитина, а потім молода людина, починає освоювати 
суспільство, соціальне середовище. Вона осягає свої кордони, ставить 
цілі і формує способи їх досягнення, створює, розвиває своє «Я». Але все 
це відбувається в тих самих межах її особистості, яка була сформована в 
батьківській родині. Навіть заперечуючи сімейні традиції і цінності, 
молода людина формується і формує себе тими засобами, які були 
закладені в її дитинстві. 

Найбільш впливовими триггерами (від англ. trigger – стимул, який 
запускає почуття або проблемну поведінку) девіантної поведінки є: 

1. Жорстоке ставлення до дитини її батьків, або осіб, які їх замінюють. 
2. Нехтування основними потребами і правами дитини. 
3. Холодна, відчужена поведінка батьків, особливо, матері. 
4. Гіперопіка, придушення, тотальний контроль. 
5. Делегування дитині прав і свобод, надмірних для її віку при 
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відсутності рівнозначних обов’язків. 
6. Надмірна, не за віком, праця та інші обов’язки [7]. 
Девіація завжди вторинна до особистості, це не причина, але 

слідство. А справжньою причиною подібного явища, його фундаментом 
є як батьківська сім’я, так і власне особливості особистості [3]. 

Девіантна поведінка має складну природу, обумовлену 
найрізноманітнішими факторами, що знаходяться в тісній взаємодії і 
взаємовпливу. На наш погляд, важливим чинником, що детермінують 
девіантну поведінку дитини є неблагополуччя сім’ї, в якій вона 
виховується. Критерієм благополуччя або неблагополуччя сім’ї можна 
вважати міру її впливу на дітей, стиль дитячо-батьківських відносин, 
виконання сім’єю в повному обсязі її виховної та соціалізуючої функцій.  

Роль сім’ї в суспільстві дуже велика, так як саме в сім’ї формується і 
розвивається особистість людини, відбувається оволодіння соціальними 
ролями, необхідними для подальшої безболісної адаптації в соціумі. Сім’я 
виступає як перший виховний інститут, зв’язок з яким людина відчуває 
протягом всього свого життя [1]. І разом з тим, ніякий інший соціальний 
інститут не може потенційно нанести стільки шкоди у вихованні дітей, 
скільки може зробити родина. Сімейне неблагополуччя є однією їх 
найгостріших соціально-психологічних проблем будь-якого суспільства. 

Останнім часом в науковій літературі з’явилося поняття 
«динамічного сімейного діагнозу», під яким мається на увазі визначення 
типу сімейної дезадаптації, встановлення причинно-наслідкового зв’язку 
між психологічними порушеннями в сім’ї і порушеннями поведінки, 
аномаліями в формуванні особистості дитини (А. Захаров, 
Б. Карвасарский, І. П’ятницька) [7]. Прояви девіантності тісно пов’язані з 
типом людської культури. Переживання і емоції, породжувані як 
зовнішніми, так і внутрішніми причинами, виражаються у людини 
зазвичай у формі, прийнятої в тій культурі, до якої вона належить. Тобто, 
виникнення, і розвиток девіантності залежить в першу чергу від 
громадських умов, до яких відноситься як суспільний устрій, так і 
найближче соціальне середовище дитини – її сім’я. 

При порушенні структури і функції сім’ї виникає психологічна 
напруженість і дестабілізація внутрішньосімейних стосунків, що викликає 
депресивні стани, незадоволеність, конфліктність в подружніх стосунках і, 
як наслідок, порушення поведінки дітей і підлітків, тобто девіантність. 
Дестабілізуюча сім’я, як найважливіший соціальний інститут суспільства, 
недостатньо повноцінно і якісно виконує свої функції, батьки не в змозі 
управляти вихованням дітей, прищеплювати їм позитивні якості, необхідні 
для становлення повноцінного члена суспільства. У такій сім’ї дитина стає 
жертвою негативної соціалізації [1]. 

До концептуальних положень, що розкривають природу 
десоціалізуючої сім’ї і механізмів негативного впливу на дитину можна 
віднести: а) делінквентну поведінку, яка не відповідає нормам моралі і 
тягне певну ступінь правового впливу конституційно-адміністративного, 
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дисциплінарного, матеріально-правового, цивільно-правового, а також 
кримінально-правового характеру; б) вплив соціо-психо-економічного 
чинника в системі «середовище – особистість», де визначальним 
структурним елементом виступає інститут сім’ї, виховний, потенціал 
якої на сьогодні є зниженим; в) зростання числа дисфункціональних 
сімей (асоціальних, кримінальних, конфліктних, неповних та ін.), в яких 
руйнівний процес трансформується в деструктивне середовище і 
призводить до деформації сімейної взаємодії, порушення емоційного 
зв’язку і спотворення процесу соціалізації дітей; г) особистісні та 
поведінкові порушення членів сім’ї, що не сприяє формуванню цілісності 
особистості дитини і породжує стан депривації; д) соціальна, емоційна, 
сенсорна і когнітивна депривації, що зумовлюють викривлене 
сприйняття себе, інших людей і навколишнього світу в цілому; 
є) наслідування своєрідного складу якостей, особливостей їх прояву як 
атрибуту спонукальної основи девіацій [11]. 

Відмінною особливістю сімей з явною (зовнішньої) формою 
неблагополуччя є те, що форми цього типу сімей мають яскраво 
виражений характер, що виявляється одночасно в декількох сферах 
життєдіяльності сім’ї (наприклад, на соціальному і матеріальному рівні), 
або ж виключно на рівні міжособистісних відносин, що призводить до 
несприятливого психологічного клімату в сімейній групі. Зазвичай в 
родині з явною формою неблагополуччя дитина відчуває фізичну і 
емоційну відторгнутість з боку батьків (недостатня турбота про неї, 
неправильний догляд і харчування, різні форми сімейного насильства, 
ігнорування її душевного світу переживань) [2]. 

Внаслідок цих несприятливих сімейних чинників у дитини 
з’являються відчуття неадекватності, сором за себе і батьків перед 
оточуючими, страх і біль за своє сьогодення і майбутнє. Серед зовні 
неблагополучних сімей найбільш поширеними є ті, в яких один або 
кілька членів залежні від вживання психоактивних речовин, перш за все 
алкоголю і наркотиків. 

Найважливіші особливості процесу соціалізації дітей з таких сімей 
полягають в наступному: діти виростають з переконанням, що світ – це 
небезпечне місце і довіряти людям не можна; вони змушені приховувати 
свої справжні почуття і переживання, щоб бути прийнятими дорослими; 
діти не усвідомлюють своїх почуттів, не знають, в чому їх причина і що 
робити з цим, але саме згідно з ними вони будують своє життя, стосунки 
з іншими людьми, з алкоголем і наркотиками; діти відчувають емоційне 
відкидання дорослих, коли через необачність допускають помилки, коли 
не виправдовують очікування дорослих, коли відкрито, проявляють свої 
почуття і заявляють про свої потреби; старші діти в сім’ї, вимушено 
беруть на себе відповідальність за поведінку їхніх батьків; батьки не 
сприймають дитину як окрему істоту, що володіє власною цінністю, 
вважають, що дитина повинна відчувати, виглядати і робити те ж, що й 
вони [1]. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 45

Серед явно неблагополучних сімей велику групу складають сім’ї з 
порушенням дитячо-батьківських відносин. У них десоціалізуючий 
вплив на дітей проявляється не через зразки аморальної поведінки 
батьків, а опосередковано, внаслідок хронічних ускладнених, фактично 
нездорових відносин між подружжям, які характеризуються відсутністю 
взаєморозуміння і взаємоповаги, наростанням емоційного відчуження і 
переважанням конфліктної взаємодії. 

Конфліктними подружніми союзами є такі сім’ї, в яких постійно є 
сфери, де стикаються інтереси, наміри, бажання всіх або кількох членів 
сім’ї (подружжя, дітей, інших родичів, які проживають разом), 
породжуючи сильні і тривалі негативні емоційні стани. У конфліктних 
сім’ях часто відсутня моральна, психологічна підтримка. Характерною 
особливістю конфліктних сімей є порушення спілкування між її членами. 
Як правило, за затяжним, недозволеним конфліктом або сваркою 
ховається невміння спілкуватися. Діти, які пережили сварки між 
батьками, отримують несприятливий досвід в житті. Негативні образи 
дитинства дуже шкідливі, вони зумовлюють мислення, почуття і вчинки 
вже в зрілому віці [12]. Наслідком такого сімейного виховання дітей 
досить часто стає яскраво виражений егоїзм, зарозумілість, нетерпимість, 
труднощі спілкування з однолітками і дорослими. 

У цьому плані цікава класифікація сімейних союзів, запропонована 
В. Юстицкис, який виділяє сім’ю «недовірливу», «легковажну», «хитру» 
(певні форми прихованого сімейного неблагополуччя) [13]. 

«Недовірлива» сім’я. Характерна риса – підвищена недовірливість до 
оточуючих (сусідів, знайомих, колег по роботі, працівників установ, з 
якими сім’ї доводиться спілкуватися та ін.). Члени сім’ї свідомо вважають 
всіх недоброзичливими або просто байдужими, а їх наміри по відношенню 
до сім’ї ворожими. Така позиція батьків формує і у самої дитини 
недовірливо-вороже ставлення до інших. У неї розвиваються підозрілість, 
агресивність, їй все важче вступати в дружні контакти з однолітками. 

Діти з подібних сімей найбільш уразливі для впливу антигромадських 
груп, так як їм близька психологія цих труп: ворожість до оточуючих, 
агресивність. Тому з ними нелегко встановити контакт і завоювати їхню 
довіру, так як вони заздалегідь не вірять в щирість і чекають підступу. 

«Легковажна» сім’я. Відрізняється безтурботним ставленням до 
майбутнього, прагненням жити одним днем, не турбуючись про те, які 
наслідки сьогоднішні вчинки матимуть завтра. Члени такої родини тяжіють 
до миттєвих задоволень, плани на майбутнє, як правило, невизначені. Якщо 
хтось і висловлює незадоволеність цим і бажання жити інакше, він не 
замислюється про це всерйоз. Діти в таких сім’ях виростають слабовільним, 
неорганізованими, їх тягне до примітивних розваг. Провини вони роблять 
найчастіше через бездумне ставлення до життя, відсутність твердих 
принципів і несформованості вольових якостей.  

«Хитра» сім’я. У такій сім’ї перш за все, цінують підприємливість, 
успішність і спритність у досягненні життєвих цілей. Головним вважається 
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вміння домагатися успіху найкоротшим шляхом, при мінімальній витраті 
праці та часу. При цьому члени такої родини часом легко переходять межі 
дозволеного. Моральні норми в даній сім’ї можуть недотримуватись. До 
таких якостей, як працьовитість, терпіння, наполегливість, ставлення в 
подібній сім’ї скептичне, навіть зневажливе [13].  

До категорій сімей, що мають приховані форми неблагополуччя 
можна віднести наступні. 

Сім’ї, орієнтовані на успіх дитини. В даній сім’ї діапазон сімейних 
взаємин розгортається в просторі між віковими та індивідуальними 
особливостями дітей, що ставляться їм з боку очікуваннями батьків, які, 
в кінцевому рахунку, формують ставлення дитини до себе і до свого 
оточення [12]. Дитина відчуває, що всі її позитивні зв’язки з батьками 
залежать від її успіхів, боїться, що її будуть любити, лише поки вона все 
робить добре. Ця установка навіть не вимагає спеціальних формулювань 
бо ясно виражається через повсякденні дії, де дитина постійно 
знаходиться в стані підвищеного емоційного напруження тільки через 
очікування питання про те, як йдуть її (шкільні, спортивні, музичні тощо) 
справи. Вона заздалегідь упевнена, що її чекають «справедливі» 
нарікання, повчання, а то і більш серйозні покарання, якщо не вдалося 
домогтися очікуваних успіхів. 

Псевдовзаємні (від англ. pseudo-mutuality – видимість гармонійних 
відносин між членами сім’ї, що дозволяє уникнути тісної взаємодії) [9] та 
псевдоворожі сім’ї. Члени такої сім’ї пов’язані між собою нескінченно 
повторюваними стереотипами емоційних взаємореагувань і знаходяться 
у фіксованих позиціях в ставленні один до одного, що перешкоджають 
особистісному і психологічному відділенню членів сім’ї. Псевдовзаємні 
сім’ї заохочують вираз тільки теплих, люблячих, підтримуючих почуттів, 
а ворожість, гнів, роздратування та інші негативні почуття всіляко 
приховують і придушують. У псевдоворожих сім’ях, навпаки, прийнято 
виражати лише ворожі почуття, а ніжні – відкидати.  

Подібна форма подружньої взаємодії може бути перенесена і в 
сферу дитячо-батьківських відносин, що не може не відбитися на 
формуванні особистості дитини. Вона не стільки вчиться відчувати, 
скільки «грати в почуття», причому орієнтуючись виключно на 
позитивну сторону їх проявів, залишаючись при цьому емоційно 
холодною і відчуженою. Ставши дорослим, дитина з такої сім’ї, 
незважаючи на наявність внутрішньої потреби в турботі і любові, буде 
віддавати перевагу невтручанню в особисті справи людини, нехай навіть 
самої близької, а емоційне відсторонення аж до повного відчуження 
зведе в свій головний життєвий принцип [2]. 

В подібних сім’ях, виділяють в якості найбільш поширених, три 
конкретні форми неблагополуччя: суперництво, уявне співробітництво та 
ізоляція. Суперництво проявляється у вигляді прагнення двох або більше 
членів сім’ї забезпечити собі панівне становище в домі. Дитина в такій 
сім’ї росте з відсутністю традиційного поділу ролей в сім’ї, для неї є 
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нормою з’ясування хто в «сім’ї головний» при кожному зручному 
випадку, а це формує думку, що конфлікти – це норма. Уявна співпраця. 
Така форма сімейного неблагополуччя досить поширена, хоча на 
зовнішньому, соціальному рівні «прикрита» удаваними гармонійними 
відносинами подружжя і інших членів сім’ї. В такій сім’ї у дитини не 
формується установка на співпрацю з членами своєї сім’ї, знаходити 
компроміс. Навпаки, вона вважає, що кожен повинен підтримувати 
іншого, поки це не йде врозріз його особистим інтересам. Ізоляція. Поряд з 
суперництвом і уявною співпрацею досить поширеною формою сімейного 
неблагополуччя є ізоляція. Кожен член сім’ї воліє більшу частину часу 
проводити за межами її, маючи своє коло знайомих, справ і розваг. Сім’я 
тримається або на необхідності виховувати дітей, або з престижних, 
фінансових та інших подібних міркувань. У такій сім’ї дитина спостерігає 
ситуацію емоційного, психологічного, а під час і фізичної ізольованості 
членів сім’ї. У такої дитини немає почуття прихильності до сім’ї, вона не 
знає що таке переживання за іншого члена сім’ї [10].  

Перераховані форми не вичерпують різновиди сімейного 
неблагополуччя. При цьому кожен з дорослих свідомо чи несвідомо 
прагне використовувати дітей у вигідній для себе функції. Особливо 
чітко непросте становище дітей в сім’ях з тими чи іншими формами 
соціального, психологічного неблагополуччя проявляється в ролях, які 
вони змушені приймати на себе за ініціативою дорослих. Яка б не була 
роль (позитивна чи негативна) вона в рівній мірі негативно позначається 
на формуванні особистості дитини, що не забариться позначитися на її 
самовідчутті та на взаєминах з оточуючими не тільки в дитячому віці, але 
і в дорослому стані [12]. 

Сім’ї, що знаходяться в соціально небезпечному положенні 
характеризуються порушеннями дитячо-батьківських відносин і є 
неблагополучними тобто педагогічно, соціально-педагогічно 
некомпетентними. При цьому якість життя в родині перебуває в 
соціально небезпечному положенні нижче, ніж в благополучній родині. 
Морально-психологічна атмосфера в сім’ях, які перебувають в соціально 
небезпечному положенні породжує соціально дезадаптованих, «важких 
дітей», часто з низькою самооцінкою, замкнутих. Це створює різні 
бар’єри для взаєморозуміння з оточуючими, що, в свою чергу, 
призводить до формування неадекватного відчуття дитиною 
відповідальності за все негативне, що відбувається в родині, відчуття 
нестабільності, відчуття незахищеності серед близьких людей, тобто 
перешкоджає успішній соціалізації дитини. 

Сім’ї, що знаходяться в соціально небезпечному положенні, як 
правило, не можуть самостійно вирішувати проблеми, що виникають при 
вихованні, соціалізації дітей, їм необхідна кваліфікована, систематична і 
цілеспрямована допомога, підтримка з боку соціальних педагогів, 
соціальних працівників, покликаних займатися проблемами сім’ї.  
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Краснова Н. П. Соціальні аномалії як негативний результат 

сімейної соціалізації дитини в умовах сьогодення 
У статті розглянуто соціальні аномалії, що мають десоціалізуючий 

вплив на виховання дитини в сім’ї; характеризується роль сім’ї в процесі 
соціального відтворення підростаючого покоління; розкриваються види 
девіантної поведінки дітей, що викликані негативними дитячо-
батьківськими взаєминами в сім’ї (ігроманія, геймінг, комп’ютерна 
залежність, екстремальні хобі, егосінтонність та ін.); представлено 
природа десоціалізуючої сім’ї («недовірлива», «легковажна», «хитра») і 
механізми негативного впливу на дитину, до яких відносяться триггери 
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девіантної поведінки (жорстоке ставлення до дитини, нехтування 
основними потребами і правами дитини, гіперопіка, придушення, 
тотальний контроль та ін.); аналізуються форми сімейного 
неблагополуччя (суперництво, уявне співробітництво, ізоляція), що 
сприяють формуванню соціально дезадаптованих, «важких дітей» 
(яскраво виражений егоїзм, зарозумілість, нетерпимість, труднощі 
спілкування з однолітками і дорослими), які створюють різні бар’єри та 
перешкоджають успішній соціалізації дитини.  

Ключові слова: соціальні аномалії, сімейна соціалізація, 
десоціалізуючі сім’ї, девіантна поведінка. 

 
Краснова Н. П. Социальные аномалии как отрицательный 

результат семейной социализации ребенка в сегодняшних условиях 
В статье рассмотрены социальные аномалии, имеющие 

десоциализирующее влияние на воспитание ребенка в семье; 
характеризуется роль семьи в процессе общественного воспроизводства 
подрастающего поколения; раскрываются виды девиантного поведения 
детей, вызванные негативными детско-родительскими отношениями в 
семье (игромания, гейминг, компьютерная зависимость, экстремальные 
хобби, егосинтонность и др.) представлены природа десоциализирующей 
семьи («недоверчивая», «легкомысленная», «хитрая») и механизмы 
негативного влияния на ребенка, к которым относятся триггеры 
девиантного поведения (жестокое отношение к ребенку, пренебрежение 
основными потребностями и правами ребенка, гиперопека, подавление, 
тотальный контроль и др.); анализируются формы семейного 
неблагополучия (соперничество, мнимое сотрудничество, изоляция), 
способствующие формированию социально дезадаптированных, 
«трудных дете» (ярко выраженный эгоизм, высокомерие, нетерпимость, 
трудности общения со сверстниками и взрослыми), которые создают 
различные барьеры и препятствуют успешной социализации ребенка. 

Ключевые слова: социальные аномалии, семейная социализация, 
десоциализуючи семьи, девиантное поведение. 

 
Krasnovа N. Social Anomalies as a Negative Result of Family 

Socialization of a Child in the Present Conditions 
The article deals with social anomalies that have a desocializing influence 

on the upbringing of the child in the family; characterized by the role of the 
family in the process of social reproduction of the younger generation; reveal 
the types of deviant behavior of children caused by negative child-parent 
relationships in the family (gambling, gaming, computer dependence, extreme 
hobby, hissynthony, etc.); The nature of the desocializing family ("distrustful", 
"frivolous", "hypocritical") and the mechanisms of negative influence on the 
child are presented, which include triggers of deviant behavior (cruel treatment 
of the child, neglect of basic needs and rights of the child, hyperopia, 
suppression, total control, etc.); It analyzes the forms of family distress (rivalry, 
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imaginary co-operation, isolation) that contribute to the formation of socially 
disadapted, "difficult children" (pronounced selfishness, arrogance, intolerance, 
difficulties in communicating with peers and adults) that create various barriers 
and impede successful socialization baby. 

Key words: social anomalies, family socialization, de-socializing 
families, deviant behavior. 
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ЕКОНОМІЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ПІДЛІТКІВ З БАГАТОДІТНИХ 
СІМЕЙ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 
Сучасна соціально-економічна трансформація Української держави 

створює нові виклики в процесі соціалізації підростаючого покоління. В 
інформаційному суспільстві перед кожною особистістю постають нові 
соціальні загрози, зокрема: інформаційні маніпуляції, процес соціалізації 
набуває більшої стихійності у його кіберскладовій, тому особливої уваги 
потребують підлітки, адже в цьому віці відбувається вибір життєвих 
цінностей. Діти підліткового віку з багатодітних сімей знаходяться в зоні 
ризику, внаслідок скорочення персоніфікованої уваги від батьків, 
переважного впливу дитячої спільноти (брати та сестри) на соціальний 
розвиток особистості, недостатнього матеріально-фінансового 
забезпечення їх потреб, як правило, відсутності залучення підлітків до 
економічної підсистеми родини та інших ознак, пов’язаних з 
багатодітністю. На разі постає проблема формування 
конкурентоспроможної особистості з високим рівнем економічної 
компетентності, здатної до супротиву соціально-економічного 
маніпулювання в нашій країні та в глобальній цивілізації. Вирішити це 
завдання можна соціально-педагогічними засобами гармонізації 
стихійної соціалізації через підвищення в неї відсотку контрольованої 
економічної соціалізації підлітків з багатодітних родин, інтегруючи 
соціально-виховний потенціал родини, освіти, громадських організацій 
та самих підлітків.  

Процес соціалізації особистості на всіх етапах становлення, в тому 
числі в підлітковому віці, досліджували соціологи: М. Горшков, 
Р. Мертон, Т. Парсонс та інші; психологи: Л. Виготський, С. Ільїна, 
М. Кондратьєва, Е. Куруленко, С. Щеглова та інші; педагоги: Н. Бібік, 
А. Богуш, С. Курінна, С. Пальчевський Л. Пінчук, Р. Пріма, О. Савченко 
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та інші; соціальні педагоги: А. Безпалько, І. Звєрева, А. Капська, 
О. Панагушина, А. Рижанова, А. Тадаєва, С. Харченко, С. Чернецька, та 
інші. Економічну соціалізацію розглядали наступні дослідники: 
Г. Авер’янова, Т. Бурменко, І. Зубіашвілі, О. Карнишева, Н. Побірченко, 
М. Сігал, П. Томас, І. Трубавіна, А. Фернам, Д. Чабан, Д. Швальб, 
О. Щедріна, Г. Ягода та інші. Економічній соціалізації в інформаційному 
суспільстві приділяли увагу В. Москаленко, А. Нєкіпелова та інші. Над 
питаннями сімейного виховання працювали науковці Т. Андрєєва, 
Л. Артюшкіна, Г. Бевз, І. Білозерська, Л. Волинець, Т. Євменова, 
Ю. Зубцова, Ю. Ібрагім, О. Карпенко, А. Колупаєва, Г. Лазос, 
І. Подласий, Н. Семенова, К. Сєдих, М. Скорик, О. Чанцева-Коваленко та 
інші. Проблеми функціонування і розвитку багатодітних сімей 
аналізували: А. Антонов, О. Безпалько, Г. Дмитрієв, М. Зирянова, 
Ю. Ібрагім, А. Капська, Е. Караєва, В. Медков, Ф. Навіл, Г. Осадча, 
І. Трубавіна та інші. Однак питання економічної соціалізації підлітків з 
багатодітних родин недостатньо досліджене, тому постає необхідність 
детального розгляду для ефективного вирішення. 

Метою публікації є обґрунтування актуальності соціально-
педагогічного аспекту економічної соціалізації підлітків із багатодітних 
родин в умовах інформаційного суспільства. 

Підлітковий вік залишається феноменом у науковій думці, адже його 
особливості залежать від тих умов, які створюються в суспільстві, 
особливо у перехідні етапи. Погоджуємося з думкою С. Пальчевського 
щодо періодизації підліткового віку та особливостей протікання цього 
періоду, також він вказує що віковими рамками є 11-15 років [8, с. 53]. В 
цьому віці спостерігається друге, а саме соціальне, народження 
особистості. Підліткам притаманні: самопізнання, формування критичного 
мислення, розпорошення уваги відразу на всі цікаві тинейджерові 
напрями, переоцінка цінностей батьківської родини, початок пошуку та 
становлення власної системи цінностей, що дозволяє поступово 
перетворюватися на соціально сформовану особистість. Підліток 
намагається проявляти максимум самостійності в усіх видах діяльності, 
випробовує свої можливості і межі «дозволеності» в суспільстві.  

На досягнення особистості в цьому віці значно впливає його 
оточення. Тут важлива «педагогізація» соціального середовища 
(П. Наторп, С. Шацький), набуття батьками знання особливостей 
пубертатного періоду, вміння знайти підхід до вже не дитини, але ще й 
не дорослого. Погоджуємося з А. Богуш, яка стверджує, що набуті форми 
поведінки підлітка зазвичай відображають специфіку того соціального 
оточення, у якому він зростає, а це безумовно орієнтує на необхідність 
урахування якісних умов середовища зростання підлітка, які значно 
модифікуються в інформаційному суспільстві [2, с. 10]. Істотним 
внеском у розвиток підліткової психології є праці соціальних психологів 
М. Кондратьєва та С. Ільїна, які підкреслюють важливість і новаторство 
поняття, що було обґрунтоване Л. Виготським «зона найближчого 
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розвитку» [3, с. 193]. Зауважимо, що саме в зоні найближчого розвитку 
підліток набуває досвіду для здійснення наступного самостійного кроку в 
будь-якій діяльності. Набуття цього досвіду не може існувати поза 
широким соціокультурним контекстом, що враховує еволюцію способів 
виробництва, статевої та вікової стратифікації, типів родини, системи 
міжособистісних відносин, а також ціннісних орієнтацій сучасної йому 
культури. У інформаційному суспільстві існує вагомий структурний 
розрив між сім’єю, у якій виросла дитина, та економічною й соціальною 
системою, у якій вона згодом посяде певне місце. Тому зміна статусу від 
дитини до дорослого – це складний перехідний період.  

Особливості підліткового віку досліджували такі соціальні 
педагоги: А. Безпалько, О. Панагушина, А. Рижанова, Ю. Чернецька та 
інші. Науковці в сфері соціальної педагогіки розглядають особливості 
підліткового віку через призму його соціальних проблем. На ці проблеми 
впливають різні фактори соціалізації, які реалізуються через чотири рівні 
соціуму: мегасоціум, макросоціум, мезосоціум, мікросоціум. Саме у 
мікросоціумі підлітки активно освоюють провідні соціально-економічні 
норми і цінності. Також у соціальній педагогіці підлітковий період 
описують як п’яту глобальну кризу соціалізації, коли відбувається 
активне засвоєння соціально-економічних цінностей щодо професійного 
та в цілому життєвого самовизначення. Соціальні педагоги звертають 
увагу на значення самої особистості підлітка в економічній соціалізації, 
оскільки цей період характеризується появою почуття своєї 
неповторності, індивідуальності, несхожості на інших. Таким чином, в 
працях науковців простежується залежність особливостей протікання 
економічної соціалізації підлітків від умов соціуму.  

Для розгляду економічної соціалізації, в першу чергу, визначимося з 
провідним поняттям «соціалізації». В наш час цей термін розглядається у 
багатьох науках: філософії, політології, психології, педагогіки та ін. В 
процесі нашого дослідження будемо спиратися на визначення терміну 
«соціалізація». А. Тадаєва в дисертації, розглядає дане поняття як 
двосторонній взаємозумовлений процес соціального становлення 
особистості, який відбувається шляхом включення в соціальне середовище 
через адаптацію, інтеграцію, індивідуалізацію цінностей та культури 
соціуму індивідом [9, с. 23]. В. Москаленко достатньо широко розкриває 
поняття економічної соціалізації, яке характеризується як процес входження 
підростаючої людини в економічну сферу суспільства, формування у неї 
економічного мислення, процес інтеріоризації нової реальності, що включає 
пізнання економічної дійсності, засвоєння економічних знань, набуття 
навичок економічної поведінки і реалізацію їх в реальній дійсності [7, 
с. 250]. Погоджуємося з трактуванням В. Москаленко та розглядаємо 
економічну соціалізацію в межах загальної соціалізації особистості як її 
складник, результатом цього процесу є формування економічної 
компетентності підлітків через включення в суспільну життєдіяльність й 
економічну взаємодію з іншими соціальними суб’єктами. 
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Ставлення до грошей та власності є важливим компонентом 
економічної соціалізації. Питанням впливу цього компоненту присвячені 
праці вчених Т. Бурменко та О. Карнишева. Аналіз їх робіт дає змогу 
дійти висновків, що власність: є детермінантою соціального статусу 
людини в ієрархічній структурі сучасного суспільства; є цільовим 
орієнтиром для ділової людини; вона визначає формування ставлення 
власників до економічних обов’язків [6, с. 32]. З точки зору 
О. Карнишева, власність є складним психолого-економічним феноменом, 
що опосередковує прояв психолого-економічних якостей людини. 
Власність становить фундамент соціальної та економічної активності 
людини і дозволяє й далі просуватися на шляху до самоактуалізації та 
самовдосконалення. Так, позитивні складові змісту власності 
зумовлюють, в першу чергу, систему мотивів і самооцінку людини. 
Дослідник вважає, що людина, яка зуміла примножити власність, значно 
збільшити її розмір, за своїм почуттям самоповаги, за своєю гідністю 
стає якби іншою особистістю, оскільки інакше осмислює свою 
самоцінність, інакше живе й мислить [6, с. 43]. Але, на нашу думку, 
власність не може бути основною цінністю, тим більш самоцінністю, до 
якої має прагнути особистість, а особливо підліток, який приймає на віру 
владу грошей і головний принцип минулого суспільства – «гроші 
вирішують все», адже думка про те, що власність є головним критерієм 
рівня соціального статусу втратила свою актуальність з початком 
інформаційної доби, де головною цінністю є інформація, а не капітал, як 
це було в індустріальному суспільстві. Неможливо формувати 
економічну свідомість нового покоління на принципах минулого. Аналіз 
же досліджень в області внутрішньо особистісних феноменів та ефектів 
економічної соціалізації, здійснених науковцями на пострадянському 
просторі, показує, що вивчаються переважно монетарні уявлення й 
економічна поведінка дітей, підлітків та працездатного населення. Тому 
не повністю погоджуємося з А. Журавльовим, що суттєвими є такі 
компоненти економічної свідомості: сформовані соціальні уявлення про 
економічні об’єкти (багатство, гроші тощо), ціннісна структура 
свідомості (або ієрархія ціннісних орієнтацій) та суб’єктивно-
економічний статус [4, с. 22]. Оскільки варто зазначити, що багатство і 
гроші мають розглядатися підлітками як засоби соціального розвитку 
особистості, досягнення її суспільних цілей, а не самоціль. Сучасні 
науковці В. Москаленко та А. Нєкіпелова також значну увагу приділяють 
цінностям в процесі економічної соціалізації підлітків в інформаційному 
суспільстві. Погоджуємося з їх думкою про те, що економічні цінності, 
які формуються у підлітковому віці, відображають сучасний соціально-
економічний стан суспільства. Процес економічної соціалізації в 
підлітковому віці пов’язаний не тільки з повсякденним життям (тобто 
сімейною економічною соціалізацією), але і з досить загальними 
соціально-економічними проблемами, включеність до яких можливо 
здійснювати у цьому віці через участь у громадських організаціях 
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соціально-економічного спрямування, оскільки провідна роль належить 
тут реальній залученості в ті сфери діяльності, у яких відбувається 
засвоєння економічних знань і досвіду економічної поведінки.  

Аналіз особливостей економічної соціалізації підлітків з 
багатодітних родин зумовлює необхідність розпочати з визначення 
терміну «сім’я». У Сімейному кодексі України трактується, що сім’я є 
первинним та основним осередком суспільства; сім’ю складають особи, 
які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні 
права та обов’язки. Сім’я має такі ознаки: спільне проживання, наявність 
спільних дітей (у більшості випадків), взаємна підтримка членів сім’ї, 
наявність матеріальної і моральної спільності, дотримання прав і 
обов’язків, які передбачає законодавство [10]. У Конвенції ООН про 
права дитини також визначено важливість сім’ї, батьків у житті дитини 
(ст. 5, 9). У Національній програмі «Діти України» сказано, що сім’я є і 
залишається природним середовищем для фізичного, психічного та 
соціального розвитку дитини, її матеріального забезпечення і несе 
відповідальність за створення належних умов для цього. Усі державні та 
суспільні інституції мають підтримувати зусилля батьків або осіб, що їх 
замінюють, спрямовані на забезпечення необхідних умов для виховання, 
освіти, розвитку здорової дитини [11]. Багатодітна сім’я являється одним 
із різновидів родин. У науці точного визначення терміну «багатодітна 
сім’я» на даний момент немає, дослідники ведуть дискусію щодо 
кількості дітей в багатодітній родині, одні вважають що троє дітей, інші-
що наявність п’ятьох дітей дає підстави вважати сім’ю багатодітною. В 
Законі України «Про статус і соціальний захист багатодітних сімей в 
Україні» в розділі першому, стаття 1 наведено наступне визначення 
даного поняття: «багатодітна сім’я – сім’я, що складається з батьків, 
опікунів, усиновлювачів (або одного з батьків, опікунів, усиновлювачів) і 
трьох та більше дітей» [12]. Терміни «багатодітна сім’я» та «багатодітна 
родина» є рівнозначними». Зважаючи на економічне становище сімей, 
які мають трьох дітей, та дослідження психологів, соціологів і педагогів 
щодо труднощів в цих сім’ях, надалі в своєму дослідженні будемо 
дотримуватися визначення терміну за законодавством України про 
багатодітні сім’ї. 

На економічну соціалізацію підлітків значно впливає вид 
багатодітної сім’ї. Досліджуючи типи сімей Л. Калмикова [5, с. 94] 
наводить декілька класифікацій, серед яких найдоцільнішою вважаємо 
наступну: сім’ї, в яких багатодітність є запланованою (наприклад, у 
зв’язку з національними традиціями, релігійними приписами, культурно-
ідеологічними позиціями, традиціями сім’ї), але такі сім’ї відчувають 
багато труднощів, обумовлених малозабезпеченістю, тіснотою житла, 
завантаженістю батьків (особливо матері), станом їх здоров’я, але у 
батьків є мотивація до виховання дітей, в тому числі економічного. У цих 
сім’ях дитина – одна з основних життєвих цінностей, і батьки роблять 
все від них залежне, аби їхнім дітям жилося краще. Однак, тут 
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виникають труднощі з поданням власного прикладу економічної 
поведінки і компетентності батьків, адже вони хочуть навчити підлітка 
тому чим самі не володіють. Педагогічні дослідження показують, сім’ї, 
що утворилися в результаті другого і наступних шлюбів матері (рідше – 
батька), в яких народжуються нові діти, можуть бути і цілком 
благополучними, але їх членам властиве відчуття неповної сім’ї, по 
зрозумілим причинам, більше того це може негативно відбитися на 
економічній соціалізації підлітків цих родин. Неблагополучні багатодітні 
сім’ї, які утворюються в результаті безвідповідальної поведінки батьків, 
алкоголізму, асоціального способу життя, де діти є лише засобом для 
отримання різного роду допомог, пільг і благ, тому головною цінністю 
таких сімей є гроші, які виступають самоціллю батьків. Існує інший 
варіант даного різновиду: батьки лише народжують дітей (наприклад, 
зачатих в алкогольному сп’янінні) і вважають на цьому свою місію 
виконаною, навіть не замислюючись про те, що дитину треба не тільки 
народити, але також виростити і виховати, сприяти її соціалізації, як 
загальній, так і економічній. Всі сімейні проблеми є взаємопов’язаними. 
Але одними з головних вважаємо фінансову та матеріальну проблеми. В 
даний час з народженням кожної дитини дохід сім’ї різко зменшується, 
що є закономірним за численними дослідженнями, які показують 
найтісніший взаємозв’язок між числом проживаючих в сім’ї дітей та 
доходами, що приходяться на кожного члена сім’ї, а в більш загальному 
плані – ступенем її збіднення. У сім’ях, які з шести чоловік і більше, 
сукупний дохід, що припадає в середньому на кожного члена, в 2,2 – 2,8 
рази нижче, ніж у сім’ях, складаються з двох осіб, і в 1,8 – 2,1 рази 
нижче, ніж у сім’ях з трьох чоловік. Можна сказати, що народження в 
сім’ї третьої дитини в переважній більшості випадків призводить до 
малозабезпеченості [1, с. 350] Старші діти, спостерігаючи складне 
матеріальне становище сім’ї, намагаються допомогти батькам заробити 
грошей, часто незаконним способом. 

Аналізуючи періодичні видання для практиків (газета «Соціальний 
педагог», науково-практичний освітньо-методичний журнал «Практична 
психологія та соціальна робота» та інші), сайти шкільних соціальних 
педагогів, та іншу літературу дотичну темі дослідження, можна відмітити 
той факт, що в загальноосвітніх навчальних закладах малозабезпечені, 
багатодітні сім’ї не залишаються без уваги соціального педагога, але 
проводячи з ними діяльність, фахівець, в основному, здійснює соціальний 
захист цих категорій, а стосовно роботи з підлітками, проводить 
профілактику, зокрема девіантної та делінквентної поведінки серед 
тинейджерів. Варто зауважити, що здійснюючи профілактичну роботу, 
фахівець часто використовує застарілі чи малоефективні методи, 
недооцінюючи важливість першочергової профілактики економічної 
кіберзлочинності. Саме в Інтернет просторі підліток може бути, як 
суб’єктом, так і об’єктом цієї злочинності. Звичайно, вдома батьки 
створюють всі умови для вільного виходу тинейджера в кіберпростір, саме 
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вони мають ознайомити початкового користувача зі всіма можливостями, 
обов’язками і небезпеками, що чатують. Але більшість з них не 
компетентні в даних питаннях, та покладають цей обов’язок на педагогів. 
Отже, залишається відкритим питання економічної соціалізації підлітків, 
мінімізація негативного впливу на цей процес, підтримка позитивного 
розвитку, створення необхідних умов для нього, а особливо для 
тинейджерів, які найбільше того потребують в силу не сформованості 
економічної поведінки і пошуку життєвих ціннісних орієнтацій.  

Тому враховуючи факт безпосередньої взаємодії соціального 
педагога з багатодітними сім’ями, стає можливою організація 
співробітництва таких соціальних інститутів, як школа і сім’я, а при 
подальшому розвитку, долучення соціальним педагогом компетентних 
фахівців з громадських організацій. Таким чином, за рекомендаціями 
соціального педагога, школа та громадська організація зможуть надати 
теоретичні знання, практичний досвід, які допоможуть у подальшій 
економічній соціалізації, а соціально-педагогічні тренінгові заняття та 
щоденна соціально-економічна, господарська діяльність вдома, 
забезпечать відпрацювання практичних навичок. Так стихійність буде 
замінюватися контролем процесу економічної соціалізації підлітків, що 
забезпечить захист від випадків маніпулювання несформованою 
особистістю, в тому числі в кіберпросторі, надасть змогу зпрогнозувати 
майбутній перебіг даного процесу, направляючи його в позитивному 
напрямі. А результатом цієї взаємодії є підвищення ефективності 
економічної соціалізації підлітків формування у них економічної 
компетентності, позитивного сприйняття економічної реальності, 
сформованість розуміння цінностей людської праці, відношення до 
грошей як засобу існування і досягнення взаєморозвитку людини і її 
соціуму, оволодіння основними економічними законами нашого 
суспільства тощо.  

Отже, проаналізувавши практичну та теоретичну літературу з 
питань економічної соціалізації підлітків з багатодітних сімей доходимо 
висновку, що цей напрям є малодослідженим, особливо, соціально-
педагогічний аспект. Нами були розглянуті думки соціологів, психологів, 
педагогів, соціальних психологів які, виходячи з особливостей своїх 
науково-дослідних принципів, досліджували економічну соціалізацію, її 
теоретичний аспект, психологічні особливості протікання, складові та 
сучасний стан (що є її основою) т.і., але не є достатнім для вирішення 
даного питання. Так економічна соціалізація підлітків в багатодітних 
сім’ях, як соціально-педагогічна проблема: здійснення мети освіти в 
Україні – виховання всебічно розвиненої, конкурентоспроможної 
особистості; запобігання збільшення випадків підліткової злочинності, 
кіберзлочинності; зниження виховного потенціалу сім’ї, питання 
підвищення економічної культури підлітків в багатодітних сім’ях, 
вимагають негайного вирішення, яке покликана вирішити соціальна 
педагогіка, як галузь що спеціалізується на подібних проблемах в 
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суспільстві. Напрямом подальших досліджень з економічної соціалізації 
підлітків з багатодітних родин можу бути інтеграція виховних зусиль 
найближчих соціальних інститутів (родини, закладів загальної середньої 
освіти, громадських організацій та інших) з підвищення ефективності 
економічної соціалізації підлітків з багатодітних сімей. 
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Малиш В. І. Економічна соціалізація підлітків з багатодітних 

сімей як соціально-педагогічна проблема 
У статті обґрунтовується актуальність економічної соціалізації 

підлітків з багатодітних сімей в умовах інформаційного суспільства. 
Виокремлюється соціально-педагогічний аспект даного питання, 
аналізується стан розробки проблеми у працях вітчизняних та 
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зарубіжних вчених. Розкриваються особливості формування ціннісних 
орієнтацій у підлітковому віці та їх вплив на економічну соціалізацію. 
Також представлені особливості соціально-педагогічної роботи в школі з 
тинейджерами, виокремлено напрям профілактичної роботи з 
кіберзлочинності, де діти підліткового віку можуть виступати як 
об’єктом, так і суб’єктом. Наголошується на необхідності інтеграції 
виховних впливів найближчих соціальних інститутів задля підвищення 
ефективності економічної соціалізації підлітків. 

Ключові слова: підлітки з багатодітних родин, економічна 
соціалізація підлітків, багатодітні сім’ї, соціально-педагогічний аспект 
економічної соціалізації.  

 
Малыш В. И. Экономическая социализация подростков с 

многодетных семей как социально-педагогическая проблема 
В статье обосновывается актуальность экономической социализации 

подростков с многодетных семей в условиях информационного общества. 
Выделяется социально-педагогический аспект данного вопроса, 
анализируется состояние разработки решения проблемы в работах 
отечественных и зарубежных ученых. Раскрываются особенности 
формирования ценностных ориентаций в подростковом возрасте, а так же 
их влияние на экономическую социализацию. Также представлены 
особенности социально-педагогической работы в школе с тинэйджерами, 
выделяется направление профилактической работы киберприступности, 
где дети подросткового возраста могут выступать как объектом, так и 
субъектом. Подчеркивается необходимость интеграции воспитательных 
влияний ближайших социальных институтов для повышения 
эффективности экономической социализации подростков. 

Ключевые слова: подростки с многодетных семей, экономическая 
социализация подростков, многодетные семьи, социально-
педагогический аспект экономической социализации. 

 
Malysh V. Economical Socialization of Teenagers from Large 

Families as a Sociopedagogical Issue 
The article substantiates the significance of economical socialization of 

teenagers from large families under conditions of information society. It 
isolates the sociopedagogical aspect of this issue and analyzes the state of the 
issue’s development in works of both Ukrainian and foreign scholars. 
Characteristic features of value orientations formation in adolescence and their 
influence on economical socialization are revealed. Dependence of personality 
formation in economical field of society on the type of large family is 
analyzed. The article also presents the characteristic features of 
sociopedagogical work in school with teenagers and large families, isolates the 
direction of cyberdelinquency prophylaxis, of which teenagers may act as 
objects, as well as subjects. Emphasis is made on the necessity of integrating 
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the educational influences of the nearest social institutions to increase the 
effectiveness of economical socialization of teenagers from large families. 

Key words: teenagers from large families, economical socialization of 
teenagers, large families, sociopedagogical aspect of economical socialization. 
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Н. В. Маркова 
 
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ ВИМУШЕНИХ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ  
 
Анексія Криму та збройний конфлікт на Сході України, які були 

спричинені Російською Федерацією, стали вирішальним чинником появи 
нової категорії клієнтів соціальної роботи – вимушених переселенців. 
Тисячі сімей були змушені залишити свої домівки. За останніми даними 
програми «Радник з питань ВПО» в Україні станом на 5 квітня 2018 року 
– 1 494 636 переселенців. Найбільше їх у Донецькій, Луганській та 
Харківській областях, а також у Києві. Найменше – на Херсонщині, 
Тернопільщині, Івано-Франківщині, Волині та Закарпатті. З них 240 675 
осіб – це діти. Діти, які стали вимушеними переселенцями, потребують 
соціально-педагогічної підтримки, з метою успішної адаптації у нових 
місцях поселення. 

Саме з загостренням цілої низки проблем, пов’язаних з міграцією та 
соціальною адаптацією дітей вимушених мігрантів пов’язана 
актуальність нашої статті. 

Зацікавленість фахівців темою соціальної адаптації діте переселенців 
існує вже давно. Різні її аспекти досліджуються як вітчизняними, так і 
зарубіжними антропологами, етнологами, культурологами, соціологами, 
демографами, політологами, психологами та педагогами (В. Гриценко, 
Ж. Зайончковська, М. Лебедєва, В. Павленко, Т. Стефаненко, 
Л. Шайгерова, P. Adler, J. Berry, та ін.). Найбільш значущими для нашого 
дослідження стали роботи М. Шабанової (ступінь добровільного і 
вимушеного в механізмах соціальної адаптації); О. Асмолова 
(узагальнення типових недоліків більшості визначень соціальної 
адаптації); Н. Миронова, А. Зотової (особливості адаптивної поведінки); 
І. Фролова, Г. Яніна (структура соціальної адаптації). 

Метою даної статті є спроба теоретичного аналізу проблеми 
соціальної адаптації дітей вимушених мігрантів. 

У соціально-педагогічному розумінні, адаптація – це пристосування 
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особистості до життя в соціумі згідно його норм і вимог, а також потреб 
та інтересів самої особистості. Адаптація до соціокультурних норм 
полягає у прийнятті індивідом соціальної ролі, що є важливим чинником 
соціалізації особистості [1]. 

У соціальних науках існує безліч визначень соціальної адаптації, у 
нашому дослідженні під адаптацією ми розуміємо «процес 
пристосування людини до соціальних умов її існування, до конкретної 
соціальної ситуації» [1]. Тобто, процес адаптації розуміється як процес 
входження особистості в малу групу, засвоєння нею норм, що склалися, 
відносин, займання певного місця в структурі відносин між її членами. 

Особливості вивчення адаптації полягають в тому, що, по-перше, 
відносини індивіда і суспільства розглядаються як опосередковані 
малими групами, членом яких є індивід, по-друге, мала група сама стає 
однією зі сторін, що беруть участь в адаптаційний взаємодії, утворюючи 
нове соціальне середовище – сферу найближчого оточення, до якого 
пристосовується людина [3]. 

Отже, з цього ми бачимо, що соціальна адаптація тісно пов’язана з 
процесом соціалізації і можна говорити про те, що цей процес є 
безперервним протягом усього життя. 

Результатом соціальної адаптації є соціальна адаптованість 
особистості, яка визначається мірою набуття людиною тих особистісних 
якостей та засвоєнням деякого набору соціальних ролей, що, за наявних 
умов діяльності, уможливлюють задоволення її потреб на тому чи 
іншому рівні. Це дозволяє визначати рівень адаптованості як міру 
задоволеності потреб людини, що забезпечується тим станом 
206 потенціалу і спрямованості особистості, якого вона досягла у процесі 
соціальної адаптації на поточний момент. 

Особливістю категорії дітей вимушених переселенців з точки зору 
соціалізації та адаптації є те, що вони перебувають на стадії становлення 
особистості під впливом сім’ї та нової приймаючої спільноти. Звичайно, 
існують ситуації, коли цінності сімейного виховання вступають у 
протиріччя з уже існуючими в місці перебування. Ця суперечність може 
призвести до того, що особистість дитини може деформуватися або 
сформуватися як асоціальна особистість. Саме тому виникає необхідність 
у найбільш прийнятному способі адаптації для профілактики можливих 
соціальних проблем або порушень. 

Спосіб адаптації залежить від індивідуальних особливостей, 
здібностей, виховання і можливостей людини. Неможливість 
адаптуватися, незнання норм поведінки призводить до того, що дитина 
не буде прийнята групою та не зможе самоствердитися як член дитячого 
колективу. Контакт дітей вимушених мігрантів з однокласниками може 
ускладнюватися через неможливість спілкування українською мовою, 
незнання правил поведінки, що породжує конфлікти, неприязне 
ставлення тощо. За думкою О. Крушельницької діти-мігранти часто 
стикаються з цілим комплексом проблем: недостатня розвиненість 
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навичок спілкування, прояви «мігрантофобії», труднощі засвоєння 
шкільної програми, занижена самооцінка тощо [4]. 

Отже, якщо на процеси адаптації впливають соціальні установки, 
ціннісно-мотиваційні утворення, стратегії поведінки дітей вимушених 
переселенців, сприйняття громади чи громадою, відповідність 
самооцінки та рівня домагань дітей переселенців їхнім реальним 
можливостям та умовам нового соціального середовища тощо, то однією 
з важливих умов адаптації стає свідома діяльність дітей вимушених 
переселенців. Саме свідома діяльність передбачає безперервний обмін із 
новим соціальним оточенням, приймаючою громадою. Така діяльність 
можлива лише за умови усвідомлення себе як суб’єкта такого процесу, 
бажання стати частиною приймаючої громади, хоча й тимчасово.  

Тобто, внутрішнім джерелом адаптації є невідповідність звичної 
культурної діяльності дітей вимушених переселенців зміненому 
соціокультурному середовищу, в яке вони потрапили. Разом із тим процеси 
злиття з новим соціальним середовищем приймаючою громадою мають 
відбутися без втрати власної індивідуальності, а лише як відповідність 
суспільно регламентованої поведінки та інтересів і ціннісних орієнтацій. 

У дослідженнях А. Фернхема та С. Бочнера наголошено, адаптація 
осіб, яких переміщено на певний, чітко визначений період часу, дещо 
відрізняється від адаптації переміщених на невизначений час. Тимчасово 
переміщені особи не так гостро переживають через наявність 
відмінностей в іншому соціокультурному середовищі, а набуті у новій 
громаді навички поведінки є тимчасовими, і можуть зникнути при 
поверненні у звичні для них обставини. Науковці довели, що для 
тимчасово переміщених осіб на початку їх входження в іншу культуру 
найбільш цінною може бути інформаційна підтримка, потім – 
інструментальна, і лише згодом – емоційна підтримка [5].  

Отже, необхідно при оцінці адаптації дітей вимушених 
переселенців до соціального середовища враховувати, що процес 
адаптації є двостороннім. Тобто, адаптація є взаємозумовленим впливом 
дитини-переселенця та її соціального оточення, а отже, успішність 
адаптації залежить не лише від індивідуально-психологічних 
особливостей особистості дитини, але й від готовності нового 
соціального оточення до сприйняття такої дитини. 

Слід зважати на всі чинники, котрі як впливають на успішність 
процесу адаптації, так і можуть спричиняти виникнення проблем у дітей-
переселенців під час адаптації. Також значною мірою впливає на 
успішність адаптації дітей вимушених переселенців попередній досвід та 
характер ймовірно отриманої психологічної травми. 

Фахівці розрізняють два види травми у дітей-переселенців [4]:  
1. Травми дітей, які були свідками бойових дій, актів насилля.  
2. Травми, отримані внаслідок вимушеного переїзду, 

неспроможності змиритися із зміною звичного життя, невираженої 
агресії, почуття «розтоптаної гідності». Цей вид травми може 
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спостерігатися навіть у дітей, які народилися в родині вже після 
переселення.  

Зазначимо, що наслідки психологічного дискомфорту для дитини 
вкрай важкі: поява страхів, тривожності, агресивності, перехід 
психологічних переживань у психологічні розлади, прояв психологічних 
травм, які у дорослому віці знаходять своє відображення у позиції 
уникнення, замкнутості, суїцидальних нахилах, втечах з дому, вандалізмі.  

Розглядаючи адаптацію дітей вимушених переселенців, необхідно 
виділити об’єктивні та суб’єктивні чинники успішності адаптації. 
Об’єктивним чинником є загальна соціально-економічна ситуація в Україні; 
суб’єктивним – індивідуально-психологічні особливості особистості. 

До індивідуально-психологічних особливостей особистості можна 
віднести класичні типи темпераменту, характеру, акцентуацій, 
стресостійкість та адаптивний потенціал, а також психологічні стани 
особистості (страх, тривога, депресія тощо) та поведінкові реакції на 
взаємодію з приймаючою громадою, від яких залежить результат адаптації. 

Зупинимось детальніше на такому характерному для переселенців 
понятті як «культурний шок». Цей термін було запропоновано 
К. Обергом, який досліджував проблеми мігрантів.  

Як зазначає дослідник, потрапляючи в нові культурні умови, у 
людини виникають заплутані, невизначені, дезорганізуючі переживання, 
що викликають сильне нервове потрясіння. Це пов’язано з тим, що 
сенсорні, символічні, вербальні та невербальні системи, які 
забезпечували нормальне життя на батьківщині, раптом відмовляються 
адекватно працювати, зумовлюючи культурний шок [2]. Інший 
антрополог П. Бок під культурним шоком розумів емоційну реакцію, що 
виникає внаслідок нездатності зрозуміти, проконтролювати і 
передбачити поведінку інших. Саме таке нерозуміння спричиняє 
тривожність, ніяковість і апатію, що тривають до тих пір, поки не 
сформуються нові когнітивні конструкти для розуміння іншої культури і 
вироблення відповідних моделей поведінки. 

Стосовно вимушених переселенців з Донбасу і Криму, які є 
внутрішньо переміщеними особами, не можна говорити про однозначне 
переживання ними культурного шоку. Оскільки вони переміщенні 
всередині тієї ж держави, то їм більшою мірою знайомі культура і мова 
приймаючих громад, проте значно зміненим є соціокультурне середовище, 
що вимагає налагодження нових соціальних зв’язків. Водночас неможливо 
говорити про повну культурно-психологічну спорідненість із 
приймаючими громадами, адже частина дітей вимушених переселенців з 
Донбасу і Криму не володіють вільно українською мовою, не знайомі з 
багатьма українськими народними традиціями. 

З іншого боку, якщо діти-переселенці не стали безпосередніми 
свідками збройного конфлікту (що може розглядатися як кризова 
ситуація, яка несе загрозу здоров’ю та життю), але змушені були 
переселитися, щоб уникнути такої загрози, то культурний шок внаслідок 
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переселення може і позитивно вплинути на особистісний ріст, сприяючи 
набуттю нових цінностей, установок і моделей поведінки. Адже, 
зіткнувшись з іншою культурою, дитина отримує знання дослідним 
шляхом, починає розуміти джерела особливостей своєї етнічної 
культури, набуваючи нових поглядів на природу людського різноманіття. 

Отже, події на Сході України, анексія Криму призвели до появи 
вимушених переселенців всередині нашої країни. Але у соціальній роботі 
досі немає чіткого механізму допомоги в адаптації внутрішнім 
мігрантам, зокрема дітям-мігрантів. 

Специфічна робота з адаптації дітей вимушених переселенців (так 
само як і дорослих) є хоч і є новою для українських соціальних 
працівників, проте відповідальною. 

Показниками результативності роботи з адаптації дітей вимушених 
переселенців можна вважити: ступінь задоволеності собою, групою, а також 
різними сторонами своєї життєдіяльності; активне залучення у діяльність 
приймаючої громади; активність у досягненні поставлених завдань; 
соціальний комфорт; розуміння можливості реалізації власних цілей у 
майбутньому; соціально-педагогічна підтримка приймаючої громади.  

Соціальна адаптація повинна передбачати активну позицію 
особистості, усвідомлення свого соціального статусу і пов’язаної з ним 
рольової поведінки як форми реалізації індивідуальних можливостей 
особистості в процесі вирішення нею загальногрупових завдань. 
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Маркова Н. В. Особливості адаптації дітей вимушених 

переселенців 
У статті розглянуто тлумачення терміну «соціальна адаптація», на 

основі узагальнення наукових концепцій соціальної адаптації мігрантів 
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обґрунтовано особливості адаптації дітей вимушених переселенців. 
Автором виділено об’єктивні (соціально-економічна ситуація в Україні) 
та суб’єктивні (індивідуально-психологічні особливості особистості) 
чинники успішності адаптації, показники адаптованості дітей вимушених 
переселенців (ступінь задоволеності собою, групою, а також різними 
сторонами своєї життєдіяльності; активне залучення у діяльність 
приймаючої громади; активність у досягненні поставлених завдань; 
соціальний комфорт; розуміння можливості реалізації власних цілей у 
майбутньому; соціально-педагогічна підтримка приймаючої громади).  

Наголошено, що адаптація є взаємозумовленим впливом дитини-
переселенця та її соціального оточення, а успішність адаптації залежить 
не лише від індивідуально-психологічних особливостей особистості 
дитини, але й від готовності нового соціального оточення до сприйняття 
такої дитини. 

Ключові слова: діти вимушених переселенців, адаптація, соціальна 
адаптація, культурний шок, соціальна підтримка, професійна соціальна 
робота. 

 
Маркова Н. В. Особенности адаптации детей вынужденных 

переселенцев 
В статье рассмотрено толкование термина «социальная адаптація», 

на основе обобщения научных концепций социальной адаптации 
мигрантов обосновано особенности адаптации детей вынужденных 
переселенцев. Автором выделены объективные (социально-экономическая 
ситуация в Украине) и субъективные (индивидуально-психологические 
особенности личности) факторы успешности адаптации, показатели 
адаптированности детей вынужденных переселенцев (степень 
удовлетворенности собой, группой, а также различными сторонами своей 
жизнедеятельности; активное привлечение в деятельность принимающей 
общины; активность в достижении поставленных задач; социальный 
комфорт, понимание возможности реализации собственных целей в 
будущем социально-педагогическая поддержка принимающей общины). 

Отмечено, что адаптация является взаимообусловленным влиянием 
ребенка-переселенца и его социального окружения, а успешность 
адаптации зависит не только от индивидуально-психологических 
особенностей личности ребенка, но и от готовности нового социального 
окружения к восприятию такого ребенка. 

Ключевые слова: дети вынужденных переселенцев, адаптация, 
социальная адаптация, культурный шок, социальная поддержка, 
профессиональная социальная работа. 

 
Markova N. Peculiarities of Adaptation of Children of Internally 

Displaced Persons 
The article deals with the interpretation of the term „social adaptation”, 

based on the generalization of scientific concepts of social adaptation of 
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migrants, the features of adaptation of children of internally displaced persons 
are justified. The author singled out the objective (socio-economic situation in 
Ukraine) and subjective (individual psychological characteristics of the 
personality) factors of the success of adaptation, the indicators of the adaptation 
of children of IDPs (the degree of satisfaction with themselves, the group, and 
various aspects of their life activity, active involvement in the activities of the 
host community; activity in achieving the assigned tasks, social comfort, 
understanding of the possibility of realizing their own goals in the future, socio-
pedagogical support the host community). Individual psychological features 
include the classical types of temperament, character, accentuation, stress and 
adaptive potential, as well as psychological states of personality (fear, anxiety, 
depression, etc.) and behavioral responses to interaction with the host 
community, on which the result of adaptation depends. 

It is noted that adaptation is the interdependent influence of the migrant 
child and his social environment, and the success of adaptation depends not 
only on the individual psychological features of the child's personality, but 
also on the readiness of the new social environment to perceive such a child. 

Key words: children of internally displaced persons, adaptation, social 
adaptation, cultural shock, social support, professional social work. 
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ВПЛИВ СКЛАДУ СІМ’Ї НА ГЕНДЕРНУ СОЦІАЛІЗАЦІЮ ДІВЧАТ 

ПІДЛІТКІВ З НОРМАЛЬНИМ І ПОРУШЕНИМ 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ 

 
Особливий вплив на формування особистісних якостей дитини 

справляє атмосфера в сім’ї. Турботливе й уважне ставлення батьків до 
дітей, щира любов до них і довіра сприяють позитивній гендерній 
соціалізації. Неуважне ставлення до дітей, сімейні сварки, розлучення, 
неповна сім’я, відсутність мати батька негативно впливають на 
статеворольову соціалізацію дівчат і хлопців. Батько і мати на власному 
прикладі показують дитині різноманітні моделі статеворольової 
поведінки. Однак вплив батьків може бути і позитивним і негативним. 
Відсутність батька у сім’ї може бути причиною виникнення у дівчат 
несміливості, невпевненості, замкнутості і недовірливості [2]. 
Дослідження Д. Логвінової показали, що дівчата і хлопці з неповних 
сімей схильні до емоційного напруження і внутрішніх конфліктів. 
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Дівчата з неповної родини проявляють високий рівень сенситивних та 
емотивних якостей, а хлопці не здатні до наполегливості і 
цілеспрямованості. Одинока мати має більш виражену установку на 
виховання дітей, ніж мати в повній сім’ї, іноді надмірна турбота матері 
призводить до формування у дитини несамостійності та 
безініціативності. Широко відомі спостереження, що діти, позбавлені 
емоційного контакту з матір’ю в перші місяці життя, ризикують в 
майбутньому вирости не здатними до встановлення міжособистісного 
контакту, уникати близьких відносин (М. Rutter, J. Langmeier, 
Z. Matejcek). У дівчаток емоційна ізоляція від матері, недостатня 
материнська любов приводять в подальшому до агресії і черствості, 
відсутності материнського інстинкту [1, с. 65]. Для доньки батько 
виступає як перший у її житті зразок чоловіка, стосовно якого 
формуються базові установки статеворольової поведінки. Цікаво, що 
дівчата, які мають виражені риси жіночності, не обов’язково копіюють їх 
у матері, можливо, у батька, який має яскраво виражені чоловічі якості 
[2, с. 63]. Однією з поведінкових реакцій характерних для дівчат 
підліткового віку є кокетство, яке інколи спостерігається і в ранньому 
дитинстві при формуванні комплексу Електри. Дівчина, начебто програє 
з батьком «залицання» з майбутнім чоловіком. Невміле поводження 
батька або його відсутність може привести до серйозних проблем у 
стосунках дорослої дівчини з протилежною статтю [4].  

Звичайно, краще, якщо дитина розвивається відповідно до 
«приписаних» її статі стереотипів. Але цей розвиток не повинен бути 
однобічним, таким, що забезпечує успішне формування рис тільки своєї 
статі, ані висока маскулінність у хлопців, ані висока жіночність у дівчат 
не є гарантом психічного і соціального благополуччя. Надмірно жіночі 
дівчата бувають тривожними, із заниженою самооцінкою та 
недостатньою самоповагою. Ускладнює життя дитини і протилежна 
особливість – недостатня статеворольова визначеність її поведінки, коли 
яскраво не проявляються ні чоловічі, ні жіночі риси [2, с. 69]. На 
формування гендерної ідентичності дитини справляють вплив не лише 
батьки, а й усі інші члени сім’ї, насамперед дорослі, а серед них бабусі, 
дідусі, брати і сестри. 

Характерною рисою дівчат підліткового віку є їх прагнення бути чи 
принаймні вважатися дорослими. З цією метою вони інколи наслідують 
не найкращі взірці оточуючої дійсності: сексуальне експериментування, 
паління, вживання наркотиків та спиртних напоїв. Підлітки в усьому 
наслідують дорослих: у моді, мові, дозвіллі, визначають діапазон 
припустимих для себе і прийнятних у їхній референтній групі дій і 
вчинків як високоморальних, так і протиправних, аморальних. Реакція 
емансипації, характерна підліткам, може проявлятися у дівчат не тільки в 
спробах уникнути впливу дорослих, а й у висміюванні, критиці звичних 
для останніх понять і цінностей – «старомодних» уявлень про дівочу 
честь, цнотливість, чарівність, жіночність, привабливість [3]. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 67

Формування статеворольової ідентичності у дівчат підліткового віку 
відбувається на фоні психосексуального розвитку, який ускладнює 
формування моральних норм і цінностей і, якщо вони не були сформовані 
в латентний період, то під час гормонального сплеску зробити це дуже 
важко. Статевий потяг у дівчат виникає у 10-12-річному віці, дещо 
запізнюється у розумово відсталих дівчат, для них, в 11-13 років ведучим 
видом діяльності залишається учбова, що гальмує розвиток свідомості. 
Вплив батька на статеворольову ідентичність дівчини в спеціальній 
психології досліджено не було, але є відомості про вплив на свідомість 
дитини матері. За даними Т. Кузьміної, у молодших школярів з розумовою 
відсталістю виявляється сильна емоційна прив’язаність до матері, яка не 
залежить від способу життя матері і її ставлення до дитини. Багато дітей 
не диференціюють негативних якостей асоціальної матері, завдяки чому 
виникає ймовірність подальшого засвоєння даних якостей такою дитиною 
та закріплення їх як моделі поведінки.  

В дослідженні проведеному нами брали участь дівчата-підлітки  
11-16 років з нормальним інтелектуальним розвитком і з розумовою 
відсталістю. При проведені дослідження на кожну дівчину була заведена 
анкета, де зазначався склад її сім’ї. Нами були порівняні показники 
гендерної ідентичності (які були визначені за допомогою методик 
«Незакінчені речення», «Малюнок людини своєї і протилежної статі», 
опитувальники О. Зарова і С. Носова, направлені на виявлення об’єктів 
ідентифікації, моделювання проблемних ситуацій) зі складом сім’ї 
дівчат. Перший фактор, що вивчався був пов’язаний з наявністю рідного 
батька, вітчима, або відсутністю чоловіка в сім’ї. 

Таблиця 1 
Вплив чоловіка (вітчим, батько) на показники статеворольової 

ідентичності (дівчата з типовим розвитком) 

 
Немає 
(N=11) 

Вітчим 
(N=26) 

Батько 
(N=83) H P 

Ставлення до батька 0 0,25 1,207 14 0,001 

Ставлення до матері 2,125 0,792 1,491 7,5 0,024 

Відношення до сексуального життя 2,042 0,917 1,307 9,6 0,008 

Ставлення до протилежної статі 1,833 -0,083 1,46 10,4 0,006 

Жіноча фігура загалом 13,5 10,333 11,805 9,4 0,009 

Схильність до порушення норм та правил 3,667 6,333 3,659 7,4 0,025 

Схильність до адиктивної поведінки 5 5,833 5,098 1,1 0,582 
 

Таблиця 2 
Вплив батька на показники статеворольової ідентичності 

(дівчата з розумовою відсталістю) 

 
Немає 
(N=69) 

Вітчим 
(N=26) 

Батько 
(N=25) H P 

Фемінність за малюнком 1,473 2,506 1,205 7,4 0,025 

Схильність до порушення норм та правил 4,774 3,333 4,167 6,3 0,044 
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З наведених таблиць, бачимо, що найкраще ставлення до батька 
виявляється у дівчат з нормальним інтелектом, яких виховує рідний 
батько, найгірше – у дівчат, які ростуть в сім’ях без батька і вітчима 
(p <0.05). Ставлення до матері на низькому рівні у дівчат, які ростуть в 
сім'ї з вітчимом, найчастіше у таких родинах мати більше уваги приділяє 
чоловікові. Найбільш позитивно ставляться до матері дівчата, які 
виховуються в материнській сім’ї (p<0.05), тобто сім’ї без чоловіка. 
Ставлення до сексуального життя найбільш демократичне у дівчат, в 
сім’ях без батька, пояснюється це авторитетом і більшою суворістю 
чоловіка в вихованні дівчини (p<0.05). В сім’ях, де дівчат виховує жінка 
(або жінки – мати і бабуся) спостерігались особливості в малюнках 
жіночої фігури: вона висока і значуща у дівчат з материнських сімей 
(p<0.05). Схильність до порушення норм і правил найвище у дівчат, які 
виховуються матір’ю і вітчимом (p <0.05), це стосується і схильності до 
адиктивної поведінки (p <0.05).  

На дівчат з розумовою відсталістю даний фактор впливає, але ж не 
так суттєво. Однак існуючі закономірності в корені відрізняються для 
дівчат з розумовою відсталістю і з нормальним інтелектуальним 
розвитком. Зокрема, показник фемінності за малюнком (відношення 
деталізації жіночої фігури до чоловічої) вище за все у дівчат, які 
виховуються в сім’ї з вітчимом (p<0.05), що вказує на менший емоційний 
зв’язок доньки з вітчимом, ніж з батьком, а схильність до порушення 
норм і правил у сім’ях, де є вітчим або батько, найнижча (p <0.05 ). 

Наступний фактор – це наявність чоловіка в сім'ї (брат, дідусь чи 
батько). 

Таблиця 3 
Дівчата з нормальним інтелектуальним розвитком 

 
Так 

(N=107) 
Ні 

(N=13) U P 
Ставлення до батька 1,085 0 243 0,004 
Ставлення до матері 1,402 2,125 73 0,052 
Ставлення до сексуального життя 1,257 2,042 50,5 0,009 
Ставлення до майбутнього 1,665 2,25 64 0,022 
Жіноча фігура загалом 11,617 13,5 55,5 0,015 
Ситуації 8,851 10 78 0,046 

 
Таблиця 4 

Дівчата з розумовою відсталістю 

 
Так 

(N=77) 
Ні 

(N=43) U P 
Фемінність за малюнком 1,696 1,235 248 0,036 
Схильність до агресії та насилля 8,37 6,778 304 0,026 

 
З наведених таблиць видно, що дівчата з нормальним 

інтелектуальним розвитком, які проживають у родині, де є чоловік 
(незалежно від того, чи є він батьком, братом або дідусем), мають краще 
ставлення до батька, в сім’ях де є чоловік дівчата краще орієнтуються в 
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статеворольових стереотипах, також, їм більш доступна фемінна роль, не 
тільки внаслідок наслідування, але й контрасту наявної маскулінної ролі. 
Ємоційна близькість з матір’ю у таких дівчат дещо нижча, тому що вони 
гармонійно взаємодіють з усіма членами родини і відсутній так званий 
гіпертрофований зв’зок з матір’ю. Таким дівчатам у майбутньому легше 
вступити в брак, зменшити емоційний зв’язок з матір’ю та взаємодіяти й 
приймати позицію чоловіка, у майбутньому вони впевнені більше, мають 
нижчий рівень «сексуальної зацікавленості», пояснюється це більш 
жорстким контролем, розвитком моральності. Вони більш компетентні в 
статеворольовій поведінці, тому що спостерігають щодня взаємостосунки 
між батьками. Краще малюють чоловічу фігуру, але не так чітко жіночу, 
порівняно з дівчатами, що живуть в «материнських сім’ях» (p <0.05). 

Даний фактор набагато менше впливає на дівчат з розумовою 
відсталістю. Дівчата з розумовою відсталістю, в сім’ях яких є чоловік, 
показують вищий рівень фемінності за малюнком чоловіка і жінки (p 
<0.05), але вони більш схильні до агресії та насильства (p <0.05). В 
дослідженнях Н. Баринової зазначено, що батько в сім’ї може впливати 
на формування у доньок маскулінної поведінки, при умові, що вони 
знаходяться в емоційній близькості, дівчата з нормальним 
інтелектуальним розвитком протиставляють маскулінні риси, а дівчата з 
порушеним інтелектом ідентифікують. Якщо проаналізувати методику 
«Незакінчені речення», то можна зробити висновок, що в сім’ях 
розумово відсталих дівчат, навіть якщо присутній чоловік, дитина не в 
змозі отримати «якісну інформацію взаємовідносин», тому залишається 
не адаптованою до проблемних ситуацій в соціумі, до спілкування з 
представниками протилежної статі, але для неї є доступні зовнішні 
відмінності і вона це показує в малюнках. Ці дівчата більш детально 
малюють жіночу фігуру, «як би вказуючи на відмінності її від чоловічої». 

Таблиця 5 
Вплив кількості дітей в сім’ї на показники статеворольової 

ідентичності Дівчата з типовим розвитком 
 1 (N=12) 2 (N=95) 3 (N=13) H P 

Ставлення до сексуального життя 1,964 1,253 1,25 6,4 0,04 
Ставлення до майбутнього 2,357 1,635 1,643 8,1 0,017 
Схильність до агресії та насилля 5,857 6,051 9,571 11,2 0,004 
Схильність до делінквентної поведінки 3,714 3,641 5,571 11,6 0,003 
Прийняття жіночої ролі 18,286 17,487 15,286 8,2 0,016 

 
Таблиця 6 

Дівчата з розумовою відсталістю 
 2 (N=67) 3 (N=53) U P 
Схильність до порушення норм та правил 3,759 5 181,5 0,008 
Схильність до делінквентної поведінки 5,586 6,273 222 0,062 

 

Серед дівчат з нормальним інтелектуальним розвитком вище рівень 
емоційно-позитивне ставлення до сексуального життя у тих, хто є 
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єдиною дитиною в сім’ї (p <0.05), так само у них краще ставлення до 
майбутнього (p <0.05), найбільш високе прийняття жіночої ролі (p <0.05), 
пояснюється особливим відношенням батьків до єдиної дитини в сім’ї, 
задоволенням її потреб і непотрібністю дитині самій боротися і 
сперечатися за свої права і інтереси. Схильність до агресії та насильства 
зростає з кількістю дітей у сім’ї (p <0.05), схильність до делінквентної 
поведінки, до порушень норм і правил так само найбільш виражена в 
сім’ях з трьох дітей і більше (p <0.05). Велика родина – це один із 
встановленних корелятів делінквентності зазначав (Fischer, 1984). 
Причина цього – соціальний статус многодітної сім’ї, більш низький 
рівень дисципліни і уваги до кожної дитини. Можливо також, що діти в 
таких сім’ях отримують менше уваги і любові з боку батьків, і тому їм 
складніше формувати просоціальние навички. Єдина дитина в сім'ї рідше 
стає делінквентною (Hirschi, West), а найбільш до делінквентності 
схильні середні за порядком народження діти (Hirschi, Leflore). 

Суттєвим для аналізу сімейних стосунків є компонент матриці, що 
відображає високий рівень зв’язку між схильністю до адиктивної 
поведінки та схильністю до агресії та насильства. Важливо відзначити, 
що перелічені показники корелюють з позитивним ставленням до батька 
(r = 0.25-0.55, p <0.05). В дослідженні Н. Барінової присвяченому 
психологічним особливостям відношення батька до доньки-підлітка, 
відзначено, що гарні стосунки з батьком, безпосередньо пов’язані з 
високою маскулінністю донки, а схильність до адитивної поведінки та 
агресії, є суто чоловічими якостями. 

Для вибірки дівчат з типовим розвитком характерною є позитивна 
кореляція ставлення до себе і до батька (r = 0,43; p ≤ 0.001), але для 
розумово відсталих дівчат цієї закономірності немає (r = -0,1; p = 0.47), 
пояснюється це більшою залежністю самооцінки розумово відсталої 
дівчини зі структурою дефекту, а не стосунками з батьком. У вибірці 
дівчат з розумовою відсталістю, чим краще ставлення до батька, тим 
вище компетентність в життєвих ситуаціях (r = 0,41; p ≤ 0.001), для 
звичайних дівчаток – навпаки (r = -0,25; p ≤ 0.05), чим краще ставлення 
до батька, тим нижче показник фемінності при моделюванні життєвих 
ситуацій, пояснюється це перевагою андрогіної моделі статеворольової 
поведінки дівчат з повних сімей з високим рівнем емоційних відношень з 
батьком, дівчата з фемінністю ближче у спілкуванні і взаєморозумінні з 
матір’ю, а не з батьком [2]. Також, характерним є те, що дівчата з 
розумовою відсталістю згадували батька, переважно позитивно, навіть, 
якщо він не проживав з ними, а дівчата з нормальним інтелектуальним 
розвитком були більш критичні, щодо батька. За словами О. Зарова, з 
народження дівчина проходить окремі періоди розвитку, в яких вона 
емоційно ближче стає то до батька, то до мати, набирає досвід, а в 
підлітковий вік обирає власну модель поведінки, щодо розумово 
відсталих, то вони якісно і кількісно відстають. Для розумово відсталих 
дівчат наявність батька в родині дає змогу більш детально ознайомитися 
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з статеворольовими взірцями поведінки і диференціювати жіночі та 
чоловічі ролі, тому показник фемінності при моделюванні проблемних 
ситуацій у цих дівчат вище. У вибірці дівчат з розумовою відсталістю, 
чим краще ставлення до батька, тим вони більш компетентні в ситуаціях, 
пов'язаних з протилежною статтю (r = 0,4; p ≤ 0.002), серед звичайних 
дівчат закономірність зворотна (r = -0, 31; p ≤ 0.02). Для дівчат з 
розумовою відсталістю емоційно теплі стосунки з батьком 
розповсюджується на прийняття «чоловічого образу» взагалі, також 
причина в перевазі органічних потреб, у дівчат з нормальним 
інтелектуальним розвитком, які мають теплі стосунки з батьком 
спостерігається формування андрогінності і адаптивного ставлення до 
проблеми сексуальності, взаємовідносин з представниками протилежної 
статі та перешкоджає розвитку досяжницького сексуального сценарію, 
який ґрунтується на почутті власної незначущості, непотрібності [4]. 

Для дівчат-підлітків, як з нормальним так і з порушеним 
інтелектуальним розвитком найбільш близький емоційний зв’зок з матір’ю 
характерний при відсутності чоловіка (батька або вітчима), але при цьому 
дівчата з нормальним інтелектуальним розвитком не вважають свою сім’ю 
взірцем для копіювання, чого не можна сказати про дівчат з розумовою 
відсталістю. Престижність і компетентність батьків відіграє позитивну 
роль для дівчат з нормальним інтелектуальним розвитком, тому що значно 
знижує їх схильність до саморуйнівної поведінки і почуття провини  
(r = -0,64; p ≤ 0.001), проте для дівчат з розумовою відсталістю, взагалі, не 
властива саморуйнівна поведінка (r = -0,36; p ≤ 0.015), пояснюється це 
особливостями дисбалансу зовнішньої та внутрішньої самооцінки 
розумово відсталої дитини (М. Матвєєва).  

З проведеного дослідження стає ясно, що соціальні фактори 
набагато менше впливають на свідомість розумово відсталих дівчат, ніж 
підлітків з типовим розвитком. Гендерна соціалізація залежить від 
наявності чоловіка і жінки в сім’ї, кількості дітей і емоційної близькості 
між членами родини. Формування статеворольової ідентичності 
проходить на фоні статевого розвитку і впливає на самооцінку, поведінку 
і міжособистісні стосунки підлітків. Для дівчат з розумовою відсталістю 
знання і прийняття свого психологічного полу не гарантує знання 
соціально-прийнятих моделей поведінки, а їх незнання приводять до 
фрустрації, агресії або пасивності. 
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Мухіна А. Ю. Вплив складу сім’ї на гендерну соціалізацію дівчат 

підлітків з нормальним і порушеним інтелектуальним розвитком  
У статті висвітлюється теоретичний та експериментальний аналіз 

зв’язку гендерної соціалізації зі складом сім’ї дівчат-підлітків з 
розумовою відсталістю і типовим розвитком. Вивчаються показники, 
якими характеризуються сім’ї, а саме, їх склад, характер і стиль 
спілкування з дитиною, наявність батька, особливості самої дитини, в 
тому числі інтелектуальні. Вивчаються критерії і показники самої 
статеворольової ідентичності, а також її вплив на структуру особистості: 
самооцінку, цінності і її поведінку. Такі методики як «Малюнок 
людини», «Незакінчені речення», бесіда з дівчатами-підлітками дали 
змогу зробити висновки стосовно значущості фігури батька для дівчини 
в кризовий період її життя, та окреслити ті параметри, які формуються у 
неї завдяки спілкуванню з батьком або чоловіком в родині, який 
демонструє для дівчини модель маскулінності.  

Ключові слова: самосвідомість, ідентичність, стать, роль, розумова 
відсталість, підліток, батьки. 

 
Мухина А. Ю. Влияние состава семьи на гендерную 

социализацию девушек подростков с нормальным и нарушенным 
интеллектуальным развитием 

В статье освещается теоретический и экспериментальный анализ 
связи гендерной социализации с составом семьи девочек-подростков с 
умственной отсталостью и типичным развитием. Изучаются показатели, 
которыми характеризуются семьи, а именно, их состав, характер и стиль 
общения с ребенком, наличие отца, особенности самого ребенка, в том 
числе интеллектуальные. Изучаются критерии и показатели самой 
полоролевой идентичности, а также ее влияние на структуру личности: 
самооценку, ценности и ее поведение. Такие методики как «Рисунок 
человека», «Незаконченные предложения», беседа с девочками-
подростками позволили сделать выводы относительно значимости 
фигуры отца для девушки в кризисный период жизни, и определить те 
параметры, которые формируются у нее благодаря общению с отцом или 
мужчиной в семье, демонстрирующий для девушки модель 
маскулинности. 

Ключевые слова: самосознание, идентичность, пол, роль, 
умственная отсталость, подросток, родители. 
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Mukhina A. The Influence of Family Composition on the Gender 
Socialization of Adolescent Girls with Normal and Disrupted Intellectual 
Development 

The article deals with the theoretical and experimental analysis of the 
relationship of gender socialization with the composition of the family of 
teenage girls with mental retardation and typical development. We study the 
indicators that characterize families, namely, their composition, the nature and 
style of communication with the child, the presence of the father, the 
characteristics of the child, including intellectual ones. The criteria and 
indicators of the sex-role identity itself, as well as its influence on the 
personality structure: self-esteem, values and its behavior are studied. 
Formulation of statistic purposes is to take place on the background of 
statistical digestion and on the self-determination, the behavior of the mass 
media, and the stunts of writers. Such techniques as "Man's Drawing", 
"Unfinished Proposals", a conversation with teenage girls made it possible to 
draw conclusions about the importance of the figure of a father for a girl 
during a crisis period of life, and to determine those parameters that are 
formed through her communication with her father or a man in the family, 
demonstrating for the girl a model of masculinity. 

Key words: self-consciousness, identity, gender, role, mental retardation, 
teenager, parents. 
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МЕТОДИ І ПРИЙОМИ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

Сьогодні система освіти України зазнає глобальних змін ‒ уведено 
в дію новий закон про освіту, розроблено нові стандарти дошкільної та 
початкової освіти, розроблено концепцію нової української школи, яка 
розпочинає роботу з 1 вересня 2018 р. Це пов’язано з тим, що у світі 
змінюються акценти у професійних вимогах, що ставляться до фахівця. 
Такі реформи потребують не тільки змін у системі дошкільної та 
шкільної освіти, а й у професійній підготовці майбутніх фахівців. 

Проблемі соціалізації студентів, психологічному та педагогічному 
аспектам, присвячено значно кількість праць вітчизняних та зарубіжних 
дослідників, зокрема, М. Алексєєва-Вовк, І. Бех, А. Капська, 
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Н. Лавриченко, М. Лукашевич, С. Марченко, Л. Міщик, С. Розін, 
С. Савченко, С. Сергейчик, С. Харченко, О. Язловецька та ін. У свою 
чергу дослідниками професійної соціалізації є А. Деркач, С. Іконников, 
С. Максименко, В. Нечаєва, Т. Парсонс, М. Пірен, Н. Перінський, 
Н. Смелзер, П. Сорокін, Ю. Трофімов, Ф. Філіппова. 

Питання формування критичного мислення також активно 
розглядається в науковому дискурсі: Дж. Андерсон, Дж. Брунер, 
С. Міллер, С. Терно, О. Пометун, Р. Стернберг, Д. Халперн.  

Професіонал ХХІ ст., щоб бути затребуваним на ринку праці, має 
володіти певною низкою умінь і навичок, зокрема критично мислити, 
мати здатність розв’язувати проблеми та самонавчатися та адаптуватися 
до умов навчання в інших культурах та суспільствах, тобто бути 
професійно соціалізованим. Особливо важливими ці якості є для вчителів 
початкової школи, які передадуть ці уміння й навички майбутньому 
поколінню людства. Однак, розпочинати здійснювати процес 
професійної соціалізації майбутніх учителів початкової школи необхідно 
під час навчання у закладі вищої освіти. 

Метою нашої статті є представлення методів і прийомів 
критичного мислення у процесі професійної підготовки як засобу 
соціалізації майбутніх учителів початкової школи. 

Важливим, у світлі нашого дослідження, є визначення поняття 
«соціалізація», тому коротко розглянемо зміст цієї дефініції. 

Словник іншомовних соціокультурних термінів розкриває цей 
термін  як процес засвоєння людським індивідом певної системи знань, 
норм та цінностей, який дозволяє йому функціонувати як повноправний 
член суспільства [6]. 

У свою чергу в культурологічному словнику представлено дещо 
інше визначення соціалізації, де провідним фактором є утвердження 
людини як особистості й наголошено на її активній участі в суспільному 
житті: «Соціалізація людини» – процес перетворення людської істоти на 
суспільний індивід, утвердження її як особистості, включення у 
суспільне життя як активної і дійової сили [3]. 

Поняття соціалізації є надзвичайно складним та багатоаспектним. 
Науковці (О. Дікова, А. Іванченко, М. Лукашевич, Л. Мардахаєв, 
А. Сбруєва,) виокремлюють такі види соціалізації особистості: статево-
рольова, сімейна, професійно-трудова, субкультурно-групова. 

Однак, з огляду на те, що ми будемо говорити про соціалізацію у 
процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи, 
більш точним є поняття «професійна соціалізація», яке є вихідним 
поняття «соціалізація». 

Услід за І. Сидоренко, під професійною соціалізацією будемо 
розуміти багатоплановий, суперечливий процес входження індивіда в 
професійне середовище, засвоєння професійного досвіду й активне 
відтворення знань, норм і цінностей, які необхідні для входження в 
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суспільні процеси і функціонування як повноправного члена трудового 
колективу [5, с. 113]. 

Нам імпонує думка І. Грицюка, який наголошує на тому, що 
«процес професійної соціалізації передбачає особистісну активність, 
оскільки взаємодія та вплив на систему соціальних зв’язків та відносин 
вимагає прийняття певного рішення і включає в себе набір 
характеристик, таких як цілеутворення, мобілізацію суб’єкта діяльності, 
побудову стратегій діяльності [2, с. 93]. 

Саме заклад вищої освіти є інститутом професійної соціалізації 
особистості, яка здійснюється під час навчально-виховного процесу. 

Методи і прийоми критичного мислення, на нашу думку, є 
ефективним засобом соціалізації майбутніх учителів початкової школи, 
оскільки саме критичне мислення дозволяє проявляти пізнавальну 
активність, яка, у свою чергу, допоможе індивіду набути адекватних 
професійних умінь і навичок та активно включитися в професійну 
діяльність. 

Підсумовуючи дослідження науковців щодо критичного мислення 
І. Горохова зазначає, що критично мислити – значить усвідомлено 
оцінювати, міркувати, мислити, тобто проявляти людиною психічну, 
емоційну, пізнавальну активність, що повинна бути спрямована на 
вирішення конкретної проблеми [Горохова]. 

Крім того, на користь критичного мислення як засобу соціалізації 
майбутніх учителів початкової школи свідчить і те, що критичне 
мислення є мисленням соціальним. Воно починається з постановки 
запитань і з’ясування проблем, які потрібно вирішити, прагне до 
переконливої аргументації [7, с. 10]. 

Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи 
відбувається під час навчального процесу за цілою низкою дисциплін, які 
в навчальному плані студентів спеціальності «Початкова освіта» діляться 
на обов’язкові та вибіркові освітні компоненти. 

У дослідженнях, присвячених проблемі формування критичного 
мислення, загальноприйнято виокремлювати декілька послідовних етапів 
формування критичного мислення, яких доцільно дотримуватися на 
заняттях професійного циклу:  

 сприйняття інформації з різних джерел; 
 аналіз різних точок зору, вибір власної точки зору; 
 зіставлення з іншими точками зору; 
 добір аргументів на підтримку обраної позиції; 
 прийняття рішення на основі доказів [8, с. 205]. 
Відповідно, пізнавальний процес під час викладання дисциплін 

професійного спрямування для майбутніх учителів початкової школи має 
бути побудований за наступною моделлю (див рис 1.). 

Розглянемо кожен етап моделі окремо.  
1. Виклик ‒ демонстрація студентами первинних знань, знань з 

суміжних дисциплін, які можуть бути в нагоді під час вивчення тієї чи 
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тієї теми. 
2. Осмислення ‒ робота з інформацією за темою заняття. 
3. Рефлексія ‒ синтез отриманих знать, висновки, приймання 

оптимальних рішень. 
 

 
Рис. 1. Модель пізнавального процесу під час викладання дисциплін 
професійного спрямування для майбутніх учителів початкової школи 

 
Процес роботи над формуванням критичного мислення у процесі 

професійної підготовки як засобом соціалізації майбутніх учителів 
початкової школи буде успішним, якщо викладач буде дотримуватися таких 
особливостей навчального процесу (О. Пометун, І. Сущенко) [4, с. 12]: 

 у навчання включаються завдання, вирішення яких вимагає 
високого рівня (аналізу, синтезу, оцінки); 

 навчальний процес організований як дослідження певної теми, 
яке виконується шляхом інтерактивної взаємодії учасників навчального 
процесу; 

 результатом навчання визначається вироблення власних суджень 
через застосування до інформації адекватних прийомів мислення; 

 викладання в цьому процесі є стратегією постійного оцінювання 
цих результатів з використанням зворотного зв’язку «студент ‒ 
викладач» на основі дослідницької активності студентів у групі; 

 критичне мислення вимагає від учнів достатніх навичок 
оперування доказами та формулювання суджень, умовиводів, здатність 
застосовувати графіки і схеми у вирішенні актуальних завдань, 
знаходити та інтерпретувати оригінальні документи та джерела 
інформації, аналізувати аргументи, обґрунтовувати висновки. 

На заняттях усіх циклів професійної підготовки доцільним буде 
використання саме методів і прийомів формування критичного мислення: 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 77

 методи і прийоми роботи з різними видами текстів: читання з 
зупинками, метод опорних слів, подвійний щоденник, припущення на 
основі запропонованих термінів, спрямоване читання, читання в парах, 
«Еліас» та ін.; 

 наочні методи і прийоми організації інформації: асоціативний кущ, 
бортовий журнал, діаграм Венна, дерево передбачень, картографування 
тексту, порівняльна таблиця, денотатний граф, «фішбон» та ін.; 

 постановка запитань: «почережні запитання», «товсті» і «тонкі» 
запитання», уточнюючі запитання, «читаємо і запитуємо», 6 Ч та ін.; 

 навчальні дискусії: вирішення проблем, «два кола», дерево 
рішень, дискусія, займи позицію, неперервна шкала думок, РАФТ та ін.; 

 методи рефлексії ‒ есе, «залиште за мною останнє слово», «лінія 
цінностей», листи самооцінювання, метод «6 капелюхів» та ін. 

Досвід роботи показує, що використання цих методів і прийомів 
критичного мислення у процесі професійної підготовки майбутніх 
учителів початкової школи є ефективним засобом соціалізації. Студенти 
охоче беруть участь у всіх етапах заняття, визначають проблему, що 
виникає перед ними, учаться перевіряти отриману інформацію, 
визначають наявність чи відсутність підтексту в інформації, враховують 
альтернативні точки зору, синтезують отримані знання, роблять 
висновки та приймають оптимальні рішення. Набуття таких умінь 
дозволяє успішно професійно соціалізуватися.  

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в розробці системи 
роботи з формування критичного мислення у процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів початкової школи. 
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Починкова М. М. Методи і прийоми критичного мислення у 

процесі професійної підготовки як засіб соціалізації майбутніх 
учителів початкової школи 

У статті представлено особливості використання методів і прийомів 
критичного мислення у процесі професійної підготовки як засобу 
соціалізації майбутніх учителів початкової школи. У взаємозалежності 
розкрито поняття «соціалізація», «професійна соціалізація», «критичне 
мислення». Зроблено акцент на тому, що критичне мислення є 
мисленням соціальним. Визначено декілька послідовних етапів 
формування критичного мислення, яких доцільно дотримуватися на 
заняттях професійного циклу. Продемонстровано модель пізнавального 
процесу під час викладання дисциплін професійного спрямування для 
майбутніх учителів початкової школи із застосуванням методів і 
прийомів критичного мислення. Виокремлено особливості процесу 
роботи над формуванням критичного мислення. Наведено перелік 
методів і прийомів критичного мислення, які виступатимуть ефективним 
засобом професійної соціалізації майбутніх учителів початкової школи. 

Ключові слова: соціалізація, професійна соціалізація, критичне 
мислення, майбутні учителі початкової школи. 

 
Починкова М. Н. Методы и приемы критического мышления в 

процессе профессиональной подготовки как средство социализации 
будущих учителей начальной школы 

В статье представлены особенности использования методов и приемов 
критического мышления в процессе профессиональной подготовки как 
средства социализации будущих учителей начальной школы. Во 
взаимозависимости раскрыто понятие «социализация», «профессиональная 
социализация», «критическое мышление». Сделан акцент на том, что 
критическое мышление является мышлением социальным. Определены 
несколько последовательных этапов формирования критического 
мышления, которых целесообразно придерживаться на занятиях 
профессионального цикла. Продемонстрировано модель познавательного 
процесса во время преподавания дисциплин профессионального 
направления для будущих учителей начальной школы с применением 
методов и приемов критического мышления. Выделены особенности 
процесса работы над формированием критического мышления. Приведен 
перечень методов и приемов критического мышления, которые будут 
выступать эффективным средством профессиональной социализации 
будущих учителей начальной школы. 
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Pochinkova M. Methods and Techniques of Critical Thinking in the 

Process of Vocational Training as a Means of Socialization of Future 
Primary School Teachers 

The article describes the features of using methods and techniques of 
critical thinking in the process of vocational training as a means of socializing 
future teachers of primary school. In interdependence, the notion of 
"socialization", "professional socialization", "critical thinking" is revealed. 
The emphasis is placed on the fact that critical thinking is social thinking. 
Several successive stages in the formation of critical thinking have been 
identified, which it is advisable to adhere to in the occupations of the 
professional cycle. The model of the cognitive process during the teaching of 
disciplines of a professional direction for future primary school teachers is 
demonstrated using methods and techniques of critical thinking. The features 
of the process of work on the formation of critical thinking are singled out. 
The list of methods and methods of critical thinking that will be an effective 
tool for professional socialization of future primary school teachers is given. 

Key words: socialization, professional socialization, critical thinking, 
future primary school teachers. 
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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА ЦЕРКВОЮ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ  
 
Зусилля світової спільноти спрямовані на пошуки шляхів подолання 

сучасних викликів детермінованих стрімким розвитком науково-технічного 
прогресу. Однак, біль і страждання, які відчула кожна українська родина 
внаслідок військового конфлікту на Сході України та анексії Криму 
активізують міждисциплінарне дослідження проблеми сепаратизму. 

Зародившись у період Середньовіччя сепаратизм, як ідеологія 
боротьби за незалежність підневільних територій забирав життя, руйнував 
домівки, знищував культурні надбання різних народів. Найбільше схильні 
до виникнення вогнищ сепаратизму молоді держави. Відомо чимало 
проблемних регіонів на пострадянських теренах, наприклад: Чечня, 
Дагестан, Осетія, Курдистан, Бадашхан та ін. Протистояння спалахують у 
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різних частинах світу, зокрема в Каталонії, Ірландії, Афганістані, 
Пакистані, Філіпінах, Бірмі, Сомалі, тощо. Активізуються етнічно-
конфесійні, соціально-економічні та політичні конфлікти при наявності 
внутрішнього керівництва/лідера та зовнішнього чинника.  

Підігрівання сепаратистських настроїв спостерігаємо як на 
західному так і на східному прикордонні України. Багаторічне зволікання 
із вирішенням проблеми сепаратизму уможливило збройний конфлікт у 
південно-східних регіонах України, що створило загрозу цілісності 
держави та небезпеку для життя і здоров’я громадян. Однак, сепаратизм 
продовжує дестабілізувати внутрішнє життя держави, негативно 
позначається на міжнародних стосунках. 

Світовою спільнотою поряд із політичними механізмами 
напрацьовано досвід боротьби із сепаратизмом національними та 
міжнародними організаціями ОБСЄ, НАТО, ЄС, США, ООН, 
різноманітними силовими структурами. Але не належним чином 
використовуються внутрішні джерела українського суспільства. Упродовж 
української історії відповідальність за долю народу, збереження його 
національного єства, духовності, культури несла християнська церква. 
Виходячи із беззаперечності авторитету християнської церкви в 
українському суспільстві доцільно з’ясувати шляхи використання 
соціального капіталу церкви в умовах сучасних викликів.  

Дослідження такого складного феномену, як сепаратизм вимагає 
врахування праць політологів [14]. Всебічний аналіз проблеми вимагає 
врахування поглядів керівництва держави, політиків, представників 
різних суспільних груп [1; 2; 4; 5; 8]. Важливою для виявлення 
можливостей церкви у консолідації українського суспільства є позиція 
українського духовенства [3; 7; 10; 11; 13; 15]. 

Метою статті є з’ясувати можливості використання соціального 
капіталу християнської церкви для боротьби із проявами сепаратизму. 
Завдання: 1) розкрити роль церковних інституцій у виникненні 
сепаратизму; проаналізувати погляди влади, представників різних 
християнських конфесій на участь церкви у конфліктах… 

Аналіз ідеологічного підґрунтя сепаратизму через призму наукових 
концепцій суспільного розвитку проведений О. Цебеко вказує, що 
пусковим механізмом активізації конфлікту є сприйняття ідеології 
сепаратизму регіональним суспільством [14]. На визначальному значенні 
національно-світоглядної орієнтації і цінностей українців у творенні 
держави та національних ідеалів наголошував ще століття перед цим 
фундатор «вольового» націоналізму Д. Донцов [5, с. 18] В залежності від 
ставлення місцевого населення до підтримки радикальних варіантів 
регіональних конфліктів і бачення перспектив загальнодержавного 
розвитку конфлікт переходить в активну фазу або нейтралізуються. Саме 
позиція громадян виступає індикатором можливості або неможливості 
врегулювання конфліктів. Таким чином, можна стверджувати, що 
сепаратизм безпосередньо пов’язаний із культурно-історичним 
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розвитком регіону, впливає на позиції населення і навпаки визначає їх. 
Разом з тим, у ньому віддзеркалюється соціально-економічний розвиток 
суспільства та ефективність менеджменту центральної влади. В епоху 
глобалізації сепаратизм опираючись на ідею етнічного націоналізму 
претендує на домінування певної культурно-етнічної групи над іншими, 
заперечує ідеологію громадянського націоналізму і перешкоджає 
формуванню громадянського суспільства. 

На відміну від світських ідеологів сепаратизму, які можуть прийти 
до порозуміння із центральною владою, отримавши певний рівень 
автономії, небезпека релігійного сепаратизму – у закликах до збройної 
боротьби за віру. Розглядаючи проблему, що виникла на сході України 
не можливо ігнорувати релігійний чинник. На думку українського 
дослідника Т. Антошевського окупація Криму, а згодом і війна на Сході 
супроводжувалися пропагандистськими виступами предстоятеля 
Російської Православної Церкви Патріарха Кирила (Гундяєва), що події 
там розгортаються на ґрунті релігійного конфлікту. Підтримувалась така 
версія подій очільником Кремля, В. Путін заявляв, що він «визволяє» 
православних «рускоязичних» християн в Україні, та захищає від нападів 
на православні церкви в південній і східній Україні [13].  

За статистичними даними Департаменту у справах релігій та 
національностей Міністерства культури України на території країни 
мирно співіснують понад пів сотні різних релігійних конфесій, що не 
характеризуються як православні, а залишається толерантним у 
міжконфесійних стосунках [6]. Якщо говорити про проблеми вживання 
української та російської мови, то варто визнати, що відмінності між 
реальними і формальними статусами цих мов справді стали причиною 
непорозумінь та ідеологічної конфронтації. На мовних відмінностях 
громадян різних частин України активно спекулюють не тільки іноземні 
а й вітчизняні політики провокуючи ідеологічну конфронтацію. 

Українське духовенство відзначає плив політики Кремля на 
світоглядні трансформації предстоятеля РПЦ. Перед своїм обранням на 
патріарший престол владика Кирил вважався швидше ліберальним, 
прозахідним архієреєм. Намагаючись утвердити в свідомості віруючих 
несумісність православ’я з національно-державною консолідацією 
українського суспільства, патріарх Кирило заявив, що, починаючи з 
Майдану, «розкольники» під прикриттям антитерористичної операції 
здійснюють релігійну війну проти віри [11]. Очевидно становище 
очільника РПЦ вимагає від духовної особи пожертвувати морально-
етичними засадами і виступити збирачем російських земель. Російський 
патріарх Кирило всупереч релігійним законам благословив братовбивчу 
війну з українцями, хоча кровопролиття і вбивство є найстрашнішим 
гріхом у християн.  

Користуючись суспільною довірою церквою поширювався міф про 
існування етнічних відмінностей між населенням південно-східних 
регіонів від інших частин України. Топовими ідеями провокацій стали 
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вживання російської на противагу українській мові та залежність 
християнської віри від підпорядкування Київському або Московському 
патріархатам. Завдяки загостренню суспільної уваги на надуманих 
етнічно-релігійних протиріччях у свідомості населення Сходу та Півдня 
формувалась ненависть та вороже ставлення до українського народу. 

Ситуація нагніталась звинуваченнями української церкви київської 
традиції як агресивного провокатора війни на сході України. Подібні 
перекручування реальних подій викликали осуд у національно свідомої 
частини українського духовенства. Так, УПЦ КП вважає безпідставними 
та недоречними звинувачення РПЦ, як такі, що повністю ігнорують його 
головну причину – російську збройну, політичну, економічну та 
інформаційну агресію проти України, порушення Росією міжнародних 
угод і норм міжнародного права. На думку керівництва УПЦ КП, єдність 
православних вірників повинна бути не об’єктом політики та 
домовленостей закордонних релігійних центрів, а повноцінним і 
рівноправним суб’єктом відносин між Церквами та екуменічної 
співпраці, досягнення цього – спільне завдання поки що поділених 
Церков в Україні, а також Української держави і суспільства.  

Суголосним є бачення Глави УГКЦ Святослава Шевчука, який 
вказує, що війна на Сході є результатом російської агресії, тому не може 
вважатись етнічним або релігійним конфліктом. Йдеться про конфлікт 
двох проектів, двох бачень нашого майбутнього: просування вперед до 
європейських принципів, або в минуле – в «російський світ». 
Архієпископ наголошує, що те, що згідно з «історіософією» РПЦ 
українських греко-католиків не існує, підтверджує ігнорування 
російською стороною існування української нації і ставить під сумнів 
українську державу, історію, мову та українську культурну спадщину 
[10]. Святослав Шевчук вбачає природнє вирішення конфесійних 
конфліктів православної церкви на території України у єдності і вважає 
за доцільне створення церковної структури, яка мала б, де-факто, статус 
державної Церкви [3]. 

Зважаючи на те, що український народ був завжди глибоко 
віруючим, його виховні традиції базувались на християнських засадах, 
зацікавлення викликає яким чином закріпилась псевдохристиянська 
риторика сепаратистського характеру в свідомості населення південно-
східної частини України. Арґументовано пояснює ситуацію архієпископ 
Харківський і Полтавський Ігор (Ісіченко). Він переконаний, що 
релігійність населення цього регіону формувалася поза Церквою, тобто 
викривлення самосвідомості населення територій охоплених 
сепаратизмом виникли через десятиліття державної заборони катехизації, 
яка б дала дітям, молоді та дорослим можливість зрозуміти основи релігії 
і закласти на все життя фундамент християнського вчення [7]. У 
усталеній українській традиції релігійне виховання розпочинається в 
сімейному колі, дітей катехизують вдома мама чи бабуся, згодом цю роль 
виконує священик під час проповідування.  
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Проблема посилилась із заміною у загальноосвітніх закладах 
Донецької, Луганської та частково Харківської областей навчального 
предмету «Християнська етика» на «Основи православної культури», у 
змісті якого релігійність зводиться до етнокультурного рівня, 
християнська віра трактується як обрядовість. Тяглість релігійних 
традиції у цих регіонах була перервана радянською владою й 
ментальність населення формувалась під впливом субкультур, забобонів 
та місцевих звичаїв. Православна ж етика сприймалася крізь призму 
засвоєних у дитинстві тоталітарних стереотипів, наприклад: «конкретні 
донецькі пацани», «порожняк не гонять», тощо. Таким чином 
сформувався стереотип власної невизнаної винятковості. Підростаючі 
покоління українців позбавлених релігійного виховання утворили основу 
нового дехристиянізованого соціуму. Однак, не останню роль відіграв 
світогляд самого духовенства. В основній масі вишколене в російських 
духовних закладах та висвячене російськими «братами» воно не 
прагнуло виконувати душпастирську місію на ширших засадах, ніж 
обрядово-церковні, тому й не могло формувати духовність віруючих у 
національно-державницькому контексті. 

Підтверджують наведене, дані TNS MMI дослідження ціннісно-
світоглядних позицій православних вірників різних регіонів країни: 
більша схильність до консерватизму і індивідуалізму, відсутність 
соціальної активності виявлена у православних південно-східних регіонів 
України. Тоді як, православні центрально-західних регіонів 
характеризуються підвищеною відкритістю здатністю до новаторства, 
орієнтованістю на сімейні цінності [9]. 

Не варто ігнорувати спалахи сепаратизму і на Західній Україні, де 
найвищий відсоток віруючих (понад 75%) християн в переважній 
більшості вони є вірниками Греко-Католицької Церкви, яка не припиняла 
своєї діяльності навіть у роки більшовицьких репресій. Вірники греко-
католицької конфесії є відносяться до Української Греко-Католицької 
Церкви, яка є найбільшою Східною Католицькою Церквою у світі 
(3 765 громад) або автономної Мукачівської греко-католицької єпархії 
(464 громад).  

В рамках нашого дослідження увагу привертає Мукачівська греко-
католицька єпархія, географічні межі якої співпадають в уявленні 
сучасників територіально-адміністративними межами Закарпатської 
області. Закарпаття вважається найбільш специфічним регіоном західної 
України у розрізі національної та конфесійної структури населення. 
Незважаючи на запевнення представників влади про контрольованість 
ситуації, час від часу в силу різних суспільно-політичних чинників 
питання етнічно-релігійної ідентифікації місцевого населення 
загострюється [12].  

На відміну від східного закарпатський різновид етнічного 
націоналізму має глибоке історичне коріння і викристалізувався ще в 
середині ХІХ століття. Його зародження пов’язане із спробою 
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визначення самостійного статусу автохтонів Закарпаття під впливом ідей 
слов’янського національного відродження. В умовах перебування краю в 
складі іноземних держав, дезорієнтованими і поділеними 
адміністративними кордонами закарпатські українці зберегли власну 
мову, культуру, церковно-конфесійну традицію. Проте багаточисельні 
спроби денаціоналізація місцевого населення в різні історичні періоди 
угорською, австрійською або чеською владою, відсутність власної 
держави створили сприятливі умови для спекуляцій навколо визначення 
ідеалу національної свідомості закарпатців.  

На думку професора Л. Белея сутність проблеми в тому, що частина 
автохтонів не ідентифікуються як українці, хоча мають на це законне 
право. Небезпеку становить невизнання української духовної та 
матеріальної культури закарпатців, яке в результаті маніпуляцій 
політтехнологів стало предметом спекуляцій: шантажу регіональною 
владою Києва та заробітку європейських та американських грантів на 
підтримання нацменшин краю. Вінцем технологічних розробок стало 
створення ілюзії про існування такої фікції як «русинський» етнос [2, 
с. 306–308]. На наш погляд, таке використання давньої самоназви 
українців – немає жодного пояснення і є абсурдним. 

Здивування викликає невігластво інтерпритаторів щодо 
використання як інструменту маніпуляцій статусу eclesia sui juris («свого 
права») Мукачівської греко-католицької єпархії, вірянами якої є 
переважно етнічні українці. Статус «своє право» надає 
самостійність/автономність єпархії та безпосередню підпорядкованість 
напряму Ватикану. Від часу створення Мукачівська греко-католицька 
єпархія (1771) була підпорядкована митрополичій юрисдикцієї 
угорського католицького Естергомського примаса. Внаслідок 
багатовікової боротьби закарпатських вірників за звільнення від 
угорської церковної ієрархії у 1937 році папою Пієм ХІ було надано 
статус eclesia sui juris. 

Починаючи з 1949 року Мукачівська греко-католицька єпархія, так 
само як Українська Греко-Католицька Церква в Радянському Союзі, була 
поза законом та діяла в підпіллі. В часі підпілля мученицькою смертю на 
Закарпатті загинуло 36 священиків, багато було заарештовано і 
репресовано. В часи підпілля активізувались контакти між Мукачівської 
греко-католицькою єпархією і УГКЦ. Висвячений 1987 року у Львові 
єрархом УГКЦ Софроном (Дмитерком) на єпископа Іван Маргітич 
очолив рух закарпатського духовенства за об’єднання із УГКЦ, але 
частина місцевого духовенства очолювана єпископом-емеритом Йоаном 
(Семедієм) вагалася. У 1993 році із Ватикану на Закарпаття було 
делеговано дипломата, архиепископа кардинала Франческо Коласуоно. 
За підсумками його візиту У 1993 році було збережено статус eclesia sui 
juris для Мукачівської греко-католицької єпархії і розроблено план, 
згідно з яким Мукачівська єпархія повинна бути піднесена до митрополії 
та увійти як автономна в УГКЦ, проте він так і не реалізований. 
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Доречно навести бачення проблеми автономного статусу чинним 
керівництвом Мукачівської греко-католицької єпархії. Єпископ Мілан 
Шашік вважає, що між УГКЦ та Греко-Католицькою Церквою 
Закарпаття склались добрі стосунки завдяки давній традиції співпраці та 
взаємної підтримки. Владика відзначає що, душпастирське завдання 
Церкви є спільним, тому не можливо вважати закарпатське греко-
католицьке духовенство частиною якоїсь іншої Церкви, це значить, що 
належимо до єдиної Церкви і співпрацюємо. Сьогодні Європа працює в 
напрямку об’єднання, тому дійсно потрібно завжди шукати те, що 
можемо зробити спільно для добра Вселенської Церкви і місцевої 
Церкви, в якій живемо [15]. 

Автономний статус Мукачівської греко-католицької єпархії має 
дуже важливий національно-культурний вимір і перебуває під контролем 
громадськості, яка дає відсіч спробам дезінтеграції української нації, 
деформацію її духовної культури під приводом збереження церковної 
своєрідності. Потрібно відмітити провідну роль товариства «Просвіта» у 
відстоюванні українських національних інтересів на Закарпатті, члени 
якої ініціювали в 2011 році створення організації «Закарпатська греко-
католицька спілка імені владики Івана Маргітича». Принагідно 
зауважимо, що іменування спілки на честь єпископа Маргітича не 
випадкове, та є уособленням патріотизму, непохитної сили духу, 
незламної віри у народ. На світоглядне формування Івана Маргітича 
вплинуло членство у «Пласті» та «Просвіті», добровільне служба у 
Карпатській Січі, священицька робота підпільний Греко Католицькій 
Церкві, репресії радянської влади. Після реабілітації Іван Маргітич був 
першим священиком, що зважився відслужити Службу Божу 
українською мовою (1989) на Закарпатті. За його ініціативою, було 
проведено відкритий, гласний плебісцит, щодо позиції парафіяльних 
громад єпархії стосовно об’єднання із УГКЦ. 

Активісти спілки вважають, що в Закарпатті назріла потреба 
створення організації, яка об’єднала б українську греко-католицьку 
громадськість області і продовжила духовне служіння рідному народу 
започатковане єпископом Іваном Маргітичем. Метою створення спілки 
проголошено духовно-патріотичну діяльність. Серед завдань виділимо як 
вагомі: 1) популяризацію української мови, сприяння утвердженню її 
використання як під час Богослужінь, та у всіх інших сферах діяльності 
Мукачівської греко-католицької єпархії; 2) входження Мукачівської 
Греко-католицької єпархії у єдину Українську Греко-католицьку Церкву 
із перспективою перетворення її в Український Греко-католицький 
патріархат; 3) наукова, освітня, просвітницька та виховна робота, 
4) пропагування та поширення духовності, християнських цінностей, 
моралі, національних традицій, здорового способу життя [8]. 

Все вищенаведене дає підстави стверджувати, що діяльність 
духовенства є дієвим інструментом формування національної єдності 
українців. Активна громадська позиція віруючих та національно-
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патріотична спрямованість їх духовних лідерів уможливлює припинення 
спроб сепаратизму. Спільною є позиція громадськості, прогресивної 
частини духовенства та керівництва найбільш масових релігійних 
конфесій щодо нагальної необхідності створення єдиної незалежної 
української церкви. 

На противагу засиллю чужоземних технологій українські політики 
на початку 90-х років пропонували створити українську національну 
церкву. Однак, експерти вказували на неспроможність знайти консенсус 
у взаємостосунках між православними цервами, які після проголошення 
незалежності України розкололися. Події на Сході та Півдні спонукали 
до зміни поглядів щодо релігійної єдності в усіх сегментах українського 
суспільства.  

На переконання Президента України П. Порошенка мільйони 
українців хочуть мати власну церкву як атрибут незалежної держави. 
Тому, 19 квіттня 2018 р. П. Порошенко попередньо узгодивши із 
лідерами парламентських фракцій звернувся до парламенту підтримати 
його ініціативу про звернення до вселенського патріарха Варфоломія про 
надання Томосу про автокефалію православної церкві в Україні. 
Президент наголосив, що витоки української церкви започатковані у 
Константинополі понад 1000 років, ми ненавидимо стереотип, ніби ми – 
частина радянської чи російської імперії, тому намагаємось відновити 
історичну справедливість і повернутись до європейської родини. 
Важливе значення для незалежності України має невід’ємне право 
кожного українця визначитись із церковною ієрархією та позбавити 
можливості діяльності на території держави Російської православної 
Церкви, що перетворилась на служницю спецслужб ураженої 
імперськими комплексами держави [4]. 

Президентська ініціатива була підтримана парламентом та 
патріархами УПЦ КП та УАПЦ і передана на розгляд Вселенського 
Патріарха. Підтримало ініціативу українське суспільство, зокрема 
громадське об’єднання «Першого грудня», створене на честь 20-ої 
річниці референдуму за незалежність України відомими інтелектуалами 
та громадськими діячами з метою становлення вільного народу України, 
об'єднаного спільними духовними вартостями, здатного творити 
моральну політику, справедливу економіку та соціальне благо. У заяві 
ініціативної групи від 3 травня 2018 зазначено, що розглядати питання 
автокефалії не можна як суто церковне, а й як чинник духовної безпеки 
та національно-державної перспективи України. Тому варто сподіватись, 
що отримання Томосу про автокефалію нормалізує канонічний статус й 
церковне життя тих православних вірян. Учасники групи переконані, що 
автокефалія православної церкви України необхідна для того, щоб 
звільнитися від церковного диктату Москви [1]. 

Отже, порушена проблема вказує на вагому роль церкви у 
національно-державницькій консолідації українського суспільства та 
окреслює залежність поширення сепаратизму від ідеологічної орієнтації 
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лідерів релігійних конфесій. Відсутність духовного виховання та 
релігійної освіти створює сприятливе підґрунтя для використання 
віруючих для  етнополітичних конфліктів. Суспільство з перерваною 
тяглістю духовності не здатне ефективно протистояти викликам 
сучасності. Гідне місце у світовому співтоваристві нашій державі може 
забезпечити спільна позиція духовенства, громадськості, культурно-
освітніх інститутів та влади до питань релігійної свободи в Україні, 
міжконфесійного миру, готовності до об’єднання та націєтворення.  
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Розлуцька Г. М. Формування національної єдності 

українського суспільства церквою в умовах сучасних викликів  
У статті розкрито роль церкви у національно-державницькій 

консолідації українського суспільства. Встановлено залежність 
поширення сепаратизму від ідеологічної орієнтації лідерів релігійних 
конфесій. Стверджується, що діяльність духовенства є дієвим 
інструментом формування національної єдності українців. Активна 
громадська позиція віруючих та національно-патріотична спрямованість 
їх духовних лідерів уможливлює припинення спроб сепаратизму. 
Виявлено, що відсутність духовного виховання та релігійної освіти 
створює сприятливе підґрунтя для використання віруючих для 
етнополітичних конфліктів. Суспільство з перерваною тяглістю 
духовності не здатне ефективно протистояти викликам сучасності. 
Констатовано, що національна єдність духовенства, громадськості, 
культурно-освітніх інститутів та влади забезпечить подолання в масовій 
свідомості викривлень спричинених радянським минулим та згуртує 
українців для національного державотворення. 

Ключові слова: національна єдність, українська церква, духовність, 
духовне виховання, релігійна освіта. 

 
Розлуцкая Г. Н. Формирование национального единства 

украинского общества церковью в условиях современных вызовов 
В статье раскрыта роль церкви в национально-государственнической 

консолидации украинского общества. Установлена зависимость 
распространения сепаратизма от идеологической ориентации лидеров 
религиозных конфессий. Утверждается, что деятельность духовенства 
является действенным инструментом формирования национального 
единства Украинской. Активная общественная позиция верующих и 
национально-патриотическая направленность их духовных лидеров делает 
пресечения попыток сепаратизма. Выявлено, что отсутствие духовного 
воспитания и религиозного образования создает благоприятную почву для 
использования верующих для этнополитических конфликтов. Общество с 
прерванной преемственностью духовности неспособно противостоять 
вызовам современности. Констатировано, что национальное единство 
духовенства, общественности, культурно-образовательных институтов и 
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власти обеспечит преодоление в массовом сознании искажений вызванных 
советским прошлым и сплотит Украинский для национального государства. 

Ключевые слова: национальное единство, украинская церковь, 
духовность, духовное воспитание, религиозное образование. 

 
Rozlutska G. Formation of the National Unity of Ukrainian Society 

by the Church in the Context of Modern Challenges 
The article reveals the role of the danger of combining ethnic separatism 

with religious doctrines. It is indicated that unlike the secular ideologues who 
can come to an understanding with the central government, having received a 
certain level of autonomy, religious separatism calls for an armed struggle for 
faith. Ignoring the religious factor enables uncontrollability of conflict 
situations. The role of the Ukrainian church in the national-state consolidation 
of Ukrainian society is determined. Dependence of the spread of separatism 
from the ideological orientation of the leaders of religious denominations was 
established. It is alleged that the activity of the clergy is an effective 
instrument for the formation of the Ukrainians’ national unity. The active 
social position of the believers and the national-patriotic orientation of their 
spiritual leaders makes it possible to stop the attempts of separatism. It is 
revealed that the lack of spiritual and religious education creates favorable 
basis for the use of believers for ethnopolitical conflicts. A society with an 
interrupted continuity of spirituality is not capable to confront effectively the 
challenges of the present. It is stated that the national unity of the clergy, the 
public, cultural and educational institutions and authorities will ensure the 
overcoming of the distortions caused by the Soviet past in the mass 
consciousness and unite Ukrainians for the national state creation. 

Key words: national unity, Ukrainian church, spirituality, spiritual 
education, religious education. 
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ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ 
НОВОЇ КУЛЬТУРИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
Волонтерський рух у сучасному світі набуває нових вимірів у 

кількісних і якісних показниках. Збільшується не тільки кількість 
учасників, а й сфери залучення волонтерів. Серед країн, які володіють 
найбільш успішним й тривалим досвідом розвитку волонтерства можна 
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виділити Німеччину. Розгалужена сфера волонтерських рухів Німеччини 
слугує вагомою допомогою державі у вирішенні різноманітних 
соціально-культурних проблем. 

Останнім часом на державному рівні в Німеччині жваво 
обговорюється питання, залучення великої кількості волонтерів для 
розширення державної і приватної допомоги у сфері догляду за літніми 
людьми. Адже, згідно статичних даних, наприкінці 2005 року в 
Німеччині 2,13 млн. осіб у віці понад 65 років потребували допомоги у 
догляді. У порівнянні з груднем 2003 року ця цифра збільшилась на 2,5% 
[1]. Тому ще у 2002 році було прийнято низку законів, що дозволили 
створити спеціальні групи волонтерів, які виконують такі функції 
протягом усього робочого дня. Їх діяльність була спрямована лише на 
часткове вирішення зазначеної проблеми.  

В Німеччині не створено окремої організації, яка б забезпечувала 
передумови для налагодження тісніших взаємозв’язків між державою, 
сім’єю та сферою соціальних послуг. Розвиток та підтримка організацій 
для забезпечення потреб громадянського суспільства на регіональному 
рівні, роками не підтримувався і не брався до уваги. Тому в Німеччині 
існують об’єднання, що спрямовані на вирішення соціальних проблем, 
які при цьому здебільшого орієнтуються на оплачувану робочу силу. 

За попередніми прогнозами організації Felice, яка проводить 
постійний моніторинг населення, до 2030 року в Німеччині кількість 
людей у віці понад 75 років, які потребуватимуть опіки і нагляду, 
збільшиться на 21% [5, c. 3]. Відповідно постає питання, яким чином при 
такій великій кількості потребуючих літніх людей, «виснажена» система 
соціальної допомоги Німеччини зможе допомогти кожному [5, c. 3]. З 
огляду на описане становище волонтерська діяльність стає найбільш 
перспективним шляхом вирішення проблеми. 

Починаючи з 2004 року в Німеччині почали самостійно 
створюватись волонтерські організації з людей пенсійного віку, агенції 
волонтерської діяльності, а також різні групи, об’єднані ідеєю та «твердим 
переконанням» допомогти й підтримати» [4, c. 195]. Можна констатувати, 
що в суспільстві був закладений принцип колективної відповідальності, 
який базувався на розумінні суспільної проблеми й при цьому значну 
увагу було акцентовано на громадянській відповідальності кожного.  

Особливу роль у вирішенні проблеми допомоги літнім людям 
відіграла активність самих пенсіонерів, про що свідчать результати 
дослідження на тему: «Потенціал літніх людей в економічному та 
суспільному житті держави», проведеного Міністерством сім’ї та молоді 
у 2002 році в Німеччині. Водночас було виявлено значну кількість осіб, 
які відрізняються високим рівнем політичної свідомості, інтелекту, 
фінансового достатку, здоров’я, мають бажання й готові присвятити 
власний час для надання допомоги потребуючим. Згідно з результатами 
соціологічного дослідження, яке здійснило Міністерство сім’ї та молоді 
Німеччини, у медичній сфері в догляді за людьми були задіяні волонтери 
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– особи старшого віку, яким виповнилося понад 60 років. Такі особи 
становили 26% з числа усіх волонтерів і лише 4% волонтерів становила 
молодь у віці 14-29 років [1]. 

Слід зазначити, що робота волонтерів відзначається кращою 
координацією та контролем ніж робота найманих працівників, завдяки 
тому, що такі люди працюють більш натхненно, вони об’єднанні 
спільною метою й при цьому жертвують свій вільний час. 

Аналізуючи досвід розвитку волонтерства в Німеччині, науковець 
Герман Штрасер, визначив конкретні механізми, які дають можливість 
легко та швидко знайти добровольців [5, c. 6]. Отож, волонтерську 
діяльність можна швидко й ефективно організувати за наявносі таких умов: 

 в середовищі маленького містечка; 
 в населеному пункті з добре розвиненою локальною структурою; 
 наявність чисельного середнього класу з високим рівнем 

громадянської свідомості; 
 сповідування волонтерами християнських принципів. 
Структура волонтерських організацій, кількість учасників та 

завдання діяльності залежать від типу організації, наприклад чи це 
постійно діюча спілка чи короткостроковий проект. Крім того існують 
додаткові чинники, які важливі для розвитку успішного волонтерства, 
наприклад: 

 особиста приналежність волонтера до організації;  
 зацікавленість громадян у розвитку свого населеного пункту; 
 територіальне розміщення осередку;  
 характеристики організаційного приміщення (умови 

організаційного осередку, розмір приміщення, обладнання, тощо); 
 добре налагоджена робота керівника волонтерського осередку. 
Зважаючи на спосіб діяльності, мотиваційну складову, волонтерів 

можна умовно поділити на 3 групи. До першої групи належать волонтери 
орієнтовані на покращення добробуту суспільства, шляхом розбудови 
активної громадської діяльності. Важливим організаційним аспектом в їх 
роботі є налагодження міжособистісних контактів. 70% цих волонтерів 
задіяні у сферах «Культура та музика», «Спорт і рух».  

Другу групу становлять волонтери, об’єднанні на підставі спільних 
інтересів. Вони особливо активні в сферах «Здоров’я», «Кримінальні 
проблеми», «Місцеві організації», «Школа та дитячі садки». Такі 
волонтери здебільшого мотивовані бажанням співпрацювати з 
різноманітними суспільними інститутами та організаціями й прагнуть 
бути задіяними у співпраці з іншими людьми. 

Третю групу створюють волонтери найбільшою мірою орієнтовані 
на на покращення добробуту організацій. Характерною рисою таких 
волонтерів є відсутність потреби у тісному міжособистісному контакті. 
Найбільш відповідними для них сферами діяльності є «Церква і релігія», 
«Пожежна та рятувальна служби». 
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Зважаючи на психологічні особливості волонтерів, можна виділити 
три типи: інтроверти, екстраверти та «одинокі бійці». 

Інтровертний тип виявляє тісну прив’язаність до організації, людей, 
з якими він раніше працював, відповідно він хоче працювати як 
«професійний наступник».  

Екстравертний тип, орієнтований на все нове, починає займатись 
волонтерством у зв’язку з раптовими змінами в особистому житті або через 
завершення професійної діяльності. До цього типу здебільшого належать 
чоловіки. Жінки у цій групі представлені меншою мірою. Адже потреба 
професійної самореалізації у чоловіків значно вища ніж у жінок, для яких 
основним критерієм самооцінки є задоволення емоційними зв’язками. 

Волонтер типу «одинокий боєць» надає перевагу не командній, а 
самостійній роботі. Фактично цей тип є певним симбіозом двох 
попередніх, з притаманною потребою постійного пошуку нового. Для 
волонтерів такого типу важливо виконувати завдання, які потребують 
певних особистісних вмінь та навиків. Стимул їхньої діяльності 
з’являється внаслідок суттєвих змін у житті. Наприклад, таким може 
бути становище, яке виникає коли діти покидають батьківський дім. 
Люди, яке все життя присвятили налагодженню сімейних зв’язків із їх 
розривом, раптом почуваються одинокими, тому волонтерство стає для 
них новим імпульсом для змін та дій. Основним мотиватором роботи 
волонтера такого типу є отримання досвіду, правильне застосування 
вільного часу та особисто значуща діяльності.  

Для волонтерів типу «одинокі бійці» окрім діяльнісного дуже 
важливим є й пізнавальний аспект їх роботи. Поряд з виконанням 
практичних завдань вони намагаються набути нові знання, оволодіти 
інформацією, розширити світогляд. Насамперед інформаційна складова 
стосується безпосередньої практичної місії, наприклад у роботі в догляді 
за хворими, їм цікаво з’ясувати сутність проблем здоров’я людей, перебіг 
хвороб, ускладнення, які можуть виникати. Уся ця інформація потрібна 
для того щоб бути готовим вчасно і професійно допомогти. Вони діють 
за приципом «learning-by-doing». Такі люди намагаються поєднати 
особистий досвід з набуттям нових практичних навичок під 
кваліфікованим керівництвом. Для того щоб отримати необхідні знання, 
волонтери самостійно шукають інформацію, використовуючи електронні 
ресурси, відвідують семінари та тренінги. В майбутньому вони 
відзначаються якісними професійними вміннями, навичками і працюють 
у відомих організаціях, як «Dementia Care Mapping» (DCM), яка спершу 
дає можливість пройти курси підвищення кваліфікації, а в майбутньому 
влаштовує волонтера на роботу. Визначальним є також і те що, 
волонтери такого типу не будуть працювати в колі з родичами, друзями 
чи знайомими, для них цікавішим є знайомство з новими людьми, від 
яких можна навчитись чогось нового. 

Для волонтерів інтровертного типу важливим є правильна 
організація часу, який відводиться на допомогу, особливо це стосується 
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людей старшого віку, яким понад 60 років. Правильна організація часу є 
своєрідною спробою віднайти баланс між власним задоволенням, 
допомогою людям, відповідальністю перед суспільством, при тому 
повноцінно розподіляти свій вільний час, який є в такого волонтера 
досить значний. 

Індивідуальна вигода від роботи притаманна «екстравертному 
типу». Тому очікування таких волонтерів окреслені змістовною, 
тематично спрямованою, ґрунтовною діяльністю. Такі волонтери 
прагнуть самостійно організовувати свою роботу, при цьому багато 
навчатися, як наприклад доглядати за хворими. Важко чітко окреслити і 
описати вікову категорію представників цього типу, оскільки сюди 
належать як молоді, так і старші учасники. «Інтравертний волонтер» 
краще придатний для роботи в колі друзів, знайомих, в сфері, у якій він 
має необхідні навики, в роботі, яка пов’язана з релігійною тематикою. 

Отже, підсумовуючи вищенаведене, при виборі волонтера для 
роботи варто враховувати не лише його бажання допомогти, а також і 
його психологічний тип, від якого будуть залежати стиль діяльності та 
потенціальні можливості.  

Аналізуючи процес залучення волонтерів до діяльності та умов 
налагодження взаємодії з ними, науковець Андреі Фішер зазначав: «У 
роботі з волонтерами слід усвідомлювати, що Ви не володієте великою 
армією підтримки, яку можна задіяти будь-коли, коли необхідна 
допомога, натомість Ви співпрацюєте з групою, яка є частиною нашого 
суспільстві, в якій кожен із задіяних індивідуумів йде власним шляхом». 

У гендерному складі волонтерів можна встановити певні 
закономірності. У волонтерській діяльності найбільш активну учать 
приймають чоловіки і жінки середнього віку [1]. Серед відмінностей 
щодо сфери участі у волонтерстві представників різних статей, 
насамперед можна відзначити відсутність значної кількості чоловіків у 
церковній, релігійній чи в соціальній сферах [3, c. 31–36], де переважну 
більшість становлять жінки. Пояснити таку особливість можна 
психологічними й соціальними чинниками. В німецькому суспільстві 
чоловіки середнього віку зазвичай мають добру роботу з високим 
доходом, що забезпечує розвиток у них цілеспрямованості та 
самостійності. Однак, чітка орієнтація на професійний розвиток 
зумовлює брак часу для сім’ї, а тим більше дозвілля чи волонтерства.  

Протилежну за життєвими пріоритетами групу становлять ті члени 
суспільства, які хочуть повністю змінити свій стиль життя, приділяти 
більше часу близьким та допомагати іншим. Ця групу, як правило, 
формуюють жінки середнього віку. Їх рішення займатись волонтерською 
діяльністю передусім пов’язане з певними життєвими обставинами, як 
наприклад втрата батьків або чоловіка, що зумовило наявність вільного 
часу й потребу залучення до активної допомогової діяльності. 
Здебільшого так потреба викликана психотерапевтичною метою, 
задоволенням почуття потрібності чи приналежності.  
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Третя категорія волонтерів – це жінки, які не мають сім’ї і паралельно 
зі своєю роботою, хочуть спробувати себе в додатковій діяльності.  

Загалом в Німеччині до роботи волонтера залучені переважно 
жінки старшого віку, які мають традиційну сім’ю. Вони намагаються 
поєднати рутинне виконання домашніх обов’язків із самореалізацією у 
волонтерстві. Натомість жінки молодшого віку, які є домогосподарками і 
зголошуються до волонтерства, проявляючи при цьому великий інтерес 
до допомоги людям, можуть присвятити цій діяльності лише певний час, 
на відміну від вищезгаданої групи, яка охоче займається волонтерськими 
справами протягом усього дня.  

В сучасному суспільстві все більше помітний відхід від 
традиційних стереотипних моделей розвитку сім’ї, в якій чоловік є 
основним годувальником. Для жінок сьогодні з’являються ширші 
можливості вибору курсів для додаткового підвищення кваліфікації, 
досягнення суміжніх професій, опанування нових. Все це призводить до 
того, що жінки віддаляються від рутинної роботи по дому, відвідують 
курси, знаходять роботу за професією. Внаслідок чого зменшується 
кількість тих, які мають можливість займатися волонтерством [2, c. 92]. 
Зрештою втрата зацікавленості у волонтерській діяльності пояснюється 
також й суттєвим збільшенням різноманітних можливостей для 
проведення вільного часу у старшому віці. Зрештою матеріальна 
захищеність, стабільна фінансова ситуація також відіграють чималу роль. 
Люди, які фінансово краще забезпечені, мають можливість більш цікаво 
для себе реалізувати свій вільний час, тому перестають займатись 
волонтерством. 

Отож, питання допомоги потребуючим людям у Німеччині завдяки 
діяльності волонтерів набуває особливої ваги та актуальності. Стабільна 
підтримка розвитку волонтерської діяльності на державному і 
політичному рівні помітна в різних документах, програмах, планах. 
Зокрема, свідченням є річний звіт уряду Німеччини [1], в якому описано 
проведення низки додаткових реформ для підтримки волонтерів.  

Волонтерська діяльність містить значний потенціал, який можна 
різнобічно й ефективно використовувати для вирішення багатьох 
соціальних проблем, які вимагають застосування різноманітних не лише 
матеріальних, але й особистісних ресурсів. Можна констатувати, що в 
таких умовах у волонтерстві створюється нова течія – «нової культури 
допомоги», яка заснована на альтруїстичній мотивації волонтера, на 
тісному особистому контакті з клієнтом, спілкуванні, позитивних 
емоціях у процесі взаємодії, що стають запорукою успішного результату.  

Водночас на сьогодні дуже важливо прослідковувати специфічні 
тенденції розвитку волонтерської діяльності у сучасному суспільстві та 
визначити її перспективи. Адже широкі можливості навчання впродовж 
життя, здобуття додаткових професійних кваліфікацій, покращення 
соціального стану та фінансового добробуту особливо в країна Західної 
Європи змінюють картину суспільної стратифікації та призводять до 
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зменшення інтересу до волонтерської діяльності. Доволі тривожні 
прогнози щодо перспектив розвитку волонтерства можна побудувати 
зважаючи на дослідження, яке проводило Міністерством молоді та сім’і у 
2006 році в Німеччині, респонденти-жінки ствердили, що їм було б важко 
поєднувати волонтерство з професійними заняттями чи додатковими 
курсами, якби у них був такий вибір [5, c. 128]. Тому актуальним 
залишається пошук відповіді на питання визначення можливостей і 
ресурсів заміни волонтерів, а саме як і чим або ким можна компенсувати 
діяльність волонтерів, якщо в майбутньому виникне така необхідність. 

Отож, волонтерська діяльність в Німеччині має вагоме соціальне 
значення та державну підтримку. Волонтерська діяльність стає одним із 
показників розвитку громадянського суспільства. Описаний досвід 
Німеччини дає можливість встановити закономірності та перспективи 
розбудови волонтерства, показує шляхи й умови запозичення його 
прогресивних надбань у вітчизняній соціально-педагогічній практиці. 
Адже волонтерство дозволяє особистості задовольнити потреби 
найвищого рівня у суспільно ухваленій самореалізації та самоактуалізації.  
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Стрепко М. Б. Волонтерська діяльність як шлях формування 

нової культури громадянського суспільства 
У статті аналізуються, узагальнюються та систематизуються знання 

про роль волонтерської діяльності, як важливої складової розвитку 
суспільного життя, що має спільну мету та об’єднує громадськість 
навколо неї. До уваги взято досвід Німеччини, як країни з давньою 
історією волонтерства та чималим успіхом. Волонтерська діяльність є 
особливо затребуваною у соціальній сфері, зокрема в ділянці допомоги 
літнім людям.  

У статті охарактеризовано різні психологічні типи волонтерів та 
визначено закономірність зростання волонтерської активності та 
ініціативності в середовищі людей пенсійного віку. У тексті наведено 
статистичні дані, які вказують на гостру потребу у волонтерах та 
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сприяння розвитку цієї діяльності на державному рівні. Зокрема, 
обґрунтовано наявність відмінностей в активності волонтерського руху 
залежно від типу місцевості й локальних умов. 

Встановлено, що волонтерський рух є важливим для розвитку 
суспільства, волонтерство дозволяє особистості задовольнити потреби 
найвищого рівня у суспільно ухваленій самореалізації та 
самоактуалізації. Волонтерство стосується усіх сфер суспільства і є 
продуктивною суспільно корисною діяльністю. 

Ключові слова: волонтерство, волонтерська діяльність, мотиви 
волонтерської діяльності, психологічні типи волонтерів, громада. 

 
Стрепко М. Б. Волонтерская деятельность как путь 

формирования новой культуры гражданского общества 
В статье анализируются и систематизируются знания о роли 

волонтерской деятельности как важной составляющей общества, которая 
имеет общую цель и объединяет общественность вокруг нее. Во 
внимание принят опыт Германии, страны с долгой историей развития 
волонтерства и его значительным успехом. Волонтерская деятельность 
является особенно востребованной в социальной сфере, в частности, в 
области помощи пожилым людям. В статье охарактеризованы различные 
психологические типы волонтеров и определен рост волонтерской 
активности, инициативности в среде людей пенсионного возраста. В 
тексте приведены статистические данные, указывающие на острую 
потребность в волонтерах и содействии развитию этой деятельности на 
государственном уровне. В частности, обосновано наличие различий в 
активности волонтерского движения в зависимости от типа местности и 
местных условий. Установлено, что волонтерское движение является 
важным для развития общества, волонтерство позволяет личности 
удовлетворить потребности самого высокого уровня в общественно 
принятой самореализации и самоактуализации. 

Ключевые слова: волонтерство, волонтерская деятельность, мотивы 
волонтерской деятельности, психологические типы волонтеров, община. 

 
Strepko M. Volunteer Activity as a way of Forming a New Culture 

of Civil society 
The article analyzes, summarizes and systematizes knowledge about the 

role of volunteer activity as an important component of society, which has a 
common goal and unites the public around it. The experience of Germany as a 
country with a long history of volunteering development and considerable 
success has been taken into consideration. The volunteer activities are 
especially in demand in the social area, in particular, in the area of an 
assistance to the elderly. There are different psychological types of volunteers 
described in the article and determined also the growth of the volunteer 
activity and an initiative among people of retirement age. The text provides 
statistics that indicate the acute need for volunteers and promote the 
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development of this activity at the state level. In particular, the existence of 
differences in the activity of the volunteer movement based on the type of 
terrain and local conditions is substantiated. It has been defined,  that the 
volunteer movement is important for the development of society, volunteering 
allows a person to meet the needs of the highest level in socially approved 
self-realization and self-actualization. 

Key words: volunteering, volunteer activity, motives of volunteer 
activity, psychological types of volunteers, community. 
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ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА  
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

 
УДК 37.013 

 
С. М. Безбородих  
 

ДІАЛОГОВА ВЗАЄМОДІЯ ЯК ОСНОВА СПІВРОБІТНИЦТВА 
УЧАСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

 
Застосування саме діалогу в навчально-виховному процесі сприяє 

формуванню в студентів самостійного мислення, творчого підходу в 
застосуванні отриманих знань, уміння вирішувати професійні задачі на 
основі морально-етичних норм. У зв’язку з цим на перший план виходить 
проблема діалогу.  

Передбачаємо використання положення про діалогізацію 
педагогічного процесу, що представлені в роботах Є. Галицьких [1], 
В. Сластьоніна [4]:  

1. Діалог може бути реалізовано тільки при наявності діалогічних 
відносин, тобто, незбіжних значеннєвих позицій учасників взаємодії з 
приводу деякого об’єкта (Г. Абросімова); 

2. Діалог – це форма суб’єкт-суб’єктної взаємодії, при якій 
значеннєві позиції розвиваються. Інтеріоризація особистістю цінностей 
найбільше ефективно здійснюється при сполученні зовнішнього та 
внутрішнього діалогу (Г. Абросімова, В. Сластьонін); 

3. Діалогізація педагогічного процесу забезпечується 
встановленням педагогічно доцільних взаємин викладача і студентів, 
добором і застосуванням стимулюючих особистісні позиції учасників 
взаємодії методів навчання, регулюванням процесу взаємодії засобами 
пізнання й самопізнання, організації та самоорганізації, контролю і 
самоконтролю (В. Сластьонін). 

На думку В. Сєдова, діалог сприяє внутрішньому виробленню 
світоглядних установок, він відкриває нові можливості освіти, яка 
виконує завдання не тільки трансляції знань, а готує мислячу, грамотну, 
моральну людину – людину XXI століття [2]. 

Таким чином, мета статті полягає у розгляді сутності установлення 
діалогової взаємодії як основи співробітництва учасників педагогічного 
процесу. 

У процесі діалогу людина вчиться спілкуватись, обмінюватись 
інформацією різного роду та збагачувати свій досвід. Спираючись на 
дослідження В. Сєдова [3], можна реалізувати всі функції діалогу в процесі 
створення діалогової взаємодії: інтелектуальну, емоційну, соціальну.  

Установлення діалогової взаємодії як основи співробітництва та 
співтворчості всіх учасників педагогічного процесу з метою формування 
особистісних професійно значущих якостей майбутніх педагогів як 
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конкурентоспроможних фахівців може відбуватися шляхом 
упровадження в освітньо-виховний процес діалогових технологій. 

При організації діалогу можна спиратися на такі основні положення: 
 уключати в обговорення проблеми якомога більше студентів; 
 вислуховувати всі їх думки, не використовувати деструктивну 

критику під час обговорення; 
 педагогу бути організатором, консультантом розмови або 

рівноправним співрозмовником, надавати більше можливості 
висловлюватися студентській аудиторії; 

 порівнювати різні погляди, акцентувати увагу студентів на тому, 
що в процесі обговорення різних думок народжується ідея; 

 не відкидати одразу ту ідею, що, на перший погляд, може 
здаватися безглуздою. 

При підготовці питань, які можуть бути обговорені на практичних 
заняттях у діалоговому режимі, можна підібрати й відповідний 
інформаційний матеріал, ознайомлення з яким, на нашу думку, сприяє 
збагаченню професійного досвіду студентів і формуванню їх ціннісних 
орієнтацій, мотивів, прагнення особистості до морально-естетичного 
самовдосконалення тощо. 

У процесі застосування діалогових технологій можна звернутися до 
художньої літератури як допоміжного інформаційного матеріалу та на її 
основі будували діалогове спілкування. Так, можна поміркувати над 
вічною проблемою взаємостосунків педагога і вихованців, над питаннями, 
актуальними у всі часи: «Чому одних педагогів люблять діти, а інших ні?», 
«Як знайти шлях до серця й розуму дитини?», «Яким має бути сучасний 
педагог?» (з використанням методики «ПОПН-формула» (позиція – 
обґрунтування – приклад – наслідок)). У процесі організації діалогу 
студенти можуть уявити себе в ролі педагога й одночасно побачити 
проблему очами дитини, що важливо для встановлення гармонійних 
стосунків. Можливе звернення до повісті Н. Соломко «Якщо я був би 
вчителем» та детальний аналіз уривків за такими питання: 

1. Чому головний герой не поважає свою вчительку? 
2. Що важливого в характері героя Ви підмітили? 
3. Чому Мітюшкін вирішив стати вчителем саме початкової школи? 
4. Що б Ви порадили Ганні Михайлівні як її колега? 
5. А чому Ви вирішили стати педагогом? Назвіть цінності 

педагогічної професії. 
На заняттях з педагогічних дисциплін можливе успішне застосовання 

екзистенційного діалогу. Можливе поміркування над проблемою 
унікальності людини як цивілізованої істоти та її потреби в саморозвитку й 
самовдосконаленні. Поезія Л. Костенко («Шукайте цензора в собі...», 
«Мабуть, ще людство дуже молоде…», «Життя іде і все без коректур») та 
А. Медведенка («Простір любові», «Осягнення», «Побажання випускникові 
школи», «Про що, душа, замислилась, скажи») даватиме студентам 
інформацію для роздумів і допоможе встановити діалогову взаємодію. 
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Питання для побудови діалогової взаємодії: «Що мала на увазі 
Л. Костенко, коли писала, що людство ще дуже молоде?», «Як Ви 
розумієте «душа ще з дерева не злізла»»?, «Про якого цензора говорить 
Л. Костенко?», «Чи є у Вас такий цензор?», «Яка роль цензора у 
професійно-педагогічній діяльності?», «Над якими проблемами 
замислюється Ваша душа?», «Чому А. Медведенко називає сьогодення 
часом тотальної брехні?», «Що це за люди, які голосно шукають правди, 
про яких пише поет?», «Що може зробити педагог для того, щоб душа 
молодої людини могла вже «злізти з дерева» й замислилась над 
серйозними проблемами?». 

Обговорення проблеми людського буття, внутрішнього світу людини 
та її потенційних можливостей можна будувати за допомогою невеличких 
розповідей зі збірника бразильського письменника П. Коельйо «Подібно 
річці»: «Про олівець», «Настанови щодо сходження на гірські вершини», 
«Про витонченість», «Позабута молитва», «Статут нового тисячоліття», 
«Про курйозне в людині», «Розкрити пелюстки для любові» тощо. Так, на 
занятті з дисципліни «Основи педагогічної майстерності» можна розглядати 
питання іміджу педагога та шляхи його формування. У діалоговому режимі 
можливе обговорення розповіді «Настанови щодо сходження на гірські 
вершини». Власне, ці настанови є педагогічними порадами, застосування 
яких у житті сприяє побудові успішної кар’єри й набуттю 
конкурентоспроможності як важливої властивості сучасного педагога.  

З метою формування в майбутніх педагогів прагнення до морально-
естетичного самовдосконалення можливе успішне застосовування 
кіномистецтва як ефективного засобу впливу на емоційно-почуттєву 
сферу особистості. Студенти в процесі спільного перегляду стають 
активними учасниками педагогічного процесу, що відбувається на 
екрані, вони переживають те, що переживають герої, в одних 
навчаються, інших засуджують. Рефлексія стає важливим елементом 
роботи, надає можливість студентській аудиторії проникати у внутрішній 
світ героїв, «включатися» в їх почуття. На заняттях з педагогічних 
дисциплін можна переглянути художні фільми: «Доброта», «4:0 на 
користь Тетянки», «Розіграш» (2008 р.), «Заплати іншому», «Кука», 
«Великі й маленькі» (за книгою А. Макаренка «Книга для батьків») і 
документальні: «Я. Корчак», «А. Макаренко», «В. Сухомлинський».  

І. Хазанов зазначає, що кіно демонструє майбутнім педагогам, що 
дитина є такою ж особистістю, як і доросла людина, зі своїми радощами 
й печалями, проблемами, кризами, інтересами й потребує розуміння, 
захисту й підтримки. Дослідник підкреслює, що кіно навчає гуманізму та 
поваги до дитини, навчає ненав’язливо, сприяючи формуванню 
педагогічної позиції та ідеалів [5]. 

Проживаючи фільм, переживаючи за героїв, студенти отримують 
новий погляд на світ, на дитину в ньому, що важливо для сучасного 
педагога, який прагне до виховання нової людини – порядної, 
відповідальної, освіченої, культурної. Наприклад, студенти із 
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задоволенням можуть переглянути кінофільм «Доброта» (режисер 
Е. Гаврілов), у якому представлена головна героїня – учителька 
літератури Марія Миколаївна. Її система виховання, заснована на 
доброму ставленні до дитини, відрізняється від системи, яку культивує 
директор школи. Марія Миколаївна не поступається своїми принципами 
за будь-яких обставин, навіть педагогічно складних, відстоює право 
людини на гідне життя. Молода вчителька дає урок життя літньому 
педагогу – розуміти дитину, поважати, підтримувати у гідних 
починаннях, бачити навіть у бешкетнику добрі якості, не оцінювати 
людину за відмітками, а бачити її духовний світ, який, на жаль, для горе-
педагогів у багатьох випадках закривається назавжди. 

Цей фільм є своєрідним посібником для майбутніх педагогів, він 
допомагає побувати свою систему виховання на основі гуманізму, доброти 
й милосердя. Питання для обговорення можуть бути наступними: 

1. Прокоментуйте слова вчительки: «Навіть найцікавіше 
починання не зачепить хлоп’ят, якщо воно не буде зігріте добротою». 

2. Як Ви вважаєте, чи треба було у деяких випадках Марії 
Миколаївні зайняти авторитарну позицію? 

3. Чи можна цілком застосувати систему виховання Марії 
Миколаївни в сучасних навчальних закладах? 

Отже, створення співробітництва та співтворчості всіх учасників 
педагогічного процесу, особистісного розвитку майбутніх 
конкурентоспроможних педагогів може найбільш ефективно 
здійснюються при установленні діалогової взаємодії.  
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Безбородих С. М. Діалогова взаємодія як основа 

співробітництва учасників педагогічного процесу 
Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена 

застосуванням діалогу в навчально-виховному процесі, який сприяє 
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формуванню в студентів самостійного мислення, творчого підходу в 
застосуванні отриманих знань, уміння вирішувати професійні задачі на 
основі морально-етичних норм. Тому мета статті полягає у розгляді 
сутності установлення діалогової взаємодії як основи співробітництва всіх 
учасників педагогічного процесу. Визначено, що створення 
співробітництва та співтворчості учасників педагогічного процесу, 
особистісного розвитку майбутніх конкурентоспроможних педагогів може 
найбільш ефективно здійснюються при установленні діалогової взаємодії. 

Ключові слова: діалогова взаємодія, педагогічний процес, 
співробітництво. 

 
Безбородых С. Н. Диалоговое взаимодействие как основа 

сотрудничества участников педагогического процесса 
Актуальность материала, изложенного в статье, обусловлена 

применением диалога в учебно-воспитательном процессе, который 
способствует формированию у студентов самостоятельного мышления, 
творческого подхода в применении полученных знаний, умение решать 
профессиональные задачи на основе морально-этических норм. Поэтому 
цель статьи заключается в рассмотрении сущности установления 
диалогового взаимодействия как основы сотрудничества всех участников 
педагогического процесса. Определено, что создание сотрудничества и 
сотворчества участников педагогического процесса, личностного развития 
будущих конкурентоспособных педагогов может наиболее эффективно 
осуществляются при установлении диалогового взаимодействия. 

Ключевые слова: диалоговое взаимодействие, педагогический 
процесс, сотрудничество. 

 
Bezborodyh S. The Dialogue Interaction as the Basis of Cooperation 

of All Participants in the Pedagogical Process 
The actuality of the material presented in the article due to the use of 

dialogue in the pedagogical process, which promotes the formation of 
independent thinking in students, a creative approach to applying the 
knowledge gained, and the ability to solve professional problems on the basis 
of moral and ethical norms.  

Therefore, the purpose of the article is to consider the importance of 
establishing dialogue as a basis for cooperation of all participants in the 
pedagogical process. It is determined that the creation of cooperation and 
cocreation of all participants in the pedagogical process, personal development 
of future competitive teachers can be most effectively implemented in 
establishing dialogue interaction. 

Key words: dialogue interaction, pedagogical process, cooperation. 
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ОБҐРУНТУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

У КВНЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ»  
В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 
Закон України «Про вищу освіту» (2014 р.) трактує якість вищої 

освіти як рівень здобутих особою знань, умінь, навичок,інших 
компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів 
вищої освіти; якість освітньої діяльності як рівень організації освітнього 
процесу в ВНЗ, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує здобуття 
особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань [1]. 

Критерієм якісної освіти на сучасному етапі є формування у 
здобувачами освітніх послуг відповідних компетенцій як інтегрованої 
системи професійних знань, умінь, навичок та особистісних якостей. 

Утвердження КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради (створено рішенням тринадцятої сесії 
обласної ради VІІ скликання від 02.11.17 № 824, за погодженням з МОЗ 
України, з метою проведення ступеневої підготовки фахівців з наданням 
повної вищої освіти) як провідного освітнього центру з підготовки 
висококваліфікованих фахівців для системи охорони здоров’я неможливо 
без внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти. 

Внутрішнє забезпечення якості освіти у ВНЗ, поряд з зовнішнім 
забезпеченням якості вищої освіти, забезпеченням якості діяльності 
агенцій із зовнішнього забезпечення якості є складовою трирівневої 
системи забезпечення якості вищої освіти відповідно до вимог 
Європейської вищої школи [3; 4]. 

У КВНЗ «Житомирський медичний інститут» внутрішнє 
забезпечення якості освіти визначається «Стратегією і перспективними 
напрямками розвитку комунального вищого навчального закладу 
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради на 
період до 2021 року» та нормативними документами: «Положення про 
організацію освітнього процесу у комунальному вищому навчальному 
закладі «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної 
ради»; «Положення про застосування європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи у КВНЗ «Житомирський медичний 
інститут» Житомирської обласної ради; «Положення про систему 
забезпечення КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської 
обласної ради якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи 
внутрішнього забезпечення якості)»; «Положення про організацію та 
порядок проведення атестації здобувачів вищої освіти на усіх 
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відділеннях та кафедрах комунального вищого навчального закладу 
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради» та ін. 

Внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої 
освіти в КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської 
обласної ради передбачає запровадження певних принципів, відповідно 
до яких навчальний заклад визначає освітню політику, яка забезпечує 
стандарти освітніх програм, дипломів та їх якість [5]: 

Принцип реалізації стратегії розвитку інституту: 
 формування сучасного науково-інноваційного середовища, що 

сприяє розробці та впровадженню інновацій, забезпечує високу якість 
освіти. 

 відкриття аспірантури з медсестринства для підготовки наукових 
кадрів доктора філософії з медсестринства. 

 включення журналу «Магістр медсестринства» до переліку видань, 
де друкуються результати дисертаційних досліджень, до міжнародних 
науковометричних баз, отримання міжнародного номеру ISSN. 

Принцип планування освітньої діяльності: 
 відповідність освітніх програм Стандартам вищої освіти;  
 уніфікованість навчальних планів різних спеціальностей у межах 

однієї галузі знань, що сприяє покращенню організації освітнього 
процесу й академічній мобільності студентів. 

Принцип формування якісного контингенту здобувачів вищої 
освіти: 

 довузівська підготовка (підготовчі курси). 
 профорієнтаційна робота серед школярів, медичних фахівців у 

ЗОЗ, участі у ярмарках професій. 
 співробітництво із роботодавцями з питань профорієнтаційної 

роботи. 
 організованість роботи приймальної комісії.  
 діяльність Наукового товариства студентів. 
Принцип системи оцінювання знань здобувачів: 
 здійснюється за кредитно-трансферно-накопичувальною 

системою, основною метою якої є регулярна й комплексна оцінка 
результатів навчальної діяльності та сформованості компетентностей.  

 включає вхідний, поточний, семестровий, ректорський та 
підсумковий контроль рівня знань студентів. 

 контроль за якістю самостійної роботи та індивідуальної 
самостійної роботи студентів. 

 атестація здобувачів вищої освіти. 
Принцип посилення практичної підготовки здобувачів: 
 передбачає безперервність і послідовність її проведення 

протягом навчання, що сприяє закріпленню відповідних 
компетентностей у майбутніх фахівців. 

 моніторинг якості організації практики. 
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Принцип забезпечення якості кадрового складу: 
 конкурсний відбір науково-педагогічних працівників.  
 моніторинг якості освітньої діяльності. Оцінювання науково-

педагогічних, наукових і педагогічних працівників. 
Принцип забезпечення наявності необхідних ресурсів для 

організації освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти: 
 відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам.  
Принцип забезпечення академічної мобільності учасників 

освітнього процесу:  
 участь здобувачів у навчанні, стажуванні, у тому числі мовному, 

проходження навчальної і виробничої практик, проведення наукових 
досліджень у вищих навчальних закладах України та за кордоном. 

 участь науково-педагогічних і педагогічних працівників у 
спільних проектах, наукових дослідженнях, стажуванні, викладанні, 
підвищенні кваліфікації. 

Принцип забезпечення наявності інформаційних систем для 
ефективного управління освітнім процесом: 

 електронна система збору й аналізу інформації. 
 корпоративне інформаційно-освітнє середовище. 
Принцип забезпечення публічної інформації про діяльність 

інституту:  
 публічність інформації про діяльність Інституту забезпечується 

відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та наказу Міністерства 
освіти і науки від 19.02.2015 р. №166 «Деякі питання оприлюднення 
інформації про діяльність вищих навчальних закладів» на веб-сайті 
закладу та в будь-який інший спосіб. 

Принцип запобігання та виявлення академічного плагіату у 
наукових та навчальних працях учасників освітнього процесу: 

 відповідності до «Положення про систему запобігання та 
виявлення академічного плагіату в наукових та навчальних працях 
працівників та студентів КВНЗ «Житомирський медичний інститут» від 
31.08.2016 року. 

Складовою системи управління якістю освіти в навчальному закладі 
є Центр експертизи та моніторингу якості освіти, що здійснює аналітико-
експертну діяльність, пріоритетними завданнями якого є [2, с. 6]: 

 розробка нормативно-методичного забезпечення системи 
контролю якості освіти; 

 експертиза та моніторинг визначення показників та чинників 
забезпечення якості освіти; 

 розробка експертних схем аналізу навчальних планів, освітніх 
програм і характеристик на предмет їх відповідності державним стандартам; 

 організація і проведення анкетування студентів і викладачів з 
питань якості освіти; 

 розробка та апробування системи комплексного рейтингування 
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викладачів інституту;  
 розробка орієнтовної схеми-графіка внутрішньовузівського 

контролю;  
 розробка рекомендацій для прийняття управлінських рішень за 

результатами аналізу якості освіти; 
 підготовка щорічного звіту за підсумками роботи Центру; 
 вивчення та узагальнення досвіду інших ВНЗ щодо діяльності 

експертних служб та моніторингових досліджень; 
 взаємодія та співпраця з провідними ВНЗ; 
 створення інформаційної бази, що всебічно висвітлює діяльність 

інституту як загалом, так і його кафедр, циклових комісій і викладачів 
зокрема; 

 отримання єдиних комплексних критеріїв для оцінювання і 
контролю рівня та ефективності роботи кафедр, циклових комісій і 
викладачів; 

 удосконалення діяльності й розвиток інституту через критичний 
і відвертий аналіз колективом результатів власної праці; 

 стимулювання видів діяльності, що сприяють підвищенню 
рейтингу інституту загалом. 

Центр включає підрозділи, які здійснюють аналітико-експертну 
діяльність: 

Підрозділ якості практичних навичок та зв’язку з роботодавцями: 
 організація практичної підготовки студентів у реальних умовах 

ЗОЗ; 
 розширення/формування баз практик у ЛЗ; 
 підготовка договорів на проведення практик з гарантіями 

наступного працевлаштування для випускників;  
 проведення співбесід студентів із представниками зацікавлених 

організацій; 
 узагальнення вимог роботодавців щодо якості підготовки 

випускників ВМНЗ; 
 формування й ведення загальноінститутської бази даних 

роботодавців і випускників. 
Підрозділ якості діяльності кафедр та циклових комісій: 
 створення банку даних освітніх технологій, над якими працюють 

науково-педагогічні та педагогічні працівники, що надає можливість 
ефективно підвищувати інноваційну культуру всіх учасників освітнього 
процесу;  

 активізація роботи щодо проведення семінарів-практикумів, 
тренінгових занять, «круглих столів» з метою координації освітнього 
процесу з циклів дисциплін, визначених для внутрішнього аудиту, та 
підвищення відповідальності викладачів за кінцевий результат – якість 
підготовки фахівців;  

Підрозділ організації профорієнтації та вступу абітурієнтів: 
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 система профорієнтації та відбору талановитої молоді для 
навчання в закладі шляхом організації  спільних предметних олімпіад та 
творчих конкурсів серед випускних шкіл, гімназій, ліцеїв області;  

 формування контингенту абітурієнтів через посилення зв’язків 
«школа – інститут»; 

 підготовка інформації щодо якості знань абітурієнтів (за 
результатами ЗНО) для подальшого прогнозування результатів навчання 
майбутніх студентів; 

 підготовка довгострокових договорів про співробітництво з 
організаціями (ЗОЗ, фармацевтичними фірмами, стоматологічними 
кабінетами на інше) на цільову підготовку фахівців. 

Студентський підрозділ з якості освіти:  
 формування академічного етносу, несумісного з явищами 

корупції, академічної нечесності, списування, плагіату тощо;  
 організація роботи студентського самоврядування, розвиток 

студентських організацій, гуртків, секцій, товариств;  
 пропозиції щодо змісту навчальних програм, покращення 

освітнього процесу;  
 участь у виборі навчальних дисциплін у межах, передбачених 

освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним 
планом (варіативна частина);  

 вплив на якість процесу набуття практичних умінь та навичок 
шляхом можливості вибору місць проходження практики та стажування 
тощо. 

Інформатизація освітньої діяльності: 
 створено внутрішньовузівську систему Інтранет. 
 використовується пакет програм «Деканат»: 
 навантаження викладачів; 
 розклад занять; 
 навчальні плани; 
 модуль «Студент»; 
 модуль «Викладач; 
 приймальна комісія; 
 модуль «Кафедра». 
 введено електронний журнал успішності студентів. 
 для підготовки до фахових іспитів існує програма «Колоквіум». 
Для якісної підготовки конкурентного медичного фахівця 

необхідно здійснювати системний внутрішній моніторинг якості 
освітньої діяльності у навчальному закладі шляхом: створення центрів 
(відділів) експертизи та моніторингу освітньої діяльності; постійного 
впровадження у навчальний процес інноваційних технології та методів 
навчання; формування та оприлюднення чітких критеріїв оцінювання 
знань студентів; забезпечення участі роботодавців у процесі оновлення 
та періодичного перегляду освітніх програм; оцінювання практичної 
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підготовки випускників, соціологічного опитування щодо якості набутих 
компетентностей підготовлених фахівців; забезпечення прозорих та 
конкретизованих критеріїв щодо якості науково-педагогічних 
працівників навчального закладу, створення умов для підвищення їх 
професійної майстерності; створення системи менеджменту якості 
відповідно до вимог стандартів Європейської асоціації гарантії якості 
вищої освіти тощо. 
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Гордійчук С. В. Обґрунтування внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності та якості вищої освіти у КВНЗ «Житомирський 
медичний інститут» в умовах європейської вищої школи 

Мета роботи – обґрунтування й висвітлення досвіду КВНЗ 
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради щодо 
використання власного ресурсного потенціалу внутрішнього 
забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

Основна частина. Представлена діяльність КВНЗ «Житомирський 
медичний інститут» Житомирської обласної ради щодо внутрішньої 
системи забезпечення якості освітньої діяльності, окреслено шляхи її 
підвищення. 

Реалізація внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 
діяльності в навчальному закладі сприяє створенню оптимальних умови 
для оновлення освітнього процесу відповідно до вимог європейської 
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вищої школи. 
Ключові слова: якість освіти, освітня політика, принципи внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності, здобувачі вищої освіти. 
 
Гордийчук С. В. Обоснование внутреннего обеспечения 

качества образовательной деятельности и качества высшего 
образования в КВУЗ «Житомирский медицинский институт» в 
условиях европейской высшей школы 

Цель работы – обоснование и отражение опыта КВУЗ 
«Житомирский медицинский институт» Житомирского областного 
совета по использованию собственного ресурсного потенциала 
внутреннего обеспечения качества образовательной деятельности и 
качества высшего образования. 

Основная часть. Представлена деятельность КВУЗ «Житомирский 
медицинский институт» Житомирского областного совета по внутренней 
системы обеспечения качества образовательной деятельности, очерчены 
пути ее повышения. 

Реализация внутренней системы обеспечения качества 
образовательной деятельности в учебном заведении способствует 
созданию оптимальных условий для обновления образовательного 
процесса в соответствии с требованиями европейской высшей школы. 

Ключевые слова: качество образования, образовательная политика, 
принципы внутреннего обеспечения качества образовательной 
деятельности, соискатели высшего образования. 

 
Gordijchuk S. The Substantiation of the Internal Quality Assurance 

Educational Activity and the Quality of Higher Education MHEI 
"Zhytomyr Medical Institute" in Conditions of European Higher Education 

The aim of the study - the substantiation and coverage of the experience 
MHEI “Zhytomyr Medical Institute” Zhytomyr Regional Council on using of 
its own resource potential for the domestic quality assurance educational 
activities and the quality of higher education. 

The main body. Presented activities MHEI "Zhytomyr Medical Institute" 
Zhytomyr Regional Council on internal quality assurance system for 
educational activities, ways of its improvement are outlined. 

The implementation of the internal system for ensuring the quality 
educational activities in an educational institution promotes the creation of 
optimal conditions for the renewal the educational process in accordance with 
the requirements of the European higher education institution. 

Key words: quality of education, educational policy, principles of 
internal quality assurance educational activity, applicants of higher education. 
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УДК 378.147 
 
О. М. Дудник 
 

КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Аналіз сучасних нормативно-правових та наукових джерел із 

проблеми професійно-педагогічної підготовки й стан практичної 
підготовки студентів ОКР «бакалавр» напряму підготовки «Початкова 
освіта» засвідчили про необхідність упровадження в освітній процес ЗВО 
дієвого педагогічного інструментарію щодо формування професійної 
компетентності майбутнього вчителя початкової школи суголосної 
запитам ХХІ століття, яким, на нашу думку, є педагогічні задачі 
контекстної спрямованості. 

Відтак, з метою перевірки ефективності системи педагогічних задач 
контекстної спрямованості щодо формування професійної 
компетентності майбутнього вчителя початкової школи, нами було 
проведено експериментальне навчання у Навчально-науковому інституті 
педагогіки і психології ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка» (м. Старобільськ), на факультеті початкової, 
технологічної та професійної освіти ДВНЗ «Донбаський державний 
педагогічний університет», психолого-педагогічному факультеті 
КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія», факультеті 
педагогічної освіти та соціальної роботи Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки, факультеті початкової 
освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. 

Досягнення поставленої мети здійснювалося шляхом вирішення 
основних завдань:  

 визначити рівень сформованості у майбутнього вчителя 
початкової школи мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-
діяльнісного та рефлексивного компонентів професійної компетентності; 

 розробити та практично реалізувати систему педагогічних задач 
контекстної спрямованості зорієнтовану на формування мотиваційно-
ціннісного, когнітивного, операційно-діяльнісного та рефлексивного 
компонентів професійної компетентності майбутнього вчителя 
початкової школи; 

 проаналізувати та узагальнити дані експериментального 
дослідження; 

 констатувати рівень ефективності системи педагогічних задач 
контекстної спрямованості щодо формування професійної 
компетентності майбутнього вчителя початкової школи. 

Відповідно до традиційної культури оцінювання ефективності 
результатів педагогічного дослідження, поставлених нами мети та завдань 
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представлене експериментальне дослідження проводилося у три етапи 
(підготовчий, основний, заключний), кожен з яких характеризується 
конкретними змістом, завданнями та експериментальними методами. 

На підготовчому (теоретико-пошуковому) етапі 
експериментального дослідження проаналізовано нормативно-правову 
базу професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи у 
ЗВО та сучасний стан практики професійної підготовки майбутнього 
вчителя початкової школи у ЗВО; обґрунтовано компоненти, критерії, 
показники та визначено рівні сформованості професійної компетентності 
майбутнього вчителя початкової школи; дібрано та розроблено 
відповідний діагностичний інструментарій; здійснено вибірку рівноцінних 
за характеристиками контрольної та експериментальної груп. 

Основний (констатувальний та формувальний експерименти) етап 
експериментального дослідження було присвячено здійсненню 
діагностичного моніторингу рівня сформованості компонентів 
професійної компетентності у студентів-першокурсників; аналітичному 
опрацюванню даних констатувального експерименту; забезпеченню 
цілеспрямованого, поетапного впровадження розробленої системи 
педагогічних задач контекстної спрямованості у процес професійної 
підготовки майбутнього вчителя початкової школи у ЗВО; 
доопрацюванню експериментальних розробок. 

На заключному (аналітичному) етапі експериментального 
дослідження за допомогою діагностичного інструментарію було визначено 
рівень сформованості компонентів професійної компетентності 
майбутнього вчителя початкової школи (студенти 4-го курсу); здійснено 
аналіз, інтерпретацію та узагальнення експериментальних даних; 
з’ясовано ступінь ефективності впровадження розробленої системи 
педагогічних задач контекстної спрямованості щодо формування 
професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи; 
підведено підсумки здійсненого експериментального дослідження. 

Метою статі є висвітлення критеріїв, показників та рівнів 
сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя 
початкової школи. 

Визначення критерії та показників професійної компетентності 
майбутнього вчителя початкової школи було здійснено суголосно 
компонентам професійної компетентності майбутнього вчителя 
початкової школи, а саме: мотиваційно-ціннісному, когнітивному, 
операційно-діяльнісному та рефлексивному. 

Зазначимо, що ми виходили із загальноприйнятого розуміння 
критерію як матеріалізованої ознаки, за допомогою якої оцінюється 
ступінь досягнення певної мети; а показника як компонента критерію, що 
служить типовим та конкретним виявленням сутності якостей процесу чи 
явища, який підлягає вивченню. Визначаючи критерії та показники, 
дотримувалися наступних вимог:  

а) критерії повинні бути розкриті через ряд якісних ознак 
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(показників), за мірою виявлення яких можна судити про більший чи 
менший ступінь прояву даних критеріїв;  

б) критерії повинні відображати динаміку вимірюваної якості у часі 
й культурно-педагогічному просторі; 

в) критерії повинні, по можливості, охоплювати основні види 
педагогічної діяльності; 

г) критерії повинні відображати основні закономірності 
формування особистості; 

д) за допомогою критеріїв повинні встановлюватися зв’язки між 
усіма компонентами системи, яку досліджують; 

е) якісні показники повинні виступати у єдності з кількісними; 
ж) критерії повинні бути розкриті через ряд специфічних ознак, які 

відображають усі структурні компоненти (І. Ісаєв [1]). 
Отже, критерієм сформованості мотиваційно-ціннісного 

компоненту є мотиваційно-смисловий, що полягає у домінуванні 
професійної мотивації, ціннісно-смисловому ставленні до процесів, явищ 
та суб’єктів початкової школи. 

Показниками мотиваційно-смислового критерію є такі, як-от: 
 характер професійних мотивів; 
 прояв ціннісно-смислового ставлення до себе як майбутнього 

вчителя початкової школи; 
 прояв ціннісно-смислового ставлення до процесів, явищ та 

суб’єктів початкової школи. 
Критерієм сформованості когнітивного компоненту є знаннєвий, 

який охоплює сукупність знань щодо планування, організації та 
здійснення освітнього процесу в початковій школі. 

Показниками знаннєвого критерію є такі, як-от: 
 сформованість спеціально професійних, дидактико-методичних, 

психолого-педагогічних, диференціально-психологічних та соціально-
психологічних знань; 

 гнучкість, що відображає можливість інтерпретувати знання, 
застосовувати їх як у стандартних, так і проблемних ситуаціях; 

 практичність, що полягає у можливості практичної реалізації 
отриманих знань з метою вирішення професійних завдань. 

Критерієм сформованості операційно-діяльнісного компоненту є 
діяльнісно-поведінковий, що полягає у готовності студентів до планування, 
організації та здійснення освітнього процесу в початковій школі, а також 
реалізації суб’єктних властивостей особистості в професійній діяльності. 

Показниками діяльнісно-поведінкового критерію є такі, як-от: 
 сформованість проектувально-конструктивних, аналітичних, 

організаторських та комунікативних вмінь; 
 прагнення до самоздійснення себе як вчителя початкової школи; 
 суб’єктна професійна позиція;  
 педагогічна активність;  
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 суб’єктний досвід; 
 емпатія; 
 антиципація. 
Критерієм сформованості рефлексивного компоненту є 

рефлексивно-оцінювальний, що полягає у здатності студентів до 
здійснення професійної рефлексії. 

Показниками рефлексивно-оцінювального критерію є такі, як-от: 
 ціннісно-смислове ставлення до педагогічної рефлексії; 
 сформованість рефлексивних знань; 
 сформованість рефлексивних вмінь. 
Компоненти, критерії та показники уможливили визначити рівні 

сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя 
початкової школи. 

Узагальнюючи досвід науковців щодо градації рівнів сформованості 
професійної компетентності майбутнього вчителя, зокрема, А. Маркової 
[2]; В. Введенського [3]; Є. Павлютенкова [4], виокремили три рівні 
сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя 
початкової школи: високий, середній та низький. Надамо їх змістовно-
якісну характеристику в межах кожного критерію сформованості 
професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. 

Мотиваційно-смисловий критерій: 
 високий рівень характеризується пріоритетністю професійних 

мотивів, їх вираженістю, дієвістю та усвідомленістю; сформованістю 
стійкого смислового ставлення до себе як майбутнього вчителя 
початкових класів й до процесів, явищ та суб’єктів початкової школи; 

 середній рівень виявляється у недостатньо вмотивованому виборі 
професії вчитель початкової школи; неусвідомленості професійних 
мотивів; достатній вираженості та дієвості соціальних та пізнавальних 
мотивів; узагальнено смисловому ставленні до майбутньої професії; 

 низький рівень визначається відсутністю, або незначною 
вираженістю та дієвість як пізнавальних, так й соціальних та 
професійних мотивів, їх неусвідомленістю; мотиви вибору професії 
спрямовані на предметний бік діяльності; ситуативно-фрагментарному 
смисловому ставленні до майбутньої професії. 

Знаннєвий критерій: 
 високий рівень характеризується повнотою, системністю, 

гнучкістю та практичністю знань; 
 середній рівень виявляється у недостатній повноті, системності, 

гнучкості та практичності знань; 
 низький рівень – знання практично відсутні. 
Діяльнісно-поведінковий критерій: 
 високий рівень характеризується дієвістю проектувально-

конструктивних, аналітичних, організаторських та комунікативних 
вмінь; цілеспрямованим прагнення до самоздійснення себе як вчителя 
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початкової школи; зорієнтованістю на засоби здійснення професійно-
педагогічної діяльності; усвідомленою надситуативною активністю, 
ініціативністю та самостійністю; значним досвідом рефлексії, активізації 
та співпраці; яскраво вираженою емпатійністю; здатністю до 
самоаналізу, усвідомлення, прогнозування власних дій та дій інших й до 
передбачення наслідків взаємодії; 

 середній рівень виявляється у недостатній дієвості проектувально-
конструктивних, аналітичних, організаторських та комунікативних вмінь; 
ситуативному прагненні до самоздійснення себе як вчителя початкової 
школи; зорієнтованістю на процес здійснення професійно-педагогічної 
діяльності; усвідомленою ситуативною активністю; частковим проявом 
ініціативності, відповідальності, самостійності; незначним операційним 
досвідом й досвідом рефлексії та активізації; достатнім проявом 
емпатійності; здатності до усвідомлення та прогнозування власних дій; 

 низький рівень визначається незначною дієвістю проектувально-
конструктивних, аналітичних, організаторських та комунікативних 
вмінь; пасивно-виконавським ставленням до майбутньої професії; 
ситуативною активністю; відсутністю педагогічного досвіду; 
несформованістю здатності до аналізу та розуміння власних дій та дій 
учнів як суб’єктів педагогічного процесу; слабо вираженою 
емпатійністю; відсутністю уміння прогнозувати й передбачати 
результати своєї активності, а також взаємодії з учнями. 

Рефлексивно-оцінювальний критерій: 
 високий рівень характеризується стійкими, усвідомленими 

мотивами рефлексивної діяльності; стабільністю установки до 
рефлексивної діяльності, її інтенцією на себе й на інших; стійким 
позитивним ставленням до педагогічної рефлексії; схильністю до 
рефлексивної діяльності й особистісною зацікавленістю; дієвістю знань 
та умінь, що відбивають особистісний, інтелектуальний, кооперативний, 
комунікативний типи рефлексії; 

 середній рівень виявляється ситуативно-усвідомленими мотивами 
рефлексивної діяльності та лабільністю установки до неї; інтенцією 
рефлексії на себе; невизначеністю ставлення до педагогічної рефлексії; 
достатніми знаннями та рівнем умінь, що відбивають особистісний, 
інтелектуальний, кооперативний, комунікативний типи рефлексії; 

 низький рівень визначається ситуативними, неусвідомленими 
мотивами рефлексивної діяльності та відсутністю установки до неї; 
негативним ставленням до педагогічної рефлексії; поверхневими 
знаннями та незначним проявом умінь, що відбивають особистісний, 
інтелектуальний, кооперативний, комунікативний типи рефлексії. 

Таким чином, визначені критерії, показники професійної 
компетентності майбутнього вчителя початкової школи та рівні їх 
сформованості забезпечать можливість проведення моніторингових 
досліджень з даної проблеми. Перспективою подальших наукових 
розвідок є добір та розробка відповідного діагностичного інструментарію.  
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Дудник О. М. Критерії, показники та рівні сформованості 

професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи 
У статті представлено мету експериментального дослідження та 

розкрито основні завдання її досягнення. Подано поетапну програму 
проведення експерименту та висвітлено зміст роботи на кожному з них. 
Відповідно до мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-
діяльнісного та рефлексивного компонентів професійної компетентності 
майбутнього вчителя початкової школи визначено їх критерії та 
показники. Надано змістовно-якісну характеристику рівнів 
сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя 
початкової школи в межах кожного критерію. 

Ключові слова: критерій, показник, рівень сформованості 
професійної компетентності, майбутній вчитель початкової школи. 

 
Дудник О. Н. Критерии, показатели и уровни 

сформированности профессиональной компетентности будущего 
учителя начальной школы  

В статье представлено цель экспериментального исследования и 
раскрыто основные задачи ее достижения. Подано поэтапную программу 
проведения эксперимента и определено содержание работы на каждом из 
них. Согласно мотивационно-ценностного, когнитивного, операционно-
деятельностного и рефлексивного компонентов профессиональной 
компетентности будущего учителя начальной школы определены их 
критерии и показатели. Предоставлено содержательно-качественную 
характеристику уровней сформированности профессиональной 
компетентности будущего учителя начальной школы в рамках каждого 
критерия.  

Ключевые слова: критерий, показатель, уровень сформированности 
профессиональной компетентности, будущий учитель начальной школы. 

 
Dudnik O. The Сriteria, Indicators and Levels of Professional 

Competence of the Future Primary School Teacher 
The article presents the purpose of the experimental study is to test the 

effectiveness of the system of pedagogical tasks of context orientation on the 
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formation of professional competence of the future primary school teacher and 
the main objectives of its achievement. A step-by-step program of the 
experiment is submitted, which contains a preparatory (theoretical and search), 
the main (ascertaining and forming experiments) and the final (analytical) 
stages and the content of the work on each of them is disclosed. According to 
the motivational-value, cognitive, operational-activity and reflexive 
components of the professional competence of the future primary school 
teacher, their criteria and indicators are defined. The content-quality 
characteristics of the levels of professional competence of the future primary 
school teacher within each criterion are provided. Prospects for further 
scientific research are outlined. 

Key words: criterion, indicator, level of professional competence 
formation, future primary school teacher. 
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Т. В. Іванова 
 
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
 
Сучасний етап соціально-економічного розвитку українського 

суспільства характеризується зростанням конкуренції у всіх сферах життя. 
Це пов’язано насамперед з тим, що виникла величезна прірва між 

існуючим ринком труда та потрібним попитом на ринок особистостей. 
Звернення до соціокультурних реалій, до теорії та практики вищої 
педагогічнолї освіти дозволяє зробити висновок про існуючє протиріччя 
між об’єктивною потребою суспільства в учителі, здатного вибудувати 
свою життєву та професійну траєкторію в постійно змінюються умовах 
та реальному стані професійної підготовки, орієнтованої зазвитчай на 
формування функціональної готовності до педагогічної діяльності. 
Існуючу ситуацію дуже чітко описує у своїх працях философ Е. Тоффлер, 
який вважає, що масштабні та інтенсивні перетворення стосуються не 
тільки сфери держави, економіки, політики та культури. Змінюються і 
фундаментальні основи відтворення людини як біологічного та 
антропологічного типу. Отже іншою стає освіта та методи формування 
майбутнього фахівця. «Дійсно, наголошує вчений, – починається нова 
епоха. Змінюються масштаби нашого життя. На наших очах 
народжується епоха глобальної конкуренції. Символи «Третій хвилі» –
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цілісність, індивідуальність і людська технологія. Ведучу роль в такому 
суспільстві набувають  наука та освіта» [1, с. 17]. 

Отже всі ці явища, зумовили підвищення вимог щодо особистісних 
та професійних якостей сучасного педагога. 

Спробуємо визначити сутність головного поняття «конкуренція». Це 
поняття увійшло в обіг у ХІХ ст. з латинської мови (con + currere – 
збігатись, зіткнення). Але в нашому розумінні більш доречно 
використовувати термін «competition», який з англійської має значення 
«змагання». Спочатку ці поняття вживались виключно в економічній сфері, 
але з перехідом індустріального суспільства у фазу інтеллектуального, 
конкуренція, а саме конкурентноздатність фахівців у освятнській сфері 
посідають чильне місце у дослідженнях сучасних психологів та педагогів.  

Поняття «конкуренція» вивчали з різних наукових позицій. 
Найґрунтовніше це явище дослідили з позиції економічного підходу 
(Дж. Бейн, А. Маршалл, Дж. С. Мілль, М. Портер, Дж. Робінсон, Д. Росс, 
А. Сміт, Ф. Хайек, Е. Чемберлін, Ф. Шерер, Й. Шумптер та інші). 

З позиції нашого дослідження інтерес викликають наукові пошуки 
щодо конкурентоздатності як явища в педагогіці та психології. Ці питання 
вивчали такі вчені, як-от: В. Андрєєв, О. Астапенко, А. Воєводін, 
Дж. Грейсон, О. Дайнега, Т. Дзюба, Дж. Дьюї, А. Дьяченко, Л. Карамушка, 
Р. Мартенс, А. Мігранян, Л. Мітіна, Д. Мустафіна, К. Оделл, Г. Олпорт, 
П. Перепелиця, О. Потапова, С. Рачина, В. Рибалка, Т. Слівіна, Н. Сидорова, 
Р. Фатхудінов, О. Філь, С. Хазова, О. Чупрова, С. Широбоков та інші. 

Отже аналіз літератури показує, що конкурентоспроможність як 
багатопрофільна характеристика залежить від зовнішніх та внутрішніх 
умов: від розвитку професійних тенденцій, особливостей особистісних 
якостей та професійних компетенцій, особливостей досвіду особистості, 
її мотивації, орієнтації, переваг, поведінкових стратегій тощо. 

Розглядаючи проблему конкурентноздатності, можна 
стверджувати, що вона визначається не тільки професійним, але й 
індивідуально-особистісним компонентом. Як інтегральна складова 
особистості педагога конкурентноздатність визначається наступними 
знаннями, вміннями та навичками:  

1. чітке усвідомлення сучасної ситуації розвитку інформаційного 
суспільства й потребами освіти; 

2. знання та орієнтація у сучасному світовому освітянському 
просторі; 

3. прогнозування та аналіз сучасних тенденцій розвитку суспільства 
та на основі цього розуміння, якою має бути сучасна освічена людина; 

4. потребою та стійкою мотивацією до саморозвитку та 
самовдосконаленню; 

5. вміння прогнозувати та формулювати педагогічні цілі в 
залежності від ситуації; 

6. гнучке мобільне мислення, творчість та креативність; 
7. здатність самостійно, ефективно та якісно вирішувати 
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профессиональні проблеми; 
8. вміння швидко адаптуватись до нових життєвих ситуацій та 

викликів; 
9. навички самоменеджменту та лідерства у власній професійній 

діяльності. 
Отже такий конкуренооздатний педагог є дуже актуальним для 

нашої країни. Тому є кілька причин: 
Першою причиною вважаємо вступ української системи освіти до 

Болоньского освітнього простіру. Різниця цього явища найкраще помітна 
на економічній аналогії. У Радянському Союзі освіта, як і економіка, 
була плановою. Держава потребувала тисячу лікарів, давала тисячу 
бюджетних місць вишам, ті, своєю чергою, за розписаними шаблонами 
готували тисячу медиків. А. Болонська система, як і ЄС, зорієнтована на 
ринок. Студент приходить у виш, де налаштування освіти для нього 
максимально гнучкі та ліберальні. Загалом філософію Болонської 
системи можна описати як підготовку до конкуренції, а радянську 
систему – як підготовку працівника.  

Другою причиною актуальності формування 
конкурентноспроможного педагога, на наш погляд є те, що протягом 
кількох років аналітичний центр CEDOS збирає та аналізує дані про 
кількість українських громадян, які навчаються у закордонних 
університетах. За цей час утворилась база даних, яка охоплює 33 країни 
Європи, Північної Америки та Австралії у період з 2008/2009 до 
2014/2015 навчальних років. 

Число українців на студіях в іноземних університетах станом на 
2014/2015 навчальний рік становило 59 648 осіб. Серед найбільш бажаних 
для навчання країн, як і раніше, залишаються Польща, Німеччина, Росія, 
Канада, Італія, Чехія, США, Іспанія, Австрія, Франція та Угорщина. 
Динаміка зростання з 2009 по 2015 роки склала 129%. Якщо порівнювати 
два останні роки, то приріст складає майже 29% або ж 13 266 осіб. 
Причому 2/3 цього приросту склали саме українці, які навчаються в 
польських університетах. Вони показали найбільш стрімке збільшення, як 
в абсолютному, так і відносному показниках, – з 14 951 до 22 833 особи. 
Також значний відносний та абсолютний приріст українських громадян на 
студіях демонстрували канадські, чеські та італійські університети. 
Зокрема у польських університетах навчалось 30 041 український 
громадянин. Таким чином, закладаючи, що в решті країн тренд останніх 
років буде збережений, можна припустити, що у 2015/2016 навчальному 
році за кордоном навчалось щонайменше 68 000 українських громадян. 
(https://cedos.org.ua/uk/osvita/ukrainski-studenty-za-kordonom-skilky-ta-
chomu). Тобто, ми бачимо колоссальний віттік студентської молоді за 
кордон, а це означає, що наша освіта маж зробити все можливе, щоб 
затримати та зацікавити молодь вчитится у нашій країні.  

Третя причина полягає в тому, що, на жаль, випускники-українці, 
які навчалися за кордоном не повертаються додому, щоб розвивати 
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вітчизняну економіку та освіту. Троє з п’яти бакалаврів-випускників 
українських вищих навчальних закладів намагаються залишит країну [1]. 
Саме найсумніше, що країну залишають висококваліфіковані біохіміки, 
хіміки, фізики, інженери, лікарі, тобто представники найактуальніши х 
професій сьогодення. В останні роки почали виїжджати й гуманітарії. 
Наприклад, львівські університети вже не можуть утримати від виїзду на 
заробітки навіть професорів старшого віку [2]. 

Четвертою причиною актуальності формування 
конкурентспроможного працівника освти ми вбачаємо в тім, що з 
кожним роком ми спостерігаємо падіння іміджу вітчизняної освіти, 
престижу наукової праці. Наприклад, середня зарплатня вчителя в 
Україні становить від 2.500 до 7.000. гривень. Це зумовило ту обставину, 
що в сучасних школах сьогодні бракує кваліфікованих педагогічних 
кадрів. Так, «на 24.03.18, по професії вчитель школи в Україні відкрито 
по кожній області в середньому по вакансій» [3]. На жаль, у вищій школі 
ситуація не краща за школу. Так, в Україні найбільша кількість вакансій 
професії профессор відкрито у Київської області (66.7%). На другому 
місті – Харьковська область (33,3%), а на третьому – Запоріжська 
область [4]. Так, сьогодні в Україні зарплатня молодшого наукового 
співробітника складає 3742 грн. Тоді, як середня зарплатня у сфері 
виробництва складає 5972 грн. Тобто українский вчений отримує майжє 
вдвічі менше, ніж робочий [5]. 

Отже, всі ці причини значно гальмують мотивацію педагогів, 
науковців, вчителів до саморозвивку та самовдосконаленню. Звичайно, їх 
методичний та науковий рівень буде неконкурентспроможним в 
порівнянні з європейськими педагогами та праціівниками освіти.  

Що ж робити в такій складній ситуації? Зазвичай, традиційно 
українськкий педагог був не тільки фахівцем, але й новатором-
подвижником, етузіастом. Таким чином, орієнтація саме на таку 
Особистість педагога – є одним з кроків ситуації, яка може почати 
вирішувати проблему формування конкурентнозданої особистості 
освітянина. Також слід зазначити потужну роботи багатьох суспільних 
міжнародних організацій, які працюють в Україні та займаються 
просвітницькою діяльністю. Так однією з таких установ є Академія 
Української Преси (м. Київ), яка вже 8 років поспіль займається 
підвищенням кваліфікації педагогів, вчителів у сфері медіаграмотності та 
медіакомпетентності. Науковці, вчителі українських шкіл регулярно 
відвідують конференції, семінари, тренінгі, де вони відшліфовують свої 
методичні навички, розвивають власну педагогічну культуру. Зрозуміло, 
що саме з особистості педагога, його педагогічної майстерності 
починається зростання іміджу та повага до всієї освіти в нашій країні.  

Також, слід зазначити, що вагому роль у процесі навчання відіграє 
мотивація. Так, одна з викладачів Стенфордського університету зазгачає: 
«Переді мною, як перед викладачем Стенфордського університету, 
ніколи не стояло питання в необхідності якось мотивувати студентів 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 120

одержувати інформацію. В Україні чомусь переконані, що науковець 
мусить дуже багато часу вкладати в те, щоб зацікавити студентів. На мій 
погляд, це дещо дивний підхід. І далі вона прододжує думку: «У 
закордонних університетах студент сам тягнеться до викладача, щоб 
отримати інформацію. Усі мої консультаційні години в Стенфорді були 
заповнені, студенти постійно писали мейли та цікавилися, як можна 
поліпшити вже написану роботу, отримати додаткові бали. Рейтинговий 
бал важливий: або ти дуже розумний і отримуєш стипендію, або платиш 
за навчання, береш кредит, працюєш. Тому мотивація там дійсно значно 
вища. Було б добре, якби таке ставлення до освіти з’явилося в Україні» 
[6]. Отже, розвиток кокнкуренції у сфері освіти це центробіжний процес. 
Мотиваторами його розвитку є, як зовнішні так і внутрішні обставини. 

І на останок, умовою формування конкурентноздатного педагога є, 
на наш погляд, надання свободи творчості педагогу у власній педагогічній 
діяльності, мотивація його до створення нових авторських курсів, 
інноваційних форм та методів передачи знаннь своїм учням. Бо відомо, що 
саме у творчій атмосфері, де панує «педагогіка порозуміння» та педагогіка 
добра» за видатним українстким философом та педагогом І. Зязюном може 
бути сформована висококультурна та високопрофесійна особистість 
фахівця, який буде конкурентноздатним за європейськими стандартами та 
заохочений до реалізації своєї майстерності на благо нашої держави. 
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Іванова Т. В. Формування конкурентоздатності майбутніх 
педагогів у процесі фахової підготовки 

У статті розглядаються актуальні питання формування 
конкурентноздатної особистості сучасного педагога. Зазначаються 
основні зовнішні та внутрішні проблеми у сфері освіти та підготовки 
фахівців, які пов’язані з витоком сучасного за кордон та девальвацію 
цінностей вітчизняної системи освіти. Показано орієнтири поліпшення 
цього становища шляхом формування конкурентноздатності педагога та 
його мотивації до самовдосконалення та професійного саморозвитку. 

Ключові слова: конкурентоздатність, підготовка фахівців, педагог, 
освіта. 

 
Иванова Т. В. Формирование конкурентоспособности будущих 

педагогов в процессе профессиональной подготовки 
В статье рассматриваются актуальные вопросы формирования 

конкурентоспособной личности современного педагога. Указываются 
основные внешние и внутренние проблемы в сфере образования и 
подготовки специалистов, связанных с утечкой современного за границу 
и девальвацию ценностей отечественной системы образования. Показано 
ориентиры улучшения положения путем формирования 
конкурентоспособности педагога и его мотивации к 
самосовершенствованию и профессиональному саморазвитию. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, подготовка специалистов, 
педагог, образование. 

 
Ivanova T. Formation of Competitiveness of Future Teachers in the 

Process of Professional Training 
The article deals with topical issues of the formation of a competitive 

personality of a contemporary educator. The main external and internal 
problems in the field of education and training of specialists, which are 
connected with the outflow of foreign citizens abroad and the devaluation of 
the values of the domestic education system, are indicated. The guidelines for 
improving the situation by means of forming the competitiveness of the 
education worker and his motivation to self-improvement and professional 
self-development are shown. 

Key words: competitiveness, training of specialists, teacher, education. 
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ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДО 

СОЦІАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗВО 
 
На часі Україна переживає інформаційну й військову агресії, чергову 

соціально-економічну кризу, які обумовлюють низку соціальних проблем. 
За таких обставин, актуалізується питання підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів соціальної сфери, спроможних 
приймати оптимальні й адекватні рішення щодо профілактики та усунення 
негативних явищ як суспільства загалом, так і окремої особистості. 

Метою статті визначено обґрунтування теоретичних засад 
підготовки соціального педагога до соціально-профілактичної діяльності 
в закладі вищої освіти. 

Розглянемо, насамперед, зміст концепту «підготовка соціального 
педагога». 

Зазначимо, що в словниковій та психолого-педагогічній літературі 
поняття «підготовка» тлумачиться як формування готовності до 
здійснення чого-небудь, а «готовність» – як стан, очікуваний результат 
підготовки [1, с. 180]. Тому, орієнтуючись на кінцевий результат 
соціально-педагогічної освіти у закладі вищої освіти, в основу розробки 
теоретичних засад підготовки соціального педагога покладемо сутність, 
зміст і структуру поняття готовності.  

У науковій літературі готовність розглядається як інтегральне 
утворення, певний рівень розвитку особистості, сукупність когнітивно-
оціночних, комунікативно-практичних і рефлексивних якостей особистості 
[2]; як особливий психологічний стан, який характеризує вибіркову, 
прогнозуючу активність особистості на стадії її підготовки до включення в 
діяльність [3]; як цілісне, складне особистісне утворення, інтегративна 
якість особистості, що поєднує професійні знання та вміння, професійно-
ділові, комунікативні та особистісні якості, сформованість яких забезпечує 
ефективну професійну діяльність при роботі з підлітками [4] тощо. Певна 
різноманітність визначення дефініції «готовність» породжує й різні моделі 
готовності фахівця до здійснення будь-якої діяльності, зокрема, соціально-
профілактичної, обґрунтовані сучасними вченими (О. Безпалько [5], 
Н. Заверико [6], А. Капською [7], Л. Мардахаєвим [8], Л. Міщик [9], 
О. Паскаль [10], І. Парфанович [11] та ін.). 

Основними завданнями у професійній підготовці соціальних 
педагогів, за міркуваннями М. Галагузової, є поглиблення і 
удосконалення теоретичних знань і встановлення їх зв’язку з практичною 
діяльністю; розвиток особистісних якостей; формування професійних 
умінь і навичок; знайомство з різними типами соціально-педагогічних 
закладів; засвоєння сучасних соціально-педагогічних технологій роботи з 
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різними категоріями населення; створення умов для розвитку здібностей 
і самореалізації студента; формування у студентів творчого і 
дослідницького підходів професійної діяльності; розвиток навичок 
професійної рефлексії [12, с. 43]. Для адекватної оцінки стану практичної 
підготовки, а також для правильного прогнозування і планування 
розвитку процесу готовності майбутніх соціальних педагогів важливими 
є науково-педагогічні знання про умови ефективності практичної 
підготовки соціальних педагогів у закладі вищої освіти. 

Загалом, підґрунтям для визначення професійно важливих якостей 
соціального педагога в межах визначених складників його готовності до 
соціально-профілактичної діяльності стали наукові праці О. Безпалько, 
М. Галагузової, Л. Завацької, Н. Заверико, Е. Ісламгалієва, Н. Кузьміної, 
А. Кучерявого, Л. Міщик, В. Поліщук, А. Реана, Я. Коломинського, 
О. Федоренко, С. Харченка, М. Шевандрина та ін., присвячені, 
передусім, розкриттю професійної компетентності та змісту підготовки 
соціальних педагогів узагалі; кодекс етики соціального 
педагога/соціального працівника в Україні; власне розуміння 
гуманістичної та превентивної місії соціально-профілактичної діяльності. 

Перейдемо до розгляду концепту «соціально-профілактична 
діяльність». 

Наголошуючи на проблемі соціально-профілактичної діяльності, 
доцільно визначити різні підходи до тлумачення цієї дефініції. 
Л. Мардахаєв тлумачить профілактику як «застосування сукупності 
заходів, розроблених з метою попередження виникнення і розвитку тих 
чи інших відхилень у розвитку, навчанні, вихованні» [8, с. 231]. 

Сам термін «профілактика» (від гр. – prophylaktikos – запобіжний) 
(або обмеження, попередження, превенція) звичайно асоціюється із 
запланованим попередженням певної несприятливої події, тобто з 
усуненням причин, здатних викликати ті або інші небажані наслідки. 
Профілактика, у широкому розумінні, ставить своєю метою підвищення 
якості життя і повинна охоплювати не лише медичні аспекти здоров’я, а 
й змінювати соціально-психологічний статус особистості і забезпечувати 
умови для закріплення позитивних змін. З цього випливає, що 
профілактика повинна проводитися у формі запланованих дій, націлених 
головним чином на досягнення бажаного результату, але в той же час і на 
запобігання можливих негативних явищ [5; 10]. З точки зору медицини 
профілактика охоплює широкі медико-соціальні, санітарно-
протиепідеміологічні, лікувально-профілактичні заходи щодо хворих з 
метою соціальної реінтеграції та попередження рецидивів, сприяння 
зміцненню здоров’я і підвищенню якості життя громадян та їх сімей [7]. 
У соціології профілактика розглядається як сукупність заходів, 
необхідних для зведення до мінімуму або усунення можливості появи 
правопорушної, асоціальної поведінки, підвищеного потягу до алкоголю 
(наркотиків) через зміну самої людини, підвищення рівня її культури, 
моральності, умов життєдіяльності [12]. У психології профілактика – 
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комплекс зусиль фахівців, спрямованих на формування  психічного 
здоров’я членів соціуму і полягає у попередженні емоційних та 
поведінкових розладів особистості або зниженні їх числа [13]. 

Соціальна профілактика – це «комплекс економічних, політичних, 
правових, медичних, психолого-педагогічних заходів, спрямованих на 
попередження, обмеження і локалізацію негативних явищ у соціальному 
середовищі» (А. Капська) [7, с. 32–33]; «сукупність державних, 
громадських, соціально-медичних і організаційно-виховних заходів, 
спрямованих на попередження, усунення або нейтралізацію основних 
причин і умов, які викликають різного роду соціальні відхилення 
негативного характеру і інші соціально небезпечні і шкідливі відхилення 
у поведінці» (Р. Овчарова) [13, с. 261]; «зусилля, спрямовані на своєчасне 
виявлення і виправлення негативних інформаційних, педагогічних, 
психосоціальному розвитку дітей та молоді, у їх поведінці, стані 
здоров’я, а також в організації життєдіяльності та дозвілля» 
(О. Безпалько) [5, с. 31]; «науково-обґрунтований і своєчасно 
застосовуваний вплив на соціальний об’єкт з метою збереження його 
функціонального стану та попередження можливих негативних процесів 
у його життєдіяльності» (О. Паскаль) [10, с. 88]; «дії, спрямовані на 
превенцію соціальних проблем чи життєвих криз клієнта, окремих груп 
або попередження ускладнення вже наявних проблем. Ця діяльність 
виступає одночасно як процес і результат діяльності, оскільки методи 
профілактики, у першу чергу, спрямовані на викорінення джерел 
стресових ситуацій, асоціальної поведінки, різноманітних проблем як у 
самій особистості, так і у соціальному середовищі» (І. Парфанович) [11]. 

У контексті досліджуваної проблеми поряд із дефініцією 
«профілактична діяльність» використовують термінолексеми 
«попереджувальна діяльність», «превентивна діяльність» (від англ. 
prevention – попередження, запобігання), щоб уникнути тавтології у 
викладенні думок.  

Метою соціальної профілактики є не лише попередження проблем і 
негативних явищ, а й створення умов для повноцінного функціонування 
суспільства та життєдіяльності окремих осіб. 

Основними напрямами профілактики є: 
 попередження можливих соціальних проблем в окремих осіб або 

групах ризику; 
 збереження, підтримка і захист нормального рівня життя і 

здоровʼя людей; 
 сприяння у досягненні мети і розкритті внутрішніх потенціалів, 

ресурсних можливостей людей. 
Одним з пріоритетних напрямів профілактичної діяльності 

соціального педагога є профілактика негативних явищ серед дітей та 
молоді. 

Виконуючи профілактичну функцію соціальний педагог: 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 125

 організовує систему профілактичних заходів щодо 
попередження відхилень у поведінці; 

 впливає на формування морально-правової стійкості особистості; 
 організовує систему заходів соціально-педагогічного 

оздоровлення дітей, молоді та неблагополучних сімей. 
Недоліком профілактики є те, що вона не усуває індивідуальних 

проблем особистості та не допомагає захистити її від негативного впливу 
соціальних чинників. Використовуючи різноманітні методи 
профілактичної роботи, соціальний педагог виконує просвітницьку роль, 
навчає позитивного досвіду формування здорового способу життя, 
виховує ті цінності у людини, які допоможуть задовольнити свої потреби 
нешкідливим чином. 

Вважаємо за необхідне зауважити наступне: необхідно розрізняти 
«об’єкт профілактики» і «цільові групи у профілактиці». Послуговуючись 
дослідженнями І. Парфанович [11], під об’єктами соціально-
профілактичної дії ми розуміємо ті негативні чинники життєдіяльності 
людей, які сприяють здійсненню асоціальних дій, а також недоліки у 
виховній діяльності і стереотипи поведінки, які спричинюють 
антигромадські вчинки. Авторка вважає, що усі об’єкти соціально-
профілактичної дії можна умовно поділити на чотири основні групи: 

 негативні сторони в об’єктивних умовах життєдіяльності людей 
(матеріальна і соціально-культурна база, рівень добробуту і житлово-
побутові умови, технічне забезпечення виробництва, технологічний 
процес, умови праці та ін.); 

 негативні сторони в організаційно-управлінській діяльності 
державних і суспільних органів самоврядування (система загальної і 
спеціальної освіти, соціально-побутове обслуговування, засоби масової 
інформації, установи культури, ідейно-виховна і культурно-масова робота); 

 негативні сторони в міжособистісних відносинах і поведінці 
людей у процесі трудової діяльності, побуті і відпочинку, а також у 
сімейних і родинних стосунках; 

 негативні явища в правосвідомості і соціально-правовому 
мисленні (правовий нігілізм, низький рівень правової культури і 
грамотності неповнолітніх, несформованість установки щодо 
дотримання норм соціальної поведінки, не усвідомлення 
відповідальності за наслідки антигромадської поведінки). 

У кожній конкретній ситуації, яка потребує соціально-
профілактичного втручання, перед соціальним педагогом стоїть не лише 
проблема вибору оптимальних та ефективних технологій, методик, 
методів розвʼязання проблеми, але і запобігання або обмеження 
негативних соціальних явищ та їх наслідків. На сучасному етапі розвитку 
теорії і практики розроблено основні напрями (підвищення 
поінформованості, формування свідомості, апеляція до цінностей і знань, 
підвищення життєвої компетентності та ін.) та моделі профілактичної 
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діяльності, які вже апробовані або проходять експериментальну перевірку 
(моделі залякування, моральних принципів, когнітивна, поведінкова, 
життєвих навичок, альтернативної діяльності, соціально-психологічної 
компетентності, зменшення ризику і покращання здоров’я). 

Існують різні підходи до типології соціально-профілактичної 
діяльності. Якщо ми говоримо про види профілактики, то маємо на увазі 
цільову аудиторію, на яку спрямований вплив (первинна, вторинна, 
третинна) [5; 7]; якщо про тип – покладаємо в основу зміст діяльності 
(загальносоціальна (неспецифічна) і специфічна профілактика) [10; 11]; 
рівень профілактики вказує на ресурси, які можуть бути задіяні для 
вирішення профілактичних завдань (особистісний, сімейний і соціальний 
рівні профілактики) [13]. 

І. Парфанович [10] зазначає, що для здійснення соціально-
профілактичної діяльності необхідно чітко знати принципи, по яких 
будується профілактична активність. 

1. Принцип системності. Цей принцип припускає розробку і 
проведення програмних профілактичних заходів на основі системного 
аналізу соціальної ситуації в країні. 

2. Принцип стратегічної цілісності. Цей принцип визначає єдину 
стратегію профілактичної діяльності, що обумовлює основні стратегічні 
напрямки і конкретні заходи й акції. Підхід до профілактики повинний 
бути стратегічно цілісним. 

3. Принцип багатоаспектності. Він припускає сполучення різних 
аспектів профілактичної діяльності: 

 особистісний аспект визначає вплив, спрямований на 
позитивний розвиток ресурсів особистості; 

 поведінковий аспект допускає цілеспрямоване формування у 
дорослих міцних навичок і стратегій поведінки, що переборює стрес; 

 просторово-централізований аспект припускає активне 
формування систем соціальної підтримки в рамках превентивного і 
реабілітаційного простору (тобто, системи соціальних інститутів, 
соціальних центрів, спрямованих на профілактичну і реабілітаційну 
активність). Ця система може бути організована в окремому районі, 
країні, і повинна носити організований характер. 

4. Принцип ситуаційної адекватності профілактичної діяльності. 
Відповідність профілактичних дій реальній соціально-економічній, 
соціально-психологічній і правовій ситуації в країні. 

5. Принцип континуальності. Забезпечення безперервності, 
цілісності, динамічності, сталості, розвитку й удосконалення 
профілактичної діяльності. 

6. Принцип солідарності. Солідарна міжвідомча взаємодія між 
державними і суспільними структурами з використанням системи 
соціальних замовлень. 

7. Принцип легітимності. Припускає реалізацію цільової 
профілактичної діяльності на основі прийняття її ідеології та довірливої 
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підтримки більшістю населення. 
8. Принцип полімодальності і максимальної диференціації. 

Припускає гнучке застосування в профілактичній діяльності різних 
підходів і методів, а не центрування тільки на одному методі чи підході. 

Загалом, мета навчання і просвіти у соціально-профілактичній 
діяльності полягає у тому, щоб кожна людина мала об’єктивні відомості 
про причини і наслідки негативних явищ; щоб отримані знання 
трансформувалися в особистий досвід стали реально діючими мотивами 
свідомої поведінки і прийняття рішень. 

Соціальному педагогу необхідно знати існуючі методи 
профілактичної роботи, уміти ефективно використовувати накопичений 
досвід для вирішення практичних завдань, а також знати низку 
принципово важливих аспектів: 

по-перше, негативні тенденції, як правило, мають перш за все 
соціально-економічний характер. Тому їх продуктивне вирішення 
припускає облік і реорганізацію усього комплексу чинників силами 
фахівців різних професій. Соціальному педагогу необхідно виділити ті 
аспекти проблеми, які відповідають його компетенції. Грамотна 
постановка завдання, концентрація зусиль для вибору відповідних 
засобів – необхідна умова успішності соціально-профілактичної 
діяльності соціального педагога. Як правило, будь-яка велика соціальна 
проблема носить комплексний характер, а значить, при пошуку методів її 
вирішення необхідно виділити ключові моменти для проведення власне 
соціальної профілактики. 

По-друге, формулювання конкретних цілей соціально-
профілактичної діяльності може вестися тільки на основі обліку 
специфіки конкретної ситуації. Важко налагодити роботу з клієнтом при 
вирішенні, наприклад, його матеріальних проблем, не знаючи рівень його 
доходів, або займатися профілактикою асоціальної поведінки, не знаючи 
її видів і причин виникнення. Це означає, що при постановці мети 
соціально-профілактичної діяльності з оптимізації соціального стану 
індивіда повинен бути чітко визначений об’єкт (тип стану) і предмет (вид 
професійної діяльності) спрямованості дії. 

По-третє, підбір адекватних засобів для оптимізації соціального 
стану (самопочуття) клієнта може вестися тільки на основі ретельно 
конкретизованої мети. Соціальний педагог повинен ураховувати рівень, 
масштабність, тимчасові рамки, призначення, форми і характеристики дії 
для здійснення соціально-профілактичної діяльності. Як і відносно 
діагностики, тут не існує «універсальних» профілактичних засобів, що 
дозволяють одним і тим же способом ліквідувати несприятливі наслідки 
негативних станів у всьому різноманітті ситуацій. 

По-четверте, найважливішим моментом у діяльності соціального 
педагога є визначення ефективності заходів. Це важливо, в першу чергу 
тому, що соціальний педагог (як і медик, психолог) повинен оцінювати 
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свою діяльність відповідно до головного принципу «Допомагай людям і 
не нашкодь». 

Отже, готовність соціального педагога до соціально-профілактичної 
діяльності будемо розглядати як системне особистісне утворення, 
очікуваний результат професійної підготовки і психологічний стан 
фахівця (соціального педагога), спрямований на запобігання 
виникненню, поширенню чи загостренню проблем і негативних явищ, що 
поєднує науково-теоретичний, практичний, психофізіологічний і 
психологічний складники. 

Подальші наші дослідження будуть присвячені розробці нових 
компонентів змісту підготовки соціальних педагогів до соціально-
профілактичної діяльності, що є одним з першочергових завдань 
модернізації вищої соціально-педагогічної освіти в Україні. 
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Караман О. Л. Підготовка соціального педагога до соціально-
профілактичної діяльності в ЗВО 

У статті доведено, що одним із результатів підготовки соціального 
педагога в закладі вищої освіти є його готовність до соціально-
профілактичної діяльності, яку визначено як системне особистісне 
утворення, очікуваний результат професійної підготовки і психологічний 
стан фахівця (соціального педагога), спрямований на запобігання 
виникненню, поширенню чи загостренню проблем і негативних явищ, що 
поєднує науково-теоретичний, практичний, психофізіологічний і 
психологічний складники.  

Встановлено, що метою соціальної профілактики є не лише 
попередження проблем і негативних явищ, а й створення умов для 
повноцінного функціонування суспільства та життєдіяльності окремих 
осіб. Обґрунтовано зміст соціально-профілактичної діяльності, а саме, 
основні напрями, види, типи, рівні профілактики. Доведено, що для 
успішної соціально-профілактичної діяльності необхідно чітко знати 
принципи, на яких будується профілактична активність. Визначено низку 
принципово важливих аспектів соціально-профілактичної діяльності. 
Зауважено, що необхідно розрізняти «об’єкт профілактики» і «цільові 
групи у профілактиці»; а недоліком профілактики є те, що вона не усуває 
індивідуальних проблем особистості та не допомагає захистити її від 
негативного впливу соціальних чинників.  

Ключові слова: підготовка, готовність, соціальний педагог, 
соціально-профілактична діяльність, профілактика, соціальна 
профілактика. 

 
Караман Е. Л. Подготовка социального педагога к социально-

профилактической деятельности в ЗВО 
В статье доказано, что одним из результатов подготовки 

социального педагога в заведении высшего образования является его 
готовность к социально-профилактической деятельности, определенной 
как системное личностное образование, ожидаемый результат 
профессиональной подготовки и психологическое состояние специалиста 
(социального педагога), направленный на предотвращение 
возникновения, распространения или обострения проблем и негативных 
явлений, объединяющий научно-теоретический, практический, 
психофизиологический и психологический компоненты.  

Установлено, что целью социальной профилактики является не 
только предупреждение проблем и негативных явлений, но и создание 
условий для полноценного функционирования общества и 
жизнедеятельности отдельных лиц. Обосновано содержание социально-
профилактической деятельности, а именно, основные направления, виды, 
типы, уровни профилактики. Доказано, что для успешной социально-
профилактической деятельности необходимо четко знать принципы, на 
которых строится профилактическая активность. Определен ряд 
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принципиально важных аспектов социально-профилактической 
деятельности. Замечено, что необходимо различать «объект 
профилактики» и «целевые группы в профилактике»; а недостатком 
профилактики является то, что она не устраняет индивидуальных 
проблем личности и не помогает защитить ее от негативного влияния 
социальных факторов. 

Ключевые слова: подготовка, готовность, социальный педагог, 
социально-профилактическая деятельность, профилактика, социальная 
профилактика. 

 
Karaman O. Preparation of a Social Teacher for Social and 

Preventive Activities in Higher Educational Institution 
The article is proved that the result of preparation of social teacher in 

higher education institution is its commitment to professional activity, which 
is defined as a systematic personal formation, the expected result of 
preparation and the psychological state of a specialist (social teacher), which is 
aimed at preventing the occurrence, spread or exacerbation of problems and 
negative developments, and which combines scientific and theoretical, 
practical, physiological and psychological components.  

It is investigated that the purpose of social prevention is not only to 
prevent problems and negative developments, but also to create conditions for 
the full functioning of society and the vital activity of individuals. The content 
of social and preventive activities is substantiated, namely, the main 
directions, types, types, levels of prevention. It is proved that it is necessary to 
clearly understand the principles, which preventive activity is built on, for 
successful social and preventive activities. A number of fundamentally 
important aspects of social and preventive activities have been identified. It is 
noted that it is necessary to distinguish between "object of prevention" and 
"target groups in prevention" terms; and the lack of prevention is the fact that 
it does not eliminate individual problems of the person and does not help to 
protect it from the negative influence of social factors. 

Key words: preparation, readiness, social teacher, social and preventive 
activity, prevention, social prevention. 

 
Стаття надійшла до редакції 27.04.2018 р. 
Прийнято до друку 25.05.2018 р. 
Рецензент – д.п.н., проф. Харченко С. Я. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 131

УДК 378.126+337.134: 371.11 
 
А. М. Колосов, О. С. Савченко  
 
ЗМІНА ДИДАКТИЧНИХ АКЦЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ 

МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОГО РИНКОВОГО 
СЕРЕДОВИЩА 

 
У сучасному світі роль управління як сфери людської діяльності 

постійно зростає, відповідно вдосконалюється система підготовки 
менеджерів – фахівців у сфері управління підприємствами і 
організаціями за спеціальністю 073 «менеджмент» в межах галузі знань 
07 «управління та адміністрування». Підготовка фахівців з менеджменту 
здійснюється з викладанням основ теорії організації, а також дисциплін, 
що розкривають зміст, методи й форми менеджменту організацій, 
державного управління, публічного адміністрування, окремих об’єктів 
управління всередині підприємств і організацій – персоналу, виробничих 
процесів, інвестиційної діяльності тощо. При цьому сучасна наука 
управління приділяє певну увагу особливостям сучасного середовища, у 
якому функціонують ті чи інші об’єкти управління. Але, сучасні умови 
функціонування підприємств і організацій стають все більше 
невизначеними й непередбачуваними, що перетворює їх на чинник 
найбільшого впливу на результати діяльності підприємств, який іноді 
перекреслює всі намагання ефективного управління. Сучасна наукова 
думка, як і передовий досвід управління, на жаль, не встигають 
адекватно реагувати на зміни, що відбуваються в середовищі їхнього 
функціонування. Це потребує значного підсилення, а отже, певної зміни 
дидактичних акцентів саме при розгляді питань, що стосуються стану 
середовища функціонування керованих об’єктів при викладанні 
навчальних дисциплін з менеджменту, чому й присвячена дана стаття. 

Ринкове середовище з самого початку формування сучасного 
менеджменту визнається таким, що впливає на уявлення самого змісту 
менеджменту. Вважається, що класичний менеджмент, започаткований 
класиками управління Ф. Тейлором, А. Файолем та ін. [1], створювався в 
період такого найбільш сприятливого виробникові стану ринку, коли 
примат (перевага) виробника над споживачем був незаперечним. Уперше 
«класичний» менеджмент зазнав необхідності вдосконалення, коли 
перевага в стосунках виробник – споживач стала зміщуватися на бік 
споживача в період розквіту так званого «суспільства споживання», що 
призвело до уявлень «неокласичного» менеджменту, як системи 
управління поведінкою економічних суб’єктів у більш невизначеному 
середовищі. З позицій неокласичного підходу викладання менеджменту 
спиралося на новий характер ринкових зв’язків між суб’єктами, що 
вільно хазяйнують заради отримання максимального прибутку [2]. 
Подальше підсилення ролі конкуренції на ринку привело до нового 
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зміщення акценту викладання менеджменту як стратегічного, основним 
завданням якого стає забезпечення більш упевненого становища 
підприємства в конкурентному середовищі [3]. Прискорення темпів 
змінення ринкового середовища потребувало акцентування того факту, 
що стосунки суб’єктів на ринку стають важливішими за їхній статус, що 
допускає зміну границь цих суб’єктів і дало старт розвитку так званої 
«інституціональної теорії» [4] та започаткуванню практики «злиття й 
поглинань». В умовах наростаючої невизначеності ринкового 
середовища в минуле відходить практика викладання традиційного 
управління на основі точних економічних розрахунків, а все більше 
актуалізується необхідність розглядати організацію як відкриту систему, 
яка постійно взаємодіє із зовнішнім середовищем, до якого вовна має 
пристосуватися, відбиваючи таким чином ситуаційний підхід до 
управління [5]. В умовах, коли середовище змінюється під впливом 
значної кількості зовнішніх чинників, застосовують кореляційні 
математичні моделі, що дозволяють прогнозувати рівень потрібних 
показників у залежності від декількох факторів, найважливіші з яких 
наперед більше або менше відомі. У випадку ж нерозуміння чинних 
процесів на ринку статистичні моделі, залишаючись за формою 
кореляційними, по суті стають стохастичними, дійсність яких 
проявляється під опосередкованим впливом значної кількості 
невизначених факторів. При повній невизначеності ринку, коли ніяке 
його прогнозування неможливе, стан середовища слід уявляти як 
сукупність випадкових, хаотичних процесів, які можна розглядати як 
відкриту нестабільну систему, що здатна виявляти певні синергетичні 
прояви, вивчення яких ще нещодавно здійснювалося лише в галузі 
фізики, біології, соціальній сфері, а останнім часом і в економіці, що 
довів Д. Рюель у своїй роботі [6]. У той же час, настільки величезний 
вплив стану середовища на зміст менеджменту не відображений певним 
чином ні структурою, ні змістом типових навчальних матеріалів з даної 
дисципліни. Ураховуючи особливості навчальних процесів в умовах 
XXI століття, яке є перенасиченим інформацією, майбутній менеджер як 
особистість повинен вільно орієнтуватися та бути здатним приймати 
ефективні управлінські рішення в будь-яких зовнішніх умовах [9]. 
Виправленню саме даного недоліку й присвячена дана стаття. 

Отже метою статті є обґрунтування зміни дидактичних акцентів 
при підготовці фахівців з менеджменту для підприємств і організацій, що 
функціонують в невизначеному середовищі. 

Не зважаючи на загальне визнання впливу стану сучасного 
ринкового середовища на зміст управлінської діяльності, все ж таки 
даний тезис не відображений в структурі дисциплін з підготовки 
менеджерів у достатній мірі. Співвідношення характеристик середовища 
та його впливу на інструментарій менеджменту, зазвичай, подається в 
доволі поверхневому й приблизному вигляді. Сама характеристика 
ринкового середовища не розкривається в дійсній багатогранності, без 
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достатнього визначення параметрів, що викривають особливості кожного 
стану середовища, без необхідної класифікації його станів, а відповідно – 
і подання впливу середовища на зміст інструментів менеджменту, що 
викладаються, не достатньо деталізованим. Для прикладу, приведемо в 
табл. 1 типовий характер відображення визначеного тезису щодо 
взаємозалежності характеристик ринкового середовища й змісту знань в 
практиці викладання управлінських дисциплін з підготовки менеджерів. 

Таблиця 1 
Типове відображення взаємозалежності ринкового  

середовища й змісту в дисциплінах з підготовки менеджерів 
Дисци- 
пліна 

Тема Подання 
характеристики 
середовища 

Подання 
впливу середовища на 
зміст викладання 

6. 
Самоорганізація 

Організація діяльності в 
умовах наявності або 
відсутності 
закономірностей проявів 
середовища 

Теорія 
організації 

7. Зовнішнє й 
внутрішнє 
середовище 
організації  

Сукупність 
неконтрольованих 
суб’єктів і сил, 
що діють за 
межами 
підприємства та 
непідвладні ним   

Формування 
організаційної структури 
підприємства, його 
взаємодії з акторами 
зовнішнього середовища  

2. Форми й 
методи 
організації 
виробництва 

Характеристика 
обсягів 
споживання 
продукції як 
масове, серійне й 
одиничне 

Застосування різних форм 
організації виробництва: 
потокових, гнучких, 
індивідуальної тощо 

Організація 
виробництва і 
планування 
діяльності 
підприємства 

8. Планування 
об’ємних 
показників 
діяльності 

Сукупність 
чинників 
споживання в 
умовах 
конкурентного 
ринку   

Моделі й методи 
визначення обсягів 
реалізації продукції, 
товарів і послуг 

2. Історія 
розвитку вчення 
про менеджмент 

Взаємовідносини 
на ринку 
виробників, 
торговців та 
споживачів  

Формування етапів 
розвитку теорії 
менеджменту в залежності 
від характеру ринку 

6. Функція 
планування 

Методи використання 
закономірностей ринку 
при визначенні цілей і 
програми діяльності 
економічних суб’єктів  

Менеджмент  

11. Функція 
регулювання 

Характеристика 
стабільності або, 
навпаки, 
змінюваності 
процесів на 
споживчому 
ринку 

Організація управлінської 
діяльності на основі 
зворотного зв’язку впливу 
середовища на досягнення 
цілей діяльності суб’єктів 
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Таке викладання навчального матеріалу створює в слухача доволі 
схематичне й спрощене уявлення щодо вибору інструментів 
менеджменту відповідно до стану середовища, в якому функціонує 
суб’єкт бізнесу. У кінцевому рахунку це шкодить формуванню в 
майбутнього менеджера дійсної системи теоретичних знань і практичних 
навиків у сфері управління підприємствами і організаціями. Ураховуючи 
вагомість саме питання адекватності застосування управлінських знань 
та вмінь, подолання вказаного недоліку в системі викладання дисциплін з 
менеджменту потребує суттєвого зміщення дидактичних акцентів з 
подання інструментів менеджменту як таких, на їхнє викладання 
виключно у відповідності із становищем і характером змін, що 
відбуваються в ринковому середовищі. Для цього, по-перше, потрібно 
більш детальне уявлення самої суті змінюваності та невизначеності 
сучасного середовища функціонування підприємств і організацій. 
Ураховуючи доволі значну складність даного питання для просування до 
повноцінної класифікації станів середовища необхідно враховувати 
наявність двох незалежних процесів, що перетинаються: 

1) об’єктивний процес змінювання ринкового середовища в процесі 
науково-технічного прогресу, розвитку ринкових відносин, глобалізації 
ринку та ін.; 

2) розвиток наукових уявлень стосовно пізнаваності ринку, його 
закономірностей, параметрів, характеру та швидкості їхньої 
змінюваності  тощо. 

Очевидно, що сучасні уявлення менеджменту мають ґрунтуватися 
на основі досягнень саме процесу пізнання об’єктивної реальності, що 
стосується стану ринкового середовища. Але й очевидно, що процес 
пізнання завжди відстає від стану досліджуваного об’єкту, якщо він 
постійно розвивається. Так, сам розвиток менеджменту як сучасної науки 
управління організаціями постійно стимулювався тим новим розумінням 
середовища бізнесу, яке ставало відомим науковій і бізнесовій спільноті. 
Отже, протягом майже цілого 20 століття менеджмент розвивався 
внаслідок визнання нової якості ринкового середовища і характеру 
взаємовідносин економічних суб’єктів в ньому. При цьому найбільшу 
увагу приділяли саме невизначеності ринкового середовища, яка 
постійно посилювалася в процесі розвитку ринку в цілому, як це 
продемонстровано в табл. 2. Однак, останнім часом спостерігається 
серйозна зміна світогляду щодо розуміння суті невизначеності 
середовища. Те, що невизначеність взагалі властива ринковій економіці, 
відзначали ще економісти ХІХ століття, пророкуючи економіці й бізнесу 
вічну боротьбу з нею, однак під невизначеністю ринкового середовища 
зазвичай розуміли непізнаність внутрішніх закономірностей його 
розвитку на майбутнє. Таке розуміння невизначеності націлювали на 
використання всіх способів дізнатися майбутнє за допомогою 
математичного аналізу, прогнозування, управління ризиками та ін. 
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Таблиця 2  
Розвиток менеджменту як науки по етапах зміни уявлень  

щодо стану ринкового середовища 
Період Уявлення 

характеру 
ринку 

Етап 
розвитку 

Основна 
особливість етапу 
менеджменту 

Особливість поведінки 
підприємства на ринку 

1-а 
половин
а 20 ст. 

Примат 
(перевага) 
виробника над 
споживачем  

Класичний Розробка принципів 
раціональної 
організації праці та 
управління  

Максимальне насичення 
ринку товарами 
споживання  

3-а 
чверть 
20 ст. 

Примат 
споживача над 
виробником 
(«суспільство 
споживання») 

Неокласич
ний 
 

Вільне хазяйнування 
економічних 
суб’єктів заради 
отримання 
максимального 
прибутку  

Управління 
підприємствами в 
конкурентному і 
невизначеному 
середовищі при 
збереженні їхньої 
цілісності  

З кінця 
20 ст. 

Примат 
оптового 
покупця 
(брендів) над 
виробниками й 
споживачами  

Сучасна 
управлінсь
ка  
парадигма 

Стосунки на ринку 
стають 
важливішими за 
цілісність 
підприємств, що 
допускає зміну їхніх 
границь 

Підтримка становища на 
ринку шляхом «злиття і 
поглинань»   

 
Протягом останніх 30 років, а особливо зараз, у період тривалої 

світової фінансово-економічної кризи, приходить інше розуміння 
невизначеності, яка може бути двох видів: 

1) як невідомість, неусвідомленість внутрішніх закономірностей 
розвитку ринкового середовища; 

2) як невідомість, яка зовсім не має внутрішніх закономірностей, 
що проявляється як хаотичність. 

У цьому відношенні заслуговує на інтерес думка Пітера Друкера, 
який визначив ще в 1985 році подальший розвиток ринку як «епоху без 
закономірностей» [7]. В рамках цієї нової парадигми відбувається 
переосмислення і характеру управління організаціями і підприємствами в 
хаотично мінливому середовищі, що і вимагає серйозного зсуву 
дидактичних акцентів викладання дисциплін з менеджменту. 

Спробуємо надати загальну класифікацію станів середовища 
діяльності підприємств і організацій стосовно такого найважливішого 
показника їхньої діяльності як обсягу продажів продукції (товарів, 
послуг). Виходячи з класичних постулатів менеджменту зовнішнє 
середовище функціонування організації формує сукупність 
неконтрольованих суб’єктів і сил, що діють за її межами та непідвладні 
їй [1]. Але в сучасній практичній діяльності у кожного підприємства 
створюється власне зовнішнє середовище, у формуванні якого відіграють 
роль різні учасники, включаючи й саме підприємство. Тобто, у одному 
місці, на одному й тому же ринку різні економічні суб’єкти можуть  мати 
зовсім різні середовища свого існування. Саме боротьба за створення 
більш привабливого середовища свого функціонування й призвела до 
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сучасного погляду на підприємство, яке може змінюватися заради більш 
привабливих умов функціонування на ринку. 

Так, з урахуванням результатів досліджень Р. Коуза, середовище 
функціонування підприємств можна охарактеризувати в залежності від 
характеру розподілу продукції, який може відбуватися в наступних 
формах [8]. 

1. Постачання підприємством-монополістом у даній сфері продукції 
чи послуг. 

2. Як централізований розподіл – при виконанні державного 
замовлення.  

3. Постачання в порядку кооперації із зовнішніми партнерами на 
основі довготривалих контрактів. 

4. Постачання в порядку внутрішньої кооперації всередині 
корпорацій. 

5. Постачання на «чистий» немонополізований ринок, наприклад, 
ринок споживання продукції критичного вжитку (основних харчових 
продуктів, ліків та ін.). 

6. Постачання на загальний ринок споживання на рівних умовах із 
іншими учасниками. 

Якщо проаналізувати приведені 6 типів постачання підприємств 
своєї продукції на ринки, то можна відзначити наступні 4 парадигми 
існування певної невизначеності ринкового середовища: 

1) перші 2 схеми формування ринку залишають невизначеними 
лише строки тривалості монопольного становища або наявності 
державних контрактів; 

2) схеми 3-4 залишають невизначеними строки та умови 
продовження постачальницьких контрактів усередині корпорацій, 
можливості злиття і поглинань одних економічних суб’єктів іншими; 

3) 5-та схема формує класичний конкурентний ринок з перевагою 
постачальника продукції критичного вжитку, невизначеність якого для 
кожного з учасників складається виключно їхньою конкуренцією з 
урахуванням споживчих переваг покупців, ціни та якості товарів, 
зручності придбання та ін.; 

4) остання, 6-я схема постачання формує ринок, невизначеність 
якого складається під впливом значно більшої кількості чинників, що 
відображають, окрім місцевих, регіональні й загальноекономічні 
чинники, науково-технічні й споживацькі тенденції, курсові коливання 
національної валюти, темпи інфляції тощо. 

Кожна з приведених 4-х парадигм утворення ринкового середовища 
формує певні межі його можливої невизначеності. Приведемо всі 
можливі варіанти невизначених станів середовища з погляду на їхнє 
математичне відображення і проілюструємо це схемою на рис. 1.  
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Рис. 1. Загальна схема формування варіантів невизначеності на 
споживчому ринку із рекомендаціями щодо їхнього врахування 
 
Приведена схема відображає наступні варіанти невизначеності 

середовища. 
1. Невизначеність через непізнаність проявів наявних внутрішніх 

закономірностей середовища, які можуть бути: 
а) лінійними, зокрема, функціональними, кореляційними або 

стохастичними; 
б) нелінійними (або дискретними), у тому числі такими, що: 
 можуть бути формально описані функціональною залежністю; 

СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА 

1. 
Постача
ння 
товарів 
монопол
істом  

2. 
Постачан
ня за 
державни
м 
замовлен

3. 
Постачан
ня за 
контакта
ми 

4. Ринок 
всереди
ні 
корпора
цій 

5. 
Постачан
ня 
критични
х товарів 

6. 
Постачанн
я на 
загальний 
конкурент
ний ринок 

Парадигми  
захищеності 

або  
невизначенос

ті ринку 

1. Ринок 
монополі
ста або 
захищен
ий 
державо

2. Ринок, 
захищений 
постачальн
ицькими 
контракта
ми

3. 
Спожив
ацький  
ринок   

4. 
Невизначе
ний  
конкурент
ний ринок 

Варіанти  
невизначенос

ті станів 
ринкового 
середовища 

Через непізнаність 
наявних внутрішніх 
закономірностей 
середовища, які є: 

Через відсутність 
закономірностей, що 
сприймається як 

хаотичність, яка може 

лінійні нелінійні дійсна із 
самоорганіз

і

Методи опису 
проявів 

середовища 

1. 
Функціона
льні, 
кореляцій
ні та 
стохастич
ні моделі

2. 
Нечітко-
інтер-
вальні, 
стратегіч
ного  
аналізу

3. Теорії  
ігор та 
управлін
ня 
ризиками   

4. 
Синергет
ики 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 138

 не можуть бути формально описані функціональною залежністю 
і  потребують дискретного відображення.  

2. Невизначеність через відсутність проявів певних 
закономірностей, що сприймається як хаотичність, у тому числі: 

а) як дійсна хаотичність, без будь-яких закономірностей; 
б) як хаотичність, що проявляє внутрішні процеси самоорганізації, 

яку можна намагатися встановити формальними способами.  
До кожного з варіантів невизначеності середовища можуть бути 

застосовані певні методи її врахування в процесі управління діяльністю 
підприємства.  

1. Так, при визначенні лінійної залежності обсягів продажу товарів 
R від сукупності впливових чинників X у загальному вигляді R = f (X1; 
X2…Xi… Xn), необхідно встановлення цих чинників, таких як: 

рівень платоспроможності споживачів; 
рівень інфляції; 
співвідношення ціни й якості товару; 
рівень витрат на просування товарів на ринок та ін. 
2. У разі відсутності чітких лінійних функцій обсягів продажів на 

ринку можуть бути встановлені нелінійні функції, коли дія найбільш 
впливових факторів в значній мірі затушовані дією безлічі інших 
непізнаних чинників. При цьому весь діапазон змінювання показника R 
може бути розділений на певні інтервали, у яких коливаються значення 
показника протягом певного періоду, як це відображає схема на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Принцип відношення планової величини обсягу продажу 
товарів R до певного інтервалу значень ( I – імовірність будь-якого 

значення показника всередині інтервалу) 
 

Приналежність показника обсягу продажів I до певного інтервалу 
встановлюється із врахуванням їхньої імовірності, яка найбільша для 
середини інтервалу й найменша до його крайніх значень. До планових 
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розрахунків, відповідно, беруться середні значення показника в даному 
інтервалі – R1, або R2.  

Позиціювання підприємства на ринку продажу своєї продукції 
здійснюється за допомогою численних методів стратегічного аналізу. 
Наприклад, становище підприємства на ринку встановлюється за 
допомогою матриці Бостонської консультативної групи (БКГ), 
приведеної на рис. 3. 
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Рис. 3. Матриця БКГ щодо визначення становища підприємства на ринку 
 

Матриця БКГ відображає структура кількості товарів підприємства 
в сегментах споживчого ринку в координатах осей: «частка підприємства 
на даному сегменту ринку» і «зростання ринку». Найкраще становище 
підприємства забезпечують так звані «товари-зірки», за якими воно 
лідирує та попит на які зростає. Подібні лідерські товари, потреба в яких 
залишається незмінною, становлять так звані «дійні корови». «Товари-
собаки» у складі асортименту підприємства можуть складати 
обов’язковий мінімум, а найбільше непередбачувані результати для 
підприємства становлять товари, позначені як питання (???).  

3. У разі доведеної відсутності будь-яких закономірностей на 
ринку, який сприймається як хаотичний, очікування будь-якої його 
реакції слід сприймати, за принципами теорії ігор, як сукупність 
стратегій середовища. При цьому кожна стратегія формує певний 
можливий обсяг попиту S. Відповідно до кожної такої стратегії 
підприємство (як гравець), може виробити власні стратегії, виходячи з 
певного діапазону обсягів пропозиції R. Очевидно, що розбіжність 
обсягів очікуваної пропозиції і фактичного попиту (R S) коштує певних 
втрат. Отже, може бути побудована матриця втрат для всіх сполучень 
стратегій гравця й середовища у вигляді наступної табл. 3. Вибір 
найкращої стратегії для підприємства здійснюється за принципово 
новими критеріями ефективності. Зокрема, в даному разі таким 
критерієм є мінімакс, за яким вибрана стратегія забезпечує мінімальні зі 
всіх можливих максимальних втрат підприємства по своїх стратегіях 
(порядок вибору мінімаксної стратегії приведений в табл. 3). 

 
 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 140

Таблиця 3 
Матриця втрат підприємства по варіантам сполучення стратегій  

підприємства і середовища (умовний приклад)  
Стратегії середовища, що розрізнюються 

 Обсягом попиту S 
Стратегії 
підприємства із 
різним обсягом 
пропозиції R  

1 – 
наймен
шим 

2 – 
малим 

3 – 
середні

м 

4 – 
велики

м 

5 – 
найбіль
шим 

Макси
мальні 
втрати 

Визнач
ення  
міні-
максу 

1-найменшим 0 14 16 20 26 26  
2-малим 12 0 8 16 19 20 Мініма

кс 
3-середнім 22 18 0 12 16 22  

4-великим 30 28 16 0 8 30  

5-найбільшим 32 24 16 8 0 32  

 
4. У разі очікування внутрішньої самоорганізації в зовні 

хаотичному середовищі застосовують методи сучасної синергетики, 
зокрема, метод точкових відображень, проілюстрований на рис. 4.  

 
Рис. 4. Точкове відображення процесу змінювання споживчого 

попиту на хаотичному ринку  
 

При систематичному вивченні попиту на ринку вихідні дані 
розташовують у декартових координатах за так званою функцією 
Пуанкаре: 

)(1 nn XFX  , 
де Xn – показник попиту в n-й період часу; 
Xn+1 – показник попиту у наступний (n+1)-й період часу. 
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У якості прикладу графік на рис. 4 відображає траєкторію 
показника попиту за певний період, який свідчить, зокрема, про 
наявність зацикленості навколо окремих точок відносно стійкого попиту, 
а саме: 

точка 1* біля 8 тисяч грн. продажів за добу, яка відображала 
стійкий стан споживчого попиту протягом певного періоду;  

точка 2* біля 5,6 тисяч грн. продажів протягом іншого періоду;  
точка 3*, що символізує практичне зникнення попиту.  
Отже, матеріали статті доводять, що доволі значна різноманітність 

проявів невизначеності середовища функціонування підприємств, 
зокрема, стосовно обсягів продажів на споживчому ринку потребує 
більш розвернутого викладання проблематики невизначеності 
середовища в процесі підготовки менеджерів. На відміну від звичайного 
освітнього процесу, який спрямований на передачу знань та навичок, 
отриманих у минулому, сучасне викладання менеджменту повинно 
створювати в слухачеві вміння передбачати майбутнє. Тому підготовка 
управлінців не може базуватися на традиційній концепції навчання і 
вимагає переходу до формування стійких творчих і дослідницьких 
навичок, пов’язаних, зокрема, із умінням приймати управлінські рішення 
в умовах невизначеного ринкового середовища. 
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Колосов А. М., Савченко О. С. Зміна дидактичних акцентів при 
підготовці менеджерів в умовах невизначеного ринкового середовища 

Сучасні умови функціонування підприємств і організацій у все більше 
невизначеному й непередбачуваному середовищі потребують зміни 
дидактичних акцентів при підготовці менеджерів – фахівців у сфері 
управління підприємствами і організаціями за спеціальністю 073 – у 
напрямку прищеплення слухачам знань і навичок урахування особливостей 
проявів середовищі і їхнього впливу на результати діяльності підприємств. 
Проаналізовано способи створення середовища підприємств на споживчих 
ринках, пояснені парадигми формування різних станів прояву їхньої 
невизначеності, приведені методи їхнього врахування в процесі управління 
стосовно обґрунтування обсягів продажу продукції і товарів. Показано, що 
на відміну від звичайного освітнього процесу, який спрямований на 
передачу знань та навичок, отриманих у минулому, сучасне викладання 
менеджменту повинно створювати в слухачеві вміння передбачати 
майбутнє, зокрема, на основі навичок приймати управлінські рішення в 
умовах невизначеного ринкового середовища. 

Ключові слова: навчальний процес, підготовка менеджерів, 
середовище функціонування підприємств, невизначеність, парадигми 
невизначеності. 

 
Колосов А. Н., Савченко А. С. Смена дидактических акцентов при 

подготовке менеджеров в условиях неопределенной рыночной среды 
Современные условия функционирования предприятий и 

организаций во все более неопределенной и непредсказуемой среде 
требуют изменения дидактических акцентов при подготовке менеджеров 
– специалистов в сфере управления предприятиями и организациями по 
специальности 073 – в направлении привития слушателям знаний и 
навыков учета особенностей проявлений среде и их влияния на 
результаты деятельности предприятий. Проанализированы способы 
создания среды предприятий на потребительских рынках, объяснены 
парадигмы формирования различных состояний проявления их 
неопределенности, приведены методы их учета в процессе управления 
относительно обоснования объемов продаж продукции и товаров. 
Показано, что в отличие от обычного образовательного процесса, 
который направлен на передачу знаний и навыков, полученных в 
прошлом, современное преподавание менеджмента должно создавать у 
слушателя умение предвидеть будущее, в частности, на основе навыков 
принимать управленческие решения в условиях неопределенного 
рыночной среды. 

Ключевые слова: учебный процесс, подготовка менеджеров, среда 
функционирования предприятий, неопределенность, парадигмы 
неопределенности.  
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Kolosov A., Savchenko A. The Change of Didactic Emphasis in the 
Training of Managers in an Uncertain Market Environment 

Modern conditions of the functioning of enterprises and organizations in 
an increasingly uncertain and unpredictable environment require a change in 
the didactic emphasis in the training of managers - specialists in the 
management of enterprises and organizations in specialty 073. It is need to 
instill knowledge and skills to the students of taking into account the 
characteristics of the environment and their impact on the performance of 
enterprises. The ways of creating the environment of enterprises in consumer 
markets are analyzed, the paradigms of the formation of various states of 
manifestation of their uncertainty are explained, the methods of their 
accounting in the management process regarding the justification of sales 
volumes of products and goods are given. It is shown how in the presence of 
linear processes in the consumer market to establish the expected demand for 
goods used functional, correlation and stochastic models. In nonlinear 
processes, methods of fuzzy sets and strategic analysis can be applied. In the 
case of purely chaotic manifestations of the market, methods of game theory 
and risk management are relevant. In the case of the expectation of internal 
self-organization in an external chaotic environment, methods of modern 
synergetics, in particular, the method of point mappings, are used. It is shown 
that, unlike the usual educational process, which aims to transfer knowledge 
and skills obtained in the past, modern teaching management should create the 
ability of the listener to foresee the future, in particular, on the basis of skills to 
make managerial decisions in an uncertain market environment. 

Key words: educational process, training of managers, business 
environment, uncertainty, uncertainty paradigms. 
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РОЗВИТОК ХІМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ІНЖЕНЕРІВ-ЕКОЛОГІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНО-
ОРІЄНТОВАНИХ І ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩОМУ 

ТЕХНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 
 

Сучасний світ базується на інформації і наукових знаннях, тому 
одним з основних завдань системи вищої освіти України є підготовка 
молоді до життя і професійної діяльності в умовах інформаційного 
суспільства. Відмінною особливістю природничих наук у наш час є те, 
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що дослідження об’єктів природи здійснюється системно і одночасно з 
позицій декількох наук. Отже, аналіз стану професійної підготовки 
студентів-екологів у вищому технічному закладі освіти (ВТЗО) дав змогу 
дійти висновку про те, що в умовах значного збільшення обсягу 
інформації необхідною складовою навчально-виховного процесу є 
розвиток у майбутніх фахівців системного мислення, здатності до аналізу 
і самоаналізу, до узагальнення інформації тощо [1].  

Багато вчених як у нашій країні, так і за кордоном працюють над 
проблемами вдосконалення змісту і форм екологічної освіти, 
формування екологічного мислення молодого покоління. Концептуальні 
основи сучасної екологічної освіти висвітлено в працях Г. Білявського, 
А. Запольського, В. Кучерявого, А. Некос, В. Петрука, Н. Рідей, 
С. Рудишина, К. Ситника, Х. Ван Бохміна, Г. Одума та ін. Особливий 
інтерес викликають праці, в яких схарактеризовано хімічну і біологічну 
складові екологічної освіти (Н. Буринська, О. Заблоцька, О. Мітрясова, 
С. Рудишин, М. Слободяник та ін.). Серед учених, які досліджували зміст 
дисциплін природничого циклу з метою визначення і реалізації 
міждисциплінарних зв’язків, варто назвати Г. Білецьку, Н. Буринську, 
О. Заблоцьку, О. Мітрясову, С. Рудишина, О. Ярошенко.  

Отже, метою дослідження є встановлення міждисциплінарних 
зв’язків між хімічними і спорідненими дисциплінами фахової підготовки 
майбутніх фахівців-екологів у вищому технічному закладі освіти та 
розробка алгоритму їх взаємного збагачення. 

На основі аналізу літературних джерел, власного практичного 
досвіду доходимо висновку, що у формуванні професійної 
компетентності майбутнього фахівця-еколога значну роль відіграє 
хімічна компетентність. З урахуванням цього аспекту О. Заблоцька 
визначила перелік предметних компетенцій з хімії для вищої екологічної 
освіти і розкрила їх зміст для навчальної дисципліни «Хімія з основами 
біогеохімії», обґрунтувала можливість координації змісту цієї 
дисципліни з іншими нормативними дисциплінами циклів природничо-
наукової, професійної та практичної підготовки з додержанням 
принципів наступності й безперервності в освіті [2; 3]. Дослідниця 
встановила важливість і необхідність доповнення традиційних 
характеристик речовин виду склад – будова – властивості − застосування 
новою ланкою − вплив на довкілля. 

Проте, як свідчить аналіз літературних джерел, у вищій школі 
накопичилось багато невирішених проблем з питань формування 
хімічної компетентності у майбутніх екологів. Це насамперед 
необхідність урахування міждисциплінарного характеру, наступності і 
практичної спрямованості хімічних знань і умінь у навчальному процесі. 
Істотно зросла значущість хімічних компетенцій у засвоєнні багатьох 
професійно-орієнтованих дисциплін, спецкурсів тощо. Йдеться, 
наприклад, про такі дисципліни, як ґрунтознавство, гідрологія, 
урбоекологія, екологія людини, техноекологія, транспортна екологія та 
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багато інших. Вважаємо, що інтегрування і взаємозбагачення хімічного 
матеріалу і матеріалу споріднених курсів − один з найперспективніших 
напрямів реформування вищої екологічної освіти.  

Всі явища, що супроводжують функціонування живих систем і 
оточуючого нас середовища, базуються на хімічних, фізичних, фізико-
хімічних та біологічних принципах. Отже, це створює певні передумови 
для інтегрування знань різних наук та розвитку хімічної компетентності 
не тільки під час вивчення дисциплін хімічного циклу, а й під час 
засвоєння багатьох професійно-орієнтованих дисциплін і спецкурсів. 
Проте у реальному навчальному процесі досить часто виникають 
ситуації, коли хімічні знання й вміння та навчальний матеріал дисциплін 
фахової підготовки екологів не достатньо тісно пов’язані між собою. 
Більш того, між ними можуть бути певні суперечності, вони спираються 
на різний понятійний апарат тощо [1].  

Аналіз навчальних планів підготовки фахівців-екологів за 
напрямом 101 «Екологія» показав, що тільки на 1-му курсі бакалаврату 
передбачена обов’язкова дисципліна – «Хімія з основами біогеохімії». 
Усі інші хімічні дисципліни, зокрема, неорганічна хімія, органічні хімія, 
фізична і колоїдна хімія (хімія дисперсних систем), біохімія тощо можуть 
бути вибірковими дисциплінами, але, як правило, відсутні у програмах 
підготовки інженерів-екологів. Тому хімічні компетенції розвиваються і 
формують стійку хімічну компетентність майбутнього фахівця при 
вивченні майже всіх дисциплін навчального плану його професійної 
підготовки. Отже, розвиток і вдосконалення хімічної компетентності під 
час всього терміну навчання студентів розглядаємо як необхідну і 
важливу складову формування професійної компетентності еколога.  

Таким чином, припускаємо, що ефективність і результативність 
професійної підготовки фахівців-екологів підвищиться, якщо посилити 
фундаментальну складову хімічної підготовки; виявити й зміцнити 
міждисциплінарні зв’язки між хімічними і спорідненими професійно-
орієнтованими дисциплінами і спецкурсами. Крім того, вважаємо за 
необхідне посилити практичну спрямованість хімічних дисциплін, а 
зміст споріднених дисциплін доповнити хімічним матеріалом − взаємне 
збагачення професійного знання.  

У дослідженні виходимо з визнання того, що вивчення хімічних 
дисциплін та їх практична спрямованість нададуть змогу майбутнім 
екологам не тільки розв’язувати накопичені екологічні проблеми людства, 
але й запобігати їх виникненню у подальшому розвитку суспільства. Знання 
законів хімії і екології, їх застосування до процесів, що відбуваються у 
навколишньому природному середовищі, а також дослідження механізмів 
хімічних і біохімічних перетворень сприятиме вдосконаленню існуючих і 
створенню нових технологій захисту довкілля, контролю його стану тощо.  

Разом з тим, без розуміння механізмів перебігу хімічних, фізико-
хімічних і біохімічних процесів неможливо забезпечити ефективну 
роботу промислових і сільськогосподарських виробництв, систем 
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очищення повітря й води (питної, стічної тощо), утилізації та рекуперації 
відходів. На хімічних знаннях ґрунтуються розроблення й вибір 
оптимальних, нешкідливих для довкілля технологічних процесів, 
раціональних методів охорони навколишнього середовища тощо. Ось 
чому однією з основних тенденцій у вищій екологічній освіті є 
формування в студентів хімічної компетентності, причому засобами 
різних дисциплін, у тому числі й спецкурсів [1, с. 153−154].  

На думку багатьох учених [2; 4], у вищій школі все ще спостерігається 
недостатня професійна спрямованість навчального матеріалу з хімічних 
дисциплін, існує розрив між теорією і практикою. Застосування студентами 
набутих під час занять предметних, зокрема хімічних, компетенцій 
здійснюється здебільшого на репродуктивному та/або аналоговому рівні. 
Тому, як наслідок, у подальшому навчанні і виробничій діяльності студенти 
виявляються неспроможними розв’язувати комплексні завдання, наповнені 
реальним екологічним змістом.  

Враховуючи сучасні тенденції в освіті, переконуємося, що 
екологічна спрямованість хімії як фундаментального підґрунтя вищої 
інженерної екологічної освіти не тільки має першочергове значення, але 
й висуває додаткові вимоги до якості хімічних знань майбутніх фахівців 
[2]. Розглянемо розвиток хімічних компетенцій під час вивчення 
хімічних, професійно-орієнтованих і фахових дисциплін. Наприклад, у 
курсі «Хімія з основами біогеохімії» вивчаються основні закони хімії, 
аналізуються класи неорганічних сполук та їх властивості. Особливу 
увагу приділено будові атомів і молекул, утворенню хімічного зв’язку. 
Важливе значення мають питання хімічної термодинаміки, кінетики і 
хімічної рівноваги, властивостей розчинів, поведінки речовин-
електролітів; електрохімічні перетворення тощо.  

При вивченні гідрології, ґрунтознавства, урбоекології, екології 
людини, транспортної екології, техноекології тощо вивчаються процеси, 
що відбуваються як у довкіллі, так і у техногенно забрудненому 
середовищі, при очищенні й відновленні антропогенно змінених систем. 
Йдеться, зокрема, про можливість цілеспрямованого зміщення стану 
рівноваги у природних і виробничих процесах, впливу на швидкість 
хімічних та біохімічних перетворень тощо. Досліджуються процеси 
кислотно-основної рівноваги, їх застосування для аналізу і контролю 
стану екологічних систем. Розглядається вплив кислотності середовища 
на процеси, що відбуваються в біосфері, встановлюються закономірності 
й особливості перебігу гідролітичних процесів, висвітлюється роль 
хімічної рівноваги в процесах мінералоутворення, руйнування гірських 
порід, колообігу хімічних елементів у біосфері тощо. Досліджується 
значущість процесів розчинення-осадження в забезпеченні стійкості 
біосфери; окисно-відновні процеси в живій та неживій природі; способи 
вивчення та контролю якості об’єктів навколишнього середовища тощо.  

Особлива увага приділяється процесам біогенної міграції хімічних 
елементів, формам знаходження елементів, біогеохімічним колообігам 
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хімічних елементів та їх порушенням унаслідок антропогенної 
діяльності. Наприклад, при внесенні добрив у ґрунт необхідно 
враховувати його кислотність, оскільки при гідролізі тих чи інших 
складових добрив можливі зміни як у кислотний, так і у лужний бік. 
Проте для цього необхідні знання і класів неорганічних сполук, і таких 
розділів, як «Будова атому», «Розчини», «Розчини електролітів», 
«Хімічні властивості металів» та багато інших. За допомогою теми 
«Гідроліз солей» пояснюємо фізико-хімічну, біогенну та техногенну 
міграції хімічних елементів, особливо при обґрунтуванні можливості та 
доцільності застосування різноманітних добрив, які у ґрунтових 
розчинах здатні гідролізувати, змінюючи рН середовища. Далі, при 
виконанні лабораторного практикуму з курсу «Екологія людини» 
поняття гідролізу поширюється на органічні сполуки, зокрема 
експериментально досліджується гідроліз ліпідів, вуглеводів тощо.  

Зміну рН середовища внаслідок перебігу гідролітичних процесів та 
обмінні процеси, що відбуваються в розчинах електролітів, враховують і 
при опануванні таких дисциплін, як «Урбоекологія», «Екологія міських 
систем», «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє 
середовище», «Моніторинг та методи вимірювання параметрів 
навколишнього середовища», «Інженерна екологія», «Техноекологія», 
«Захист та раціональне використання земної поверхні та надр», 
«Технології та обладнання захисту гідросфери» тощо. Багато інших 
розділів курсів загальної, аналітичної, фізичної та колоїдної хімії, хімії, 
біогеохімії тощо також становлять фундамент процесу набуття хімічної і 
професійної компетентностей майбутніми фахівцями-екологами. 

Отже, на підставі аналізу робіт провідних науковців і власного 
теоретичного та практичного пошуку стверджуємо, що хімічна 
компетентність є невід’ємною складовою професійної компетентності 
майбутніх фахівців-екологів, а також фундаментальним теоретико-
практичним підґрунтям її формування. Таким чином, необхідно не тільки 
використовувати набуті під час навчання хімічні компетенції, але й 
інтегрувати їх у процес прийняття ефективних та екологічно безпечних 
рішень [5; 6]. 

Сучасне суспільство висуває нові вимоги до інженерних кадрів, 
зокрема до спеціалістів у галузі екології, охорони навколишнього 
середовища, збалансованого природокористування та 
ресурсозбереження. А оскільки серед основних напрямків виробничої 
діяльності майбутніх фахівців-екологів − розроблення й експертиза 
ресурсозберігаючих і природоохоронних технологій, екологічний 
моніторинг, розв’язання агроекологічних, технологічних, 
урбоекологічних і радіоекологічних питань, екологічне право, екологічна 
експертиза тощо, то з точки зору забезпечення збалансованого розвитку 
й екологічної безпеки країни, формування та розвиток хімічної 
компетентності під час професійної підготовки фахівців-екологів у ВТЗО 
набуває особливо важливого значення.  
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Кофанова О. В. Розвиток хімічних компетентностей майбутніх 

екологів при вивченні професійно-орієнтованих і фахових дисциплін 
у вищому технічному закладі освіти 

Погіршення екологічного стану довкілля, що зумовлює підвищення 
ризиків виникнення природних й техногенних катастроф, є однією з 
найбільших загроз XXI століття. Саме тому розробка та імплементація 
дієвих заходів щодо протидії забрудненню та деградації довкілля є 
важливими завданнями, вирішити які можуть лише кваліфіковані й 
цілеспрямовані фахівці-екологи. Дослідження присвячено актуальній 
проблемі формування в студентів-екологів хімічної компетентності 
засобами хімічних і споріднених − професійно-орієнтованих дисциплін і 
спецкурсів. Висвітлюється значення хімічних знань у фаховій підготовці 
фахівців-екологів у вищих технічних закладах освіти. Проведено аналіз 
змісту програм підготовки екологів у вищих технічних закладах освіти, 
обґрунтовано концепцію міждисциплінарної хімічної підготовки 
майбутніх екологів, конкретизовано принципи відбору навчального 
матеріалу, відзначено важливість його зв’язку з практикою. 

Ключові слова: вища екологічна освіта, підготовка екологів, 
інженер-еколог, компетентнісний підхід.  

 
Кофанова Е. В. Развитие химической компетентности будущих 

экологов при изучении профессионально ориентированных и 
профессиональных дисциплин в высшем техническом учебном 
заведении 

Ухудшение экологического состояния окружающей среды, которое 
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приводит к повышению риска возникновения природных и техногенных 
катастроф, является одной из самых больших угроз XXI века. Именно 
поэтому разработка и имплементация мер по противодействию 
загрязнению и деградации окружающей среды являются важными 
задачами, решить которые могут только квалифицированные и 
целеустремленные специалисты-экологи. Исследование посвящено 
актуальной проблеме формирования у студентов-экологов химической 
компетентности средствами химических и родственных − 
профессионально-ориентированных дисциплин и спецкурсов. 
Освещается значение химических знаний в профессиональной 
подготовке специалистов-экологов в высших технических учебных 
заведениях. Проведен анализ содержания программ подготовки экологов 
в высших технических учебных заведениях, обоснована концепция 
междисциплинарной химической подготовки будущих специалистов, 
конкретизированы принципы отбора учебного материала, отмечена 
особая важность его связи с практикой. 

Ключевые слова: высшее экологическое образование, подготовка 
экологов, инженер-эколог, компетентностный подход. 

 
Kofanova O. Future Environmentalists’ Chemical Competences 

Development During the Professionally-Oriented Disciplines Learning in 
the Technical University 

The worsening of the state of the environment, which leads to the 
increased risks of natural and technogenic disasters occurring, is one of the 
greatest threats in the XXI century. Thus, the development and 
implementation of effective measures aimed at the counteraction to 
environmental pollution and degradation are significant tasks that can only be 
solved by skilled and purposeful environmental professionals. The conducted 
research is devoted to the important problem of the chemical competence 
formation in students-environmentalists’ education by means of chemical and 
related professionally-oriented disciplines and special courses. The significant 
importance of chemical knowledge in the professional training of 
environmental specialists in higher technical educational institutions was 
highlighted. The content of the ecologists’ training programs in higher 
technical educational institutions was analyzed, the concept of the 
interdisciplinary chemical preparation of future environmentalists was 
substantiated, the principles of the educational material selection were 
specified, and the importance of its connection with practical tasks was noted. 

Key words: higher environmental education, preparation of 
environmental professionals, environmental engineer, competence approach. 
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І. М. Круковська, І. Р. Махновська  
 

ОБҐРУНТУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ 
МАГІСТРІВ З ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я НА ОСНОВІ 

КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 
 
Одним із пріоритетних завдань держави в галузі охорони здоров’я є 

реформування національної системи громадського здоров’я та підготовка 
фахівців нової генерації, які б сприяли удосконаленню та впровадженню 
політики, спрямованої на підвищення рівня безпеки та захисту здоров’я 
населення в Україні [1, с. 316; 2]. 

Актуальними для розуміння концепту громадського здоров’я є його 
функції: дослідження стану здоров’я та добробуту населення; моніторинг 
загроз для здоров’я та надзвичайних ситуацій; захист здоров’я, зокрема 
від ризиків, пов’язаних із довкіллям, виробничих ризиків, забезпечення 
безпеки харчових продуктів тощо; зміцнення здоров’я, зокрема вжиття 
заходів, спрямованих на вирішення соціально-детермінованих проблем і 
нерівності в питаннях здоров’я; профілактику захворювань, зокрема їх 
ранню діагностику; забезпечення належного управління у сфері охорони 
здоров’я; залучення суспільства до вирішення питань, пов’язаних з 
охороною здоров’я, та інші. Усі вони зосереджуються навколо трьох 
основних царин – збереження здоров’я, попередження захворювань та 
зміцнення здоров’я.  

У державі на часі створення Національного центру контролю за 
захворюваннями і громадським здоров’ям, регіональних (обласних) 
центрів громадського здоров’я, єдиної лабораторної мережі реагування 
на загрози у даній сфері, а отже актуальним є питання кадрового 
забезпечення цих установ з метою їх подальшого ефективного 
функціонування [3, с. 30; 4]. 

Відповідно до Концепції розвитку системи громадського здоров’я, 
розроблено план заходів МОЗ України щодо її реалізації. Громадське 
здоров’я внесене до переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти в Україні; напрацьовуються освітні 
документи (проекти освітніх стандартів, типові навчальні плани та 
програми, методичні матеріали) з метою забезпечення підготовки 
відповідно до академічних рівнів бакалаврату, магістратури та доктора 
філософії, проводяться дослідження, що стосуються аналізу стану 
підготовки спеціалістів для громадської охорони здоров’я [5, с. 323]. 

Питання громадського здоров’я розглядались в працях 
Ю. Вороненка, Т. Грузєвої, Р. Гревцової, В. Лехан, Л. Крячкової, 
В. Князевич, В. Мельник ін. [6, с. 1–2; 7; 8, с. 56–60]. 

Необхідність запровадження магістратури з громадського здоров’я 
та підготовки молодих перспективних спеціалістів магістерського ступеня 
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на перетині галузей менеджменту, економіки та охорони здоров’я, готових 
успішно розпочати кар’єру у медичних закладах, міжнародних проектах, 
недержавних організаціях чи урядових структурах галузі охорони здоров’я 
у своїх працях висвітлювали науковці Г. Слабкий, В. Шафранський, 
І. Миронюк ін., які стверджують, що конкурентоспроможного спеціаліста 
з громадського здоров’я міжнародного рівня можливо отримати через 
навчання в магістратурі [9, с. 73].  

Магістр з громадського здоров’я здатен: 
 оцінювати стан здоров’я окремих індивідів, колективів, соціальних 

груп і суспільства в цілому у зв’язку з умовами та способом життя; 
 здійснювати моніторинг, оцінює та реагує на небезпеки для 

здоров’я у тому числі при надзвичайних ситуаціях у сфері громадського 
здоров’я; 

 опікувати захистом здоров’я, в т.ч. безпеки навколишнього 
середовища, умов праці, навчання, відпочинку, харчових продуктів та ін.; 

 розробляти заходи щодо збереження та зміцнення здоров’я 
українського народу, покращення стану навколишнього середовища, 
усунення біологічних загроз (в т.ч. біотероризм), формування здорового 
способу життя; 

 аналізувати показники та стан психічного здоров’я, критерії 
збереження психологічної стійкості; 

 мати навички щодо роботи в громаді, вміння організовувати і 
проводити профілактичні та оздоровчі заходи; вміє застосовувати 
отримані нові знання й практичні пропозиції для розв’язання 
комплексних проблем у сфері громадського здоров’я, адаптувати їх в 
надзвичайних ситуаціях та кризах; 

 мати навички щодо пропагування здорового способу життя, 
розробки заходів щодо попередження травматизму, спалахів інфекційних 
хвороб та масових отруєнь серед населення, правової допомоги та 
підтримки, управлінської та економічної складових діяльності системи 
охорони здоров’я на різних рівнях управління; 

 формувати комунікаційну стратегію в галузі громадського 
здоров’я. 

Стандарт вищої освіти зі спеціальності 229 «Громадське здоров’я», 
освітнього ступеню магістр у загальній характеристиці визначає галузь 
знань – 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 229 «Громадське 
здоров’я», наявність спеціалізацій – «Епідеміологія та біостатистика», 
«Промоція здоров’я», «Політика і управління в сфері громадського 
здоров’я», «Навколишнє середовище і здоров’я» [10, с.4]. 

Опис предметної області:  
 об’єкт вивчення та діяльності: здоров’я населення, а також 

детермінанти (соціальні, економічні, індивідуальні, навколишнього 
середовища), що на нього впливають, громадське здоров’я як наука і 
практика профілактики захворювань, промоція здоров’я. 
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 цілі навчання: отримання знань та навичок із оцінки стану 
здоров’я населення та детермінант, що на нього впливають, а також 
розробки і впровадження політик та заходів, спрямованих на збереження, 
зміцнення здоров’я та соціального благополуччя населення. 

 теоретичний зміст предметної області: детермінанти здоров’я та 
соціального благополуччя, включно з соціальними, економічними, 
навколишнього середовища та індивідуальними, заходи для оцінки стану 
здоров’я і благополуччя населення, моніторингу загроз для громадського 
здоров’я, захисту здоров’я населення, промоція здоров’я та профілактика 
захворювань, а також політики та заходи, що спрямовані на збереження 
та зміцнення здоров’я та соціального благополуччя населення. 

 методи: громадське здоров’я використовує такі методи, як 
епідеміологічний, демографічний, статистичний, соціологічний, 
експериментальний, медико-статистичний, медико-географічний, 
соціально-психологічний, експертних оцінок, структурно-логічного 
аналізу, економічного аналізу, моделювання та інші методи кількісних і 
якісних досліджень.  

 методики та технології: проведення фундаментальних та 
практично-орієнтованих досліджень, розробка і впровадження заходів і 
політик, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я населення, 
комунікації в сфері охорони здоров’я, моніторинг і оцінка, 
міжсекторальний та системний підхід, впровадження інновацій і змін, 
оцінка економічної ефективності і оцінка впливу на здоров’я, а також 
вплив здоров’я на економічні показники. 

Наступною складовою стандарту є формування компетентностей. 
Компетенції у сфері громадської охорони здоров’я визначаються як 
унікальний набір знань, навичок та інших характеристик, що засновані на 
теорії та доказах і використовуються у широкій практиці громадської 
охорони здоров’я. 

У процесі створення стандарту з громадського здоров’я було 
обрано інтегральну компетентність: здатність розв’язувати складні задачі 
і проблеми у сфері громадського здоров’я або у процесі навчання, що 
передбачає проведення досліджень, застосування наукових теорій та 
аналітичних методів і характеризується комплексністю та 
невизначеністю умов. 

Згідно методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів 
вищої освіти, було виділено 17 загальних компетентностей із проекту 
TUNING (Тюнінг): здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 
здатність спілкуватися іноземною (англійською) мовою; навички 
використання інформаційних і комунікаційних технологій; здатність 
проведення досліджень на відповідному рівні; здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями; здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел; здатність спілкуватися з 
представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з 
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інших галузей знань/видів економічної діяльності); здатність працювати 
в міжнародному контексті; здатність бути критичним і самокритичним; 
здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність розробляти та 
управляти проектами; здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо; здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена 
суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; 
здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній 
системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 
активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 
життя; здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); здатність 
усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми [11, с. 40; 12].  

Для спеціальності 229 «Громадське здоров’я» були вибрані також 
спеціальні (фахові, предметні) компетенції: здатність оцінювати основні 
демографічні та епідеміологічні показники, значення і тенденції зміни 
основних детермінант, що чинять вплив на здоров’я у розрізі різних груп 
населення в Україні, Європейському регіоні та світі, застосовувати 
основні поняття та концепції епідеміології та статистики при плануванні, 
проведенні та інтерпретації результатів досліджень; здатність визначати 
пріоритети громадського здоров’я, проводити оцінку потреб сфери 
охорони здоров’я, пропонувати науково обґрунтовані заходи та 
розробляти відповідні висновки та стратегії; здатність організовувати 
заходи з нагляду за станом здоров’я населення з використанням 
міжсекторального підходу; здатність формулювати висновки, розробляти 
прогнози та проводити аналіз впливу різних детермінант на здоров’я 
населення, визначати потреби різних груп населення щодо здоров’я, 
базуючись на інформації отриманої із систем епідеміологічного нагляду; 
здатність визначати та застосовувати основні принципи та підходи щодо 
попередження і контролю фізичних, хімічних, біологічних, радіаційних 
та ядерних загроз для здоров’я і безпеки населення; здатність оцінювати 
ризики та планувати відповідні дії у випадках надзвичайних ситуацій в 
сфері громадського здоров’я; здатність ідентифікувати, проводити аналіз 
ризиків, пов’язаних з впливом на здоров’я населення детермінант 
навколишнього середовища (фізичних, радіаційних, хімічних, 
біологічних та виробничих) та організовувати відповідні заходи, 
спрямовані на захист здоров’я населення; здатність характеризувати, 
вивчати і оцінювати вплив соціальних детермінант здоров’я та 
розробляти відповідні заходи для скорочення нерівності щодо здоров’я, 
спричинених їх впливом; здатність характеризувати і вивчати вплив 
основних індивідуальних детермінант здоров’я на здоров’я населення з 
метою збереження та зміцнення здоров’я населення; здатність 
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розробляти заходи з профілактики (первинної, вторинної та третинної) 
захворювань та сприяти їх реалізації на практиці; здатність розробляти та 
впроваджувати стратегії, політики та окремі заходи у сфері промоції 
здоров’я, проводити ефективну комунікацію у сфері громадського 
здоров’я з використання різних каналів та технік комунікації; здатність 
розробляти та впроваджувати системи моніторингу і оцінки ефективності 
інтервенцій, профілактичних та діагностичних або скринінгових програм 
та політик в громадському здоров’ї; здатність проводити економічний 
аналіз ефективності розроблених процедур, інтервенцій, стратегій та 
політик в сфері громадського здоров’я; здатність розробляти та 
впроваджувати, засновані на доказах стратегії, політики та інтервенції 
громадського здоров’я базуючись на методах та підходах громадського 
здоров’я із залученням зацікавлених сторін на основі міжсекторального 
підходу; здатність здійснювати викладання основ громадського здоров’я 
у закладах освіти різного рівня, планувати та здійснювати заходи 
спрямовані на розбудову належного рівня кадрових ресурсів для 
громадського здоров’я; здатність здійснювати наставництво та сприяти 
безперервному професійному розвитку фахівців з громадського здоров’я; 
здатність виконувати управлінські функції та організовувати надання 
послуг у сфері громадського здоров’я, забезпечувати контроль за якістю 
надаваних послуг на належному рівні; здатність здійснювати адвокацію, 
комунікацію та соціальну мобілізацію у сфері громадського здоров’я, 
підтримувати лідерство та залучати і посилювати спільноти з метою 
збереження і зміцнення здоров’я та благополуччя населення; здатність 
застосовувати етичні та правові принципи по відношенню до 
плануванню дизайну досліджень, збору даних, розповсюдженню та 
використання результатів досліджень. 

Подальшим кроком стало визначення результатів навчання. Проект 
TUNING (Тюнінг) визначає результати навчання «як формулювання 
того, що, як очікується, повинен знати, розуміти, бути здатним 
продемонструвати студент після завершення навчання» [11, с. 75–80]. 

Здобувач вищої освіти спеціальності 229 «Громадське здоров’я» 
освітнього ступеня магістр повинен: демонструвати здатність до 
абстрактного мислення, аналізу та синтезу; розуміти, як організовувати 
дослідження на відповідних рівнях та обирати для цього відповідні 
дизайни досліджень; застосовувати іноземну (англійську) мову для 
професійного спілкування; критично інтерпретувати факти та знаходити 
обґрунтовані рішення; знати принципи управління проектами та мати 
навички розробки проектів; враховувати  соціальну відповідальність при 
виборі альтернатив; оцінювати, інтерпретувати та порівнювати основні 
епідеміологічні та демографічні показники, значення детермінант 
здоров’я у розрізі різних груп населення в Україні, Європейському 
регіоні та світі; визначати пріоритети і проводити оцінку потреб 
громадського здоров’я в конкретній ситуації; розробляти варіанти 
стратегій, політик та визначати окремі інтервенції, спрямовані на 
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збереження та зміцнення здоров’я населення та оцінювати їх 
ефективність; проектувати заходи з нагляду за станом здоров’я 
населення; аналізувати вплив різних детермінант (соціальних, 
економічних, індивідуальних, навколишнього середовища) на здоров’я 
населення та організовувати відповіді заходи з їх попередження; 
оцінювати ризики та організовувати дії у відповідь на надзвичайні 
ситуації в сфері громадського здоров’я; розробляти заходи з 
профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань та 
розуміти, як їх реалізовувати на практиці; розробляти та організовувати 
заходи з промоції здоров’я; аналізувати економічну ефективність 
стратегій, політик та інтервенцій в сфері громадського здоров’я та 
пропонувати заходи щодо підвищення такої ефективності; викладати 
основи громадського здоров’я; розробляти проекти надання послуг 
громадського здоров’я, контролю якості їх надання, знати основи 
управління; планувати та організовувати заходи з адвокації, комунікації 
та соціальної мобілізації у сфері громадського здоров’я; демонструвати 
лідерство на рівні спільнот щодо громадського здоров’я; слідувати 
етичним принципам та нормам права при плануванні досліджень, зборі 
інформації та її використанні. 

Також, стандартом передбачено наявність процедури внутрішньої 
системи забезпечення якості освіти, що передбачає: 

 удосконалення планування освітньої діяльності: моніторинг та 
періодичне оновлення освітніх програм; 

 якісний відбір контингенту здобувачів вищої освіти освітнього 
рівня магістр; 

 збільшення частки викладачів з науковими ступенями та 
вченими (почесними) званнями в складі кафедр ВНЗ; 

 удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної 
баз для реалізації освітнього процесу; 

 забезпечення необхідних ресурсів для підтримки здобувачів 
вищої освіти за рівнем магістра; 

 розвиток інформаційних систем з метою підвищення 
ефективності управління освітнім процесом; 

 забезпечення публічності інформації про діяльність ВНЗ; 
 створення ефективної системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових працях працівників ВНЗ і здобувачів 
вищої освіти магістерського рівня; 

 створення ефективної системи запобігання корупції та 
хабарництву в освітньому процесі ВНЗ [13, с.174; 14, с. 80–90]. 

Таким чином, ступінь магістра з громадського здоров’я передбачає 
більш глибоке освоєння теорії за обраним профілем і підготовку студента 
до науково-дослідної діяльності за обраним напрямом у порівнянні зі 
ступенем бакалавра.  

Магістр за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» має право 
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продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти.  
Основні плюси магістратури полягають в тому, що випускники 

стають фахівцями з більш високою кваліфікацією, що дозволяє їм 
займати управлінські, менеджментські посади та вести викладацьку 
діяльність, або ж займатися науковими та дослідними питаннями з 
огляду на важливість громадського здоров’я для розвитку українського 
суспільства та держави. 
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Круковська І. М., Махновська І. Р. Обґрунтування освітньої 

програми підготовки магістрів з громадського здоров’я на основі 
компетентнісного підходу 

У статті розглянуто актуальні проблеми підготовки спеціалістів для 
охорони громадського здоров’я освітнього ступеню магістр за 
стандартом вищої освіти нового покоління, що ґрунтується на основі 
компетентнісного підходу. Проаналізовано освітню програму та стандарт 
вищої освіти підготовки спеціалістів галузі знань 22 «Охорона здоров’я» 
спеціальності 229 «Громадське здоров’я» освітнього ступеню магістр на 
основі компетентнісного підходу в контексті реалізації основних 
оперативних функцій ГЗ-ГОЗ в Україні. Визначено вимоги до якості 
змісту, структури та результатів освітньої діяльності, що визначає даний 
стандарт. Обґрунтовано загальні та фахові компетентності підготовки 
даних фахівців, їх змістове наповнення та засоби реалізації.  

Ключові слова: громадське здоров’я, кадрове забезпечення, освітня 
програма, магістр з громадського здоров’я; компетентнісний підхід. 

 
Круковская И. Н., Махновская И. Р. Обоснование 

образовательной программы подготовки магистров из 
общественного здоровья на основе компетентносного подхода 

В статье рассмотрены актуальные проблемы подготовки специалистов 
для общественного здравоохранения образовательного уровня магистр на 
основе стандарта высшего образования нового поколения, который 
основывается на компетентносном подходе. Проанализирована 
образовательная программа и стандарт высшего образования подготовки 
специалистов области знаний 22 «Здравоохранение» специальности 229 
«Общественное здоровье» образовательного уровня магистр на основе 
компетентносного подхода в контексте реализации основных оперативных 
функций ОЗ-ООЗ в Украине. Определены требования к качеству 
содержания, структуры и результатов образовательной деятельности, 
которую определяет данный стандарт. Обоснованы общие и 
профессиональные компетентности подготовки данных специалистов, их 
смысловое наполнение и средства реализации.  
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Krukovskaya I., Makhnovska I. Substantiation of Educational 

Program for Master's Degree Students in the Field of Public Health on 
the Basis of Competence Approach 

The article reviews the most relevant topical issues of training master’s 
degree specialists for public health protection purposes in accordance to the 
standards of higher education of a new generation, which is based on a 
competence approach. The educational program and the standard of higher 
education of specialists in the field of knowledge 22 “Healthcare” specialty 
229 “Public Health” of a master’s degree, which are based on competence 
approach in the context of PH-PHC operative functions in Ukraine, are 
analyzed. Requirements for content quality, structure and the standard-forming 
results of educational activities are defined. The general and professional 
competences of such specialists’ training are substantiated, including its 
contents and means of realizations. 

Key words: public health, staffing, educational program, master's degree 
students in the field of public health, competence approach. 
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І. В. Кучерук  
 

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МЕХАНІЗМИ ЇЇ 
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ КВНЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ 

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ» ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
НА ЗАНЯТТЯХ ПРИ ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ 

«КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ З ТОКСИКОЛОГІЄЮ»  
 

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 
важливими науковими чи практичними завданнями. 

Важливим завданням сучасного навчального закладу є підготовка 
висококваліфікованих фахівців, що сьогодні набуває все більшого 
значення.  

Сьогодні в нашій країні відбувається реформування системи вищої 
освіти. Значна увага приділяється підвищенню якості підготовки 
майбутніх фахівців-професіоналів, що зможуть максимально реалізувати 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 159

власний творчий потенціал та бути конкурентноспроможними на 
світовому ринку праці.  

Так як клінічна фармакологія є однією з головних теоретичних 
дисциплін як доклінічної, так клінічної підготовки студентів освітнього 
ступеня бакалавр медичних навчальних закладів, і її викладання постійно 
удосконалюється, тому процес вдосконалення підготовки майбутніх 
фахівців в умовах сучасної освіти досить складний та обумовлений 
декількома важливими факторами. Один з них має на меті адекватність 
мотивації навчальної діяльності студентів цілям і завданням освітньої 
системи у ВНЗ [1]. 

Формування мотивів до навчання студентів медичних навчальних 
закладів є невід’ємним елементом у майбутньому професійному 
розвитку, проте більшість студентів під час навчання втрачають 
мотивацію до вивчення дисциплін, зокрема такої як «Клінічна 
фармакологія з токсикологією». З огляду на це, особливого значення має 
мотиваційний вплив викладача на студента, що значним чином 
визначається розвитком його навчальної діяльності у процесі 
професійної підготовки. 

Аналіз останніх досліджень у межах даної проблематики.  
Проблемами формування мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності у вищому навчальному закладі займалися В. Михайличенко, 
В. Полянська, С. Занюк; основні аспекти у формуванні позитивної 
навчальної мотивації студентів досліджували такі науковці, як 
Ю. Бабанський, В. Богословський, Л. Василенко, А. Виноградова, 
М. Алексєєва, В. Галузяка, В. Давидова, Д. Ельконіна, М. Заброцька. 
Вивченням компенсуючих факторів у мотиваційній спрямованості 
студентів у процесі навчально-пізнавальній діяльності займався А. Реан. 

Важливе значення мали психологічні теорії вітчизняних і зарубіжних 
вчених, які розглядали проблеми цінностей, відношень і мотивації 
(В. Леонтьев, А. Маслоу, П. Якобсон, Г. Хекхаузен, Г. Келлі, Ю. Роттер, 
К. Роджерс, Р. Мей, А. Леонтьєв.). Д. Аткінсон досліджував мотиви 
досягнення, в основі яких лежать прагнення до успіху і уникнення невдач. 

У відповідності до діяльнісного підходу у вітчизняній педагогіці 
(В. Леонтьев, А. Марков та ін.), мотивація навчання визначається як 
складне психологічне явище, яке формується в навчальній діяльності і 
залежить від умов організації процесу навчання і активності студента в 
цьому процесі. 

Існують роботи присвячені вивченню мотивації навчальної діяльності 
студентів ВНЗ (О. Гилюн, С. Бобровицька, В. Якунін) [2, с. 104], однак, в 
той же час мотивація навчальної діяльності студентів в рамках 
багаторівневої структури вищої освіти майже зовсім не досліджувалась. 

Мета дослідження полягає у тому, щоб визначити механізми 
процесу формування мотивації студентів освітнього ступеня бакалавр 
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 
при вивченні дисципліни «Клінічна фармакологія з токсикологією». 
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Методами дослідження було обрано аналіз, синтез, систематизацію 
та логічне узагальнення для вивчення проблематики дослідження.  

Результати та обговорення. 
Відомо, що одним із основних завдань сучасних педагогів, 

викладачів є формування у студентів медичних закладів освіти стійкої 
мотивації до навчання впродовж життя, що допоможе їм визначитися 
професійно та стати кваліфікованими спеціалістами. 

Одним із вагомих компонентів організації навчальної діяльності є 
мотивація, яка охоплює пізнавальні потреби, мотиви і сенси навчання.  

У процесі навчання у студентів виникає потреба у 
самовдосконаленні, самореалізації та самовираженні. У формуванні 
попередніх потреб значну роль відіграє співробітництво між викладачем 
і студентом, а також між самими студентами, яке в навчальному процесі 
відбувається за допомогою різних методів навчання [8, с. 304]. 

З метою формування мотивації навчальної діяльності на заняттях з 
дисципліни «Клінічна фармакологія з токсикологією» в КВНЗ 
«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради 
застосовуються інтерактивні методи навчання, в яких студент в більшій 
мірі виступає суб’єктом пізнавальної діяльності і бере досить активну 
участь в пізнавальному процесі, виконуючи пошукові, творчі та 
проблемні завдання. 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації 
пізнавальної діяльності при якій всі учасники взаємодіють один з одним, 
обмінюються інформацією, спільно вирішують дискусійні питання, тобто 
перебувають в режимі бесіди або діалогу, оцінюючи дії інших та свої. 
Інтерактивні форми діяльності дають змогу створити навчальне 
середовище, в якому теорія і практика засвоюються одночасно, 
формується логічне та критичне мислення, реалізуються індивідуальні 
можливості [4]. При застосуванні інтерактивних форм навчання викладач 
організовує і спрямовує діяльність студентів на досягнення мети заняття, 
завчасно формулює і готує питання для самоконтролю, тестові завдання, 
контролює порядок і час виконання плану завдань.  

Основними вимогами організації інтерактивного навчання з 
навчальної дисципліни «Клінічна фармакологія з токсикологією» є: 
різноманітність методів і форм щодо надання інформації (мультимедійне 
забезпечення, відеоролики); включення зовнішньої, внутрішньої та 
взаємомотивації діяльності студентів; творчий підхід до засвоєння 
навчального матеріалу, що робить засвоєння знань більш доступним [5]; 
демократичність, доброзичливість та конструктивне співробітництво в 
векторі «викладач-студент-студент» застосування в навчальному процесі 
особистого досвіду студентів (яскравих прикладів, фактів тощо). 
Проблемним питанням для бакалаврів в процесі вивчення дисципліни є 
знання досить широкої номенклатури сучасних лікарських препаратів, 
різноманітності їх торгових назв.  



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 161

Тому з метою поліпшення якості засвоєння навчального матеріалу, 
підвищення зацікавленості студентів-бакалаврів до дисципліни 
використовується цілий арсенал інтерактивних методів сучасної 
педагогіки, серед яких слід виділити наступні: творчі завдання 
(аудиторні і позааудиторні); вивчення та закріплення нового матеріалу з 
використанням відео та аудіо засобів, слайдів, упаковок лікарських 
препаратів з інструкціями, рекламних матеріалів тощо; обговорення 
складних та дискусійних проблем; робота в малих групах (мікрогрупах); 
ділові ігри, імітації; тренінги та конференції.  

На практичних заняттях з дисципліни досить ефективним є 
застосування методу роботи в малих групах (мікрогрупах), що надає 
можливість всім студентам брати активну участь в обговоренні питання 
або завдання і при цьому набувати навиків спілкування та 
співробітництва. До того ж така форма навчання сприяє гнучкій зміні 
соціальних ролей в залежності від ситуації, надає можливість студентам 
наводити приклади свого життєвого досвіду чи досвіду своїх близьких, 
знайомих стосовно номенклатури, особливостей терапевтичної дії, умов 
раціонального застосування лікарських препаратів.  

Також у бакалаврів формуються навики щодо вирішення спірних 
питань, пошуку компромісів, прагнення до діалогу [9] та формулювання 
єдиної думки стосовно завдань, що виконуються. При організації роботи 
в малих групах (мікрогрупах) обов’язково звертається увага на такі 
аспекти як: наявність певного рівня багажу знань та вмінь у студентів, які 
необхідні для групового виконання завдань, тому що студенти з більш 
нижчим рівнем знань можуть втрачати зацікавленість щодо його 
виконання; інструкції стосовно виконання завдань повинні бути 
максимально чіткими; група (мікрогрупа) повинна мати достатньо часу 
для його виконання. Перевагою групової роботи в порівнянні з іншими 
видами діяльності слід відмітити високу результативність у засвоєнні 
знань, формуванні вмінь і обсяг виконаної роботи набагато більший за 
той самий проміжок часу [6].  

При формуванні фахових компетентностей бакалаври виконують 
завдання, які моделюють ситуації наближені до їх професіональної 
діяльності (завдання щодо взаємозаміни лікарських препаратів, корекції 
небажаної дії ліків, вирішення типових та нетипових ситуаційних та 
фармакологічних задач). Організація інтерактивного навчання 
передбачає спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та 
відповідної ситуації, використання рольових ігор [3]. При виконанні 
вищевказаних завдань використовуються елементи ділової гри, що 
спонукає студента бути ініціатором, генерувати нові ідеї і постійно 
пристосовуватись до різноманітних впливів [7].  

Наприклад: Тема заняття: «Клінічна фармакологія засобів, що 
впливають на бронхіальну прохідність». Задається зміст завдання для 
роботи в малих групах, готуються матеріальне забезпечення, опис 
ситуації, знайомство з правилами, розподіл ролей, консультації. 
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Студенти розподіляються на декілька мікрогруп (3-4 чоловіка), в яких є 
ведучий (провізор), пацієнт, фармацевт. Провізор організовує 
обговорення на рівні мікрогрупи і формулює її загальну думку. Пацієнт 
вислуховує запропоновані пропозиції та формулює питання стосовно 
інформації, що пропонується. Фармацевт оцінює пропозиції своєї 
мікрогрупи і порівнює їх з запропонованими варіантами інших підгруп. 
На підготовчому етапі кожна мікрогрупа обговорює запропоновану 
ситуацію та пропонує групові шляхи вирішення проблеми. Під час 
виконання цього етапу використовується наочність (упаковки сучасних 
лікарських препаратів з інструкціями, рекламні матеріали) та 
інформаційні джерела стосовно лікарських препаратів. На основному 
етапі проводиться обговорення ситуації. Вислуховуються варіанти 
вирішення проблеми кожною мікрогрупою і після кожного обговорення 
пацієнти ставлять запитання стосовно ситуації та вислуховують 
відповіді. В результаті міжгрупової дискусії формується загальна думка, 
яка висловлює спільну позицію групи щодо проблемної ситуації. На 
етапі рефлексії – підведення підсумків. Провізори проводять 
порівняльний аналіз запропонованих варіантів в мікрогрупах і 
висловлюють загальне вирішення проблемної ситуації з відповідними 
висновками та аргументами. Викладач оцінює ефективність шляхів 
вирішення проблемної ситуації в роботі мікрогруп та групи.  

Отже, клінічна фармакологія з токсикологією в умовах сьогодення є 
досить інформаційно-змістовною дисципліною з великим арсеналом 
лікарських препаратів, номенклатура яких динамічно змінюється і зростає. 
Тому використання інтерактивних методів в опануванні навчального 
матеріалу з дисципліни «Клінічна фармакологія з токсикологією» є 
важливою необхідністю для сучасного студента. Інтерактивні форми 
навчання сприяють формуванню професійних компетенцій, підвищують 
якість засвоєння матеріалу з дисципліни, поглиблюють мотивацію 
навчальної діяльності студентів, спонукають їх формулювати та 
висловлювати власні думки, самостійно приймати рішення і нести 
відповідальність за їх реалізацію. Дуже важливим є те, що студенти 
набувають навиків соціальної поведінки, тобто здатності конструктивно і 
результативно вибудовувати стосунки в команді, доброзичливо та 
позитивно спілкуватися як з пацієнтами, відвідувачами аптечних установ, 
так і з іншими клієнтами, причетними до фармацевтичної діяльності. 

Такий підхід до викладання дисципліни є запорукою ефективної 
адаптації наших студентів-випускників до вимог практичної діяльності і 
сприяє застосуванню набутих знань та вмінь майбутніми фахівцями в 
своїй професіональній діяльності. 
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Кучерук І. В. Мотивація навчальної діяльності та механізми її 

формування у студентів КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради на заняттях при вивченні дисципліни 
«Клінічна фармакологія з токсикологією» 

У статті розглянуто інтерактивний метод, як один із методів 
формування мотивації навчальної діяльності студентів освітнього 
ступеня бакалавр на заняттях з дисципліни «Клінічна фармакологія з 
токсикологією» в КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради. Метою дослідження було визначення 
механізми процесу формування мотивації студентів освітнього ступеня 
бакалавр КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської 
обласної ради при вивченні дисципліни «Клінічна фармакологія з 
токсикологією». Методами дослідження було обрало аналіз, синтез, 
систематизація і логічне узагальнення для вивчення проблематики 
дослідження. Встановлено, що інтерактивний метод сприяє формуванню 
навчальної діяльності у студентів шляхом включення зовнішньої, 
внутрішньої и взаємомотивації діяльності студентів; творчий підхід до 
засвоєння навчального матеріалу, демократичність, доброзичливість і 
конструктивне співробітництво в векторі «викладач-студент-студент». 
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Ключові слова: мотивація навчальної діяльності, інтерактивні 
методи, студент, викладач, клінічна фармакологія з токсикологією. 

 
Кучерук И. В. Мотивация учебной деятельности и механизмы ее 

формирования у студентов КВУЗ «Житомирский медицинский 
институт» Житомирского областного совета на занятиях при 
изучении дисциплины «Клиническая фармакология с токсикологией» 

В статье рассмотрено интерактивный метод, как один из методов 
формирования мотивации учебной деятельности студентов 
образовательного степени бакалавр на занятиях с дисциплины 
«Клиническая фармакология с токсикологией» в КВУЗ «Житомирский 
медицинский институт» Житомирского областного совета. Целью 
исследования было определение механизмов процесса формирования 
мотивации студентов образовательного степени бакалавр КВУЗ 
«Житомирский медицинский институт» Житомирского областного 
совета при изучении дисциплины «Клиническая фармакология с 
токсикологией». Методами исследования было выбрано анализ, синтез, 
систематизация и логическое обобщение для изучения проблематики 
исследования. Установлено, что интерактивный метод способствует 
формированию учебной деятельности студентов путем включения 
внешней, внутренней и взаимомотивации деятельности студентов; 
творческий подход к усвоению учебного материала, демократичность, 
доброжелательность и конструктивное сотрудничество в векторе 
«преподаватель-студент-студент». 

Ключевые слова: мотивация учебной деятельности, интерактивные 
методы, студент, преподаватель, клиническая фармакология с 
токсикологией. 

 
Kucheruk I. Motivation of Educational Activity and Mechanisms of 

its Formation at Students of Zhytomyr Medical Institute Whiloe Studying 
«Clinical Pharmacology with Toxicology» 

In the article the interactive method is considered as one of the methods 
in forming the motivation for educational activity at students of the Bachelor 
degree programme while studying «Clinical pharmacology with toxicology» 
in Zhytomyr Medical Institute. The purpose of the study was to determine the 
mechanisms of the given process in forming Bachelor degree students’ 
motivation in Zhytomyr Medical Institute while studying «Clinical 
Pharmacology with Toxicology». Such methods of research were used as 
analysis, synthesis, systematization and logical generalization for studying the 
research problems. It was established that the interactive method contributes to 
the formation of students' learning activities by incorporating external, internal 
and interactive activities of students; creative approach to the acquisition of 
educational material, democracy, goodwill and constructive cooperation in the 
vector «teacher-student-student». 
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О. І. Мальцева  
 
ІСТОРІЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ В КРАЇНАХ 

ЄВРОПИ ТА ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ 
 

На сьогодні актуальність запровадження в Україні системи 
медіаосвіти, яка охопила б всі вікові категорії населення, а особливо дітей 
та молодь, не потребує особливих аргументів. Це пов’язано зі стрімким 
розширенням сфери Інтернету, пошукових систем, файлообмінників, 
електронних державних послуг, медіаконвергенції (Інтернет-телебачення, 
електронні книги, преса), використанням цифрових технологій, але 
головне – з активною творчою участю мільйонів користувачів (а з них 
школярі і студенти складають значну частину) у створенні і 
розповсюдженні медіатекстів (в соціальних мережах, в YouTube та ін.). 

У квітні 2016 року президією Національної академії педагогічних 
наук України було схвалено нову редакцію Концепції впровадження 
медіаосвіти в Україні. Документом визначено поняття «медіаосвіта» – 
частина освітнього процесу, спрямована на формування в суспільстві 
медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної 
взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні 
(друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп’ютерно 
опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна телефонія) медіа з 
урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Метою 
запровадження Концепії проголошено створення системи медіаосвіти, 
яка «…має стати фундаментом гуманітарної безпеки держави, розвитку і 
консолідації громадянського суспільства, протидії зовнішній 
інформаційній агресії, всебічно підготувати дітей і молодь до безпечної 
та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, формувати у 
громадян медіаінформаційну грамотність і медіакультуру відповідно до 
їхніх вікових, індивідуальних та інших особливостей» [1, с. 6–7]. 

Розглядаючи умови впровадження медіаосвіти в Україні автори 
Концепції наголошують на необхідності ознайомлення з медіаосвітніми 
інноваціями насамперед шкільних практичних психологів і соціальних 
педагогів [Там само, с. 9]. 
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В останні десятиліття дослідженнями у сфері медіаосвіти займаються 
як вітчизняні дослідники, так і вчені з країн СНД. Хочеться відзначити 
наукові доробки О. Баранова, О. Баришпольця, О. Волошенюка, Д. Дзюби, 
В. Дубровського, О. Журина, Л. Зазнобіної, Г. Онкович, С. Пензіна, 
Г. Полічко, Б. Потятинника, В. Робака, О. Федорова, І. Чемерис, 
О. Шарикова, Ю. Усова та багатьох інших учених. Дуже цікавими та 
корисними для втілення в освітньо-виховну практику є публікації колективу 
лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту 
соціальної та політичної психології НАПН України. 

Мета нашої статті – розглянути основні етапи і тенденції поширення 
медіаосвіти у країнах Європи та Північної Америки. Адже їх досвід у цій 
сфері це майже століття наукових пошуків, дискусій та експериментів.  

Ще у 1911 році, коли в США була заснована Національна Рада 
викладачів англійської мови, її члени обговорювали тему освітнього 
значення кінофільмів. А Британське управління освітою в 1929 році 
переконувало викладачів розвивати в учнів рівні смаку та здатність 
оцінки кінофільмів. В 1933 році у Великобританії засновано Британський 
кіноінститут, який і зараз є однією з найвпливовіших структур у сфері 
медіаосвіти не лише в країні, але і в цілому світі [2, с. 163]. 

Термін «медіаосвіта» в 20-х – 30-х роках не вживався, йшлося про 
навчання із застосуванням засобів масової інформації – кіно, радіо, 
преси), яке розвивалося в основному відповідно до «запобіжної», 
«ін’єкційної» теорії, спрямованої на протистояння шкідливому впливу 
медіа. Її часто називають «теорією громадянського захисту» (тобто, 
знову ж, захисту від медіа) чи «теорією культурних цінностей» (мається 
на увазі, що негативному впливу медіа протиставляються «вічні цінності 
класичної культурної спадщини» – приміром, мистецтво Античності чи 
Ренесансу. Передбачається, що медіа справляє потужний (переважно 
негативний) вплив на аудиторію. Приміром, діти «впроваджують» у 
життя прийоми насильства, побачені на екрані. Аудиторія складається з 
маси пасивних споживачів, які зазвичай не можуть зрозуміти суті 
медіатексту. 

В США медіаосвіта в якійсь мірі існувала у вигляді окремих 
напрямків з 20-х – 30-х років XX століття (кіноосвіта, медіаосвіта на 
матеріалі преси і радіо). Однак навчання такого роду стосувалося в 
основному спеціалізованих факультетів (кінематографії, журналістики) 
небагатьох університетів і не носило масового характеру. Деякі 
американські педагоги теж керувалися «ін’єкційною» теорією – вони 
розглядали медіа як «агента культурної деградації».  

Перші масові програми медіаосвіти почали запрваджуватися з 50-х 
років ХХ століття. Так, з 1958 року у США стала впроваджуватися в 
школах програма «Газета в класі», у яку були залучені 95000 викладачів 
з 34000 шкіл і більше п’яти мільйонів учнів [Там само, с. 76]. 

У 60-х роках медіаосвіта в США, Франції, Канаді, Великобританії, 
концентрувалася навколо кіноосвіти (film education). Зокрема, отримала 
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досить широке поширення практична кіноосвіта, заснована на тому, що 
школярі або студенти під керівництвом педагога намагалися знімати 
короткі документальні чи ігрові фільми. Цей вид діяльності став 
можливий завдяки тому, що саме в 60-х роках надійшли в масовий 
продаж відносно недорогі, компактні аматорські кінокамери. У ці роки в 
Америці виникла перша асоціація діячів екранного освіти (Association for 
Screen Education). У 1969 році на базі університетів штатів Юта і Огайо 
була розроблена серія матеріалів з розвитку «критичного бачення». 
Багато університетів включили в свої навчальні плани курси кіноосвіти, 
заснованої на вивченні кіномови, історії кіномистецтва і творчості 
найбільших майстрів екрану. 

Таким чином, кіноосвіту можна вважати першою сходинкою на 
шляху до сучасної медіаосвіти. 

Проте, у 60-х – 70-х роках ХХ століття телебачення почало 
інтенсивно розвиватися, внаслідок чого кіно, та і інші медіа, почали дещо 
втрачати позиції у сфері впливу на суспільство. У зв’язку з цим 
початковий термін film teaching (навчання кіномистецтва) був замінений 
іншим більш адекватним – screen education (екранна освіта). В 1962 році 
в Осло відбулася представницька міжнародна конференція з «екранної» 
медіаосвіти. А у 1966 році була заснована перша на 
північноамериканському континенті професійна організація, що 
об'єднала провідних канадських медіапедагогів – Канадська асоціація 
екранної освіти (CASE) [2, с. 113]. 

Шкільна медіаосвіта в Канаді того періоду не була обов’язковою, 
однак вона була досить поширена в більшості канадських шкіл та 
інтегрована в курс рідної мови і літератури. Не можна говорити ще про 
масовий рух на підтримку розвитку «екранної освіти», але слід зазначити 
ініціативу педагогів-новаторів, завдяки їхньому ентузіазму та 
наполегливості медіаосвіту в Канаді все ж було впроваджено.  

До середини 70-х років приблизно від 35% до 40% загальної 
кількості середніх шкіл США пропонували учням модулі або курси 
«Медіа» або «Масова комунікація», в основному орієнтовані на вивчення 
телебачення [Там само, с. 80]. 

Якщо в 60-х роках конференції, присвячені проблемам медіаосвіти, 
в Північній Америці проводилися відносно рідко, то в 70-х роках такого 
роду наукові форуми стали нормою. Наприклад, в 1978 році в США була 
проведена національна конференція «Телебачення і кіно в класі». В її 
підсумковому документі було запропоновано широке впровадження в 
практику візуальної грамотності в початковій, середній та вищій школі. 

У 1973 році одна з найбільших американських благодійних 
організацій (Фонд Форда) оголосила про підтримку медіаосвіти в 
школах. Так в 70-х роках в США розпочався рух «критичного бачення», 
поява якого була спричинена дискусіями в підкомітеті Сенату на тему 
телевізійного насильства і його впливу на дітей. В результаті уряд США 
виділив кошти для введення навчального курсу «критичного бачення» в 
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систему всіх ступенів загальної освіти. Разом з тим, після того, як 
занепокоєння політиків з приводу насильства на телеекранах ослабло, 
зникло і фінансування цього медіаосвітнього курсу [Там само, с. 81]. 

Хочеться відмітити, що в ХХ столітті масштаб поширення 
медіаосвіти в тій чи іншій країні дуже часто залежав від політичних та 
соціальних чинників. Наприклад, період з 1972 по 1977 роки можна 
охарактеризувати як вкрай непродуктивний етап у розвитку канадської 
медіаосвіти. Унаслідок значних скорочень фінансування і відсутності 
цілеспрямованої підтримки з боку держави, багато творчих починань 
канадських педагогів були в значній мірі припинені. У 70-х роках 
XX століття заняття по підвищенню рівня медіаграмотності були 
оголошені «непотрібною розкішшю». 

А от у Франції навпаки, з 1972 року медіаосвітні аспекти включені 
в програмні документи Міністерства освіти Франції. У 1975 році був 
заснований Інститут підготовки кадрів для розвитку кінематографічної 
культури, оживився процес медіаосвіти в вузах. А в 1976 році медіаосвіта 
вперше офіційно стала компонентом національного навчального плану 
середніх навчальних закладів [3, с. 181]. 

З 1977 року медіаосвіту було офіційно включено в національний 
навчальний план для середньої школи і в Норвегії. Розділи, пов’язані з 
медіа, інтегровано в такі дисципліни, як прикладне мистецтво, музика, 
мови та інші. Раніше норвезькі медіапедагоги в основному 
дотримувалися «ін’єкційної» теорії медіаосвіти, але останнім часом ця 
парадигма замінена на більш сучасну – культурологічну, що передбачає 
широкий спектр підготовки до життя в інформаційному суспільстві 
(включаючи розвиток критичного мислення по відношенню до будь-яких 
медіатекстів, протистояння експансії насильства на екрані і т. д.). 

Національний навчальний план, прийнятий в 1987 році, був 
суттєвим кроком вперед у справі просування медіаосвіти в Норвегії. 
Однак, хоча він містив ряд цікавих ідей, але не забезпечував послідовної 
системи методів і навчання. Крім того, стала очевидною нестача 
кваліфікованих викладачів [Там само, c. 185–186]. 

У 1981 році американським урядом було зменшено фінансування 
медіаосвіти, так як пріоритетними вважалися програми, спрямовані 
проти наркотиків та підліткової злочинності. Мало уваги приділялося 
підготовці кваліфікованих медіапедагогів. Медіаосвіта здійснювалася 
тільки в тих школах, де були вчителі-ентузіасти, зацікавлені в тому, щоб 
їхні учні могли краще орієнтуватися в світі масової інформації. 

Поступово все більше педагогів почали усвідомлювати ступінь 
впливу медіа в житті молодих людей і створювати так звані 
«мультимедіа блоки» на уроках англійської мови та літератури, в яких 
будь-яка тема вивчалася через романи, розповіді, фільми і пісні. 

В квітні 1978 року в Канаді була заснована друга впливова 
медіапедагогічна організація, відома як Асоціація медіаграмотності (AML). 
В 1989 році спільними зусиллями AML і Міністерством освіти провінції 
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Онтаріо було надруковано перший навчальний посібник з медіаосвіти. Його 
основною метою було допомогти педагогам продуктивно використовувати 
потенціал масмедіа. Він пропонував мінімум теорії і широкий спектр 
завдань практичної спрямованості. Значним досягненням для канадської 
освіти стало включення (з 1989 року) медіаосвіти в обов’язковий компонент 
шкільної освіти провінції Онтаріо, де проживає третина 30-мільйонного 
населення Канади. Таким чином, Онтаріо стала першою канадською 
провінцією, де медіаосвіта – обов’язковий компонент навчання для учнів  
7 – 12 класів в 5000 середніх шкіл. 

В 1988-1989 роках з ініціативи освітнього відділу Британського 
кіноінституту медіаосвіта вперше стала складовою частиною 
національних навчальних планів в Англії і Уельсі.  

У квітні 1994 року президентом США був підписаний закон «Цілі 
2000: Американський освітній акт». Цей закон передбачав так звані 
змістовні стандарти по дев’яти провідним предметам. При цьому 
дисципліна «Мистецтво», включає в себе обов’язкову медіаосвіту на всіх 
рівнях початкової та середньої школи [2, с. 85]. 

У 90-ті роки медіаосвіта в США використовувалося як освітня 
стратегія для телевізійної реформи, пропаганди здорового способу 
життя, і як протидія небезпечним стереотипам в мультикультурному 
навчанні – іншими словами, як продовження «ін’єкційної» моделі, яка 
прагне захистити аудиторію від шкідливого впливу медіа. В свідомості 
більшості американців медіаосвіта стала асоціюватися з критичним 
сприйняттям телебачення і реклами. 

Друга половина 90-х років ХХ століття ознаменувалася швидким 
поширенням мережі Інтернет, яка стала доступною для широкого кола 
користувачів. У 1997 році у Вашингтоні був проведений саміт з Інтернет-
безпеки. У жовтні 1998 року президент США підписав закон «Акт про 
захист прав дітей в мережі Інтернет». Конгрес ввів цей закон у виконання 
в 2000 році, а також затвердив кілька додаткових актів, які зобов’язали 
школи вжити заходів щодо забезпечення онлайн безпеки школярів, в 
тому числі встановити на шкільні комп’ютери програми, які фільтрують і 
блокують сайти сумнівного змісту. Проте, жодна з програм-цензорів не 
може навчити дитину і підлітка аналізувати і оцінювати інформацію в 
різних формах за межами школи і в подальшому житті. 

У зв’язку з цим, корисним для вивчення є канадський досвід 
організації системи медіаосвіти, яка до початку XXI століття стала 
обов’язковою у всіх провінціях з 1 по 12 клас середньої школи. Курси з 
медіакультури читаються практично по всіх канадських університетах. 
Тут дотримуються «серединної» позиції по відношенню до шкідливого 
впливу медіа – не ігноруючи можливі негативні впливи, але і не ставлячи 
цю проблему на перше місце. Таким чином, медіаосвіта бачиться 
канадським медіапедагогам як альтернатива цензурі. Романи Діккенса, 
Бронте, реаліті-шоу або пісня Брітні Спірс – будь-який медіатекст гідний 
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серйозного аналізу, так як є частиною сучасної культури, розповідає про 
бажання, страхи і прагненнях людей. 

На сучасному етапі розвитку медіаосвіти в Канаді особливий 
інтерес представляє діяльність унікального телевізійного каналу CHUM 
Television («Дружнє телебачення»). CHUM Television з 1989 року 
здійснює свої програми з розвитку медіаграмотності в тісній співпраці з 
різними канадськими медіаосвітніми організаціями. Безсумнівно, 
ефективність всього процесу медіаосвіти безпосередньо залежить від 
рівня підготовки самих вчителів. З грудня 1998 року телеканал почав 
здійснювати підтримку нового проекту в області медіаосвіти з 
підготовки педагогів з основ медіакультури. З 2002 року, завдяки 
старанням творчого колективу телеканалу, почав функціонувати перший 
в Північній Америці Центр медіаграмотності. До послуг клієнтів Центру 
– велика добірка друкованих та електронних матеріалів, що містять 
корисну інформацію по медіаосвіті в Канаді і за кордоном.  

Інтернет в Канаді став одним з найбільш ефективних засобів 
педагогіки. Слід зауважити, що канадські педагоги і батьки активно 
використовують електронні ресурси, пропоновані численними 
медіаосвітніми організаціаціями.  

У 1996 році в Англії на базі педагогічного факультету 
Саутемптонского університету відкрився Центр медіаосвіти, який готує 
магістрів і докторів наук в області медіаосвіти, проводить заняття з 
спеціалізованих курсів.  

Британський кіноінститут продовжує активно розробляти нові 
медіаосвітні програми. Так в 2003 році опубліковано навчальний 
посібник для медіапедагогів, що працюють з дітьми від трьох до 
одинадцяти років, де, зокрема, розкривається методика проведення 
занять на тему «Медіа і мораль» [4]. 

Вчителів (і майбутніх вчителів) в області медіаосвіти готують 
сьогодні багато британських коледжів та університетів (наприклад, 
Лондонський університет). Сучасний розвиток британського медіаосвіти 
показує, що, незважаючи на відмінність підходів, в Сполученому 
Королівстві існує чітке розуміння того, що медіаграмотність в XXI столітті 
настільки ж необхідна для людини, як і традиційна грамотність. 

Отже, проаналізувавши історію поширення медіаосвіти в Європі та 
Північній Америці, ми дійшли висновку, що її зміст на різних історичних 
етапах варіювався у залежності від того, які медіа в цей час були особливо 
впливовими у суспільстві. Так, у 20-х – 60-х роках ХХ століття в 
медіаосвіті переважає кіноосвіта, з 60-х – 70-х років під впливом зростання 
популярності ТБ набуває поширення екранна освіта, а з другої половини 
90-х років в медіаосвіті відчутний вплив Інтернету. Беззаперечним є той 
факт, що ефективність медіаосвіти залежить від рівня її підтримки з боку 
держави, активної участі громадських структур, системного впровадження 
на всіх ланках освіти, підготовки кваліфікованих медіапедагогів, 
створення можливостей для медіаосвіти засобами медіа. 
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В цілому аналіз теорії та практики медіаосвіти в країнах Європи та 
Північної Америки на сучасному історичному етапі, призводить до 
висновку, що в концепціях медіаосвіти переважають виховні, навчальні 
та креативні підходи до використання можливостей засобів масової 
комунікації.  

До безперечних достоїнств сучасної медіаосвіти можна віднести 
той факт, що вона розвиває критичне мислення, вчить аналізувати 
отриману інформацію, розвиває здібності до створення власних 
медіатекстів. І що особливо важливо – не ставить за мету дати правильні 
відповіді, а прагне навчити задавати правильні питання для розширення 
прав і можливостей учня і громадянина протягом усього життя. 
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Мальцева О. І. Історія запровадження медіаосвіти в країнах 

Європи та Північної Америки 
В статті розглянуто основні етапи і тенденції поширення медіаосвіти 

у країнах Європи та Північної Америки. Зроблена спроба проаналізувати 
причини, що впливають на зміст та результативність медіаосвіти у 
провідних зарубіжних країнах. Автор дійшла висновку, що ефективність 
медіаосвіти залежить від рівня її підтримки з боку держави, активної 
участі громадських структур, системного впровадження на всіх ланках 
освіти, підготовки кваліфікованих медіапедагогів, створення можливостей 
для медіаосвіти засобами медіа. Актуальність статті зумовлена корисністю 
вивчення досвіду запровадження медіаосвіти в зарубіжних країнах з 
метою його осмислення і творчого використання в Україні. 
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Мальцева О. И. История внедрения медиаобразования в 

странах Европы и Северной Америки 
В статье рассмотрены основные этапы и тенденции 

распространения медиаобразования в странах Европы и Северной 
Америки. Сделана попытка проанализировать причины, влияющие на 
содержание и результативность медиаобразования в ведущих 
зарубежных странах. Автор пришла к выводу, что эффективность 
медиаобразования зависит от уровня ее поддержки со стороны 
государства, активного участия общественных структур, системного 
внедрения на всех уровнях образования, подготовки квалифицированных 
медиапедагогов, создание возможностей для медиаобразования 
средствами медиа. Актуальность статьи обусловлена полезностью 
изучения опыта внедрения медиаобразования в зарубежных странах с 
целью его осмысления и творческого использования в Украине. 

Ключевые слова: медиа, медиаобразование, медиапедагоги, 
зарубежные страны. 

 
Mal'tseva O. History of the Introduction of Media Education in the 

Countries of Europe and North America 
The article deals with the main stages and trends of media education in 

the countries of Europe and North America. An attempt is made to analyze the 
reasons that affect the content and effectiveness of media education in leading 
foreign countries. The author came to the conclusion that the effectiveness of 
media education depends on the level of its support from the state, active 
participation of public structures, systemic implementation at all levels of 
education, the training of qualified media educators, and the creation of media 
education opportunities for media. 

After analyzing the history of media education in Europe and North 
America, we came to the conclusion that its contents at different historical 
stages varied depending on what media at that time were particularly 
influential in society. Thus, in the 20's and 60's of the twentieth century, 
cinema education prevails in the media education, since the 60's and 70's 
under the influence of the growing popularity of TV, screening is becoming 
widespread, and from the second half of the 1990's the media experience has a 
significant impact on the Internet. 

The urgency of the article is determined by the usefulness of studying 
the experience of implementing media education in the leading countries of 
Europe and North America for the purpose of its creative use in Ukraine. 

Key words: media, media education, media education, foreign countries. 
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УДК 378:504 
 
Н. Ю. Мацай, О. П. Губська  
 
ОСОБИВОСТІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДЛЯ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
 

У ХХ столітті однією із значних проблем людства стала екологічна 
криза, загострення та глобалізація якої призвело до необхідності пошуку 
цілковито нових шляхів до її вирішення. Стало очевидним, що існування 
людства у світовому масштабі залежить від впровадження якісно нових 
підходів і принципів функціонування сучасного суспільства. У наш час 
все більше науковців, громадських діячів переконливо доводять, що 
сучасна екологічна криза – це багато в чому світоглядна, філософська 
криза.  

Відповідно до цього, життєдіяльність кожної людини повинна бути 
основана на її гармонійному розвитку поряд із природою та спрямована 
на раціональне ставлення до природних ресурсів та їх збереження. За 
таких обставин необхідні кардинальні зміни в багатьох сферах 
соціального життя, але, в першу чергу, в системі освіти. Наприкінці 80-х 
– початку 90-х років, в багатьох країнах світу на законодавчому рівні 
були розроблені та прийняті Національні стратегії екологічної освіти. В 
Україні цей процес було розпочато у 1998 році з Постанови Верховної 
Ради про створення системи екологічної освіти і виховання, що стало 
важливим пріоритетом державної політики не тільки в галузі освіти, а й в 
галузі охорони природи, використання природних ресурсів і 
забезпечення екологічної безпеки. Необхідність формування та розвитку 
системи екологічної освіти, яка повинна забезпечити формування 
гармонійно розвиненої особистості було обґрунтовано у Державній 
національній програмі «Освіта. Україна XXI століття», у Концепції 
національного виховання і Державному стандарті освіти в Україні. У 
2002 році МОН України затвердив Концепцію екологічної освіти в 
Україні, яка має чітку структуру та охоплює всі вікові, соціальні та 
професійні групи населення. В ній виділено два основні напрямки 
екологічної освіти – формальний і неформальний. Формальна освіта 
охоплює всі ланки загальної системи освіти що існує в Україні, 
неформальна – має просвітницький характер і спрямована на формування 
екологічної культури населення через засоби масової інформації, 
громадські екологічні об’єднання, партії тощо. Тобто екологічна освіта і 
виховання всіх верств населення є одним із найважливіших і необхідних 
шляхів, що сприятиме ефективному вирішенню надзвичайно гострих 
екологічних і соціально-економічних проблем 1, с. 1–7. 

Сучасні принципи освіти за своєю основою співпадають з основами 
Сталого розвитку суспільства. Відповідно до них: «Освіта дає навички 
навчитися: пізнавати, жити разом, робити та житии» [2]. Термін «сталий 
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(збалансований) розвиток» привернув до себе широку увагу після 
публікації доповіді «Наше загальне майбутнє» (1987 р.), підготовленої 
Комісією ООН з навколишнього середовища і розвитку «комісія 
Брундтланд». Її матеріали і висновки визначили основу рішень 
конференції в Ріо-де Жанейро в 1992 році, на зустрічі з проблем планети 
Земля, за матеріалами якої була прийнята програма дій – «Порядок 
денний на ХХІ століття». 

Український філософ В. Крисаченко вважає, що витоки екологічної 
кризи містяться в моральній проблемі і для того, щоб утримати 
цивілізацію на шляху сталого розвитку, необхідно замінити раціонально-
прагматичні пріоритети освоєння світу гуманітарно-етичними [3]. Отже, 
освіта є навчальним, базовим елементом трансформації суспільства до 
сталого розвитку за рахунок забезпечення особистості можливістю 
втілити свої уявлення про суспільство у життя. Саме ця ключова роль 
освіти зафіксована у головних документах всесвітніх форумів зі сталого 
розвитку у 1992 та 2002 рр., а у Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 
щодо Десятиріччя грамотності та Плані реалізації цілей цього 
Десятиріччя додатково підкреслено, що «грамотність сама забезпечує 
можливості для сталого розвитку, миру та демократії» [4; 5; 6]. У 
2005 році ЮНЕСКО була започаткована програма «Десятиріччя освіти 
на користь сталого розвитку», яка тривала до 2014 року. Важливо 
зазначити, що на Конференції ООН зі сталого розвитку «Ріо+20» 
вітчизняними вченими за підтримки МОН України було ініційовано 
внесення до реєстру ООН добровільного зобов’язання нашої країни – 
«Екологізація освіти: внесок України», згідно з яким майже 
70 українських університетів здійснили екологізацію навчальних 
програм підготовки фахівців.  

Крім того, відповідно до Інчхонської декларації «Освіта–2030» 
прийнятої на «Всесвітньому освітньому форумі – 2015» кожна людина 
протягом всього життя повинна мати можливість одержувати необхідну 
їй якісну освіту, яка сприятиме підвищенню соціальної значущості 
особистості у суспільстві [7]. Освіта для сталого розвитку сприяє 
засвоєнню та формуванню у людини знань, умінь, переконань, які 
дозволять приймати та впроваджувати такі рішення, які забезпечать 
покращення рівня життя сучасного покоління та не будуть загрожувати 
наступним поколінням у житті. Відповідно до цього, вирішення проблем 
суспільного, економічного та екологічного характеру об’єднується в 
загальну стратегію розвитку людства шляхом формування мислення, 
орієнтованого на стале майбутнє та відповідні смисложиттєві цінності і 
пріоритети [8]. На «Всесвітньому екологічному саміті – 2015» у Парижі 
політичні лідери 150 країн ще раз підтвердили спрямованість світу на 
вирішення екологічних проблем шляхом сталого розвитку. Ця 
загальнолюдська проблема є вельми актуальною і для нашої країни. Як 
відомо, в Україні склалась надзвичайно складна екологічна ситуація, яка 
в останні роки ще більше погіршилась. Тому майбутнє нашої країни 
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безпосередньо пов’язане зі зміною характеру природокористування й 
ставлення до природи в цілому, що можливе лише за умов значного 
підвищення рівня екологічної культури всього суспільства й кожного 
його члена зокрема. Основою цього процесу стає інтенсивний пошук 
оновленої моделі освіти, яка змогла б задовольнити потреби майбутніх 
поколінь людства у вирішенні проблеми збереження навколишнього 
природного середовища, тобто базувалася на засадах поняття «сталий 
розвиток». Ця модель вміщує процеси навчання, виховання, розвитку 
особистості, спрямовані на формування екологічної свідомості, як 
складової системи національного і громадянського світогляду всіх верств 
населення України. 

У нашій країні освіта для сталого розвитку формується на базі 
екологічної освіти, яка виступає «стартовим майданчиком» для неї. 
Відповідно до цього основним завданням вітчизняної екологічної освіти 
стає формування нового типу особистості – екологічної особистості з 
екоцентричним типом екологічної культури. В сучасній системі шкільної 
та вищої освіти це завдання реалізується далеко неповною мірою: 
переважна більшість випускників загальноосвітніх шкіл та бакалаврату 
мають недостатньо високий, а іноді і відверто, низький рівень 
екологічної культури, що підтверджується результатами психолого-
педагогічних досліджень ставлення до природи студентів перших та 
четвертих курсів різних факультетів закладів вищої освіти, проведених за 
методиками діагностики екологічної свідомості С. Дерябо [9].  

З урахуванням цього основним завданням екологічної підготовки у 
вищих навчальних закладах є не тільки подальший розвиток 
екологічного світогляду майбутнього фахівця, але й кардинальна його 
корекція з метою позбавлення елементів крайнього антропоцентризму. 

Цілеспрямовано це завдання реалізується при вивченні 
узагальненого, інтегрованого курсу екології на молодших курсах 
бакалаврату, в змісті якого розглядаються основи екологічної етики. Такі 
знання надають можливість усвідомити ціннісні орієнтації щодо 
отриманих екологічних знань і на підставі цього змінити характер 
суб’єктивного ставлення до природи. При цьому з метою підвищення 
ефективності цього курсу обовязковим є планування частини 
навчального навантаження, яке виділяється на вивчення курсу екології, 
на семінарські заняття. Така форма навчальних занять сприятиме більш 
активному спілкуванню зі студентами, можливості використанню 
інтерактивних форм навчання й більш ефективному здійсненню 
індивідуального підходу при корекції екологічного світогляду. 

Враховуючі перехід країни на шлях сталого розвитку, необхідним 
завданням вищої освіти стає підготовка професіоналів нового рівня, 
здатних екологічно доцільно вирішувати професійні завдання. 
Актуальність надання знань щодо впровадження стратегії сталого 
розвитку в різні сфери діяльності обумовлена необхідністю стабілізації 
техногенного навантаження на навколишнє природне середовище та 
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розв’язання комплексу екологічних проблем в умовах соціально-
економічного зростання.  

Для реалізації цього лише загальної екологічної підготовки 
недостатньо – необхідно узагальнення екологічних та професійно 
орієнтовних, знань на підставі узгодження інтересів Економіки та 
Природи. Відповідно до цього доцільним стає введення до навчальних 
планів для студентів старших курсів бакалаврського та/або 
магістерського ступенів закладів вищої освіти дисципліни, яка б 
висвітлювала сучасні теоретичні та практичні підходи щодо засад 
сталого розвитку природи та суспільства, обґрунтовувала можливі шляхи 
комплексної екологізації діяльності у відповідних до фаху студентів 
сферах діяльності. Зміст окремих розділів цієї навчальної дисципліни 
повинен доповнюватися відповідно до специфіки напряму фахової 
підготовки та особливостей сфери діяльності майбутніх спеціалістів.  

Саме це, на наш погляд, сприятиме оптимізації освітньо-виховного 
процесу з метою підвищення рівня екологічної підготовки у контексті 
положень сталого розвитку майбутніх фахівців. 
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Мацай Н. Ю., Губська О. П. Особивості екологічної освіти для 

сталого розвитку в закладах вищої освіти  
У статті надано аналіз особливостей екологічної підготовки в 

контексті переходу країни на шлях сталого розвитку. Нагальним 
завданням вищої освіти при цьому стає підготовка професіонала нового 
рівня, здатного екологічно доцільно вирішувати професійні завдання. 
Для реалізації цього необхідна широка екологізація всього навчального 
процесу, коли зміст всіх навчальних дисциплін розглядається на підставі 
узгодження інтересів Економіки та Природи, а також введення в 
навчальні плани ряду специфічних екологічних дисциплін. Вибір 
відповідних навчальних дисциплін залежить від фаху майбутнього 
спеціаліста.  

Ключові слова: екологічна освіта, сталий розвиток. 
 
Мацай Н. Ю., Губская О. П. Особенности экологической 

подготовки для устойчивого развития в учреждениях высшего 
образования 

В статье дан анализ особенностей экологической подготовки в 
контексте перехода государства на путь устойчивого развития. Одной из 
важнейших задач высшего образования при этом становится подготовка 
специалиста нового уровня, способного экологически целесообразно 
решать профессиональные задачи. Для реализации этого необходима 
широкая экологизация всего учебного процесса, когда содержание всех 
учебных дисциплин рассматривается на основании согласования 
интересов Экономики и Природы, а также введение в учебные планы 
ряда специфических экологических дисциплин. Выбор учебных 
дисциплин зависит от специальности будущего специалиста. 

Ключевые слова: экологическое образование, устойчивое развитие.   
 
Matsai N., Hubska O. Features of Environmental Training for 

Sustainable Development in Higher Education Institutions 
The article analyzes the features of environmental training in the context 

of the transition of the state to the path of sustainable development. It means, 
that ecological competence is becoming compulsory. For its realization 
general ecological training is obviously not enough: it is required extensive 
ecologization of all the educational process, when a content of scientific 
disciplines, including professionally oriented ones, is considered on the basis 
coordination of economy’s and nature’s interests and also entering in 
educational plans a rate of specific ecological disciplines such as The 
environmental foundations of sustainable development, Ecological politics, 
Ecological economy, Ecological management, Ecological pedagogy and 
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psychology, Ecological education etc. A choice of appropriate scientific 
disciplines depends on future specialist’s occupation.  

All this, in our opinion, will contribute to the optimization of educational 
process in order to future specialists’ ecological training level increasing in a 
context of sustainable development. 

Key words: ecological education, sustainable development. 
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АВТОНОМІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

У ЗАКОНОДАВЧИХ АКТАХ 
МІНІСТЕРСТВА НАРОДНОЇ ОСВІТИ ХІХ СТ. 

 
На початку ХХІ ст. в Україні відбувається докорінне реформування 

системи вищої освіти, прийняття нормативних документів, які 
визначають тактику і стратегію розвитку вищої школи, зокрема 
Національної доктрини розвитку освіти (2002), Національної стратегії 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. (2013), Закону України 
«Про вищу освіту» (2014), фундаментальні дослідження Національної 
академії педагогічних наук України – Біла книга національної освіти 
України (2010), Національна доповідь про стан і перспективи розвитку 
освіти в Україні (2011, 2016, 2017), Проект концепції розвитку освіти 
України на 2015–2025 рр., Положення про порядок здійснення 
інноваційної освітньої діяльності (2012). Питання автономії закладів 
вищої освіти широко представлено в Законі України «Про вищу освіту» 
(2014). 

Перші університети на території Східної, Центральної й Південної 
України було створено у ХІХ ст., їхня діяльність регламентувалася 
законодавчими документами Міністерства народної освіти, основними з 
яких були статути. Важливе значення для реформування системи освіти в 
нашій країні має дослідження відображення ідеї автономії вітчизняних 
університетів у нормативних документах ХІХ ст., адже автономія є 
ключовим принципом функціонування закладів вищої освіти, 
необхідною умовою якісної підготовки фахівця й відповідальності вишу. 

Основні законодавчі документи Міністерства народної освіти 
представлено у працях С. Рождественського «Исторический обзор 
деятельности Министерства народного просвещения», П. Ферлюдіна 
«Исторический обзор мер по высшему образованию в России». У 
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науковій розвідці Е. Днепрова [1] систематизовано документи в галузі 
вітчизняної освіти ХІХ – початку ХХ ст. «Полное собрание законов 
Российской империи» – 3 збірники, що охоплюють час від 1649 до 
1913 рр., найповніше видання, де документи розташовано в 
хронологічному порядку. 

Метою статті є вивчення ідеї автономії в законодавчих документах 
Міністерства народної освіти ХІХ ст. 

Уряд Російської імперії на початку ХІХ ст. вважав своїм основним 
завданням створення системи народної освіти й управління нею в центрі 
і на місцях [1, с. 44]. Вітчизняні університети ХІХ – початку ХХ ст. мали 
статус державного (кожен із них у назві визначався як 
«імператорський»), і їхня діяльність регламентувалася статутами, 
правилами, маніфестами, постановами, розпорядженнями та іншими 
законодавчими актами Міністерства народної освіти. 

«Попередніми правилами народної освіти» (24 січня 1803 р.) [2] 
навчальні заклади розділили на парафіяльні й повітові училища, гімназії 
й університети. Навчальні плани розробляли так, що кожен навчальний 
заклад був сходинкою для наступного. У підпорядкування університетів 
потрапили гімназії, директори гімназій вважалися «кураторами» 
повітових училищ, парафіяльні училища перебували під наглядом 
директорів повітових училищ. Варто зауважити, що положення правил 
перегукувалися зі схожими планами Франції, Польщі тощо. Основна 
мета комісії управління училищами полягала у створенні нових 
університетів, які ставали центрами навчальних округів. Діяли 
університети в Москві, Дерпті й Вільні; планували відкрити в 
Петербурзі, Харкові й Казані; пізніше – у Києві, Тобольську, Устюгу 
Великому. Університетам було надано «широкі права: вони 
прирівнювалися до колегій» [1, с. 45]. 

Першими основними нормативними документами, у яких 
визначено певний рівень автономії університетів, стали статути 
імператорських Московського, Харківського й Казанського університетів 
(5 листопада 1804 р.) [3]. Оскільки вони були майже ідентичні, їх 
вважають першим загальним статутом. Щоправда, кожен заклад міг 
розвиватися самостійно, враховуючи місцеві потреби й умови. Статут 
1804 р. надавав університетам «широку автономію, колегіальну форму 
управління, виборне начало і свободу викладання» [1, с. 46]. У перші 
роки в університетах не вистачало студентів, оскільки в суспільстві був 
слабкий інтерес до вищої освіти, лекції читалися іноземними мовами, 
абітурієнти мали низький рівень підготовки. 

Влада планувала впливати на суспільство через навчальні заклади, 
основна роль при цьому відводилася університетам. У 1817 р. держава 
посилює поліцейський і адміністративний нагляд за закладами вищої 
освіти, у цьому ж році утворено об’єднане Міністерство духовних справ і 
народної освіти [4]. У 1819 р. М. Магницькому, попечителю Казанського 
навчального округу, доручено провести ревізію Казанського 
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університету, вердикт – повне знищення університету, ліквідація 
автономії й академічних свобод. Схожі події відбулися в Петербурзькому 
університеті, де Д. Рунич, попечитель Санкт-Петербурзького 
навчального округу, розкритикував книгу професора права О. Куницина, 
пізніше звільнив 4 професорів. Реакційні діячі планували посилити вплив 
на всі університети, зокрема, в Харківському було посилено лише нагляд 
за викладанням. 

Учений комітет Міністерства народної освіти, створений у 1818 р., 
вимагав від професорів навчальні програми дисциплін, Головне 
управління училищ – детальні конспекти лекцій. Відбувалося 
придушення академічних свобод. Між рядками політики, яку проводила 
влада, можна прочитати гасло, котре вже почало упроваджуватися в 
практику і буде невдовзі проголошене міністром народної освіти 
С. Уваровим: «православ’я, самодержавство, народність» (тобто 
виховання слухняної молоді, готової служити державі). 

Позитивним змінам в університетській освіті посприяло прийняте в 
1819 р. «Положение о производстве в учёные степени» [5], яке ввело 
уніфікований для всіх університетів порядок цієї процедури (після 
закінчення курсу навчання й отримання атестата – ступінь дійсного 
студента; після подачі письмового твору – кандидат наук; захист 
дисертації та наявність необхідних знань – магістр і доктор) [6, с. 17]. 
15 травня 1824 р. розділили об’єднане Міністерство духовних справ і 
народної освіти: Міністерство народної освіти займалося освітніми 
справами, духовні ж передано Святійшому Синоду [7]. 

14 травня 1826 р. затверджено рескрипт, згідно з яким було 
утворено Комітет для уніфікації статутів навчальних закладів [8], 
29 червня 1826 р. утворено Комітет з метою аналізу навчальних 
посібників. Оскільки в університетах постійно не вистачало професорів, 
14 жовтня 1827 р. розглянуто основні положення для підготовки 
професорів університетів, передбачалося залучення обдарованих 
студентів до наукової діяльності. Щоправда, незначна кількість 
вихованців мріяла присвятити своє життя викладанню й науці. 
Наприклад, відомо, що в 1828 р. виявили бажання стати професорами: по 
7 студентів Московського, Санкт-Петербурзького й Казанського 
університетів, у Харківському імператорському університеті – жоден 
студент [1, с. 223]. 

19 серпня 1827 р. видано рескрипт, згідно з яким до середніх і 
вищих навчальних закладів приймали дітей лише вищих класів [1, с. 214–
215], це згубно впливало на поширення освіти в Російській імперії, 
значно скорочувало кількість студентів. У 1833 р. міністром народної 
освіти призначено С. Уварова. Його політика була спрямована на 
обмеження автономії університетів і академічних свобод. 12 травня 
1835 р. С. Уваров видав рескрипт, за яким усе керівництво навчальним 
округом передали попечителю, котрий мав свій штат (помічника, 
інспектора казенних училищ, інспектора губернських директорів нижчих 
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навчальних закладів, канцелярію тощо). Зміни пояснювали тим, що у 
професорів немає часу для управління й нагляду за гімназіями, 
університети довели гімназії до жалюгідного стану. Очевидно, що влада 
не довіряла університетам й обмежувала їхню автономію. 

18 лютого 1831 р. видано Указ Сенату «Про виховання Російського 
юнацтва у вітчизняних навчальних закладах» [9]. Указом рекомендовано 
виховувати молодь лише у вітчизняних закладах, до 18 років заборонено 
вирушати за кордон; тих, хто не виконуватиме цих вимог, не буде 
допущено до військової чи іншої служби. Навіть до домашнього 
виховання молоді (за Указом Сенату від 25 лютого 1834 р.) не допускали 
іноземців, які не отримали атестати в російських університетах. 

18 жовтня 1834 р. затверджено інструкцію для інспектора студентів 
Московського університету, яку невдовзі поширили на всі університети. 
Інспектор (що підпорядковувався лише попечителю) здійснював нагляд 
за всіма студентами, вводилася обов’язкова форма, це був ще один із 
засобів, щоб дисциплінувати студентів [1, с. 346–356]. Велику увагу 
звертали на моральне виховання (через релігійну спрямованість), повагу 
до влади, виконання законів, правильну поведінку. Заборонялося 
користуватися недозволеними книгами, студенти мали бути скромними, 
пристойними й ввічливими. Вихованець університету зобов’язаний 
відвідувати всі лекції (за винятком тих випадків, коли він хворіє чи 
арештований). Якщо професор з якихось причин не міг провести лекцію 
за розкладом, він повідомляв про це інспектору. Декани слідкували за 
тим, щоб усі студенти мали необхідну навчальну літературу. Отже, 
інструкція звужувала самостійність університетів, зокрема, свободу 
студентів і професорів. 

Перед уведенням у дію нового загального статуту імператорських 
університетів 16 червня 1835 р. розроблено положення про навчальні 
округи Міністерства народної освіти [1, с. 356–360]. Згідно з цим 
положенням, нагляд за навчальними закладами повинен здійснювати 
попечитель, переваги такого контролю – поєднання влади й 
відповідальності, простота й достовірність управління, можливість 
частіше перевіряти училища. Університети звільняли від управління 
гімназіями й училищами навчальних округів. 

26 липня 1835 р. затверджено загальний статут імператорських 
університетів, в основу якого було покладено статут заснованого в 
1833 р. Київського університету св. Володимира [10]. За статутом значно 
покращувався матеріальний стан університетів, але втрачалося 
самоуправління, виборність посад, свобода викладання і всі інші 
принципи, гарантовані статутом 1804 р. Зведено до мінімуму 
самостійність університетського суду, посилено владу попечителя, 
обмежено виборне право. Під час підготовки статуту товариш (помічник) 
міністра М. Протасов висловився не за виборність професорів в 
університеті, а саме за їхнє призначення, імператор з ним погодився. 
Незважаючи на дискусію з цього питання, виборність викладачів 
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залишили в новому статуті, хоча й не надовго. Положеннями статуту 
посилено нагляд за дисципліною студентів. Тепер інспекція 
підпорядковувалася не раді університету, а відразу попечителю 
навчального округу. 

Присвоювати наукові ступені – повноваження університетів. У 
1837 р. затверджено експериментальне «Положение об испытаниях на 
учёные степени», яке критикували професори через неузгодженість 
багатьох пунктів і втручання влади у внутрішні справи університетської 
корпорації [11]. У 1844 р. воно було замінено детальнішим, яке 
відповідало новій структурі кафедр відповідно до статуту 1835 р. [6; 12]. 

У 1839 р. Комітет міністрів підняв плату за навчання для 
своєкоштних студентів. Влада намагалася якось впливати на відбір до 
університетів, і це було одним із способів досягнення мети. У червні 
1845 р. міністр народної освіти С. Уваров подав імператору доповідь, у 
якій пояснював підвищення плати за навчання. Микола І підтримав 
міністра й рекомендував ще збільшити оплату. 30 квітня 1849 р. кількість 
студентів в усіх університетах обмежено до 300 осіб [1, с. 454]. 
26 січня 1850 р. владою прийнято рішення про надання переваги при 
вступі до університетів молоді, яка мала право на громадянську службу 
[1, с. 456–458]. 

У 40-х рр. ХІХ ст. університети передали у підпорядкування 
генерал-губернаторів. Пізніше, у зв’язку з революційними подіями в 
Європі у 1848–1849 рр., розпочалися утиски вітчизняних університетів. 
Суспільство очікувало закриття навчальних закладів або їх об’єднання. 
Щоб зняти соціальну напругу стосовно університетського питання, у 
журналі «Современник» директор Головного педагогічного інституту 
І. Давидов надрукував статтю «Про призначення російських 
університетів», за що міністр народної освіти С. Уваров отримав догану. 
Було заборонено друкувати будь-які матеріали, які стосувалися 
діяльності вишів. 

11 жовтня 1849 р. Сенатом видано указ, який суттєво обмежував 
університетську автономію. Згідно з документом ректорів і деканів 
призначав міністр народної освіти (останніх – незалежно від результатів 
виборів), до його повноважень входило й дострокове звільнення 
професорів [13]. Заборонено викладати державне право. Влада мала 
намір вилучити з навчальних планів філософію, що й було здійснено в 
результаті доповіді міністра П. Ширінського-Шихматова. Замість 
філософії планувалося викладати логіку і психологію професорами 
богослов’я. Унаслідок ліквідації кафедр філософії в січні 1850 р. 
філософські факультети було розділено на два – історико-філологічний і 
фізико-математичний. 23 січня 1851 р. міністром народної освіти 
П. Ширінським-Шихматовим розроблено інструкцію ректорам і деканам. 
Зміст навчальних програм дисциплін повинен орієнтувати студентів на 
повагу до церкви, відданість імператору і любов до Вітчизни [1, с. 200; 
с. 460–464]. 
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Змінилися вимоги й до наукових праць. 13 грудня 1850 р. міністр 
народної освіти видав циркуляр, згідно з яким дисертації повинні містити 
«потрібний» зміст, не допускалося обговорення положень, спрямованих 
проти державного устрою. Обмежено публічність наукових диспутів, 
заборонено поїздки за кордон. Іноземні викладачі не могли тепер 
викладати в університетах – це робилося, щоб відділити освітні заклади 
від іноземного впливу [14, с. 264]. 

Середина 1850 – початок 1860 рр. – час першого демократичного 
підйому в Російській імперії. 60-і рр. ХІХ ст. сучасний дослідник 
Е. Днепров називає періодом освітніх реформ [1, с. 486], оскільки в цей 
час великий вплив на розвиток народної освіти мали суспільна діяльність 
і суспільна ініціатива. Наслідком цього були демократизація вищої 
школи, збільшення рівня автономії, реорганізація університетів 
відповідно до соціально-економічних й культурних потреб країни. 
Відбулися Великі реформи, зокрема університетська, під час якої 
прийнято визначальний у розвитку автономії вітчизняних вишів статут 
1863 р. Його проект розроблено в 1858 р. попечителем Петербурзького 
навчального округу князем Г. Щербатовим (так званий проект 
Щербатова-Кавеліна), проте до відміни кріпосного права він не був 
розглянутий і упроваджений у практику діяльності університетів. Новим 
проектом міністра народної освіти позбавлено права призначати на 
професорські посади [15, с. LXIX]. На відміну від владної політики, якої 
дотримувалися раніше, освіта в університетах ставала доступнішою для 
народу: відмінено вступні екзамени, бідні студенти звільнялися від плати 
за навчання. 

23 листопада 1855 р. міністр народної освіти А. Норов подав 
прохання про зняття обмеження на кількість студентів в університетах 
[16; 17], внаслідок чого їх кількість зросла з 3547 у 1854 р. до 4968 у 
1855 р. у шести університетах імперії, з-поміж них і в Харківському та 
Київському. 

27 грудня 1855 р. видано Указ Сенату про повернення до основних 
положень документа від 25 червня 1835 р.: управління навчальними 
округами передавалося від генерал-губернаторів особливим попечителям 
[18]. 3 травня 1860 р. університетам повернуто право отримувати з-за 
кордону книги без цензури [19]. 

У 1858 р. інспектори втратили право наглядати за студентами поза 
навчальними закладами, у 1861 р. відновили виборність ректора. 
Спостерігалася поступова демократизація університетського життя, що в 
подальшому втілилося в прийняття одного з найліберальніших статутів 
1863 р.  

Восени 1861 р. барон М. Корф представив свій проект 
перетворення університетів: не було екзаменів і поділу на курси, тобто 
університети ставали відкритими освітніми закладами. Автор вважав, що 
це сприятиме деполітизації студентів, адже їх участь у політичному 
житті негативно впливала на навчання й загальну ситуацію у вищій 
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освіті. 21 жовтня 1861 р. проект було заслухано в міністерстві, але 
міністр О. Головнін його не підтримав. 4 грудня 1861 р. при Міністерстві 
народної освіти створено особливу комісію, до якої увійшли професори й 
попечителі навчальних округів. Мета роботи комісії полягала в перегляді 
університетських статутів, підготовці відповідних пропозицій і поданні 
міністру відповідних проектів з усіма зауваженнями. 5 січня 1862 р. 
члени комісії підписали проект статуту. З 27 червня по 31 жовтня 1862 р. 
відбулося 18 засідань комісії. Голова комісії Є. фон Брадке вважав 
доречним упровадити статут у практику діяльності якогось одного 
університету терміном на 6 років і проаналізувати результати 
впровадження, проте міністр О. Головнін вирішив зібрати думки 
попечителів, рад університетів, інших осіб, хто цікавився проблемами 
вищої школи, внаслідок чого було сформовано 2 томи зауважень до 
проекту статуту. 

Статут 1863 р. [20] відновив академічну автономію університетів, 
сприяв покращенню наукової і навчальної діяльності, ліквідував нагляд 
інспекції за життям студентів, посилив позиції професорів. 
Передбачалося створення багатьох нових кафедр. Основне призначення 
університетів – дбати про самостійний і вільний розвиток науки, як писав 
у своїй записці І. Андреєвський, професор Санкт-Петербурзького 
університету [21]. Новий статут надавав університетам більше 
«самостійності у справах внутрішнього управління й більше 
можливостей для розвитку, враховуючи місцеві умови» [15, с. 99]; 
створив кращі умови для навчальної і наукової діяльності; зробив 
привабливішою роботу в університеті для здібної молоді; передбачив 
низку заходів, щоб заохотити студентів займатися наукою. 

4 квітня 1866 р. Д. Каракозов зчинив замах на Олександра ІІ. Після 
цього політика панівного уряду у сфері освіти набула рис охоронної. 
Наслідком цих подій став рескрипт 13 травня 1866 р. «Про основні 
засади, якими повинні керуватися міністри й керівники окремих частин 
під час управління своїми відомствами». Олександр ІІ писав: «Я вже 
звернув увагу на виховання юнацтва… Його потрібно здійснювати в дусі 
істини релігії, поваги до права власності й дотримання корінних засад 
суспільного порядку, і щоб у навчальних закладах усіх відомств не було 
допущено ні явне, ні таємне викладання тих руйнівних понять, які 
протиставлені моральному й матеріальному благополуччю народу» [22]. 

На 70-80 рр. ХІХ ст. припадає перша і друга хвилі контрреформ, 
спостерігається сильне протистояння влади й суспільства. Роль вищої 
освіти в соціумі визначалася потребою в чиновниках, юристах, 
представниках духовенства, офіцерах армії і флоту. Реформи відкрили 
широке поле для діяльності осіб з вищою освітою. Університети мали 
усталені традиції й розв’язували важливі наукові проблеми [23, с. 37]. 

26 серпня 1879 р. затверджено «Тимчасову інструкцію для 
університетської інспекції» й «Правила для студентів» (розроблені 
реакційним діячем М. Лоріс-Меликовим), що стало серйозним кроком до 
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перегляду ключових положень статуту 1863 р. В університетах 
посилювався поліцейський нагляд. Інспектор відвідував квартири 
студентів, професорів зобов’язали йому допомагати, інспектор 
підпорядковувався лише попечителю, вплив якого на університети значно 
посилився. Було зменшено самостійність професорської корпорації: 
ректор не мав права втручатися у справи студентів, рада не призначала 
стипендії і не могла розпоряджатися фінансами [23, с. 83]. У відповідь на 
реакційні заходи влади професори й ради університетів висловили свою 
думку. Так, рада Новоросійського університету вказала на недопустимість 
пропозицій попечителя. Попечитель Одеського навчального округу 
написав, що зміни мають поганий вплив і не дають надії на краще 
майбутнє. Як вияв протесту багато професорів залишили свої посади 
(зокрема, професор Київського університету М. Бунге). У Київському й 
Харківському університетах відбулися серйозні студентські заворушення. 

5 травня 1881 р. міністр народної освіти О. Ніколаї видав циркуляр 
попечителям навчальних округів, згідно з яким вони повинні не тільки 
виконувати свої прямі обов’язки, спілкуватися з місцевою владою й 
громадськістю, а й вивчати потреби місцевих жителів і доповідати про 
них місцевій владі [24]. Метою впровадження циркуляру було 
підвищення авторитету попечителів. 

Після вбивства імператора Олександра ІІ 1 березня 1881 р. 
університетське питання набуло суто політичного значення. 
30 листопада 1882 р. міністр народної освіти І. Делянов подав проект 
статуту на розгляд до Державної Думи. Основна увага приділялася 
випускним іспитам, через які влада могла контролювати діяльність 
університетів. Господарські питання передавалися правлінню. 
Знищувався університетський суд. Радник й інспектор, які призначалися 
владою, були «урядовим елементом» в університетах [23, с. 112]. Проте 
реакційний міністр Д. Толстой не наважився повністю знищити 
самостійність професорської корпорації. Проектом передбачено чи то 
виборність ректора, чи його призначення. 

Попечитель був зобов’язаний втручатися у справи викладання. 
Професорів призначали, права їх виборності університет не отримував. 
Приват-доценти потрапляли в повну залежність до попечителя. Студентські 
об’єднання заборонено з метою недопущення революційної ситуації. 
Автономію й академічні свободи витіснив бюрократичний контроль. 

У середині 1882 р. відомі вчені І. Мечников, О. Посников і 
В. Преображенський змушені були звільнитися з Новоросійського 
університету через нестерпну обстановку. 

Олександр ІІІ у 1884 р. затвердив новий статут – найреакційніший 
з-поміж усіх. Автономію університетів було знищено. Не дозволялося 
навіть перенести лекцію на інший час. Попечитель мав право скликати 
раду, правління, факультет, бути присутнім на засіданнях, призначати 
деканів факультетів, контролювати викладання навчальних дисциплін 
приват-доцентами; переглядав журнали засідань ради. На вакантні 
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посади професорів призначав міністр або відбувалися вибори в самому 
університеті. Створення, розділення чи відкриття нових кафедр 
затверджувалося радою, остаточне рішення приймав міністр. 
Університетський суд було знищено. Інспекція поєднала судову й 
адміністративну владу над студентами, останні сильно залежали від 
адміністрації закладу. Статут регламентував об’єм викладання на 
кожному факультеті. 

Функції ради було значно обмежено. Самостійні рішення вона 
приймала лише під час присудження наукових ступенів від імені 
університету, при визначенні медалей для студентів. Святкування річниці 
університету відбувалося за погодженням з попечителем. Важливіші 
питання (обрання почесних членів, створення й розділення кафедр, 
організація наукових товариств) потребували погодження з міністром. 

У результаті прийняття нового статуту значно знизився рівень 
викладання. Студенти розуміли це й активно протестували. «Університет 
перетворився в якусь біржу, де роль дорогих акцій відіграє тупість і 
підлість, а наука стала пирогом, до якого майже кожний із професорів 
намагається прилаштувати близьку людину, тому в нас в університеті 
дуже скоро буде панувати сімейна ідилія» [23, с. 177]. У Харківському 
університеті, приміром, студенти виступили проти професора 
П. Буцинського, у якого, на їхню думку, не було таланту викладання, а 
читання лекцій відбувалося під наглядом поліції. 

У 1890 р. звільнено Д. Менделєєва, котрий постійно захищав 
студентів, у 1898 р. не затверджено на посаді видатного вченого 
К. Тімірязєва. Рада університету не могла захистити провідних 
науковців, адже контрреформами було легітимізовано бюрократичне 
звільнення викладачів попечителем чи міністром. 

Отже, протягом досліджуваного періоду прийнято низку 
законодавчих документів (статути, проекти статутів, правила, постанови, 
положення, рескрипти, укази, інструкції, циркуляри), у яких так чи так 
було відображено певні аспекти автономії університетів України 
досліджуваного періоду. Багато разів автори намагалися законодавчо 
затвердити демократичні засади діяльності університетів, проте лише 
статут 1863 р. виявився найдемократичнішим. Документи регулювали 
порядок присвоєння наукових ступенів, підготовку професорів для 
університетів, прийом студентів різних верств населення, функції 
попечителів, виховання молоді, повноваження інспекторів, плату за 
навчання, підпорядкування університетів, виборність ректора, деканів і 
професорів, зміст дисертацій, кількість вступників, отримання з-за 
кордону літератури, склад міністерства, поліцейський нагляд за 
студентами, діяльність студентських організацій, функціонування 
дисциплінарного суду тощо. Оскільки університети були державними 
(імператорськими), крізь призму законодавчих документів чітко 
спостерігаємо позицію влади, яка здебільшого хотіла максимально 
контролювати діяльність вітчизняних університетів. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 187

Список використаної літератури 
1. Российское законодательство об образовании XIX – начала 

XX века: сб. документов : в 3 т. / ред.-сост. , ст., коммент. Э. Д. Днепров ; 
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей 
школы экономики, 2017. – Т. I. – 832 с. 2. Предварительные правила 
народного просвещения (24 января 1803 г.) // Полное собрание законов 
Российской империи. – Ч. I. – СПб., 1830. – Т. 27. – С. 438–442. 3. Об 
уставах Московского, Харьковского и Казанского университетов и 
подведомых оным учебных заведений (5 ноября 1804 г.) // Полное 
собрание законов Российской империи. – Ч. I. – СПб., 1830. – Т. 28. – 
С. 569–647. 4. Учреждение Минисерства Дел и Народного Просвещения 
(24 октября 1817 г.) // Полное собрание законов Российской империи. – 
Ч. I. – СПб., 1830. – Т. 34. – С. 814–834. 5. Положение о производстве в 
учёные степени, Высочайше утверждённое 20 января 1819 г. // Полное 
собрание законов Российской империи. – Ч. I. – СПб., 1830. – Т. 36. – 
С. 36–42. 6. Аврус А. И. История российских университетов. Очерки / 
А. И. Аврус. – М. : Моск. обществ. науч. фонд, 2001. – 85 с. 
7. О производстве дел Святейшего Синода в том же порядке, в каком 
они находились до назначения Министра Духовных дел (15 мая 1824 г.) 
// Полное собрание законов Российской империи. – Ч. I. – СПб., 1830. – 
Т. 39. – С. 319. 8. Высочайший рескрипт, данный на имя Министра 
Народного Просвещения Шишкова (14 мая 1826 г.) // Полное собрание 
законов Российской империи. – Ч. II. – СПб., 1830. – Т. 1. – С. 459–460. 
9. Именной, данный Сенату Указ. О воспитании Российского юношества 
предпочтительно в отечественных учебных заведениях 
(18 февраля 1831 г.) // Полное собрание законов Российской империи. – 
Ч. II. – СПб., 1832. – Т. 6. – С. 167–168. 10. Высочайше утверждённый 
Общий Устав Императорских Российских Университетов 
(26 июля 1835 г.) // Полное собрание законов Российской империи. – 
Ч. II. – СПб., 1836. – Т. 10 (отделение первое). – С. 841–855. 
11. Положение о производстве в учёные степени, Высочайше 
утверждённое 28 апреля 1837 г. // Полное собрание законов Российской 
империи. – Ч. II. – СПб., 1838. – Т. 12. – С. 285–287. 12. Положение о 
производстве в учёные степени, Высочайше утверждённое 6 апреля 1844 
г. // Полное собрание законов Российской империи. – Ч. II. – СПб., 1845. 
– Т. 19. – С. 243–248. 13. О порядке назначения ректоров и деканов в 
университете. Из циркуляра генерал-губернатора. –1 декабря 1849 г. – 
ЦДІАК України. – Ф. 442, оп. 82, спр. 648, арк. 50. 
14. Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности 
Министерства народного просвещения: 1802–1902 / 
С. В. Рождественский. – Санкт-Петербург : Издание Министерства 
народного просвещения, 1902. – 786 с. 15. Университетская реформа 
1863 года в России / Составитель и автор вступительных статей 
В. А. Томсинов. – М. : Зерцало, 2012. – 480 с. 16. О дозволении 
принимать во все Университеты негограниченное число Студентов. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 188

Высочайше утверждённая всеподданейшая докладная записка Министра 
Народного Просвещения (23 ноября 1855 г.) // Полное собрание законов 
Российской империи. – Ч. II. – СПб., 1856. – Т. 30 (первое отделение). – 
С. 690–691. 17. Циркуляр Министерства народного просвещения о 
приёме на все факультеты университетов неограниченного числа 
студентов. – 24 ноября 1855 г. – ЦДІАК України. – Ф. 707, оп. 21, 
спр. 115, арк. 23–29. 18. Именной, данный Сенату Указ. О возложении 
управления учебными округами на особых Попечителей 
(27 декабря 1855 г.) // Полное собрание законов Российской империи. – 
Ч. II. – СПб., 1856. – Т. 30 (отделение первое). – С. 760. 
19. О предоставлении Императорской Академии Наук, Пулковской 
обсерватории и Университетам пользоваться правом получения по почте 
из-за границы книг и учёного содержания периодических изданий под 
бандеролью (3 мая 1860 г.) // Полное собрание законов Российской 
империи. – Ч. II. – СПб., 1862. – Т. 35 (первое отделение). – С. 516–517. 
20. Высочайше утверждённый Общий Устав Императорских Российских 
Университетов (18 июня 1863 г.) // Полное собрание законов Российской 
империи. – Ч. II. – СПб., 1866. – Т. 38 (отделение первое). – С. 621–638. 
21. Андреевский И. Е. О значении университетов в государственном, 
ученом и учебном отношениях / И. Е. Андреевский // Журнал заседаний 
ученого комитета главного правления училищ по проекту общего устава 
Императорских российских университетов. – СПб., 1862. – 16 с. 
22. Высочайший рескрипт, данный на имя председателя комитета 
министров князя П. П. Гагарина “О главных началах, которыми должны 
руководствоваться министры и главноуправляющие отдельными частями 
при управлении вверенными им ведомствами” (13 мая 1866 г.) // Полное 
собрание законов Российской империи. – Ч. II. – СПб., 1868. – 
Т. 41 (отделение первое). – С. 547–549. 23. Щетинина Г. И. 
Университеты в России и устав 1884 г. / Г. И. Щетинина. – М. : Наука, 
1976. – 231 с. 24. Циркуляр министра народного просвещения 
попечителям учебных округов 5 мая 1881 года, № 5562 // Журнал МНП. 
– Т. 215. – 1881. – Июнь. – СПб., 1881. – С. 54–60. 

 
Мокляк В. М. Автономія вітчизняних університетів у 

законодавчих актах Міністерства народної освіти ХІХ ст. 
Показано, що на початку ХІХ ст. університети володіли широкою 

автономією відповідно до статуту 1804 р., виші були центрами 
навчальних округів, їм підпорядковувалися всі навчальні заклади округу. 
Схарактеризовано законодавчі документи (статути, проекти статутів, 
правила, постанови, положення, рескрипти, укази, інструкції, 
циркуляри), які регулювали порядок присвоєння наукових ступенів, 
підготовку професорів для університетів, прийом студентів різних верств 
населення, функції попечителів, виховання молоді, повноваження 
інспекторів, плату за навчання, підпорядкування університетів, 
виборність ректора, деканів і професорів, зміст дисертацій, кількість 
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вступників, отримання з-за кордону літератури, склад міністерства, 
поліцейський нагляд за студентами, діяльність студентських організацій, 
функціонування дисциплінарного суду тощо, що, у свою чергу, 
визначало рівень академічної, організаційної, кадрової й фінансової 
автономії вишів. 

Ключові слова: автономія, університет, Міністерство народної 
освіти, статут, законодавчі документи. 

 
Мокляк В. Н. Автономия отечественных университетов в 

законодательных актах Министерства народного образования ХІХ в. 
Показано, что в начале ХІХ в. университеты владели широкой 

автономией согласно уставу 1804 г., вузы были центрами учебных 
округов, им подчинялись все учебные заведения округа. 
Охарактеризованы законодательные документы (уставы, проекты 
уставов, правила, постановления, положения, рескрипты, указы, 
инструкции, циркуляры и др.), которые регулировали порядок 
присваивания научных степеней, подготовку профессоров для 
университетов, приём студентов разных слоев населения, функции 
попечителей, воспитание молодёжи, полномочие инспекторов, плату за 
обучение, подчинение университетов, выборность ректора, деканов и 
профессоров, содержание диссертаций, количество поступающих, 
получение из-за границы литературы, состав министерства, полицейский 
надзор за студентами, деятельность студенческих организаций, 
функционирование дисциплинарного суда и т.п., что, в свою очередь, 
определяло уровень академической, организационной, кадровой и 
финансовой автономии высших учебных заведений. 

Ключевые слова: автономия, университет, Министерство народного 
просвещения, устав, законодательные документы. 

 
Mokliak V. Autonomy of Domestic Universities at the Legislative 

Acts of Ministry of Public Education of the ХІХ с. 
A number of legislative documents (statutes, statute drafts, rules, 

decrees, provisions, rescript, instructions, circulars) were adopted that 
somehow reflected certain aspects of the autonomy of Ukrainian universities 
during the investigated period. Undoubtedly, the main statutes were 
considered, they were called “constitutions” of universities, which completely 
regulated the activities of institutions of higher education. Draft statutes were 
developed mainly under the influence of socio-political events. Many times 
the authors tried to legislate the democratic foundations of the universities, but 
only the statute of 1863 proved to be the most democratic. The documents 
regulated the order of assigning academic degrees, the preparation of 
professors for universities, the reception of students of different classes of the 
population, the functions of the guardians, the education of young people, the 
powers of inspectors, tuition fees, the submission of universities, the election 
of the rector, deans and professors, the content of dissertations, the number of 
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entrants, receiving abroad literature, the composition of the ministry, police 
oversight of students, the activities of student organizations, the functioning of 
a disciplinary court, etc. Since universities were state (imperial), through the 
prism of the legislative documents, we clearly observe the position of the 
authorities, which mainly wanted to control the activities of domestic 
universities maximally. 

Key words: autonomy, university, Ministry of Public Education, statute, 
legislative documents. 
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РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПРОЦЕСІ 
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ  

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Складність і суперечливість проблеми полягає в тому, що наявні 

різні розуміння суті лідерства та різні ставлення до цього явища в 
суспільстві, не визначено єдиних характеристик лідерських якостей і 
недостатньо вивчено питання їх формування. Водночас діяльність органів 
студентського самоврядування сьогодні розглядають переважно як 
частину виховної роботи навчального закладу, націленої на організацію 
різноманітних заходів, а не на систематичну роботу з активістами. 

Успішному становленню лідерської позиції в майбутніх фахівців 
сприяє їх активна участь у студентському самоврядуванні, що являє 
собою самостійну громадську діяльність студентів з реалізації функцій 
управління ВНЗ.  

Сьогодні студентському самоврядуванню на засадах лідерства 
відводять провідну роль у вирішенні таких завдань: соціалізація 
студентської молоді; формування в неї активної громадянської позиції, 
організаторських навичок і професійних компетенцій [1]. 

Висвітлення історичних аспектів громадської активності 
студентства та становлення й розвитку первинних студентських 
об’єднань в університетах України ХІХ – ХХ ст. присвячено праці 
багатьох учених (В. Андрущенко, А. Бойко, М. Григор’єва, 
П. Гусятников, П. Грушин, О. Глузман, С. Золотухіна, А. Іванов, 
Г. Касінова, Л. Клименко, В. Мокляк, В. Орлов, Р. Сопівник, 
В. Сипченко, С. Черкасова, С. Шашенко та ін.). 
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Метою статті є виявлення ролі студентського самоврядування в 
процесі формування лідерських якостей студентів закладів вищої освіти. 

Проведені дослідження показують, що студентське самоврядування 
є важливим чинником та умовою вдосконалення навчально-виховного 
процесу, який спрямований на якісну професійну підготовку, сприяння 
діяльності студентських товариств, формування в молоді національно-
громадянської позиції та соціальної активності [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Через систему органів самоврядування студенти взаємодіють 
з широким колом особистостей, різних за політичними поглядами, 
знайомляться з особливостями та закономірностями функціонування й 
розвитку соціальних інститутів, що, своєю чергою, сприяє процесу їх 
соціалізації, розвитку лідерських якостей. Беручи участь у діяльності 
органів студентського самоврядування з підготовки та проведення 
культурно-масових заходів національно-патріотичного змісту, 
студентська молодь засвоює надбання української культури, розвиває 
лідерські й організаторські вміння [1; 6]. 

Наші дослідження свідчать, що студенти – учасники 
самоврядування – удосконалюють навички планування й організації 
діяльності, учаться її аналізувати, створювати команду, зацікавлену в 
проекті, залучати додаткові ресурси, знаходити спільну мову з 
опонентами. Отже, ефективне формування лідерських умінь студентів 
відбувається насамперед у процесі активної соціальної діяльності, а це, 
своєю чергою, позитивно впливає на їхній загальний пізнавальний та 
емоційний розвиток.  

Тож студентське самоврядування – це винятково успішна форма 
самовиховання лідерської позиції в майбутніх фахівців. 

На основі аналізу концептуальних положень про самоврядування як 
джерело виховання самостійності та громадянського становлення 
особистості (Є. Бєлозерцев, П. Каптєрєв, В. Коротов, А. Макаренко, 
С. Шацький) доходимо висновку, що виховання лідерських якостей і 
діяльність студентського самоврядування тісно взаємопов’язані. 
Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах неможливе 
без прояву лідерських якостей його учасників. Система студентського 
самоврядування – це практична школа лідерства, середовище виховання 
гами особистісних якостей, необхідних кожній людині в її подальшій 
професійній діяльності. 

З іншого боку, студентське самоврядування – це системно-цілісне 
утворення з притаманними йому якісно новими характеристиками 
(І. Ящук). Метою створення такої системи є передусім соціалізація 
особистості майбутнього фахівця, визначення моральних орієнтирів. 
Досягнення цієї мети можливе на основі реалізації принципів 
безперервності та наступності всіх виховних напрямків. Для системного 
підходу до організації студентського самоврядування характерним є те, 
що воно охоплює всі сфери життєдіяльності вищого навчального закладу 
(навчально-виховну, науково-дослідну, спортивно-оздоровчу, побут, 
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відпочинок, суспільно-громадське життя) та поширюється на всі рівні 
академічної громади: групу, факультет, університет [1]. 

Ми цілком погоджуємося з думкою С. Савченка про те, що 
студентське самоврядування є полігоном для відпрацювання студентських 
інновацій в управлінській, організаційній, соціальній галузях. Студенти, 
задіяні в роботі органів студентського самоврядування, отримують 
можливість самі приймати рішення, самі реалізовувати їх зі студентською 
громадою, самі відповідати за невдачі. При цьому важливою залишається 
активна ротація студентських лідерів з метою залучення до управлінської 
діяльності максимальної кількості студентів [8]. 

Як указує більшість дослідників, сьогодні основними завданнями 
органів студентського самоврядування є: 

 прийняття актів, що регламентують організацію та діяльність 
студентського самоврядування; 

 забезпечення й захист прав та інтересів студентів; 
 забезпечення виконання студентами їхніх обов’язків; 
 сприяння навчальній, науковій і творчій діяльності студентів; 
 сприяння створенню відповідних умов для проживання 

й відпочинку студентів; 
 сприяння створенню та діяльності різноманітних студентських 

гуртків, товариств, клубів за інтересами; 
 організація співробітництва зі студентами інших вищих 

навчальних закладів та з молодіжними організаціями; 
 сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень; 
 проведення організаційних, наукових, культурно-масових, 

спортивних, оздоровчих та інших заходів; 
 сприяння працевлаштуванню осіб, які навчаються в університеті; 
 участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами [1; 

2; 3; 4; 7]. 
У соціально-політичних умовах розвитку країни другої половини 

ХІХ – початку ХХ століття з огляду на освітню спрямованість 
навчальних закладів набувають динамічного росту студентські 
самоврядні кооперації, які створили підґрунтя сучасним студентським 
організаціям. Особливість діяльності таких об’єднань полягала в 
активній боротьбі за демократію й автономію університетів, захист прав 
та інтересів студентів 

Про активну участь студентів у наукових товариствах університетів 
свідчить діяльність у наукових експедиціях і гуртках, публікації 
в студентських збірниках, система нагородження преміями, медалями 
студентів за найкращі наукові роботи [8]. Як стверджує А. Іванова, 
визначальну роль у розвитку студентських об’єднань відігравали 
організації «самодопомоги», що виникли після 1907 р. За структурою 
вони нагадували кооперативні заклади – споживацькі об’єднання, 
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магазини, лавки, видавництва навчальних посібників, створені з метою 
поліпшення побутових умов студентства [8]. 

Закономірним етапом розвитку студентських організацій 
самоврядування, дореволюційних молодіжних об’єднань, 
комсомольських студентських організацій в умовах розповсюдження 
демократії та реформування всіх ланок освіти було створення у вищих 
навчальних закладах профспілкових студентських організацій, а в деяких 
вищих навчальних закладах – студентських рад, студентських 
парламентів як органів студентського самоврядування (ОСС). Їхньою 
основною метою була організація культурного дозвілля студентів, а 
надалі спостерігаємо розширення сфери впливу та можливостей 
студентських організацій, зокрема, профспілкові студентські об’єднання 
отримують юридичні та фінансові повноваження.  

У багатьох наукових працях висвітлено систему функціонування та 
можливості якісного впливу студентського самоврядування 
(Л. Варламова, Л. Далінгевич, В. Демчук, Ю. Кращенко, В. Осташова, 
О. Невмержицька, М. Соловей, Н. Тамарська, Л. Шигаповата ін.), різні 
підходи до трактування студентського самоврядування та його 
організаційні умови (К. Потопа, Л. Шеїна), особливості діяльності 
студентського самоврядування в зарубіжних країнах (Т. Бондар, 
І. Василенко). 

Дослідження науковців свідчать про необхідність і доцільність 
розвитку студентського самоврядування як одного з виду позанавчальної 
діяльності студентів і невід’ємної частини громадського самоврядування 
вищих навчальних закладів в умовах становлення якісної європейської 
освіти та з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців.  

Розглянемо реалії «самоврядування» на теренах західного 
освітнього простору. У північноєвропейських державах студенти доволі 
потужно представлені в університетських радах і комісіях, наприклад, у 
Швеції студентам належить три місця в керівному органі університету – 
стільки ж, скільки й викладачам, а загалом така рада зазвичай 
складається з 20 – 25 осіб [10].  

Студентське самоврядування в Європі не залежить від адміністрації 
вишу чи міністра освіти. Для підтримки своєї діяльності бельгійські 
студентські спілки отримують фінансування від університетів, а у Швеції 
студенти напряму сплачують деяку суму органам студентського 
самоврядування. Багато європейських студентських спілок отримують 
фінансування від їхніх урядів [2]. 

У Румунії немає стандартної схеми фінансування студентського 
самоврядування. За законом, студентські ради повинні фінансуватися 
університетами, і ми маємо багато випадків успішної співпраці студентів 
та адміністрації, коли університет повністю підтримує студентську 
організацію, забезпечуючи приміщення, адміністративні кошти, 
відрядження, оплату телефонних переговорів, витрати на утримання 
офісу.  
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Щоб відповідати вимогам європейського освітнього простору, 
Національний альянс студентських організацій Румунії надає важливого 
значення залученню студентів до прийняття рішень. Вони створили 
мережу з більш ніж 170 студентів, які працюють у цьому напрямку. Їх 
називають «підбурювачами болонського процесу» (Bоlоgnа Іnstіgаtоrs). 
Україна ще перебуває на шляху створення та розбудови інституту 
«речників болонського процесу» [11].  

У Німеччині функціонує федеральна державна система, кожен 
із 16 штатів має власну освітню політику й відповідає за імплементацію 
болонських приписів та створення демократичних умов для 
функціонування органів студентського самоврядування на своїй території.  

Участь студентів в університетських радах також регламентують 
федеральні закони, але зазвичай студенти в меншості, частка студентів 
в університетських радах становить від п’яти до п’ятнадцяти відсотків. 
Оскільки існування органів студентського самоврядування в більшості 
штатів передбачено законом, їм дозволено отримувати фінансування 
від студентів, яких вони представляють. Це фінансування чимось нагадує 
податок, який сплачує кожен студент за те, що студентська рада відстоює 
його права перед адміністрацією. Крім цього, студентські спілки 
заробляють гроші, надаючи студентам соціальні послуги, такі як 
студентські проїзні квитки, гранти для малозабезпечених, різні види 
суспільної та культурної діяльності. Розмір фінансування з боку кожного 
студента варіюється, але зазвичай не виходить з меж п’ять – десять євро 
за семестр [12]. 

Цікавим є досвід діяльності польських органів студентського 
самоврядування, які, окрім реального розв’язання за допомогою цього 
інституту власних проблем, мають закріплене законом право брати 
участь у вирішенні загальноуніверситетських справ. Для цього 
студентська громада обирає своїх представників до колегіальних органів, 
які функціонують при університеті. Це – Сенат університету та його 
комісії, Наукова рада, контрольно-ревізійна комісія, бібліотечна рада та 
ін. Згідно із законом, максимальна кількість студентів, яку можуть 
обрати до колегіальних органів «державного» університету, становить 
25% загального складу колегіального органу [13]. 

У Польщі студентське самоврядування на рівні академічної групи 
переважно відсутнє. Це зумовлено тим, що академічних груп з постійним 
особовим складом, за деяким винятком, просто не існує, оскільки 
студенти значну частину предметів обирають за власним бажанням і 
через це постійно опиняються в нових групах. На думку одного з 
польських студентів, для виборів у студентські ради характерна повна 
відкритість і прозорість виборчого процесу, хоча не в усіх університетах 
цих принципів дотримуються самі функціонери органів студентського 
самоврядування. Наприклад, вибори у Вищій торговельній академії 
відбуваються за участю студентів денного та заочного відділень, а також 
аспірантів і докторантів, але за наявності різних квот. Кандидати чи 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 195

групи кандидатів формують команди та провадять передвиборчі 
кампанії, виступаючи з публічними промовами, роздаючи невеличкі 
подарунки у вигляді безкоштовних тістечок чи чогось подібного [13]. 

Суттєвою особливістю органів студентського самоврядування в 
Польщі є їхня потужна матеріальна база й фінансово-правова 
незалежність від адміністрації навчального закладу. Річний бюджет 
органів студентського самоврядування, наприклад, Варшавського 
університету становить близько 200 тисяч доларів на рік. Ці кошти 
щороку обов’язково, згідно із Законом «Про вищу освіту», виділяють на 
діяльність самоврядування з бюджету університету. До цієї суми 
долучаються добровільні пожертви та внески спонсорів. Площа 
приміщень, які займає студентське самоврядування Варшавського 
університету, дорівнює 450 кв. м. Кошти, які виділяють органам 
студентського самоврядування, витрачають на діяльність центральних 
органів студентського самоврядування університету, зокрема на: 
утримання приміщення й апарату; діяльність органів студентського 
самоврядування на відділеннях і факультетах, які самостійно 
розпоряджаються частиною виділених коштів; гранти для студентських 
товариств та об’єднань, які діють при університеті.  

Важливим важелем впливу на адміністрацію ВНЗ органів 
студентського самоврядування в Польщі є право визначати розмір оплати 
за навчання в університеті. У випадку тиску з боку адміністрації на 
активістів студентського самоврядування останні можуть, умовно 
кажучи, довести університет до важкого фінансового стану. Ще один, 
уже не фінансовий, але все-таки суттєвий засіб впливу – це вирішальне 
право органів студентського самоврядування затверджувати проректора 
зі студентських питань (проректора з соціально-економічних питань).  

У Польщі, крім органів студентського самоврядування, в 
університетах функціонує загальнодержавний студентський парламент, 
делегатів якого обирають студенти вищих навчальних закладів. Цей орган 
має дорадчі функції та висловлює позицію студентства щодо законодавчих 
чи адміністративних змін, які можуть зачепити їхні інтереси [13].  

В Україні тривалий час існувала проблема неналежного 
законодавчого оформлення функціонування студентського 
самоврядування. Права участі студентського самоврядування в 
розв’язанні питань, що стосуються вищої освіти, були лише 
декларативними, а порівняно з аналогічними правами професійних 
спілок дуже обмеженими. Така юридична незахищеність студентських 
самоврядних органів лише посилювала ефект, викликаний небажанням 
адміністрації ВНЗ делегувати органам студентського самоврядування 
свої функції та ділитися з ними інструментами впливу [14]. 

Тільки ст. 51 Закону України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. 
передбачено можливість участі студентів в органах громадського 
самоврядування навчального закладу, якими для ВНЗ ІІІ – ІV рівня 
акредитації є загальні збори (конференція) трудового колективу, проте 
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механізм такої участі не визначено. Окрім того, представниками 
студентства в органах громадського самоврядування ВНЗ завжди були 
професійні спілки студентів, яким це право також гарантоване Законом 
України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» 
та іншими актами про працю.  

Отож, незважаючи на те, що впровадження Болонського процесу 
завершується, відповідного положення й механізмів участі студентів та 
органів студентського самоврядування в організації освітнього процесу в 
українському законодавстві поки що немає.  

У вересні 2005 р. Верховна Рада ухвалила зміни та доповнення до 
деяких статей Закону України «Про вищу освіту». Зокрема, зміни 
внесено до ст. 38 «Студентське самоврядування». Відповідно до неї 
створення у ВНЗ органів студентського самоврядування віднині 
покладено на самих студентів; регламентовано 10-відсоткове 
представництво студентства в учених та педагогічних радах; 
передбачено можливість участі студентів у виборах ректорів і керівників 
факультетів та завідувачів кафедр. У всіх навчальних закладах органи 
самоврядування є виборними, їх формують терміном на один рік 
таємним голосуванням студентів [14].  

Згідно зі змінами до Закону адміністрація ВНЗ має узгоджувати 
з лідерами самоврядування рішення про: відрахування студента 
з навчального закладу на підставах, не пов’язаних з академічною 
заборгованістю; поселення студента в гуртожиток та виселення з нього, 
крім випадків, пов’язаних з невиконанням умов договору про надання 
гуртожитку (у разі його укладення); правила поведінки студентів та 
правила проживання в гуртожитках; участь у програмах міжнародного 
обміну студентами та ін.  

Зміни до Закону України «Про вищу освіту» були ветовані 
Президентом 22 вересня 2005 р. (не через розширення прав і 
повноважень органів студентського самоврядування, а через фінансові 
розбіжності в тлумаченні Закону).  

Змінами було передбачено активне залучення молоді до роботи 
комісій з ліцензування та акредитації ВНЗ. Улітку 2008 р. Міністерство 
освіти і науки України звернулося до керівників ВНЗ з проханням 
включити представників органів студентського самоврядування до складу 
апеляційних комісій під час зарахування абітурієнтів на навчання [15]. 

Студентське самоврядування набуло більших можливостей, 
підкріплених законодавством. Так, зміни до Закону України «Про вищу 
освіту» від 19.01.2010 р. дали можливість представникам органів 
студентського самоврядування входити до складу вченої ради 
університету та факультетів у квоті неменше 10% – виборні 
представники з осіб, які навчаються в університеті. За погодженням з 
органом студентського самоврядування в університеті приймають 
рішення про:  

 відрахування студентів та поновлення їх на навчання;  
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 переведення студентів, які навчаються в університеті за 
державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів 
фізичних та юридичних осіб; 

 переведення студентів, які навчаються в університеті за 
контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання 
за державним замовленням;  

 призначення заступників деканів, проректорів, які відповідають 
за роботу зі студентами; 

 поселення студентів у гуртожиток і виселення з гуртожитку;  
 затвердження рішень з питань студентських гуртожитків. 
Вищим виконавчим органом студентського самоврядування 

в університеті є студентська рада університету, яку очолює голова. 
У Законі України «Про вищу освіту» від 19.01.2010 р. визначено 

права та обов’язки органів студентського самоврядування. Органи 
студентського самоврядування мають право: 

1. Брати участь у роботі вчених рад факультетів, університету, 
відстоювати свої думки та пропозиції, інтереси студентів перед 
кураторами, громадськими організаціями, деканатом, адміністрацією 
університету. 

2. Проводити організаційні, освітні, наукові, культурно-масові, 
спортивні, оздоровчі й інші заходи за згодою з ректоратом університету. 

3. Сприяти створенню позитивного соціально-психологічного 
мікроклімату в академічних колективах, атмосфери довіри студентів 
до викладачів і керівництва, належних матеріально-технічних умов 
для навчання й дозвілля осіб, які навчаються в університеті. 

4. Вести конструктивний діалог, звертатися з пропозиціями, 
заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня щодо питань, 
які належать до повноважень органів студентського самоврядування, та 
отримувати відповідь щодо порушених питань. 

5. Отримувати від керівництва, інших посадових осіб університету 
консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання 
завдань органів студентського самоврядування. 

6. Співпрацювати з вітчизняними та іноземними органами 
студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів, 
молодіжними та громадськими організаціями й координувати з ними 
свою діяльність за погодженням з ректоратом університету. 

Органи студентського самоврядування зобов’язані: 
1. Забезпечувати дотримання прав та інтересів осіб, які навчаються 

в університеті, сприяти виконанню ними їхніх обов’язків. 
2. Порушувати проблеми студентів перед адміністрацією. 
3. Звітувати перед студентською громадою відповідного рівня 

про їхню діяльність не рідше одного разу на рік. 
4. Сприяти розвиткові та вдосконаленню студентського 

самоврядування. 
5. Узгоджувати в установленому порядку зміни й доповнення 
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до положення про студентське самоврядування та інші питання, що 
потребують розгляду на засіданнях колегіальних і робочих органів 
університету. 

У Законі України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VІІ 
значну увагу приділено організації та регламентації діяльності у вищих 
навчальних закладах органів громадського та студентського 
самоврядування. Документом передбачено розширення повноважень 
органів студентського самоврядування та окреслено джерела 
фінансування для власної діяльності. 

Отже, студентське самоврядування України розвивається у 
фарватері європейських традицій самоврядності, проте потребує якісних 
трансформацій у законодавчому полі функціонування нашої країни. В 
освітньо-виховному середовищі вищої школи зарубіжжя та України 
студентські самоврядні організації є каталізаторами утвердження 
демократичних принципів і громадських інноваційних змін.  

Аналіз теоретичних джерел [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 11; 13; 14; 15] та 
власні дослідження дали змогу виокремити такі суперечності в розвитку 
студентського самоврядування: теоретично-методичні (між потребою 
викладацького та студентського колективів вищих навчальних закладів у 
наукових знаннях з основ студентського самоврядування та нестачею 
теоретико-методичної та навчальної літератури з цього питання, 
відсутністю концепції розвитку студентського самоврядування); 
юридичні (між прагненням осіб, які навчаються (студентів, аспірантів, 
докторантів, клінічних ординаторів), до законодавчого гарантування 
своїх прав та обов’язків та відсутністю чіткого нормативного 
регулювання студентського самоврядування); економічні (між потребою 
в дієвому студентському самоврядуванні, організації різноманітних 
заходів та відсутністю матеріальних ресурсів для реалізації соціальних 
проектів силами студентів); педагогічні (між необхідністю тактовної 
педагогічної участі викладачів у студентському самоврядуванні та 
недостатнім розумінням педагогами сутності суб’єкт-суб’єктних 
гуманістичних відносин); організаційні (між необхідністю чітко 
організованої діяльності студентів на основі самоврядування та 
необґрунтованістю організаційних умов, що забезпечують ефективність 
діяльності органів студентського самоврядування); особистісні (між 
юнацькими максималістськими прагненнями студентської молоді та 
зневірою більшості студентів щодо можливості вирішити актуальні 
проблеми через студентське самоврядування). 

Ми вважаємо, що для подолання названих суперечностей необхідно 
розробити Концепцію розвитку студентського самоврядування в Україні, 
завданнями якої повинні стати розвиток цілісної системи студентського 
самоврядування шляхом реалізації таких виховних завдань: забезпечення 
сприятливих умов для розвитку органів студентського самоврядування; 
виховання лідерських якостей, організаторських здібностей, соціальної 
активності та відповідальності учасників студентського самоврядування; 
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розвиток адекватного уявлення про місію, цілі та завдання органів 
студентського самоврядування в академічній громаді вищого навчального 
закладу; виховання вмінь командної роботи; неформальна освіта лідерів 
студентського самоврядування. 

Концепція повинна окреслити шляхи розвитку студентського 
самоврядування: розроблення та вдосконалення нормативно-правової 
бази системи студентського самоврядування; формування науково-
теоретичних і методичних засад розвитку студентського самоврядування; 
активізація підтримки студентського самоврядування адміністраціями 
вищих навчальних закладів, органами державної влади та місцевого 
самоврядування; удосконалення механізмів функціонування системи 
студентського самоврядування; інформаційна підтримка розвитку 
студентського самоврядування. 

Отже, у процесі підготовки та виховання майбутнього фахівця, 
який усвідомлює власну національну приналежність, розвиненого 
на інтелектуальному й творчому рівні, неабияку роль повинні відігравати 
органи студентського самоврядування. Саме завдяки цьому відбувається 
активне утвердження демократичних засад у сферах життєдіяльності 
вищої школи. Студентське самоврядування є важливою ланкою в 
розвитку демократичних засад у ВНЗ, виявленні потенційних лідерів, 
формуванні майбутньої еліти нації. При цьому студентське 
самоврядування доповнює, розширює та поглиблює знання майбутніх 
фахівців, здобуті в процесі професійної підготовки, сприяє інтеграції 
аудиторних занять і позааудиторної виховної роботи в єдиний 
педагогічний процес. 

Систему студентського самоврядування ми визначаємо як цілісний 
структурний механізм, який дозволяє студентам шляхом самоорганізованої 
діяльності брати участь у керівництві справами свого колективу у взаємодії 
з усіма органами управління вищим навчальним закладом, захищати власні 
права та інтереси, сприяє гармонійному розвитку особистості майбутнього 
фахівця, виховуючи лідерські якості, соціальну активність. 

Студентське самоврядування як системне утворення поєднує 
провідні сфери життєдіяльності студентської громади вищого 
навчального закладу, усі його структурно-організаційні рівні: групу, 
потік, факультет, інститут, гуртожиток, вищий навчальний заклад; має 
різноманітні організаційні форми (сенат, уряд, парламент, старостат, 
студентський деканат, рада, студентське наукове товариство та ін.) й 
відповідне нормативно-правове регулювання. 

Отже, підкреслюючи значення лідерства в системі студентського 
самоврядування та спираючись на думку фахівців, виділяємо такі аспекти: 

 студентське самоврядування виховує реальних лідерів 
українського суспільства, формує еліту нації; 

 самоврядування дає змогу студентові, як і кожному 
громадянину, бути почутим. Участь в органах студентського 
самоврядування дає молодій людині відчуття того, що вона є 
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громадянином Української держави, створює можливості реалізувати 
себе як обдаровану й талановиту особистість, стимулює активність 
молодого громадянина в суспільному житті загалом; 

 участь у роботі студентського самоврядування дозволяє набути 
організаторських умінь, привчає молодого громадянина Української 
держави відповідально виконувати свої обов’язки та покладені на нього 
завдання; 

 одним із принципів Болонського процесу є активна участь 
студентів як конструктивних партнерів в управлінні й визначенні змісту 
та якості освіти. Зокрема в документах Болонського процесу зазначено, що 
студенти повинні брати участь в організації освітнього процесу 
та формуванні змісту освіти в університетах та інших навчальних закладах, 
а студентство – повноправний партнер в управлінні вищою освітою; 

 студентське самоврядування – потужний чинник демократизації 
сучасної вищої школи, що сприяє вихованню в майбутніх фахівців 
лідерських якостей, формуванню громадянської свідомості, активної 
життєвої позиції. Роль студентського самоврядування в процесі 
формування лідерських якостей студентів вищих навчальних закладів 
потребує подальшого вивчення та впровадження в системі вищої освіти. 
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Мороз В. П. Роль студентського самоврядування в процесі 

формування лідерських якостей студентів закладів вищої освіти  
У статті визначено становлення громадянського суспільства, 

узагальнений зарубіжний та вітчизняний досвід досліджень. Успішність 
професійної діяльності спеціаліста залежить не лише від його фахової 
підготовки, а й від лідерської активності, відповідальності, прагнення до 
саморозвитку. Формування лідерських якостей неможливе без участі 
студентської молоді в громадській діяльності, у роботі молодіжних 
організацій та об’єднань, органах студентського самоврядування.  

Ключові слова: студентське самоврядування, лідерські якості, лідер. 
 
Мороз В. П. Роль студенческого самоопределения в процессе 

формирования лидерских качеств студентов заведений высшего 
образования 

В статье определено становление гражданского общества, обобщен 
зарубежный и отечественный опыт исследований. Успешность 
профессиональной деятельности специалиста зависит не только от его 
профессиональной подготовки, но и от лидерской активности, 
ответственности, стремление к саморазвитию. Формирование лидерских 
качеств невозможно без участия студенческой молодежи в общественной 
деятельности, в работе молодежных организаций и объединений, органов 
студенческого самоуправления. 

Ключевые слова: студенческое самоуправление, лидерские 
качества, лидер. 
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Moroz V. The Role of Student Self-Determination in the Process of 
Forming Leadership Qualities of Students of Institutions of Higher 
Education 

The article de fines the formation of civil society, the generalized foreign 
and domestic experience of research. The success of professional activities of 
a specialist depends not only on his professional training, but al soon leader 
ship, responsibility, aspiration for self-development. Formation of leadership 
qualities is impossible with out the participation of student youth in public 
activities, in the work of youth organizations and associations, student self-
government. 

Key words: student self-government, leadership qualities, leader. 
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О. М. Птахіна  
 
СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІЯ  

ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ УСПІШНОСТІ 
 

Освіта належить до найважливіших напрямків державної політики 
України. Політичні та соціально-економічні зміни, що відбуваються 
сьогодні в Україні, зумовили необхідність формування таких якостей 
фахівця ще під час освітньо-навчального процесу у вищому навчальному 
закладі, які б сприяли швидкому адаптуванню в суспільстві, вмінню 
виконувати різноманітні професійні задачі, передбачали певну соціальну 
діяльність (перекваліфікацію) та забезпечували оптимальні передумови 
для самореалізації особистості, розкриття усіх закладених у ній 
потенційних здібностей. З огляду на це важливим є підготувати 
професійно мобільного фахівця, здатного оволодівати новими навичками 
та вміннями, оперативно орієнтуватися в професійному та соціальному 
середовищі в умовах появи нових професій. 

На сучасному етапі проблема соціально-професійної мобільності 
фахівця розглядається у працях І. Герасимової, Є. Іванченко, 
Ю. Клименка, Н. Кожемякіної Г. Меденкової, Р. Пріми, Є. Рапацевич, 
Л. Сушенцевої, Е. Сайфутдинової, Н. Чернухі, та ін. Професійну 
мобільність як соціальне явище розглядають П. Бурдьє, К. Девіс, 
Е. Дюркгейм; професійну мобільність як особистісну якість розглядають 
К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, Е. Зеєр, Є. Клімов; праці 
А. Артюшенко присвячені визначенню рівня особистісної мобільності. 
Велика кількість наукових праць свідчить про зацікавленість науковців 
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до різних видів мобільності, але саме соціально-професійна мобільність 
фахівців є актуальною в сучасніх умовах, оскільки вітчизняна система 
освіта повинна забезпечити підготовку фахівців, які здатні об’єктивно 
сприймати мінливе навколишнє середовище та успішно до нього 
адаптуватись. 

Мета статті – розкрити важливість та необхідність формування 
соціально-професійної мобільності фахівців в сучасних умовах розвитку 
суспільства. 

Державна освітня політика виходить з того, що забезпечення 
конкурентоздатності фахівців, їх соціально-професійної мобільності 
характерне для сучасного розвитку суспільства. Якщо попередні 
покоління набували професію на все життя, то в сучасних умовах від 
фахівців у всіх сферах діяльності вимагають не лише достатнього багажу 
знань в рамках певної галузі, але й таких навичок і вмінь, які дозволять 
використати ці знання в умовах постійних змін, пов’язаних із соціальними 
тенденціями, що проявляються в активній динаміці, швидкому розвитку 
технологій, а разом з ними і сфер, що їх обслуговують. При цьому 
мобільність стає тією якістю особистості, що дає змогу суб’єкту успішно 
реалізувати себе в контексті професійної діяльності [1, с. 14]. 

Згідно Концепції модернізації української освіти, основна мета 
професіональної освіти полягає в підготовці кваліфікованого фахівця 
відповідного рівняі профілю, конкурентоздатного на ринку праці, 
компетентного, відповідального, такого, що вільно володіє своєю 
професією і орієнтованого в суміжних галузях діяльності, здатного до 
ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, готового до 
постійного професійного зростання, соціально-професійної мобільності 
[2, с. 1]. 

За визначенням науковців мобільність – це рухливість, здатність 
особистості до швидкого переміщення та дій, до мінливості та адаптації. 
Мобільність означає, перш за все, соціальні переміщення людей у 
напрямку визначення їх суспільних позицій, які характеризуються або 
більш високим (соціальне піднесення), або більш низьким (соціальна 
деградація) рівнем доходів, престижу та інше. В сучасних умовах 
мобільність, як якість особистості, надає можливість легко освоювати 
нові реалії в різних сферах життєдіяльності, знаходити адекватні способи 
вирішення несподіваних проблем і виконання нестандартних завдань.  

Соціологі розглядають соціальну мобільність як переміщення 
індивідів у сферах суспільного життя, шансах на кар’єру тощо. Всі види 
соціальної мобільності об’єктивно впливають на професійну мобільність 
і цей вплив є взаємним.  

Аналіз сучасних науково-педагогічних праць доводить існування 
різних підходів щодо трактування поняття професійної мобільності такі, 
як: якість особистості, що дозволяє їй бути соціально активною, 
конкурентоспроможною, професійно компетентною, здатною до 
саморозвитку й модернізації власної діяльності та зміни видів діяльності; 
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здатність і готовність особистості досить швидко і успішно оволодівати 
новою технікою і технологією, набувати відсутні знання і вміння, що 
забезпечують ефективність нової профорієнтаційної діяльності; здатність 
швидко змінювати вид праці, переключатися на іншу діяльність у зв’язку 
зі змінами техніки й технології виробництва, що виявляється у володінні 
системою узагальнених прийомів професійної праці та застосуванні їх для 
успішного виконання будь-якого завдання на суміжних за технологією 
ділянках виробництва; один із видів соціальної мобільності, який 
визначається не лише здатністю особистості змінювати свою професію, 
місце і напрямок діяльності, але й умінням приймати самостійні і 
нестандартні рішення, спрямовані на підвищення рівня свого 
професіоналізму, а також здатністю швидко освоювати нове освітнє, 
професійне, соціальне і національне середовище та інші. Основою 
професійної мобільності С. Нужнова визначає складне інтегративне 
особистісне утворення, що поєднує в собі: сформовану внутрішню 
потребу в професійній мобільності (усвідомлена готовність до неї на 
основі психолого-акмеологічного розвитку мотивації на самоосвіту та 
саморозвиток, формування психологічної установки на самоактуалізацію 
та оптимістичне сприйняття перспектив зміни професійного статусу), 
особистісний компонент (когнітивність, креативність, життєва активність 
та ін.), знаннєвий компонент (ключові та загальнопрофесійні 
компетентності (вміння, навички та ін.), загальноосвітні та 
загальнопрофесійні знання, здібності до швидкого переносу знань) [5]. 
І. Хом’юк, М. Ковальчук, Я. Хом’юк зауважують, що професійна 
мобільність є необхідною складовою підготовки кваліфікованого фахівця. 
Вона передбачає високий рівень узагальнених професійних знань, 
готовність до оперативного відбору і реалізації оптимальних способів 
виконання різних завдань в галузі своєї професії, можливість і здатність 
успішно переключатися на іншу діяльність або змінювати вид праці [9]. 

Основними функціями пофесійної мобільності є: реагування на 
соціально-економічні зміни в суспільстві; адаптація особистості в 
мінливих умовах; реалізація особистості в професійній діяльності. Саме 
тому наукова категорія «професійна мобільність» розглядається як 
своєрідний особистісний ресурс, що лежить в основі дієвого 
перетворення суспільного довкілля і самого себе в ньому; як складне, 
багатогранне як за структурою, так і за функціональним призначенням, 
видовим розмаїттям явище [6]. 

Протягом життя фахівці змушені повністю або частково змінювати 
свій професійний статус, тому важливою характеристикою стає здібність 
спеціаліста швидко пристосовуватися до умов і змісту професійної 
діяльності, до нових обставин, уміння відстежувати і правильно 
оцінювати стан довколишнього простору, самостійно орієнтуватися в 
професійному світі. Процес формування мобільного фахівця передбачає 
наявність освітнього середовища, що орієнтує майбутнього спеціаліста 
на різноплановість вибору професії, професійного розвитку, швидкої 
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орієнтації в суспільстві, прагнення до самовдосконалення. Тому 
причини, що спияють до зміни професійної діяльності можно розділити 
на зовнішні та внутрішні. До внутрішні причини професійної мобільності 
відносяться рівень освіти, професійне оточення, прагнення до кар’рного 
зростання. Зовнішні причини визначаються змінами у результаті зміни 
місця проживання, нових сімейних обставин, погіршення стану здоров’я, 
а також глобальми: економічним і соціальним станом держави, науково-
технічним прогресом, розвитком інформаційних технологій, тенденціями 
на ринку праці і т. д.  

При підготовці фахівця у вищому навчальному закладі 
здійснюється активний пошук можливостей розвитку, формування 
системи ціннісних орієнтацій, моделювання свого майбутнього, 
формування образу майбутньої професії. Саме на цьому етапі 
надзвичайно важливо сформувати у студентів внутрішнє усвідомлення 
багатоваріантності можливостей розвитку, уміння співвідносити особисті 
ціннісні орієнтації із загальнолюдськими, уміння сприймати світ в русі, 
пристосовуватися до нестримно змінних умов, тобто формувати 
професійну мобільність [3]. 

Необхідність формування соціально-професійної мобільності 
майбутні фахівців під час навчання у вищому навчальному закладі 
зумовлена такими чинниками:  

по-перше, становлення фахівця відбувається в умовах постійних 
соціально-економічних криз;  

по-друге, сучасний фахівець повинен мати глибоку 
фундаментальну підготовку, володіти сучасними інформаційними 
технологіями, бути конкурентоспроможним, комунікативним, мати 
високу професійну підготовку;  

по-третє, фахівець повинен володіти таким багажем знань, які 
забезпечать йому не тільки швидке кар’єрне зростання, але й дадуть 
можливість вільно орієнтуватися на ринку праці. 

Отже, соціально-професійна мобільність може розглядатися як:  
 механізм, що спияє адаптації фахівця на сучасному ринку праці; 
 фактор професійної успішності, тому що забезпечує як 

внутрішній механізм розвитку самої людини, так і якісне й ефективне 
перетворення оточуючого професійного та життєвого середовища; 

 процес, що характеризується виникненням нових професій і, як 
наслідок, формування необхідності у перекваліфікації фахівців, 
забезпечення достатнього рівня професійно-практичної підготовки, їх 
конкурентоспроможності;  

 діяльність, спрямована на прийняття рішення щодо зміни місця 
роботи чи професії, у зв’язкуз особистими потребами. 

Соціально-професійна мобільність передбачає здатність фахівця до 
зміни виконання різних соціальних функцій, соціальних ролей, 
визначається готовністю і вмінням людини вчитися самостійно, на базі 
отриманої освіти засвоювати нові досягнення у професійній сфері. 
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Соціально-професійна мобільність передбачає не лише активне 
пристосування особистості до професії, а й бачення індивідом завдань 
особистісної самореалізації як стратегічної мети життя; уміння приймати 
самостійні та нестандартні рішення, спрямовані на підвищення рівня 
власного професіоналізму, здатність швидко освоювати нове професійне, 
освітнє, соціальне середовище.  

В умовах даного підходу соціально-професійна мобільність 
визначає багатоваріантність професійного вибору в сучасних умовах, 
гармонізує внутрішні та зовнішні причини, забезпечує професійний 
розвиток фахівця. 

Отже, соціально-професійна мобільність сьогодні є необхідною 
складовою підготовки кваліфікованого фахівця, яка виступає в якості 
важливої складової системи його професійного розвитку. Аналізуючи 
сутність та складові соціально-професійної мобільності можемо 
стверджувати, що готовність і здатність фахівця до адаптації в нових 
умовах діяльності, можливе при здатності особистості до професійного 
та особистісного розвитку з урахуванням таких якостей і вмінь, як 
активність, ініціативність, самостійність. Необхідність формування 
соціально-професійної мобільності стає не тільки умовою виживання, але 
і дає можливість сформувати певний досвід адаптації фахівця до 
готовності сприйняття нововведень та вмінь діяти по-новому, бути 
професійно-мобільним, соціально-адаптованим.  
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Птахіна О. М. Соціально-професійна мобільність фахівця як 

фактор професійної успішності 
У статті розкрито сутність поняття мобільність, розглянуто види 

мобільності, представлені різні тенденції щодо висвітлення проблеми 
професійної мобільності. Представлено сутнісні характеристики поняття 
соціально-професійної мобільності як важливого чинника професійної та 
соціальної адаптації фахівця до сучасних умов праці. Визначені причини, 
що сприяють зміні професійної діяльності та професійного й 
особистісного розвитку. Акцентується увага на ролі соціально-професійної 
мобільності для особистості та її особливостях в сучасних умовах. 

Ключові слова: мобільність, соціальна мобільність, професійна 
мобільність, соціально-професійна мобільність. 

 
Птахина О. Н. Социально-профессиональная мобильность 

специалиста как фактор профессиональной успешности  
В статье раскрыто сущность понятия мобильность, рассмотрены 

виды мобильности, представлены разные тенденции относительно 
освещения проблемы профессиональной мобильности. Представлены 
сущностные характеристики понятия социально-профессиональной 
мобильности как важного фактора профессиональной и социальной 
адаптации специалиста к современным условиям труда. Определены 
причины, котрые влияют на изменение профессиональной деятельности, 
профессионального и личностного развития. Акцентируется внимание на 
роли социально-профессиональной мобильности для личности и ее 
особенностях в современных условиях.  

Ключевые слова: мобильность, социальная мобильность, 
профессиональная мобильность, социально-профессиональная 
мобильность. 

 
Ptakhina О. Socially-Professional Mobility of Specialist as a Factor 

of Professional Success 
In the article is exposed the essence of concept mobility, considered the 

types of mobility, presents various trends regarding the coverage of the 
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problem of professional mobility. The notion of essential characteristics of 
socially - professional mobility as an important factor in the professional and 
social adaptation of a specialist in the modern working conditions. Identify the 
reasons that influence the change of professional activity, professional and 
personal development. Attention is focused on the role of social and 
professional mobility for the individual and its characteristics in the modern 
conditions. 

Key words: mobility, social mobility, professional mobility, socially-
professional mobility. 
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ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНО-
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕДСЕСТРИНСТВО»  

 
Реформування галузі охорони здоров’я України передбачає активну 

діяльність майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство» у сфері 
охорони здоров’я дітей, молоді та людей зрілого віку та вимагає 
сформованості у них достатнього рівня соціально-комунікативної 
компетентності, оскільки медичні працівники після закінчення 
навчального закладу працюватимуть у сфері «людина – людина». У 
державних документах про освіту («Концепція національного виховання 
студентської молоді», «Національна доктрина розвитку освіти України у 
ХХІ столітті») йдеться про формування особистості молодої людини як 
громадянина, наділеного здатністю до вияву активної соціальної позиції 
у відносинах з іншими суб’єктами професійного спілкування. 

Медичні сестри, фельдшери, акушерки – це ті професії медичних 
працівників, які супроводжують людину упродовж її життя. Саме тому 
існує потреба в якісній підготовці кваліфікованих молодших медичних 
спеціалістів, бакалаврів та магістрів сестринської справи. Медична 
сестра для сучасної системи охорони здоров’я – це фахівець, який 
володіє навичками емпатії й асертивності, завжди виявляє 
доброзичливість, здатність відстоювати свої права, не порушуючи прав 
інших людей, активно взаємодіє в соціумі як громадянин і професіонал. 

Актуальність дослідження обумовлена протиріччями, виділеними у 
процесі аналізу практики професійної підготовки майбутніх фахівців зі 
спеціальності «Медсестринство» під час навчання: між потребами 
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суспільства у кваліфікованих медичних сестрах – бакалаврах і магістрах, 
професійна підготовка яких здійснюється в медичних коледжах та 
iнститутах та недостатньою розробленістю теоретичних та технологічних 
аспектів проблеми формування соціально-комунікативної компетентності 
у процесі вивчення гуманітарних дисциплін задля її реалізації в різних 
професійних умовах; між необхідністю розробки й реалізації педагогічних 
умов формування соціально-комунікативної компетентності студентів 
медичних коледжів (інститутів) та очевидною нестачею наукових 
досліджень в галузі соціально-комунікативної проблематики для 
майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство». 

В останні роки у педагогічній науці активно розробляються 
загальні питання формування професійної компетентності медичних 
сестер (І. Радзієвська, 2011); питання формування готовності студентів 
медичних коледжів до комунікативної взаємодії (С. Поплавська, 2010); 
підготовки майбутніх медичних сестер до санітарно-гігієнічного 
виховання школярів (О. Горай, 2008); розвитку професійно-творчих 
умінь студентів медичних коледжів (О. Кривонос, 2008); формування 
готовності студентів медичних коледжів до пропаганди й реалізації ідей 
здорового способу життя (В. Бабаліч, 2006); виховання у студентів 
медичних коледжів розради як духовної цінності (Л. Примачок, 2011); 
формування професійно-педагогічної компетентності медичних сестер 
сімейної медицини (З. Шарлович, 2010); формування милосердя як 
професійно-етичної якості майбутніх медичних працівників (О. Якиміва, 
2013); формування професійно-етичної культури майбутніх медичних 
працівників (Ю. Колісник-Гуменюк, 2013) та ін.  

Проте поза увагою науковців, на нашу думку, залишилися 
педагогічні характеристики соціально-комунікативної компетентності 
майбутніх медичних медичних сестер як професійно важливої якості. 
Тому, метою нашої статті є представлення результатів емпіричного 
дослідження стану сформованості соціально-комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство» у 
процесі вивчення гуманітарних дисциплін.  

Стан сформованості соціально-комунікативної компетентності 
майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство» вивчався нами з 
метою виділення актуальності педагогічних перетворень, їх напрямів та 
умов у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. На констатувальному 
етапі нами було використано діагностичні методики, які дозволяють 
комплексно оцінити рівень соціально-комунікативної компетентності 
студентів контрольних і експериментальних груп, а саме: Тест-
опитувальник соціально-комунікативної компетентності Є. Рогова; 
авторський опитувальник рівня сформованості соціально-комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство»; 
аналіз студентського есе «Формула ефективного професійного 
спілкування». Проведемо кількісний і якісний аналіз одержаних 
результатів дослідження.  



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 210

Тест-опитувальник соціально-комунікативної компетентності 
Є. Рогова [1] використовується у психодіагностиці для багатофакторного 
вивчення особистісних якостей, які лежать в основі соціально-
комунікативної компетентності, що відображає інтенсивність і 
результативність взаємодії із суб’єктами праці. Важливість, з нашої точки 
зору, використання тесту полягає у його апробованості, валідності й 
обґрунтованості факту кореляційних зв’язків з професійно важливими 
якостями фахівців сфери «людина – людина». Зокрема, І. Власкіною 
доведено наявність статистично значущої кореляції між ефективністю 
діяльності фахівців медичної сфери та терпимістю до невизначеності й 
відсутності тенденції до уникнення невдач, невпевненістю у собі й 
невмінням планувати [2]. Процедура тестування учасників експерименту 
передбачає оцінку обернених до компетентності якостей особистості. 
Аналіз одержаних експериментальних даних проводиться за шкалами: 
соціально-комунікативна дезадаптованість, нетерпимість до 
невизначеності, надмірне прагнення до конформності, підвищене 
прагнення до статусного зростання, орієнтація на уникнення невдач, 
фрустраційна інтолерантність. Зазначені шкали мають обернений по 
відношенню до соціально-комунікативної компетентності характер, тобто 
чим нижчий рівень їх прояву, тим вищим є рівень досліджуваної якості.  

Отже, на констатувальному етапі дослідно-експериментальної 
роботи було встановлено, що кожний третій студент володіє низьким 
рівнем соціально-комунікативної компетентності (31,28% досліджуваних 
експериментальної групи та 29,95% учасників контрольної групи). Це 
підтверджує необхідності розробки дієвих інструментів формування 
соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі 
спеціальності «Медсестринство» як основи наступної фахової взаємодії. 

Аналіз результатів окремих шкал свідчить, що найбільші труднощі в 
професійному спілкуванні досліджувані зазнають у сферах нетерпимості 
до невизначеності (37,99% студентів експериментальної групи та 35,02% 
респондентів контрольної групи) та орієнтованості на уникнення невдач 
(35,75% і 34,01% досліджуваних обох груп відповідно). Тобто, майбутнім 
медичним сестрам складно орієнтуватися у ситуаціях, у яких результат 
взаємодії не є передбаченим, вони прагнуть уникнути труднощів та 
неприємностей, не схильні до конструктивного розв’язання складних 
ситуацій, остерігаються втрати міжособистісного статусу. Це вимагає у 
корекційній педагогічній діяльності у процесі вивчення гуманітарних 
дисциплін моделювання ситуацій фахового спілкування медичних 
працівників, які спрямовані на формування критичного мислення та 
реалістичного оцінювання результатів комунікацій.  

Натомість, найвищі результати одержано за шкалою «Надмірне 
прагнення до конформності» (20,11% досліджуваних у 
експериментальній групі та 20,81% – у контрольній), що свідчить про 
наявність серед майбутніх медичних сестер тенденції до творчості, 
захисту власної точки зору, прагненні до самореалізації у спілкуванні та 
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професії. Це, на нашу думку, може слугувати основою до мотивації 
студентів при формуванні їх соціально-комунікативної компетентності.  

Відповідно до теоретично обґрунтованої структури соціально-
комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності 
«Медсестринство» був розроблений опитувальник для самооцінки 
досліджуваними за наступними критеріями: цілемотиваційним, 
пізнавальним, діяльніснии, оцінно-результативним. 

За результатами самооцінки досліджуваних, 16,20% студентів 
експериментальної групи та 16,75% контрольної групи володіють 
високим рівнем соціально-комунікативної компетентності; й хоча 
найвища масова доля відповідей респондентів обох груп припадає на 
середній рівень сформованості досліджуваної якості, кожний третій 
студент низько оцінює свої результати (31,28% у експериментальній та 
30,96% у контрольній групі).  

Аналіз результатів за окремими критеріями свідчить, що найвище 
студенти оцінюють свій рівень компетентності за пізнавальним 
критерієм (більше 20% досліджуваних обох груп), а найнижче – за 
діяльнісним критерієм (менше 17% респондентів). Тобто, на 
констатувальному етапі експерименту було виявлено суперечність між 
рівнем знань майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство» 
щодо особливостей фахового спілкування та вміннями й компетенціями 
у досліджуваній сфері. Це потребує застосування корекційної 
педагогічної діяльності, спрямованої на розвиток умінь, навичок, 
компетенцій студентів шляхом застосування рольових і ділових ігор,  
інтерактивних вправ у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 
Загалом, рейтинг оцінювання студентами за різними критеріями 
соціально-комунікативної компетентності має такий розподіл: 
пізнавальний (20,67% у експериментальній та 20,81% у контрольній 
групах), цілемотиваційний (відповідно, 17,88% і 18,78% досліджуваних), 
оцінно-результативний (17,32% і 17,77% респондентів кожної групи), 
діяльнісний (16,20% і 16,75% майбутніх медичних сестер). Відповідно до 
кожного критерію організація процесу вивчення гуманітарних дисциплін 
на формувальному етапі експерименту вимагає методів, спрямованих на 
розвиток мотивації студентів щодо оволодіння високим рівнем 
соціально-комунікативної компетентності, адекватної самооцінки 
студентами своїх сильних і слабких сторін у процесі комунікативної 
взаємодії, сформованісті умінь і навичок конструктивної поведінки у 
ситуаціях професійного спілкування.  

Окремо на констатувальному етапі експерименту нами вивчалися 
цінності й цілі професійного спілкування у медичній сфері, а також 
врахування особливостей фахового спілкування з різними суб’єктами 
лікувально-оздоровчої справи та використання різних стратегій 
комунікативної взаємодії. Для цього, відповідно до програми дослідно-
експериментальної роботи, нами було застосовано проективний метод – 
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написання студентами есе «Формула ефективного професійного 
спілкування» та подальший аналіз одержаних результатів. 

Під час першого діагностичного зрізу на констатувальному етапі 
експерименту було встановлено, що майбутні фахівці зі спеціальності 
«Медсестринство» не визначають для себе цінність професійного 
спілкування, не послуговуються основними принципами ефективної 
комунікативної взаємодії. Так, лише 10,61% досліджуваних 
експериментальної групи та 11,68% респондентів контрольної групи 
мають високий рівень декларації цінностей професійного спілкування 
при написанні есе. При цьому 37% майбутніх медичних сестер обох груп 
демонструють знання цінностей професійного спілкування на низькому 
рівні. Це підтверджує результати діагностики за попередніми 
методиками щодо діяльнісного критерію соціально-комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство».  

Ситуація з визначенням цілей професійного спілкування на 
констатувальному етапі має ще нижче результати. Для переважної 
частини студентів важко визначити чіткі цілі фахових комунікацій та 
реалізовувати стратегії з їх досягнення. Низький рівень цілепокладання у 
процесі професійного спілкування притаманний 39,66% студентів 
експериментальної групи та 40,61% досліджуваних контрольної групи. 
Відсутність навичок цілепокладання не дозволяє майбутнім медичним 
сестрам  налагоджувати конструктивну, орієнтовану на результативність 
взаємодію, що негативно впливає на рівень їх соціально-комунікативної 
компетентності.  

Цікавим виявленим на констатувальному етапі фактом уважаємо 
відсутність у студентів усвідомлення особливостей різних суб’єктів 
спілкування у медичній сфері – колег, адміністрації, пацієнтів, родичів 
пацієнтів. Адже на вибір ефективної стратегії комунікативної взаємодії 
впливає не лише напрям медичної діяльності (профілактика, 
консультація, діагностика, посередництво, тощо), але й суб’єкти такої 
взаємодії. Крім того, при побудові комунікативної стратегії важливим є 
врахування не лише рівня спілкування, але й індивідуальних 
особливостей суб’єктів інтеракції. Це можливо лише за умови 
ґрунтовних психологічних знань майбутніх фахівців зі спеціальності 
«Медсестринство». Результати ж діагностики показали, що лише 11% 
студентів в обох групах мають високий рівень врахування особливостей 
суб’єктів комунікативної взаємодії. Інші досліджувані підходять до 
визначення суб’єктів спілкування узагальнено, не враховуючи різні 
сторони комунікативної взаємодії, без зазначення власних особливостей 
та якостей співбесідників. Така ситуація відображається на тому, що 
лише близько 13% досліджуваних гнучко використовують різні стратегії 
комунікативної взаємодії залежно від ситуації.  

Узагальнення даних усіх застосованих методик діагностики 
дозволяє одержати результати дослідження рівня соціально-
комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності 
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«Медсестринство» (див. табл. 1.) надійно, оскільки обрані методи 
комплексно визначають досліджувану якість (валідні психологічні 
методики, проективні тести, самооцінка студентів і аналіз документації).  

Таблиця 1. 
Рівні соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців 

зі спеціальності медсестринство на констатувальному етапі 
експерименту 

Експериментальна група Контрольна група 

Рівні кількість 
студентів 

у % від 
загальної 
кількості 

кількість 
студентів 

у % від 
загальної 
кількості 

Високий 35 19,55 39 19,80 
Середній 99 55,31 109 55,33 
Низький 45 25,14 49 24,87 
Всього 179 100 197 100 

 
Як видно з одержаних на констатувальному етапі даних, менше 

20% майбутніх медичних сестер мають високий рівень соціально-
комунікативної компетентності (19,55% у експериментальній групі та 
19,80% – у контрольній). Переважна більшість досліджуваних (55,31% і 
55,33% відповідно) володіють середнім рівнем соціально-комунікативної 
компетентності. Майже кожний четвертий студент (25,14% у 
експериментальній та 24,87% у контрольній групах) мають низький 
рівень соціально-комунікативної компетентності.  

Одержані результати вивчення стану сформованості соціально-
комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності 
«Медсестринство» у процесі вивчення гуманітарних дисциплін свідчать про 
необхідність комплексних педагогічних перетворень, які дозволять 
підвищити досліджувану якість. Такими комплексними засобами може бути 
система педагогічних умов формування соціально-комунікативної 
компетентності майбутніх медичних сестер у процесі вивчення 
гуманітарних дисциплін, реалізована нами у середовищі експериментальних 
груп на формувальному етапі експерименту. Адже саме система 
педагогічних умов дозволить комплексно впливати на процес формування 
означеної компетентності у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 

Таким чином, на констатувальному етапі експерименту нами було 
встановлено не достатньо задовільний стан сформованості соціально-
комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності 
«Медсестринство». Виявлено, що значна частина студентської молоді 
володіє низьким рівнем соціально-комунікативної компетентності, що, 
передусім, визначається відсутністю у досліджуваних умінь вибору 
стратегії спілкування залежно від суб’єктів праці та їх особливостей.  

Перспективи подальших наукових пошуків вбачаємо в необхідності 
оцінки впливу системи педагогічних умов на формування соціально-
комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності 
«Медсестринство» під час вивчення гуманітарних дисциплін.  
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Самборська Н. М. Визначення стану сформованості соціально-

комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності 
«Медсестринство» 

У статті представлено результати констатувального етапу 
експерименту з визначення стану сформованості соціально-комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності «Медсестринство», що 
вивчався з метою виділення актуальності педагогічних перетворень, їх 
напрямів та умов у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. Методичним 
інструментарієм діагностики слугували: Тест-опитувальник соціально-
комунікативної компетентності Є. Рогова; авторський опитувальник рівня 
сформованості соціально-комунікативної компетентності майбутніх 
фахівців зі спеціальності «Медсестринство»; аналіз есе «Формула 
ефективного професійного спілкування». Подано результати кількісного та 
якісного аналізу дослідження; встановлено незадовільність стану 
сформованості соціально-комунікативної компетентності майбутніх 
медичних сестер. Зазначено, що комплексними засобами, що сприяють 
формуванню означеної компетентності може бути система педагогічних 
умов, яка дозволить комплексно впливати на процес формування соціально-
комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності 
«Медсестринство» у процесі вивчення гуманітарних дисциплін. 

Ключові слова: майбутні фахівців зі спеціальності 
«Медсестринство»; соціально-комунікативна компетентність; рівень 
сформованості соціально-комунікативної компетентності.  

 
Самборская Н. Н. Определение уровня сформированности 

социально-коммуникативной компетентности будущих 
специалистов по специальности «Медсестринство» 

В статье представлены результаты констатирующего этапа 
эксперимента по изучению уровня сформированности социально-
коммуникативной компетентности будущих специалистов по 
специальности «Медсестринство». Исследование проводилось с целью 
выделения актуальности педагогических преобразований, их направлений и 
условий в процессе изучения гуманитарных дисциплин. Методическим 
инструментарием диагностики были: Тест-опросник социально-
коммуникативной компетентности Е. Рогова; авторский опросник уровня 
сформированности социально-коммуникативной компетентности будущих 
специалистов по специальности «Медсестринство»; анализ эссе «Формула 
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эффективного профессионального общения». Представлены результаты 
количественного и качественного анализа исследования; установлено 
неудовлетворительный уровень сформированости социально-
коммуникативной компетентности будущих медицинских сестер. 
Определено, что комплексными средствами, способствующими 
формированию обозначенной компетентности может быть система 
педагогических условий, которая позволит комплексно влиять на процесс 
формирования социально-коммуникативной компетентности будущих 
специалистов по специальности «Медсестринство» в процессе изучения 
гуманитарных дисциплин.  

Ключевые слова: будущие специалисты по специальности 
«Медсестринство»; социально-коммуникативная компетентность; уровень 
сформированности социально-коммуникативной компетентности. 

 
Samborska N. Determination of the Formation Level of Social- 

Communicative Competence of Future Specialists with Specialization in 
«Nursing» 

The article presents the results of the ascertaining stage of the experimen 
that was set to reveal the formation level of social-communicative competence of 
future specialists with specialization in «Nursing». The research was conducted 
with the purpose of highlighting the relevance of pedagogical transformations, 
their directions and conditions in the process of studying humanitarian disciplines. 
For diagnostic were used some methodological tools. Test-questionnaire of social- 
communicative competence ву E. Rogov. The analysis was carried out according 
to the following scales: social-communicative disadaptation, intolerance to 
uncertainty, excessive desire for conformality, increased desire for status, an 
orientation towards avoidance of failures, frustration intolerance. Author's 
questionnaire of the formation level of social-communicative competence of 
future specialists with specialization in «Nursing» was used by students for self-
scoring of following criteria: targeting, cognitive, practical, estimative- resultative. 
The results of the projective method - the students` essay "The Formula of 
Effective Professional Communication" – were analyzed. The results of 
quantitative and qualitative analysis of the research are presented and the 
unsatisfactory level of formation of the social-communicative competence of 
future nurses has been established. It is determined that the system of pedagogical 
conditions can influence on the process of formation of social-communicative 
competence of future specialists with specialization in «Nursing» in the process of 
studying humanitarian disciplines.  

Key words: future specialists with specialization in «Nursing»; social-
communicative competence; formation level of social-communicative 
competence. 
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В. О. Тєтєрєв 

 
СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ 
 
Сучасний стан соціально-економічного розвитку України 

характеризується значними змістовними та структурно-організаційними 
змінами, які спрямовані на формування національної системи освіти, її 
інтеграцію у міжнародний освітній простір. Без сучасного оновлення 
освіти, яка б, окрім іншого, широко використовувала інформаційно-
комунікаційні технології, Україна, на думку В. Кременя, не матиме 
майбутнього. Тому одним з напрямів модернізації вітчизняної освіти є 
формування інформаційної мобільності та інформаційної культури у 
всіх, хто навчається на різних рівнях [1]. Інтенсивна інформатизація 
суспільства вимагає відповідно й нового рівня освіти спеціаліста в галузі 
інформаційних технологій, оскільки кожен учитель інформатики не 
тільки повинен володіти предметними знаннями та вміннями, а й бути 
готовим у майбутньому розвʼязувати нові педагогічні задачі. Тому 
ефективним показником якості підготовки майбутнього педагога може 
виступити професійна компетентність учителя. 

Сьогодні у працях багатьох вчених (С. Сисоєва, Н. Баловсяк, 
Л. Зеленська, О. Касаткіна, О. Кривошеєва, В. Назаренко, І. Букреєва, 
О. Добудько, О. Головко, Н. Мурована, Ю. Пінчук, В. Саюк, Л. Собко, 
А. Шишко, Г. Селевко, А. Хуторський) постає питання професійної 
компетентності фахівця. Проте проблеми щодо професійної компетентності 
майбутніх учителів інформатики та її структури недостатньо висвітлені. 

Cтруктура професійно-педагогічної компетентності розглядається в 
роботах Л. Зеленської, А. Коноха, В. Саюк, Е. Трифонов, О. Спірін та ін. 
Л. Зеленська виділяє такі складники професійно-педагогічної 
компетентності викладача вищого навчального закладу, як спеціально-
фахову, загальнокультурну, психолого-педагогічну та аутопсихологічну [2, 
с. 10]. А. Конох, виходячи з того, що педагогічна майстерність – результат 
професійного становлення педагога, вищий рівень компетентності, який 
забезпечує найбільший успіх у роботі, зазначає, що «всі елементи у 
структурі педагогічної майстерності пов’язані між собою», і «кожному з 
них притаманний саморозвиток, а також зростання під впливом зовнішніх 
чинників» [3, с. 27]. В. Саюк зазначає, що «структура професійної 
компетентності вчителя – це складна інтегрована система, яка складається із 
взаємопов’язаних і взаємозалежних компонентів та елементів: 
мотиваційний, когнітивний, операційний, особистісний» [4, с. 21]. 

Російський науковець Е. Трифонов визначає складові професійної 
компетентності як мінімальний і достатній набір приватних конструктів, 
що відповідають стандартам кваліфікації з даної спеціальності та 
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визначають професійну компетентність фахівця. На основі приватних 
конструктів формулюються головні загальні якості, необхідні для фахівця-
професіонала, а саме: 1) духовна компетентність – розуміння сенсу та 
цілей життя, ієрархії ідеалів, відносин до професійної діяльності в умовах 
даного виду праці; 2) психічна компетентність – наявність здібностей, 
знань, умінь і навичок ефективного самоврядування психікою, її 
організації в умовах фізичного та соціального середовища діяльності; 
наявність здібностей, знань, умінь і навичок ефективного управління 
психікою підлеглих в умовах даного виду праці; 3) загальна фізична 
компетентність в умовах даного виду праці – наявність здібностей, знань, 
умінь і навичок ефективного самоврядування фізичним станом організму; 
наявність здібностей, знань, умінь і навичок ефективного управління 
фізичним станом організму підлеглих; 4) інтелектуальна компетентність в 
умовах даного виду праці – наявність спеціально-наукових знань, умінь, 
навичок з конкретної спеціальності, спеціалізації, службової посади; 
наявність потреби до їх постійного оновлення та програми на практиці в 
умовах даного виду праці; 5) технологічна компетентність в умовах даного 
виду праці – наявність умінь і навичок фізичної діяльності за фахом, 
роботи з технічними засобами діяльності в системах «людина-машина» в 
умовах даного виду праці; 6) соціальна компетентність в умовах даного 
виду праці – наявність здібностей, знань, умінь і навичок ефективної 
взаємодії як у ролі підлеглого з керівниками, так і в ролі керівника з 
підлеглими; наявність здібностей, знань, умінь і навичок управління 
трудовим колективом, формування та підтримки нормального соціально-
психічного клімату в колективі [5]. Російські вчені А. Деркач, В. Зазикін 
зазначають, що професійна компетентність є узагальнюючою 
психологічною і акмеологічною категорією. Якщо її розглядати з 
системних позицій, то можна стверджувати, що вона не є деяким 
багатоутворенням, а містить різні взаємодіючі компоненти. На рівні 
особливого вона може виступати в конкретних видах, що відображають 
специфіку професійної діяльності. У той же час, якщо дана діяльність 
належить до класу «людина – людина», «людина – колектив», «людина – 
великі соціальні групи», її особливим видом є психологічна 
компетентність, яка без перебільшення є стрижневою складовою 
частиною професійної компетентності [6, с. 151]. О. Гуренко виділяє 
етнокультурну компетентність майбутнього педагога, розуміючи останню 
«як інтегроване утворення, представлене єдністю особистісного, 
гносеологічного, операційного, процесуального, інтегративно-
оцінювального, проективного компонентів, що забезпечують у своїй 
взаємодії продуктивну етнокультурну діяльність і творчу самореалізацію 
майбутнього педагога» [7, с. 7]. Т. Колодько важливим компонентом 
професійної комунікативної компетентності майбутнього вчителя 
іноземної мови вважає соціокультурну компетенцію, яка, на її думку, 
характеризує процес саморозвитку особистості людини, в основу якого 
покладено, з одного боку, здатність індивіда до акумуляції знань, а з 
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іншого, – вміння і навички аналізувати соціокультурні явища, розуміти й 
пояснювати їх, проводити аналогії й асоціації між різними сферами знання 
[8, с. 10]. А. Лукашенко виділяє конфліктологічну компетентність учителя, 
яка, на його думку, є «інтегрованим особистісним утворенням педагога, 
яке передбачає його теоретичну і практичну готовність до здійснення 
антиконфліктної професійної діяльності (запобігання виникненню 
деструктивних конфліктів, обмеження руйнівних наслідків конфліктного 
протистояння, конструктивне розв’язання конфліктів, максимального 
використання позитивних функцій конфліктів та ін.)» [9, с. 10]. 

С. Демченко на підставі аналізу різних підходів до вивчення 
структури й окремих компонентів професійної педагогічної компетентності 
(ППК) робить висновок, що професійно-педагогічна компетентність 
майбутніх учителів англійської мови і літератури обіймає такі її складові, 
як: компетентність у самоменеджменті, фахова, операційна, педагогічна, 
психологічна, методична та загальнокультурна компетентність [10, с. 9–10]. 

О. Спірін пропонує таку загальну структуру та орієнтовну 
класифікацію компетентностей вчителя інформатики: 

1) загальні компетентності: когнітивні; міжособистісні; суспільно-
системні компетентності; 

2) професійно-спеціалізовані компетентності: загальнопрофесійні; 
предметно-орієнтовані або профільно-орієнтовані; технологічні; 
професійно-практичні [11]. 

Відповідно до запропонованих ЮНЕСКО підходів, для вчителів 
інформатики можливо поєднати діяльнісні модулі запропонованої 
структури ІКТ-компетентності, і представити її таким чином: 

 світоглядний компонент (модуль «Розуміння ролі ІКТ в освіті»); 
 технологічний компонент (об’єднання модулів «Навчальна 

програма й оцінювання» та «Інформаційно-комунікаційні технології»); 
 організаційно-методичний компонент (об’єднання модулів 

«Педагогіка» та «Організація та керування»); 
 самоосвітній компонент (модуль «Підвищення кваліфікації 

вчителя»). 
Відповідно до розробленої структури для визначення рівня 

інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів інформатики було 
сформовано чотири групи критеріїв, які забезпечували оцінювання: 

 розуміння сутності поняття «інформаційна культура» та знань 
основних державних документів щодо впровадження ІКТ в освіту 
(світоглядний компонент); 

 базових знань з інформатики та навичок роботи з програмним 
забезпеченням і цифровими пристроями (технологічний компонент); 

 знань з методики викладання інформатики, основних положень 
педагогіки та навичок використання ІКТ на різних етапах уроку 
(організаційно-методичний компонент); 

 умінь використовувати та створювати освітні цифрові ресурси 
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для власної самоосвітньої діяльності, розповсюдження досвіду 
застосування ІКТ, спілкування з колегами (самоосвітній компонент) [12]. 

Щодо точки зору зарубіжних експертів на складові педагогічної 
компетентності, то, наприклад, у США вчителів на роботу приймають за 
результатами тестів, у змісті яких виділяють пʼять основних аспектів: 
1) основні вміння; 2) загальний кругозір (знання в галузі мистецтва, 
літератури, історії); 3) знання предмету, що викладається; 4) знання в галузі 
педагогіки, психології і філософії; 5) майстерність учителя [13, с. 101]. 

Польський науковець Р. Квасніца вважає, що структура 
компетентності вчителя складається з двох комплексів-підструктур: 

 комплекс практично-моральних знань, досвіду та вмінь 
(аксіологічні знання, досвід та вміння, необхідні для розуміння світу, 
оточення, себе, що забезпечує порозуміння шляхом діалогу та взаємодії. 
Він може бути диференційовним на комунікативні, інтерпретаційні та 
моральні компетентності); 

 комплекс технологічно-аналітичних умінь та навичок (вміння 
аналізувати, порівнювати, транслювати, трансформувати, досягаючи 
бажаної мети. Має такі групи компетентностей: постуляційні, методичні і 
реалізаційні) [14, с. 20–23]. 

Ураховуючи результати наукових досліджень щодо структури 
професійної компетентності, ми визначили наступні компоненти 
професійної компетентності вчителя інформатики: мотиваційно-ціннісний, 
змістовний, діяльнісний, особистісний та дослідницько-рефлексивний. 

Якщо за основу взяти поняття компетентності як інтегральної 
особистісної якості, що включає сукупність професійних 
компетентностей, які зумовлюють готовність до педагогічної діяльності 
за певною кваліфікацією, то поняття «професійна компетентність 
майбутнього вчителя інформатики» можна визначити як інтегральну 
особистісну якість, що включає предметну, інформаційно-комунікаційну, 
комунікативну, когнітивну, креативну, методичну, соціальну, 
педагогічну та науково-дослідницьку компетенції й виявляється на 
високому рівні готовності майбутніх учителів інформатики до 
педагогічної діяльності. Найважливішою складовою професійної 
компетентності майбутнього учителя інформатики ми вважаємо 
інформаційно-комунікаційну, яка у нашому розумінні представляється як 
системна властивість майбутнього учителя інформатики, що 
характеризується глибокою обізнаністю у галузі інформаційно-
комунікаційних технологій, досконалими уміннями орієнтуватися в 
потоці інформації та відповідним чином опановувати її, особистісним 
досвідом субʼєкта, націленого на навчання протягом життя, 
спрямованого на передачу суми знань, розвиток сучасного наукового 
світогляду й особистості учнів, відкритого до динамічного збагачення та 
самовдосконалення за рахунок отримання, оцінювання інформації та 
вміння створювати співтовариства знань, здатного досягати значних 
результатів у професійній діяльності. 
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Наступним кроком нашого дослідження буде характеристика 
структурних компонентів професійної компетентності майбутніх 
вчителів інформатики. 
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Тєтєрєв В. О. Структура професійної компетентності майбутніх 

вчителів інформатики 
У статті автор аналізує роботи науковців щодо структури 

професійної компетентності фахівців, спираючись на які виділяє 
структуру професійної компетентності майбутніх учителів інформатики. 
Ураховуючи результати дослідження, автор статті робить узагальнення 
щодо поняття «професійна компетентність майбутніх вчителів 
інформатики».  

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, 
професійна підготовка, вчитель інформатики, структура. 

 
Тетерев В. О. Структура профессиональной компетентности 

будущих учителей информатики 
В статье автор анализирует работы ученых по структуре 

профессиональной компетентности специалистов, опираясь на которые 
выделяет структуру профессиональной компетентности будущих 
учителей информатики. Учитывая результаты исследования, автор статьи 
делает обобщения относительно понятия «профессиональная 
компетентность будущих учителей информатики». 

Ключевые слова: компетентность, профессиональная компетентность, 
профессиональная подготовка, учитель информатики, структура. 

 
Teteriev V. Structure of Professional Competence of Future 

Teachers of Informatics 
In the article the author analyzes the work of scientists on the structure 

of professional competence of specialists, based on which distinguishes the 
structure of professional competence of future teachers of computer science. 
Taking into account the results of the research, the author of the article makes 
a generalization about the concept of "professional competence of future 
teachers of computer science". 

Key words: competence, professional competence, professional training, 
teacher of informatics, structure. 
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О. Б. Шевчук  
 

ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
ВИСОКОЕФЕКТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО НАПРЯМУ 
 

Глобалізація, входження України у світовий економічний простір, 
стрімкий розвиток інформаційних технологій, розробка штучного інтелекту 
та інше, суттєво змінили соціально-економічні та педагогічні вимоги до 
підготовки фахівців, особливо економічного напряму. Ці вимоги певною 
мірою знайшли своє відображення у Законах України «Про освіту», «Про 
вищу освіту», Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ ст.), 
«Концепції розвитку економічної освіти» та інше [1–4] і потребують 
забезпечення суттєвого підвищення освітнього рівня та удосконалення 
процесу професійної підготовки майбутніх фахівців. 

Досягти цього можливо тільки на основі розробки та використання 
нових, високоефективних педагогічних технологій, заснованих на 
сучасних інформаційних системах навчання, які дозволять майбутнім 
фахівцям знаходити самостійні рішення в складних проблемних та 
суперечливих ситуаціях з різним ступенем невизначеності, що 
зустрічаються в професійній практиці [1; 4–6]. 

Однак на сьогодні створення таких високоефективних педагогічних 
технологій та інформаційних систем є маловивченим [1; 2; 5; 7; 8]. Тому 
можна стверджувати, що є низка об’єктивних педагогічних проблем, 
пов’язаних з необхідністю удосконалення процесу професійної 
підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного напряму на 
основі використання сучасних інформаційних технологій навчання. Це 
робить актуальним проведення досліджень у цьому напрямі. 

Проблемам удосконалення професійної підготовки майбутніх 
фахівців, особливо фінансово-економічного напряму, на основі 
використання інформаційних технологій навчання, присвячено велику 
кількість публікацій, монографій, дисертаційних робіт як зарубіжних, так 
і вітчизняних учених [1; 2; 4; 8–10].  

Узагальнюючи праці, в яких розкриваються ці проблеми, можна 
виділити кілька основних напрямів проведених наукових досліджень:  

1) кібернетичний напрям – дослідження і розробка методів та 
систем штучного інтелекту, експертних та експертних навчаючих систем, 
що використовують знання експертів та процедури висновків на їх основі 
(Дж. Елті (J. Alty), М. Кумбс (M. Coombs), Д. Поспєлов, Р. Форсайт 
(R. Forsyth), Дж. Хинтон (G. Hinton), М. Минский (M. Minsky), 
Е. Фейгенбаум (E. Feigenbaum), Г. Якобсен (H. Jacobsen), В. Петрушин, 
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Е. Попов, В. Голенков, Г. Рибіна, В. Сороко, О. Журавльов, В. Бурдаев та 
ін.); 

2) філософський напрям – філософські аспекти проблем штучного 
інтелекту, визначення сутності інтелектуальних та експертних систем як 
філософської категорії (Р. Акоф (R. Ackof), У. Ешбі (W. Ashby), 
Дж. Лукас (J. Lucas), Р. Пенроуз (R. Penrose), І. Харві (I. Harvey), 
В. Глушков, О. Дубинський та інші); 

3) інженерно-технічний напрям – проектування та використання 
інтелектуальних та експертних систем у різних галузях виробництва для 
розв’язання складних, важко формалізованих задач та прийняття рішень 
в умовах різної ступені невизначеності і ризику (Дж. Андерсен 
(J. Anderson), Е. Вефолд (E. Wefald), Х. Сімон (H. Simon), С. Рассел 
(S. Russell), П. Норвиг (P. Norvig), В. Петрушин; В. Голенков, Г. Рибіна, 
В. Сороко, В. Бурдаєв та інші); 

4) педагогічний напрям – проектування та використання 
інтелектуальних, експертних та експертних навчаючих систем в освіті: 
оцінка якості навчання (Д. Драг, Б. Едельсон, Р. Лєвін, Ю. Рамський, 
О. Спірін, Я. Болюбаш, І. Булах, М. Мруга, І. Філончук та інші); розробка 
окремих курсів та систем (І. Адамович, Л. Бабанін, В. Берестова, 
П. Брусиловський, В. Даніелян, О. Заволович, Л. Поспєлова, Г. Рибіна, 
Д. Червік, О. Шудрова, В. Фирстов, Н. Тверезовська, В. Сороко, 
О. Журавльов та інші); проектування та використання освітнього 
середовища на основі систем штучного інтелекту, експертних та 
експертних навчаючих систем (С. Литвинова, Н. Тверезовська, 
В. Пономаренко, С. Яшанов, Ю. Жук, В. Гура, Н. Лавріненко, С. Комлєва 
та інші); iнфoрматизацiя eкoнoмiчнoї ocвiти (Є. Iванчeнкo, М. Кoляда, 
C. Куcтoвcький та інші); розробка педагогічних технологій вивчeння 
eкoнoмiчних диcциплiн iз активним заcтocуванням освітніх 
iнфoрмацiйних тeхнoлoгiй (O. Вeрбилo, Г. Кoвальчук, Т. Лимoнoва, 
Н. Cпрoжeцька, О. Набока, І. Іванникова, М. Вачевський, Л. Дибкова, 
Н. Уйсімбаєва, О. Гончарова, П. Клімушин та інші); 

5) психологічний напрям – психологічні особливості проектування та 
використання інформаційних технологій в освіті (Л. Виготський, 
О. Леонтьєв, П. Гальперін, Д. Ельконін, В. Давидов, Є. Машбиць, 
Дж. Андерсен (J. Anderson), Ф. Зимбардо (P. Zimbardo), А. Суригін та ін.).  

Однак проблеми системного дослідження, розробки та 
впровадження нового класу інформаційних технологій навчання на 
основі систем штучного інтелекту, експертних та експертних навчаючих 
систем у процес професійної підготовки фахівців фінансово-
економічного напряму досліджені недостатньо, низку проблем не 
формалізовано й не виокремлено, вони залишаються не розв’язаними, а 
для деяких науковий пошук тільки розпочато [2–4;11;12]. 

Це вказує на важливість і актуальність проведення досліджень з 
виокремлення та формалізації системи проблем, пов’язаних з 
удосконаленням процесу професійної підготовки майбутніх фахівців 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 224

фінансово-економічного напряму на основі застосування 
інтелектуальних, експертних та експертних навчаючих систем. 

3. Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою 
даної роботи є теоретичний аналіз, обґрунтування, виокремлення та 
формалізація системи основних проблем, пов’язаних удосконаленням 
професійної підготовки фахівців фінансово-економічного напряму на 
основі використання нового класу інформаційних технологій навчання 
(інтелектуальних, експертних та  експертних навчальних систем). 

4. Виклад основного матеріалу. Основні матеріали дослідження, 
обґрунтування отриманих наукових результатів 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій та соціально-
економічні перетворення у суспільстві призвели до суттєвих змін в 
освіті, а саме здійснюється перехід від «використання інформаційних 
технологій в освіті» до створення «освітніх середовищ, насичених 
інформаційними технологіями навчання та системами» [4, с. 183]. Цей 
перехід, В. Беспалько, у своєму блискучому прогнозі (рис. 1), називав 
«ерою навчаючих автоматів» [13]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Прогноз розвитку педагогічних технологій за В. Беспалько 

[13] 
 
Ю. Биков, у монографії «Мoдeлi oрганiзацiйних cиcтeм вiдкритoї 

ocвiти» [3], наголошує, що: «Iнфoрматизацiя cуcпiльcтва пeрeдбачає 
випeрeджувальну iнфoрматизацiю галузi науки i ocвiти» [3, c. 40]. 
Особливо це важливо для фахівців фінансово-економічного напряму 
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(економічної освіти), професійна діяльність яких потребує здатності до 
вирішення професійних завдань сучасного виробництва, обробки 
великих обсягів економічної інформації, прийняття складних рішень в 
умовах конкуренції, невизначеності ситуації та інше. 

Аналізуючи стан досліджень з проблем професійної підготовки 
фахівців фінансово-економічного напряму Т. Поясок, в роботі [2], прямо 
вказує, що головною, особливо актуальною, проблемою сучасної 
економічної освіти є проблема інформатизації [2, с. 152]. 

Таким чином, все це детермінує суттєві зміни, нові особливі вимоги 
та підходи до економічної освіти, на основі яких повинно вести 
професійну підготовку майбутніх фахівців фінансово-економічного 
напряму у вищих навчальних закладів України. 

Такі суттєві зміни вимагають нових педагогічних підходів до 
побудови процесу їх професійної підготовки, які засновані на активному 
використанні нового класу інформаційних технологій навчання 
(інтелектуальних, експертних та експертних навчаючих систем). 

Теоретичний аналіз цих та інших наукових праць свідчить, що 
проблема системного дослідження з створення та використання нового 
класу інформаційних технологій навчання на основі інтелектуальних, 
експертних та експертних навчаючих систем в професійній підготовці 
майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю досліджувалась 
фрагментарно, не була предметом спеціального дослідження, зокрема, 
поза увагою дослідників залишилась велика кількість недостатньо 
досліджених напрямів та проблем, таких як: 

1) важливі складові методів та засобів кібернетики, інформатики і 
психології у проектуванні та використанні інтелектуальних, експертних 
та експертних навчаючих систем;  

2) архітектура та мeтoдoлoгiя прoeктування cиcтeм для 
педагогічних технологій навчання на основі інтелектуальних, експертних 
та експертних навчаючих систем, особливості їх заcтocування у 
прoфeciйнiй пiдгoтoвцi майбутнiх eкoнoмicтiв; 

3) заcoби пiдвищeння професійної кoмпeтeнтнocтi майбутніх 
фахівців, що дo прийняття рішень в умовах з різним ступенем 
невизначеності у соціально-економічних системах; 

4) oрганiзацiйнo-мeтoдичнi та педагогічні умoви впрoваджeння 
нових iнфoрмацiйних технологій на основі інтелектуальних, експертних 
та експертних навчаючих систем в процес професійної підготовки 
майбутніх фахівців фінансово-економічного напряму; 

5) створення навчальних та програмно-методичних комплексів для 
педагогічного процесу професійної підготовки майбутніх фахівців 
фінансово-економічного напряму з використанням інтелектуальних, 
експертних та експертних навчаючих систем. 

Таким чином, аналіз теорії та практики професійної підготовки 
майбутніх фахівців фінансово-економічного напряму дозволив виявити 
низку суперечностей між соціальним замовленням сучасного суспільства 
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на високоефективну професійну підготовку фахівців фінансово-
економічного напряму, здатних ефективно вирішувати проблемні та 
складні економічні ситуації з різним ступенем їх невизначеності, та 
недостатнім рівнем розробки науково-теоретичних засад їх професійної 
підготовки. Основні з цих суперечностей представлено на рис. 2 та 
наведено нижче: 

1) наявність суб’єктивних, важко формалізованих складових 
процесу професійної підготовки фахівців фінансово-економічного 
напряму; 

2) зростання вимог виробництва до інформаційних технологій 
навчання у професійній підготовці фахівців фінансово-економічного 
напряму; 

3) потреби враховувати в інформаційних технологіях навчання 
складні соціально-економічні ситуації з різним ступенем їх 
невизначеності; 

4) недостатній рівень розробленості загальної теорії та методів 
кібернетики, педагогіки і психології у галузі створення та використання 
інтелектуальних та експертних навчальних систем; 

5) необхідність вдосконалення процесу професійної підготовки 
фахівців фінансово-економічного напряму на основі інтелектуальних та 
експертних навчальних систем. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Головне протиріччя дослідження 
 
Таким чином, головне протиріччя між сучасними вимогами 

суспільства до високефективної професійної підготовки фахівців 
фінансово-економічного напряму у вищих навчальних закладах засобами 
нформаційних технологій та недостатнім рівнем наукового й методичного 
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дослідження цих питань дозволяє констатувати наявність низки проблем 
і робить актуальним проведення досліджень у цьому напрямку.  

Серед них можна виокремити основну й допоміжні проблеми. 
Проблема 1 (основна). Вдосконалення процесу професійної 

підготовки фахівців фінансово-економічного напряму на основі створення 
та використання нового класу інформаційних технологій навчання – 
інтелектуальних, експертних та експертних навчальних систем. 

Проблема пов’язана з відсутністю загальної теорії, теоретико-
методологічного обґрунтування засад створення, використання 
високоефективних педагогічних технологій на основі застосування 
нового класу інтелектуальних, експертних та експертних навчальних 
систем, які дозволяють враховують складні, суперечливі ситуації з 
різним ступенем невизначеності економічної інформації, що наявні в 
реальній професійній практиці майбутніх фахівців (збільшення обсягів 
економічної інформації, складність її обробки, поява різних нових видів 
та систем електронного бізнесу (E-бізнес, E-business) тощо. 

З проблемою 1 тісно зв’язані допоміжні проблеми, основні з яких 
наведені нижче. 

Проблема 2. Пов’язана з відсутністю системи принципів та 
педагогічного підходу, на основі яких необхідно створювати і 
використовувати новий клас інтелектуальних, експертних та експертних 
навчючих систем у професійній підготовці фахівців фінансово-
економічного напряму. 

Проблема 3. Пов’язана з відсутністю узагальненої базової 
архітектури, на основі якої повинні створюватись сучасні інтелектуальні, 
експертні та експертні навчальні системи професійної підготовки 
фахівців фінансово-економічного напряму. 

Проблема 4. Не формалізовано понятійний апарат інформаційних 
технологій навчання на основі нового класу інтелектуальних, експертних 
та експертних навчальних систем. 

Проблема 5. Пов’язана з необхідністю врахування психолого-
фізиологічних особливостей та емоційного стану тих, хто навчається. 

Проблема 6. Пов’язана з відсутністю оцінок ефективності 
використання нового класу інтелектуальних, експертних та експертних 
навчальних систем у професійній підготовці підготовки фахівців 
фінансово-економічного напряму. 

Отже, з розглянутого характеру протікання особливостей 
професійної підготовки фахівців фінансово-економічного напряму, 
виявлених протиріч, виокремлених і формалізованих проблем 
вдосконалення процесу професійної підготовки фахівців фінансово-
економічного напряму на основі створення та використання нового класу 
інформаційних технологій навчання – інтелектуальних, експертних та 
експертних навчальних систем, випливає необхідність проведення 
досліджень з зазначених проблем, що дозволить будувати на їх основі 
високоефективні педагогічні технології навчання, здатні враховувати 
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збільшення обсягів економічної інформації, складність її обробки, її 
неповноту, появу нових видів та систем електронного бізнесу (E-бізнес, 
E-business).  

Основні висновки 
1. Показано, що загальним проблемам підвищення професійної 

підготовки фахівців фінансово-економічного напряму на основі 
використання нового класу інформаційних технологій навчання 
(інтелектуальних, експертних та експертних навчальних систем), у 
педагогіці, психології і кібернетиці приділяється істотна увага, особливо 
у зарубіжних англомовних публікаціях, проте низку проблем не 
формалізовано й не виокремлено, вони залишаються не розв’язаними, а 
для деяких науковий пошук тільки розпочато. Це робить актуальним 
проведення досліджень у вказаному напрямі. 

2. Виокремлено і формалізовано основну та 6 допоміжних проблем, 
що потребують: 1) вдосконалення педагогічного процесу професійної 
підготовки фахівців фінансово-економічного напряму; 2) розробки 
педагогічного підходу та системи принципів, на основі яких необхідно 
створювати і використовувати новий клас інтелектуальних, експертних 
та експертних навчальних систем; 3) розробки узагальненої архітектури, 
на основі якої повинні створюватись сучасні інтелектуальні, експертні та 
експертні навчальні системи професійної підготовки фахівців фінансово-
економічного напряму; 4) формалізації понятійного апарату 
інформаційних технологій навчання на основі нового класу 
інтелектуальних, експертних та експертних навчальних систем; 
5) врахування психолого-фізиологічних особливостей та емоційного 
стану тих, хто навчається; 6) розробки системи оцінок ефективності 
використання нового класу інформаційних навчальних систем у 
професійній підготовці підготовки фахівців фінансово-економічного 
напряму. 

3. Розв’язання виокремлених проблем дозволить розробити новий 
педагогічний підхід та інформаційні системи навчання, що здатні суттєво 
підвищити професійну підготовку фахівців фінансово-економічного 
напряму. 
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Шевчук О. Б. Проблеми створення та використання 

високоефективних інформаційних технологій навчання у 
професійної підготовки фахівців фінансово-економічного напряму 

У статті вперше виокремлено і формалізовано основну та 6 
допоміжних проблем, які потребують: вдосконалення процесу професійної 
підготовки фахівців фінансово-економічного напряму на основі 
використання інтелектуальних, експертних та експертних навчаючих 
систем; розробки педагогічного підходу, системи принципів, узагальненої 
архітектури, формалізації понятійного апарату, врахування психолого-
фізиологічних особливостей тих, хто навчається; розробки системи оцінок 
ефективності використання нового класу інформаційних систем навчання. 

Розв’язання виокремлених проблем дозволить вдосконалити і 
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суттєво підвищити педагогічну складову професійної підготовки 
фахівців фінансово-економічного напряму. 

Ключові слова: проблеми, педагогічні технології навчання, 
інтелектуальні системи, експертні навчаючи системи, професійна підготовка. 

 
Шевчук О. Б. Проблемы создания и использования 

высокоэффективных информационных технологий обучения в 
профессиональной подготовке специалистов финансово-
экономического направления 

В статье впервые выделены и формализованы основной и 6 
вспомогательных проблем, требующих: совершенствования процесса 
профессиональной подготовки специалистов финансово-экономического 
направления на основе использования интеллектуальных, экспертных и 
экспертных обучающих систем; разработки педагогического подхода, 
системы принципов, обобщенной архитектуры, формализации 
понятийного аппарата, учета психолого-физиологических особенностей 
обучающихся; разработки системы оценок эффективности 
использования нового класса информационных систем обучения. 

Решение выделенных проблем позволит усовершенствовать и 
значительно повысить педагогическую составляющую профессиональной 
подготовки специалистов финансово-экономического направления. 

Ключевые слова: проблемы, педагогические технологии обучения, 
интеллектуальные системы, экспертные обучающие системы, 
профессиональная подготовка. 

 
Shevchuk O. Problems of the Creation and Use of Highly Effective 

Information Technologies for Training in the Professional Training of 
Financial and Economic Specialists 

In the article, for the first time, the main and 6 auxiliary problems are 
identified and formalized, which require: improvement of the professional 
training of specialists in the field of finance and economics based on the use of 
intellectual, expert and expert teaching systems; development of pedagogical 
approach, system of principles, generalized architecture, formalization of the 
conceptual apparatus, taking into account the psychological and physiological 
characteristics of those who study; developing a system for assessing the 
effectiveness of using a new class of information systems learning. 

The solving of isolated problems will allow to improve and significantly 
increase the pedagogical component of professional training of specialists in 
the financial and economic field. 

Key words: problems, pedagogical technologies of training, intellectual 
systems, expert teaching systems, professional training 
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Н. В. Шигонська 
 

ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ 
 У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Євроінтеграційні процеси в соціальному та освітньо-науковому 

просторах буття українського суспільства позитивно впливають на 
динаміку національного розвитку та удосконалення системи освіти, 
передбачаючи модернізацію системи вищої освіти, забезпечуючи її 
ступневість, доступність та професійність. За таких умов, особливого 
значення набуває підготовка майбутніх фахівців медичної галузі, а саме 
медичних сестер, як таких, що несуть спільну відповідальність за 
стратегічну цінність державного рівня – здоров’я населення та створення 
умов для його зберігання і примноження. Вагому роль у цих процесах 
відіграють заклади вищої освіти медичного спрямування, освітня 
діяльність яких передбачає формування професійної компетентності 
майбутніх спеціалістів, готових до професійної діяльності у контексті 
викликів сьогодення. 

Медична освіта як складова загальної освітньої системи України 
знаходиться у тісному взаємозв’язку із вектором розвитку світової, 
європейської освітньої і медичної спільнот, а також регулюється 
нормативно-правовим забезпеченням, що визначає зовнішні та внутрішні 
фактори впливу на динаміку розвитку та механізми регулювання освітніх 
процесів, забезпечуючи належний рівень навчальних, професійних та 
особистісних досягнень студентів.  

Правове поле європейської складової визначать: Бухарестське 
комюніке «Використання нашого потенціалу з найбільшою користю: 
консолідація Європейського простору вищої освіти» (2012 р.), 
Єреванське комюніке – конференції європейських міністрів вищої освіти 
(2015 р.), Освіта та підготовка 2010 (Education and Training 2010) 
(2002 р.), стратегічна програма з питань освіти та підготовки (ET 2020) 
(2009 р.), рекомендація Європейського парламенту і Ради 2008/С111/01 
«Про встановлення Європейської кваліфікаційної структури для 
можливості отримати освіту протягом усього життя» (2008 р.), Програма 
дій з модернізації Європейської системи вищої освіти (Supporting growth 
and jobs – an agenda for the modernization of Europe’s higher education 
systems) (2011 р.), резолюція Європейського парламенту 2013/2041 (INI) 
«Про переосмислення освіти» (On Rethinking Education) (2013 р.), 
Перелік нових кваліфікацій для Європи COM (2016 р.) 381 (A new skills 
agenda for Europe: Working together to strengthen human capital 
employability and competitiveness) (2016 р.), оновлена програма розвитку 
Європейської вищої освіти SWD (2017 р.) 164 (Renewed EU agenda for 
higher education) (2017 р.) [1, с. 100]. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 232

Вітчизняний компонент окреслюють: Закон України «Про вищу 
освіту» (2014 р.), Закон України «Про освіту» (2017 р.), Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки 
кваліфікації» (2011 р.), Національна стратегія розвитку в Україні на 
2012 – 2021 роки (2013 р.), «Про наукову і науково-технічну діяльність» 
(2015 р.), розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікації на 2016-
2020 роки» (2016 р.).  

Особливості регулювання процесів у системі охорони здоров’я – 
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 
(1993 р.), Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 рр.» 
(2002 р.), наказ МОЗ України «Про заходи щодо реалізації положень 
Болонської декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти» 
(2004 р.), «Про експериментальне впровадження кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу у вищих медичних 
(фармацевтичних) навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації у 2004 – 
2010 рр.» (2004 р.), «Програма розвитку вищої медичної освіти до 
2015 року» (2010 р.), проект «Національна стратегія побудови нової системи 
охорони здоров’я в Україні на період 2015-2020» (2014 р.) [1, c. 101]. 

Метою статті є обґрунтування засад підготовки майбутніх 
медичних фахівців у контексті змін нормативно-правового забезпечення 
означеного процесу у закладах вищої освіти медичного спрямування. 

Методами, які було обрано для досягнення означеної мети є 
системний аналіз, синтез, систематизація та логічне узагальнення. 

Питання професійної фахівців у закладах вищої освіти знайшли 
відображення у доробках представників наукової спільноти, які 
дослідили різні аспекти цієї проблематики, а саме: філософські аспекти 
вищої освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн. В. Кремень, В. Огнев’юк та ін..), 
концептуальні положення психології науки (Б. Ананьєв, Л. Виготський, 
Г. Костюк, О. Леонтьєв та ін.); теоретико-методологічні основи 
професійної освіти (Б. Абдикарімов, С. Архангельський, Н. Батечко, 
В. Безрукова, С. Гончаренко, О. Дубасенюк, В. Желанова, Н. Ничкало, 
С. Сисоєва, та ін.); дидактичні засади професійної підготовки фахівців з 
вищою освітою (І. Абакумова, А. Алексюк, Н. Батечко, В. Бондар, 
О. Коваленко, І. Міщенко, В. Моторіна, О. Спірін та ін..); сутність та 
особливості компетентнісного підходу (Н. Бібік, О. Дубасенюк, 
Н. Ничкало, О. Овчарук, О. Пометун, В. Свистун, А. Хуторской 
В. Ягупов та ін..); питання впровадження компетентнісного підходу 
(О. Заблоцька, І. Зимня, А. Маркова, О. Пометун, Л. Хоружа та ін..), 
аспекти підготовки фахівців в умовах коледжу (М. Бакланова, М. Братко. 
Ю. Галандзовський, Л. Кириченко, О. Майборода, С. Наконечна, 
Т. Руденька та ін.); проблематика освітнього середовища (М. Братко, 
О. Васильева, В. Желанова, В. Мастерова, В. Панов, В. Рубцов, 
В. Слободчіков, В. Ясвін та ін.). 
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У свою чергу, особливості підготовки медичних спеціалістів та 
медичних сестер, зокрема, висвітлені в таких доробках: загальні засади 
підготовки фахівців з охорони здоров’я та стратегічні напрями розвитку 
медсестринства в Україні (Ю. Вороненко, О. Литвинова, Ф. Москаленко, 
В. Свиридюк, В. Шатило, М. Шегедин та ін.); зміст професійної 
підготовки майбутніх фахівців медичної галузі (І. Бойчук, Л. Джулай, 
Л. Кайдалова, В. Копетчук, О. Маркович, І. Радзієвська, Т. Темерівська, 
М. Філоненко та ін.); особливості організації освітнього процесу у 
практиці підготовки медичних сестер (С. Гордійчук, О. Кравченко, 
В. Коваленко, С. Ястремська та ін.); теоретичні і практичні засади 
формування та розвитку професійної компетентності майбутніх медичних 
сестер (С. Поплавська, І. Махновська, З. Шарлович, Н. Шигонська та ін.).  

Методологічним концептом дослідження означеної проблеми є 
поліпідхідний синтез пріоритетних ідей системного, андрагогічного, 
аксіологічного, акмеологічного, компетентніснісного, діяльнісного, 
суб’єктного, технологічного, середовищного наукових підходів у 
формуванні професійної компетентності майбутніх медичних сестер в 
освітньому середовищі коледжу, що дозволяє сформувати цілісне 
уявлення про професійну підготовку майбутніх медичних сестер, дає 
змогу виділити ґрунтовні системні зв’язки та компоненти означеного 
процесу. 

Теоретичний концепт представлений результатами досліджень 
провідних вітчизняних науковців, які обґрунтували загальні та 
специфічні характеристики організації даного процесу відповідно до 
глобалізаційних процесів в освітньому середовищі закладів вищої освіти 
та змінних умов нормативно-правового поля, що визначають напрями та 
зміст євроінтеграційних тенденцій. 

Технологічний концепт містить положення, які є ґрунтовними для 
розробки процесуальних аспектів, технологій, направлених на 
модернізацію та удосконалення змісту підготовки медичних фахівців у 
закладах вищої освіти. 

Таким чином, засади підготовки майбутніх медичних спеціалістів у 
закладах вищої освіти ми можемо систематизувати за трьома критеріями 
системності: нормативне забезпечення; теоретико-методологічні та 
технологічні основи професійної підготовки; зміст та особливості 
професійної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі при 
організації освітнього процесу у закладах вищої освіти. 

Фокусом представленого дослідження є систематизація правових 
норм загального характеру. Це, перш за все, комюніке Європейського 
Союзу, які визначають та регулюють пріоритети та задання для 
створення єдиної освітньої зони для всіх країн європейського регіону 
включно із Україною. 

Правову основу процесу професійної підготовки складають, перш 
за все, комюніке Європейського Союзу, які визначають та регулюють 
пріоритети та задання для створення єдиної освітньої зони для всіх країн 
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європейського регіону включно із Україною, як повноправного суб’єкта 
освітньої діяльності з 2005 року (див. таб.1). 

Таблиця 1. 
Нормативно-правові документи (комюніке), що регулюють 

освітню діяльність країн учасниць Європейського Союзу протягом 
1999-2015 років 

№ Нормативно-правовий документ  
Дата  

прийняття 
Місто 

Країни 
учасниці 

1. 
Спільна декларація міністрів освіти 
Європи «Європейський прості у 

сфері вищої освіти» 

19 червня 
1999 

Болонья 29 країн 

2. 
«До зони європейської Вищої 
освіти»: Комюніке зустрічі 

європейських міністрів освіти 

19 травня 
2001 року 

Прага 32 країни 

3. 
«Створення зони вищої освіти 
Європи»: Комюніке конференції 

міністрів освіти 

19 вересня 
2003 року 

Берлін 33 країни 

4. 

«Загальноєвропейський простір 
освіти – досягнення мети» Комюніке 
Конференції європейських міністрів 

освіти 

19 –20 травня 
2005 року 

Берген 40 країн 

5. 

«На шляху до Європейського 
простору вищої освіти: відповіді на 
виклики глобалізації»: Комюніке 

Конференції Міністрів європейських 
країн, відповідальних за сферу 

вищої освіти 

16–19 травня 
2007 року 

Лондон 46 країн 

6. 

«Болонський процес у період до 
2020 року – Європейський простір 
вищої освіти у новому десятилітті»: 
Комюніке конференції європейських 

міністрів вищої освіти 

28-29 квітня 
2009 року 

Лювен та 
Лювен-ля-

Ньов 
46 країн 

7. 
«Про створення Європейського 

простору вищої освіти» 
12 березня 
2010 року 

Будапешт-
Відень 

47 країн 

8. 

«Використання нашого потенціалу з 
найбільшою користю: консолідація 
Європейського простору вищої 

освіти» 

26-27 квітня 
2012 року 

Бухарест 47 країн 

9. 
Єреванське комюніке конференції 
європейських міністрів вищої освіти 

14-15 травня 
2015 року 

Єреван 47 країн 

 
Так, очевидним є системність та послідовність у створенні та 

розбудові єдиного освітнього простору в Європі, з огляду на циклічність 
обговорення даної проблеми, шляхом періодичних, раз на два роки, 
зустрічей європейський міністрів вищої освіти. Також варто відзначити 
позитивну динаміку розбудови освітнього простору, за умови 
приєднання інших країн-учасниць та розширення загальної кількості 
суб’єктів означеного процесу до 47, де Україна стала повноправним 
членом з 2005 року (м. Берген). Важливо звернути уваги на розширення 
та поглиблення проблем, які запропоновані до дискусії, від «створення» 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 235

до «консолідації» освітнього простору, визначення пріоритетів, цілей, 
завдань і виокремлення шляхів їх досягнення наряду із аналізом 
результатів, що було отримано, а саме: 

Спільна декларація міністрів освіти Європи «Європейський простір 
у сфері вищої освіти» (1999 рік) – визнання пріоритетної ролі та значення 
освіти та освітнього співробітництва для розвитку зміцнення стабільних, 
мирних і демократичних суспільств; створення єдиного європейського 
освітнього простору [2]. 

«До зони європейської Вищої освіти»: Комюніке зустрічі 
європейських міністрів освіти (2001 рік) – визначення напряму та 
пріоритетних дій щодо створення та розвитку єдиного європейського 
освітнього простору до 2010 року та залучення до цього процесу всіх 
країн Європейського союзу [3]. 

«Створення зони вищої освіти Європи»: Комюніке конференції 
міністрів освіти (2003 рік) – визнання важливості соціальної складової 
Болонського процесу, та вищої освіти як громадського блага та 
громадської відповідальності; перетворення Європи на 
«найконкурентнішу та найбільш динамічну одиницю»; створення міцних 
зв’язків між вищою освітою та науково-дослідницькою системою [4]. 

«Загальноєвропейський простір освіти – досягнення мети»: 
Комюніке Конференції європейських міністрів освіти (2005 рік) – 
виокремлення пріоритетів до 2010 року; забезпечення доступності вищої 
освіти для всіх; створення Загальноєвропейського простору вищої освіти, 
заснованого на принципах якості та прозорості, збереження культурної 
спадщини; впровадження національних кваліфікаційних рамок; 
присудження і визнання подвійних дипломів, зокрема, на рівні доктора [5]. 

«На шляху до Європейського простору вищої освіти: відповіді на 
виклики глобалізації»: Комюніке Конференції Міністрів європейських 
країн, відповідальних за сферу вищої освіти (2007 рік) – мобільність, 
соціальний вимір, збір інформації, Європейський простір вищої 
освіти в контексті глобалізації [6]. 

«Болонський процес у період до 2020 року – Європейський простір 
вищої освіти у новому десятилітті»: Комюніке конференції європейських 
міністрів вищої освіти (2009 рік) – констатація отриманих результатів за 
попередні роки у всіх сферах, визначення узгоджених цілей і порядку 
денного для наступної декади, покращення роботи за кожним напрямом, 
підготовка плану роботи на період до 2012 року [7]. 

«Про створення Європейського простору вищої освіти» (2010 рік) – 
офіційне проголошення створення Європейського простору вищої освіти, 
відзначення необхідності коректив і подальшої роботи за участю 
працівників ЗВО і студентів на європейському, національному і, 
особливо, інституційному рівнях [8]. 

«Використання нашого потенціалу з найбільшою користю: 
консолідація Європейського простору вищої освіти» (2012 рік) – 
створення умови, що сприяють студентоцентрованому навчанню, 
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інноваційним методам викладання та сприятливому робочому й 
навчальному середовищу, дозвіл агенціям із забезпечення якості, 
зареєстрованим EQAR, здійснювати свою діяльність в усьому ЄПВО, 
водночас дотримуючись національних вимог [9]. 

Єреванське комюніке конференції європейських міністрів вищої 
освіти (2015 рік) – покращення якості та релевантності навчання і 
викладання, що є головною місією ЄПВО, підвищення рівня 
працевлаштування випускників упродовж життя, забезпечення 
інклюзивності системи та імплементація узгоджених структурних 
реформ [10]. 

Отже, зазначені процеси та активна участь України позитивно 
вплинули на динаміку оновлення нормативно-правових засад, які 
регламентують норми функціонування освіти всередині країни 
(див. таб. 3).  

Таблиця 3. 
Документи, які регламентують функціонування освіти України 

протягом 1991-2017 років 

№ Нормативно-правовий документ  
Дата  

прийняття 
Уповноважений 
офіційний орган 

1. Закон України «Про освіту» 1991 рік 
Верховна Рада 

України 

2. Закон України «Про вищу освіту» 2002 рік 
Верховна Рада 

України 

3. 
Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Національної рамки 
кваліфікації» 

2011 рік 
Кабінет Міністрів 

України 

4. 
«Національна стратегія розвитку освіти в 

Україні на 2012-2021 роки» 
2013 рік 

Президент 
України 

5. Закон України «Про вищу освіту» 2014 рік 
Верховна Рада 

України 

6. 
Закон України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» 
2015 рік 

Верховна Рада 
України 

7. 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах)» 

2016 рік 
Кабінет Міністрів 

України 

8 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів із 
впровадження Національної рамки 
кваліфікації на 2016-2020 роки» 

2016 рік 
Кабінет Міністрів 

України 

9 Закон України «Про Освіту» 2017 рік 
Верховна Рада 

України 
 
Вочевидь стрімкий прорив у розвитку освітньої системи з 

2011 року, на відміну від майже двох десятиліть де врахування світових 
інновацій відбувалося раз у декаду (Закон України «Про освіту» – 
1991 рік, Закон України «Про вищу освіту» – 2002 рік). Хоча 
нестабільність та політичні чинники суттєво затримали інтеграцію 
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європейських принципів від часу участі України в Болонському процесі 
(2005 рік) до реальних кроків по імплементації його пріоритетів, суттєві 
зрушення спостерігаються з 2011 року. Надалі ми можемо спостерігати 
послідовну позитивну закономірність щороку, від Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікації» 
– 2011 рік до нового Закон України «Про Освіту» – 2017 рік [11; 12; 13]. 

На увагу та схвалення заслуговує те, що основні цінності 
представлені в документах ЄС, знайшли своє відображення в українських 
законах та постановах, де основні категорії, ідеї єдиної освітньої зони, 
формування фахівців нового поління на основі оновлених рамок 
кваліфікації, вимог щодо підготовки фахівців за освітніми рівнями: від 
початкового до наукового, здобуття нових освітніх ступенів від 
молодшого бакалавра до доктора наук, однак, означена тематика є 
предметом нашого подальшого дослідження і буде представлена у 
наступних публікаціях. 
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Шигонська Н. В. Засади підготовки медичних фахівців у 

закладах вищої освіти 
У статті представлені засади підготовки майбутніх медичних 

фахівців у закладах вищої освіти у контексті змін нормативно-правового 
забезпечення. У межах дослідження виокремлено методологічний, 
теоретичний та технологічний концепти. Методологічним концептом є 
поліпідхідний синтез пріоритетних ідей системного, андрагогічного, 
аксіологічного, акмеологічного, компетентніснісного, діяльнісного, 
суб’єктного, технологічного наукових підходів. Теоретичний концепт 
представлений дослідженнями провідних вітчизняних та закордонних 
науковців. Технологічний концепт містить положення, які є ґрунтовними 
для розробки процесуальних аспектів, технологій підготовки медичних 
фахівців у закладах вищої освіти. Охарактеризовано динаміку змін 
нормативно-правового поля в ЕС і Україні, а також напрями розвитку 
освіти відповідно пріоритетних завдань, що стоять наразі перед 
системою вищої освіти, і вищою медичною освітою, зокрема. 

Ключові слова: медичні фахівці, заклади вищої освіти, нормативно-
правове поле. 

 
Шигонская Н. В. Принципы подготовки медицинских 

специалистов в высших учебных учреждениях 
В статье представлены принципы подготовки медицинских 

специалистов в высших учебных учреждениях в контексте 
законодательных изменений. В пределах исследования выделены 
методологический, теоретический и технологический концепты. 
Методологическим концептом определен полиподходный синтез 
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приоритетных идей системного, андрагогического, аксиологического, 
акмеологического, компетнтностного, деятельностного, субъектного, 
технологического научных подходов. Теоретический концепт 
представлен исследованиями ведущих отечественных и зарубежных 
научных деятелей. Технологический концепт включает базовые 
положения, важные для разработки процессуальных аспектов технологий 
подготовки профессионалов для медицинской отрасли. 
Охарактеризованы динамика изменений нормативно-правового поля в 
ЕС и Украине, а так же направления развития образования в 
соответствии с приоритетными целями системы высшего образования, и 
высшего медицинского образования, в частности. 

Ключевые слова: медицинские специалисты, высшие учебные 
учреждения, нормативно-правовое поле. 

 
Shygonska N. Principles of Medical Professionals Training in 

Higher Educational Institutions 
The main principles of medical professionals training in higher 

educational institutions in the context of legislative amendments are presented. 
Such methods as system analysis, synthesis, systemization and logical 

generalization were used to achieve the paper aim the bottom line of which is 
to substantiate the principles of future medical professionals training in the 
context of legislative framework changes oriented at updating and advancing 
the educational process at medical education providers. The methodological, 
theoretical and technological concepts were defined. The methodological 
concept is understood as synthesis of prior ideas within multiple scientific 
approaches: system, andragogical, axiological, acmeological, competent, 
activity, subject and technological. The theoretical concept is defined by 
contributions of prominent Ukrainian and world-known scientists. The 
technological one includes the basic thesis relevant for processual aspects 
development within educational technology of medical professionals training 
in higher educational institutions. The dynamics of legislative framework 
changes in EU and Ukraine is characterized as well as development trends in 
accordance with current prior educational aims and medical education system 
in particular.  

Key words: medical professionals, higher educational institutions, 
legislative framework.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 
 

УДК 378.147:377.169.3 
 
С. Д. Поплавська 

 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
МЕДИЧНИХ СЕСТЕР 

 
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з 

важливими науковими чи практичними завданнями. 
Сучасні тенденції щодо організації освітнього процесу у закладах 

вищої освіти тісно пов’язані із процесами глобалізації та євроінтеграції. 
Одним із першочергових завдань, які стоять перед системою освіти 
України є приведення у відповідність освітніх систем закладів вищої 
освіти до європейських стандартів. Особливо вагому та відповідальну 
роль в цьому процесі займає система охорони здоров’я та навчальні 
заклади, що готують медичних фахівців, оскільки увесь комплекс їхньої 
діяльності направлений на покращення якості медичного обслуговування 
та збереження здоров’я населення, шляхом надання якісних освітніх 
послуг і, відповідно, підготовки висококваліфікованих спеціалістів 
медичної галузі. У цьому контексті актуальності набувають новітні 
методологічні та організаційні підходи щодо реорганізації професійної 
підготовки майбутніх медичних сестер, які несуть значне функціональне 
навантаження у лікувально-профілактичному процесі. З огляду на це, 
особливого значення набуває висока необхідність у формуванні 
комунікативної компетентності, як складової професійної 
компетентності майбутніх медичних сестер, що дозволить значно 
покращити майбутню майстерність майбутніх фахівців медичної галузі. 

Аналіз останніх досліджень у межах даної проблематики.  
Проблеми професійної підготовки майбутніх медичних фахівців та 

медичних сестер зокрема були предметом наукових досліджень низки 
науковців, які досліджували різні аспекти даної проблеми, с саме: 
філософські та методологічні (Л. Губерський, В. Андрущенко, 
О. Дубасенюк, О. Топузов, Л. Калініна та ін.); організаційні засади 
підготовки (Ю. Вороненко, Л. Кайдалова, І. Бойчук, В. Шатило та ін.); 
етико-деонтологічні та технологічні аспекти формування професійної та 
комунікативної взаємодії у професійній підготовці майбутніх медичних 
спеціалістів (С. Поплавська, Н. Шигонська та ін.); особливості організації 
освітнього процесу у закладах медичного профілю (С. Гордійчук, 
І. Махновська, З. Шарлович та ін.); проблематика застосування 
компетентнісного підходу освітлена в працях О. Заблоцької, Р. Гуревича, 
та ін. Основні положення філософії системного, гуманістичного, 
особистісно-орієнтованого, інтегративного підходів та його застосування 
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в освітньому процесі висвітлені в роботах В. Сластьоніна, О. Вознюка, 
О. Дубасенюк, К. Роджерса, О. Пометуна, М. Пустового, В. Рибалки, 
О. Савченко, М. Сосніної, А. Хуторського та ін. 

Мета дослідження полягає у виокремленні та аналізі 
методологічних підходів формування комунікативної компетентності 
майбутніх медичних сестер відповідно до інноваційних процесів, що 
відбуваються у сучасній сфері професійної освіти. 

Методами дослідження було обрано аналіз, синтез, систематизацію 
та логічне узагальнення для вивчення проблематики дослідження.  

Результати та обговорення. 
Комунікативну компетентність майбутніх та практикуючих 

медичних сестер ми розглядаємо як складову їхньої професійної 
діяльності та професійної компетентності, оскільки ефективна 
комунікація стає однією з передумов для успішної взаємодії з пацієнтом 
та колегами у системі охорони здоров’я. З огляду на це, професійна 
підготовка майбутніх медичних сестер у закладах вищої освіти 
передбачає також і формування їхньої комунікативної компетентності на 
належному рівні. Цей процес вимагає переосмислення методологічних та 
організаційних засад організації освітнього процесу відповідно до нових 
вимог ринку освітніх послуг. На нашу думку, вагомим тут є 
виокремлення та аналіз методологічних засад формування 
комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер як таких, що 
визначають вихідні положення для розробки і надалі впровадження 
нових форм, методів та засобів навчання. 

У межах нашого дослідження ми виокремили такі підходи, які, на 
нашу думку, складуть методологічну основу процесу формування 
комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер у закладах 
вищої освіти медичного спрямування, як: системний, гуманістичний, 
компетентнісний, особистісно-орієнтований та інтегративний підходи.  

Сутність системного підходу полягає в дослідженні об’єкта як 
цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв’язків між ними. 
В межах нашого дослідження об’єктом системного підходу буде 
виступати процес формування комунікативної компетентності майбутніх 
медичних сестер. Основним методом системного підходу, що дозволить 
дослідити множинність елементів у сукупності відношень виступає 
системний аналіз, як метод вирішення складних комплексних проблем. 
Такі характеристики системного підходу як цілісність, ієрархічність, 
структуризація, множинність та системність дозволяють нам розглядати 
цей підхід як системоутворюючий компонент процесу формування 
комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер.  

Застосування та роль системного підходу в організації освітньої 
діяльності у закладах вищої освіти були предметом багатьох науковців, 
зокрема Т. Кочубей, К. Іващенко наголошують, що «адекватне 
застосування принципів системного підходу при дослідженні різних 
систем сприяє розвитку в дослідника особливого, системного типу 
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мислення» [1, c. 10]. В свою чергу, В. Сластьонін відзначає, що 
системний підхід в освіті спрямований на виділення в педагогічній 
системі й особистості інтегративних системоутворюючих зв’язків і 
відношень, вивчення й формування стійких та змінних, головних та 
другорядних явищ педагогічної системи [2]. О. Савченко розглядає 
системний підхід як результативний в оновленні змісту загальної 
середньої освіти, його структурування за етапами навчання і предметами, 
очікуваними результатами засвоєння [3]. 

Отже, сутність системного підходу в межах нашого дослідження 
щодо формування комунікативної компетентності майбутніх медичних 
сестер полягає в тому, що він дозволяє виявити роль як окремих 
компонентів системи як у розвитку особистості так і системи 
формування в цілому. Таким чином, системний підхід у формуванні 
комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер передбачає 
дослідження об’єкта освітнього процесу як складної системи, а саме: 
визначення його індивідуальних характеристик і особливостей 
сприймання зовнішнього середовища; побудова взаємодії з ним на основі 
оцінки його індивідуальних якостей, і, навпаки, оцінка індивідуальних 
якостей через його характеристику як цілісності, а навчання можна 
вважати таким видом освітнього процесу, за допомогою якого 
створюється основа для формування організаційно-педагогічних умов 
комунікативної компетентності у майбутніх медичних сестер.  

Також системний підхід дозволяє розглядати процес формування 
комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер як складне 
системне утворення, що спрямоване формування сутнісних системних 
знань та комунікативної компетентності із установленням 
міжпредметних зв’язків і цілісних уявлень про навколишній світ, 
визначити комунікативну компетентність, як систему, з її певною 
структурою й особливостями, принципами та закономірностями та надає 
можливості прогнозувати розвиток комунікативної компетентності в 
певних соціокультурних умовах, проектувати й реалізовувати різні 
моделі керування нею, зокрема 

Наступним підходом, що становить значну цінність нашого 
дослідження є гуманістичний підхід. Виокремлення даного підходу 
зумовлене самою сутністю діяльності майбутніх медичних сестер як 
працівників галузі охорони здоров’я, де основною цінністю є життя 
людини та гуманне ставлення до пацієнтів.  

К. Роджерс, як один із фундаторів даного напряму, визначає 
позитивність відносин між медичним працівником та пацієнтом, однією з 
умов успішного лікування. Гуманізм відносин у медичній сфері також 
визначається Етичним кодексом медичного працівника та Етичним 
кодексом медичної сестри, де висвітлено основні принципи та підходи до 
організації професійної діяльності медичних працівників та 
налагодження ефективних стосунків під час лікувально-діагностичного 
процесу.  
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У контексті гуманістичного підходу, формування комунікативної 
компетентності у майбутніх медичних сестер передбачає її вдосконалення 
крізь призму особистісних структур свідомості, які забезпечують на 
рефлексивній основі активне переосмислення всіх компонентів процесу 
навчання, на основі самоорганізації процесу учіння. Гуманістичний підхід 
розкриває людину, як унікальну цілісну особистість, що розвивається у 
процесі активної самореалізації власного творчого потенціалу в системі 
взаємодії з іншими людьми. Кінцевою метою застосування гуманістичного 
підходу при підготовці майбутніх медичних сестер є формування 
самосвідомості та становлення їх, як особистості в суспільстві. Зокрема 
І. Радзієвська та О. Джулай акцентують, що гуманістичний підхід у ЗВО 
здійснюється шляхом насичення клінічних предметів завданнями, що 
містять загальнолюдські проблеми та цінності і дозволяють 
індивідуалізувати та диференціювати процес навчання. Індивідуалізація 
навчання передбачає вибір способів, прийомів, темпу навчання, 
врахування індивідуальних особливостей студентів, рівня розвитку їх 
здібностей. Диференціація виявляється у варіативності змісту, форм і 
методів навчання, засобів методичної підтримки студентів відповідно до 
наявного рівня навчальних досягнень [4]. Даний процес характеризується 
такими показниками: звернення освітнього процесу до людини, як 
основного його об’єкту, насичення змісту освіти проблемами людини; 
організація освіти не як сукупності заходів, а як цілісної системи 
життєдіяльності педагога й вихованця. С. Поплавська акцентує увагу на 
важливості етичної складової професійної взаємодії медичного фахівця та 
хворого [5], у той час коли Н. Шигонська висвітлює роль та значення 
толерантності в означеному процесі [6]. 

Таким чином, гуманістичний підхід у формуванні комунікативної 
компетентності майбутніх медичних сестер дозволяє формувати 
моральні якості, етико-деонтологічні норми, які необхідні медичним 
працівникам у активному процесі інформатизації життя.  

Застосування комптентнісного підходу у формуванні 
комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер, зумовлене 
орієнтацією на формування саме компетентності, умінь налагоджувати та 
реалізовувати ефективну комунікацію у професійній діяльності 
майбутніми медичними сестрами. Засади компетентнісного підходу 
висвітлені в працях багатьох науковців, серед яких Л. Антошкіної, 
Л. Буркова, О. Заблоцької, Н. Овчарук, В. Петрової, О. Пометуна, 
М. Пустового, М. Сосніної, А. Хуторського, та ін.. В. Петрова зазначає, 
що цей підхід акцентує увагу на результаті освітнього процесу, причому 
в якості результату розглядається не засвоєння суми інформації, а 
здатністю людини самостійно діяти в різних проблемних ситуаціях, 
застосовуючи знання і породжуючи нові [7]. Відповідність 
компетентнісного підходу вимогам сучасного ринку праці окреслена 
Л. Антошкіною, яка наголошує, що «компетентнісний підхід більш 
відповідає умовам ринкового господарювання, оскільки він припускає, 
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крім орієнтації на формування поряд з професійними знаннями і 
вміннями (головне для академічного підходу), що трактуються як 
володіння професійними технологіями, ще й розвиток універсальних 
здібностей і готовностей (ключових компетенцій), які затребувані 
сучасним ринком праці» [8, c. 15]. 

Цінним у цьому напрямі є думка колективу авторів, які вважають, 
що компетентнісний підхід визначає результативно-цільову спрямованість 
освіти, і це, на думку науковця, є його безперечною перевагою над іншими 
традиційними та інноваційними підходами, коли «кінцевим результатом 
навчання є сформованість компетентностей людини, перенесення акцентів 
з рівня знань суб’єктів навчання на їх уміння використовувати інформацію 
для вирішення практичних проблем» [9]. 

Компетентнісний підхід у системі освіти має інноваційний характер 
і протистоїть системі освіти, яка панувала в радянській педагогіці – 
«знання – уміння – навички» (ЗУН), тому він передбачає не конкретну 
обізнаність та інформованість студентів, а успішне розв’язання складних 
проблем, які виникають при засвоєнні нових сучасних комунікативних 
технологій, у відношеннях з іншими людьми, в практичному житті і при 
виборі майбутньої професії. 

Отже, ґрунтуючись на вищевикладених положеннях, під 
компетентнісним підходом у формуванні комунікативної компетентності 
майбутніх медичних сестер у загальному ракурсі ми розуміємо процес 
моделювання результатів освіти як норм якості вищої освіти та як 
результату навчання, у вузькому, змісту комунікативної компетентності 
майбутніх медичних сестер як результату освітньої діяльності.  

Формування різносторонньої особистості майбутньої медичної 
сестри із високим рівнем сформованості комунікативної компетентності 
відповідно до індивідуальних особливостей, якостей, схильностей та 
здібностей передбачає організацію освітнього процесу таким чином, щоб 
врахувати комплекс цих характеристик. Тому особливого значення 
набуває особистісно-орієнтований підхід, як такий, що дозволяє 
врахувати усі ці вимоги. 

Проблемі особистісно-орієнтованого підходу в навчанні 
присвячено низку психолого-педагогічних праць, у яких висвітлено 
загальні та окремі її аспекти: забезпечення сприятливих умов 
формування людини як унікальної особистості І. Бех, М. Левківський, 
В. Сухомлинський та ін.; розробка форм особистісно-орієнтованого 
підходу до навчання В. Андреєв, Л. Деркач, О. Домінський, І. Зимня, 
В. Рибалка та ін.. Цей підхід передбачає особливий освітній процес, 
пов’язаний з постановкою чітких цілей і своїм змістом спрямований на 
розвиток особистості в процесі навчання. Саме орієнтація на особистість 
у процесі навчання у вищому освітньому закладі спрямована на 
особистісний потенціал майбутнього фахівця, на його професійну 
самореалізацію, неповторність, ініціативність, на розвиток у нього 
здатності адаптуватись у складних соціальних і професійних умовах. 
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Особистісно-орієнтовний підхід до навчання розглядає студента як 
особистість, індивідуальність, а не як колективний суб’єкт. Концепція 
особистісно – орієнтованого підходу передбачає опору на особистість у 
процесі навчання, урахування її індивідуальних, фізіологічних, 
психологічних, пізнавальних і вікових особливостей, потреб, рівня 
підготовки й мотивів, а також орієнтацію на інтереси особистості [10]. За 
В. Рибалкою особистісно-орієнтований підхід має низку характеристик: 

1) Особистісно орієнтований підхід має базуватися на цілісному 
науковому уявленні про особистість та концептуальному розумінні її 
психологічної структури, в контексті якої доцільно розглядати психічні 
функції, якості, властивості школяра у взаємозв’язку між собою. У 
педагогічній психології це важливо для адекватного розуміння природи 
особистості дитини, подолання однобічності, характерної для її розвитку 
в умовах традиційного навчально-виховного процесу, для формування 
повноцінного ставлення до особистості школяра та для встановлення 
розвиваючих взаємин між учителем та учнем, які сприяють розвиткові; 

2) Поряд з концептуальним уявленням про особистість, необхідним 
компонентом особистісно орієнтованого підходу до виховання має 
слугувати спеціальний психодіагностичний інструментарій, який 
дозволяє здійснювати всебічне пізнання особистості конкретного учня. У 
контексті особистісно орієнтованого підходу це означає пізнання не 
окремих властивостей особистості, а їхнього взаємозв’язку, їхньої 
достатньо цілісної сукупності: адже саме таке поєднання психічних 
властивостей утворює своєрідність особистості дитини. До вказаного 
інструментарію мають належати різноманітні методи психодіагностики, 
консультування, профілактики, тренінгу тощо. Тут йдеться про певну 
систему, упорядкований комплекс методів, який слід будувати на основі 
психологічної структури моделі особистості; 

3) Особистісно орієнтований підхід має бути у певний спосіб 
втілено у навчально-виховний процес, у його зміст та методи в 
загальноосвітній школі [11, с. 12]. 

В свою чергу, особистісно-орієнтований підхід передбачає 
максимальний розвиток індивідуальних особливостей особистості через 
залучення її до різних видів діяльності, забезпечує активізацію процесів 
саморозвитку, самоосвіти, самовиховання; передбачає посилення уваги до 
внутрішнього світу індивіда з одного боку – орієнтацію освітнього 
процесу на загальну мету – розвиток особистості, взаємодія всіх учасників 
навчально-виховного процесу, а з іншого – шлях реалізації цієї мети [12]. 

Отже, організація навчального процесу в контексті особистісно-
орієнтованого підходу у вищому медичному навчальному закладі освіти 
передбачає орієнтацію на особистість студента, його цілі, мотиви, 
уподобання, що забезпечується використанням відповідних методів і 
засобів навчання, а також створення необхідних умов; урахування 
індивідуального досвіду в єдності трьох компонентів – когнітивного 
(знання), операційного (способи виконання дій), аксіологічного 
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(установки, цінності), набутого студентом як суб’єктом пізнання. 
Застосування інтегративного підходу у процесі формування 

комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер уможливлює 
реалізацію у навчально-виховному процесі принципу інтегративності 
знань (в тому числі у площині їхньої міждисциплінарності), педагогічних 
систем, цілей освіти тощо. Цей підхід реалізує принцип 
взаємодоповнюваності природничо-наукової, методичної традиції й 
гуманітарних способів пізнання та принцип здійснення освітнього 
процесу, заснований на взаємному доповненні, комплементарності 
різних форм. Інтеграція у навчальному процесі докорінно змінює зміст та 
структуру сучасного наукового знання, інтелектуально-концептуальні 
можливості окремих наук. Це найважливіший засіб досягнення єдності 
знання у змістовному, структурному, науково-організаційному аспектах. 
Використовуючи можливості інтегративного підходу при розгляданні 
процесу становлення та розвитку професійного рівня свідомості 
медичних працівників, ми забезпечуємо створення простору 
професіоналізації особистості медичної сестри в процесі багаторівневої 
підготовки за інтегрованою групою професійно-орієнтованих дисциплін. 

Питання інтегративного підходу були розглянуті у працях 
О. Вознюка, О. Дубасенюк та ін., які досліджували теоретико-
методологічні основи побудови інтегративної парадигми освіти, 
наголошуючи, що нова освітня парадигма, має бути інтегративною і 
передбачати інтегрування теоретичних засад і практичних результатів 
наукових та педагогічних парадигм і напрямів [13, c.7].  

Проте, як зазначає О. Корніяка інтегративний підхід у професійній 
підготовці потребує створення нової наукової концепції побудови 
системи комплексного навчання на основі програмно-теоретичної, 
інформаційно-технологічної, структурної та функціональної 
взаємообумовленості, що надає їй статусу універсальності в системі 
підготовки фахівців у відповідності до вимог розвитку суспільства [14]. 

Отже, інтегративний підхід у формуванні комунікативної 
компетентності майбутніх медичних сестер передбачає інтеграцію 
теоретичних і практичних засад даного процесу з орієнтацією на кінцевий 
результат з урахуванням усіх компонентів та методологічних підходів. 

Таким чином, аналіз змісту сутності та особливостей вище 
описаних підходів дозволяє глибше поглянути на проблему професійної 
підготовки у закладах вищої освіти та забезпечить методологічну основу 
побудови технології формування комунікативної компетентності 
майбутніх медичних сестер. 
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Поплавська С. Д. Методологічні підходи формування 

комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер 
У статті представлено методологічні засади формування 

комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер як цілісного 
процесу. Метою дослідження, що представлене у статті є виокремлення та 
аналіз методологічних підходів формування комунікативної 
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компетентності майбутніх медичних сестер відповідно до інноваційних 
процесів, що відбуваються у сучасній сфері професійної освіти. Методами 
дослідження є аналіз, синтез, систематизацію та логічне узагальнення для 
вивчення проблематики дослідження. Виокремлено підходи, що 
забезпечують цілеспрямованість та комплексність означеного процесу. 
Виокремлено системний, гуманістичний, компетентнісний, особистісно-
орієнтований та інтегративний підходи, які складають основу процесу 
формування комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер у 
закладах вищої освіти медичного профілю. Представлено характеристики 
кожного із обраних підходів. 

Ключові слова: медична сестра, компетентність, комунікативна 
компетентність, методологія, підхід. 

 
Поплавская С. Д. Методологические подходы формирования 

коммуникативной компетентности будущих медицинских сестер. 
В статье представлены методологические подходы формирования 

коммуникативной компетентности будущих медицинских сестер как 
целостного процесса. Целью статьи является выделение и анализ 
методологических подходов формирования коммуникативной 
компетентности будущих медицинских сестер в соответсвии с 
инновационными процессами, которые происходят в современной сфере 
профессионального образования. Методами исследования определены 
анализ, синтез и логическое обобщение для изучения проблематики 
исследования. Выделены подходы, которые обеспечивают целостность и 
комплексность даного процесса. Определены системный, 
гуманистический, компетентностный, личностно-ориентированный и 
интегративный подходы, как составляющие основу для формирования 
коммуникативной компетентности будущих медицинских сестер в 
высщих учебных учреждениях медицинского профиля. Представлены 
характеристики каждого их представленых подходов. 

Ключевые слова: медицинская сестра, компетентность, 
коммуникативная компетентность, методология, подход. 

 
Poplavska S. Methodological Approaches in Forming Future 

Nurses’ Communicative Competence 
The methodological approaches in forming future nurses’ 

communicative competence as the integral process are presented in the paper. 
The aim of the article lies in defining and consequent analysis of 
methodological approaches of forming future nurses’ communicative 
competence in accordance with innovative processes in the modern 
professional education. Analysis, synthesis and logical generalization were 
chosen to achieve the study goal and deepen into the problem problematicity. 
The approaches which back the integrity and cohesiveness of the given 
process are defined. The system, humanistic, competent, person-oriented and 
integrative approaches were chosen to back future nurses’ communicative 
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competence forming in higher medical educational institutions. Sufficient 
features characterizing each approach are outlined. 

Key words: nurse, competence, communicative competence, 
methodology, approach. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ  

ЛІКАРЯ-ЛАБОРАНТА  
 

Лабораторна діагностика – пріоритетний напрям медичної 
діяльності, який стрімко розвивається в світовій і вітчизняній медичній 
науці і практиці. Дані лабораторних досліджень застосовуються практично 
в кожній галузі медицини для отримання точної і об’єктивної інформації 
про стан організму пацієнта. Сучасна лабораторна діагностика дозволяє 
відповісти на найважливіші питання, які виникають у лікаря під час 
діагностичного і лікувального процесів. При постановці діагнозу дані 
лабораторних досліджень мають вирішальну роль [1, с. 142]. 

Основними аспектами медичної деонтології є взаємовідносини 
медичного працівника з пацієнтом, з родичами пацієнта і медичних 
працівників між собою. Професійне спілкування фахівців з лабораторної 
діагностики має свою специфіку. 

Особливості медичної етики і деонтології в професійній діяльності 
лікаря-лаборанта, зокрема проблема побудови взаємовідносин з 
оточуючими, висвітлені у працях Н. Антипова, А. Головіна, 
Т. Єльчанінової, М. Жарової, О. Залюбовської, Г. Сулейманової, 
С. Ситало та ін. Спираючись на позиції цих вчених з означеної проблеми, 
визначимо особливості професійного спілкування лікаря-лаборанта саме 
у трьох основних його аспектах: 1) взаємовідносини з пацієнтом; 
2) взаємовідносини з родичами пацієнта і 3) взаємовідносини медичних 
працівників між собою. 

Професійне спілкування лаборанта медицини з пацієнтом, як 
правило, короткочасне і має на меті отримання конкретної інформації 
про ті чи інші особливості життєдіяльності організму пацієнта, але при 
цьому повинно здійснюватися у відповідності до сучасних етичних 
принципів і норм діяльності медичних працівників [3].  

Лаборант медицини, як і будь-який медичний працівник, може 
вплинути на об’єктивний стан хворого шляхом впливу на формування 
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внутрішньої картини хвороби пацієнта. В сучасній медицині під 
внутрішньою картиною хвороби розуміють усвідомлення хворим його 
захворювання, відображення в свідомості хворого його захворювання, 
цілісне уявлення хворого про своє захворювання, його психологічна 
оцінка суб'єктивних проявів хвороби. 

У внутрішній картині хвороби розрізняють: чуттєвий рівень, що 
має на увазі хворобливі відчуття хворого; емоційний – реагування 
хворого на свої відчуття; інтелектуальний – знання про хвороби і її 
оцінку, ступінь усвідомлення тяжкості та наслідків захворювання; 
ставлення до хвороби, мотивацію до повернення здоров’я [5, с. 55]. Тому 
вплив медичного працівника повинен включати в себе психологічну 
підтримку хворого в його боротьбі з фізичними стражданнями. 
Особистість медичного працівника, стиль його спілкування, володіння 
навичками психологічної роботи з хворими допомагає останнім 
переносити біль та інші неприємні моменти, пов’язані із захворюванням, 
вселяють надію на успішний результат. 

В той же самий час неправильні манери спілкування і поведінки 
лаборанта, його схильність піддавати сумніву чи заперечувати 
правильність діагнозу лікаря-лікувальника і лікувальних заходів, 
необережні вислови про результати досліджень, аналізів тощо можуть 
призвести до негативних наслідків з погіршенням стану пацієнта [6, с. 33]. 

Загалом, людина, яка вступила у взаємовідносини з медициною, 
часто схильна до впливу негативних факторів, тобто мієлогеній. 
Виділяють наступні види мієлогеній: 

 егогенії – негативний вплив хворого на самого себе, обумовлений, 
як правило, сприйманням хворобливих проявів самим хворим; 

 егортогенії – несприятливий вплив одного хворого на інших 
хворих в процесі їх спілкування, коли хворий пацієнт вірить більше 
іншому хворому, ніж лікарю (особливо шкідливий, коли має місце 
негативна особистісна основа в того, хто здійснює такий вплив); 

 ятрогенії – несприятливий дія на хворого з боку медичних 
працівників в процесі обстеження і лікування. 

Ятрогенії поділяють на наступні види (при цьому слід пам’ятати, 
що можуть бути і «німі» ятрогенії, які виникають в результаті 
бездіяльності): 

1) психогенні розлади, які виникають внаслідок деонтологічних 
помилок медичних працівників (неправильних, необережних 
висловлювань чи дій); 

2) медикаментозні – несприятливі впливи на хворого в процесі 
лікування медикаментами, наприклад побічна дія лікарських засобів, 
алергічні реакції тощо; 

3) маніпуляційні – несприятливі впливи на хворого в процесі 
обстеження або лікування; 

4) комбіновані [5, c. 57–58]. 
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Однією із значимих деонтологічних норм є індивідуальний підхід 
до кожного пацієнта на всіх етапах лікувально-діагностичного процесу. 
Для успішного вирішення цього завдання лікарю-лаборанту необхідно 
володіти знаннями в галузі медичної психології і вміннями застосовувати 
їх у своїй практичній діяльності. Слід зазначити, що медична деонтологія 
визначає професійну поведінку лікаря-лаборанта не тільки в морально-
етичному, а і в функціонально-посадовому і правовому аспектах. Це 
свідчить про те, що невиконання деонтологічних принципів 
засуджується не тільки формами морального впливу, а в деяких випадках 
несе за собою юридичну відповідальність [1, с. 143].  

Як вже зазначалося, безпосередній міжособистісний контакт 
лікарів-лаборантів з пацієнтами хоча і короткочасний, але під час такого 
контакту необхідно створити такі умови, щоб у хворого не виникло 
неприємних вражень, не переривався доброчинний корисний виплив 
іншого медичного персоналу, прагнучого надати максимальну допомогу 
хворому. Лікарі-лаборанти повинні контролювати кожне своє слово, 
знати і розуміти об’єм тієї шкоди, яку вони можуть заподіяти пацієнтам 
при порушенні принципів деонтології [2, с. 24].  

Абсолютно недопустимою в роботі лаборанта є власна трактовка 
отриманих результатів з постановкою діагнозу. Отримані результати 
через ті чи інші причини не завжди повністю відображають протікання і 
тяжкість захворювання. Тому остаточний діагноз визначає тільки лікар-
лікувальник. При появі у лікаря-лаборанта сумнівів в отриманих 
результатів слід повторити обстеження. 

В процесі роботи лаборант медицини спілкується також з родичами 
хворого. Необхідно створювати сприятливий мікроклімат з 
оптимістичним настроєм. Хворих та їхніх родичів необхідно захистити 
від неприємних повідомлень, які можуть розхвилювати, привести в 
збуджений або пригнічений стан. Всіма доступними засобами слід 
підтримувати бадьорий настрій, відволікати від думок про захворювання. 

При взаємовідносинах медичних працівників між собою слід 
наголосити на тому, що метою роботи лікаря-лаборанта є допомога 
лікуючому лікарю в постановці діагнозу, тому він  повинен володіти не 
тільки професійними знаннями і вміннями з клінічної лабораторної 
діагностики, але й питаннями медичної етики і деонтології. Основою їх 
взаємовідносин є субординація [4]. 

Лікарі-лаборанти володіють системою наукових знань і 
спеціальних практичних навичок, які дозволяють їм разом з лікуючими 
лікарями здійснювати профілактику, діагностику захворювань, контроль 
виліковності і реабілітації хворих. Особливістю цієї спеціальності є те, 
що спеціалісти досліджують біологічний матеріал, отриманий під час 
нетривалого контакту з пацієнтом. При виконанні своїх обов’язків дуже 
важливо зберігати гуманність, сердечність, доброту, увагу і чуйність до 
оточуючих, тобто основні моральні якості, якими повинен володіти 
кожен медичний працівник [2, с. 24]. 
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Не допускається у присутності хворого обговорювати і критикувати 
професійний рівень лікарів та інших медичних працівників. 

Отже, професійна етика вчить медичних працівників засвоювати 
норми відповідного відношення до пацієнтів, їх родичів, колег по роботі. 
Ситуації, які виникають в практичній діяльності лікарів-лаборантів 
щодня, не можуть регламентуватися виключно інструкціями. Необхідно, 
щоб кожен медичний працівник, який працює в сфері лабораторної 
медицини, знаючи основи медичної етики і деонтології, володів вмінням 
знайти найбільш правильну в конкретному випадку поведінку [1, с. 143]. 

У зв’язку з різноманіттям індивідуальних особистісних 
особливостей пацієнтів медичний працівник повинен обирати і 
ефективно застосовувати найбільш підходящу для кожного конкретного 
випадку модель взаємодії з пацієнтом. Відносини з колегами повинні 
будуватися на принципах поваги особистості колеги, взаємодопомоги, 
доброзичливості, мати на меті виконання справи найкращим чином. 
Об’єднуючим медичних працівників моральним мотивом повинно бути 
благо хворого, і в більш широкому сенсі – благо кожної людини (родича, 
хворого, колеги) [3].  

Виходячи з вищезазначеного, основне завдання медичного 
працівника, зокрема лікаря-лаборанта, полягає у самовдосконаленні, яке 
стосується не тільки покращення своїх знань, умінь і навичок у галузі 
медицини, в й самовдосконалення в моральній сфері – покращення 
власних особистісних якостей, які допомагають створення сприятливого 
психологічного клімату під час спілкування з пацієнтом, його родичами, 
колегами по роботі. Визначення особливостей реалізації цього завдання, 
є перспективою подальших досліджень.  
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метод. пособ. / Г. П. Сулейманова / Под ред. А. Ю. Чернова – Волгоград, 
ВолГУ, 2009. – 97 С. 

 
Степаненко В. В., Івченко А. В. Основні аспекти професійного 

спілкування лікаря-лаборанта 
У статті розкрито особливості професійного спілкування лікаря-

лаборанта у трьох основних аспектах: взаємовідносини з пацієнтом, 
взаємовідносини з родичами пацієнта і взаємовідносини медичних 
працівників між собою. Зазначено, що професійне спілкування лаборанта 
медицини з пацієнтом, як правило, короткочасне і має на меті отримання 
конкретної інформації про ті чи інші особливості життєдіяльності 
організму пацієнта. Однією із значимих деонтологічних норм є 
індивідуальний підхід до кожного пацієнта на всіх етапах лікувально-
діагностичного процесу.  

В процесі роботи лаборанта з родичами хворого необхідно 
створювати сприятливий мікроклімат з оптимістичним настроєм, 
захистити їх та хворого від неприємних повідомлень, які можуть 
розхвилювати, привести в збуджений або пригнічений стан.  

При взаємовідносинах медичних працівників між собою основною 
метою роботи лікаря-лаборанта є допомога лікуючому лікарю в 
постановці діагнозу. Об’єднуючим медичних працівників моральним 
мотивом повинно бути благо хворого, і в більш широкому сенсі – благо 
кожної людини (родича, хворого, колеги). 

Ключові слова: професійне спілкування, пацієнт, родич пацієнта, 
колега, лабораторна діагностика, лікар-лаборант  

 
Степаненко В. В., Ивченко А. В. Основные аспекты 

профессионального общения врача-лаборанта 
В статье раскрыты особенности профессионального общения врача-

лаборанта в трех аспектах: взаимоотношения с пациентом, 
взаимоотношения с родственниками пациента и взаимоотношения 
медицинских работников между собой. Указано, что профессиональное 
общение лаборанта медицины с пациентом, как правило, 
кратковременное и основная его цель – получение конкретной 
информации о тех или иных особенностях жизнедеятельности организма 
пациента. Одной из значимых деонтологических норм является 
индивидуальный подход к каждому пациенту на всех этапах лечебно-
диагностического процесса.  

В процессе работы лаборанта с родственниками больного 
необходимо создать благоприятный микроклимат с оптимистическим 
настроем, защитить их и больного от неприятных сообщений, которые 
могут разволновать, привести к возбужденному или подавленному 
состоянию.  
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При взаимоотношениях медицинских работников между собой 
основная цель работы врача-лаборанта – помощь лечащему врачу в 
постановке диагноза. Объединяющим медицинских работников 
моральным мотивом должно быть благо больного, и в более широком 
смысле – благо каждого человека (родственника, больного, коллеги). 

Ключевые слова: профессиональное общение, пациент, родственник 
пациента, лабораторная диагностика, врач-лаборант. 

 
Stepanenko V., Ivchenko A. Basic Aspects of Professional 

Communication of a Doctor-Laboratory Assistant 
The article describes the features of professional communication 

laboratory doctors in three main aspects: the communication with the patient, 
communication with family of patients and medical personnel communication 
between them. It is indicated that the professional communication of the 
laboratory assistant with the patient, as a rule, is short-term and its main goal 
is to obtain specific information about certain features of the vital activity of 
the patient's body. One of the important deontological norms is an individual 
approach to each patient at all stages of the medical-diagnostic process. 

In the process of work of the laboratory assistant with the relatives of the 
patient, it is necessary to create a favourable microclimate with an optimistic 
attitude, to protect them and the patient from unpleasant messages that can 
lead to an excited or depressed state. 

At mutual relations of medical workers among themselves the basic 
purpose of work of the doctor-laboratory assistant - the help to the attending 
physician in statement of the diagnosis. Combining the medical workers with 
moral motivation should be the benefit of the patient, and in a broader sense - 
the benefit of every person (relative, patient and colleague). 

Key words: professional communication, patient, relative of a patient, 
colleague, laboratory diagnostics, doctor-laboratory assistant. 
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ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
УДК 371.125.8:364-43  

 
І. М. Веретенко 

 
КОГНІТИВНО-ІНФОРМАЦІЙНА ПАРАДИГМА СОЦІАЛЬНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 
Цілісність професійної діяльності, її відповідність соціальним, 

політичним, економічним, культурним змінам, що відбуваються в 
українському суспільстві, будується на певних теоретичних засадах. 
Одними з таких засад у соціально-педагогічній практиці є «парадигми» 
соціально-педагогічної роботи, що означає нові підходи до 
функціонування системи освіти.  

Одним із таких підходів у соціально-педагогічній роботі є 
когнітивно-інформаційна парадигма (з англ. сognition – знання, пізнання) 
яка базується на придбанні, організації та використанні знань 
особистістю. Але знання не можуть виступати тільки сукупністю будь-
яких відомостей (декларативні знання), вони мають програмувати, 
проектувати майбутню поведінку особистості (процедурні знання) у 
відповідності до когнітивних процесів (мислення, усвідомлення, 
судження) та враховувати процеси реальності, які постійно змінюються. 

Знання при цьому розглядаються як особлива форма існування і 
систематизації результатів інформаційної діяльності особистості. Рівень 
знань, за твердженням О. Бухтатого, порівнюють з об’єктивною 
реальністю та адекватним віддзеркаленням зовнішнього і внутрішнього 
світу в свідомості індивіда у формі уявлень, понять, думок, теорій 
тощо [1]. 

Англійський дослідник Б. Бернс стверджує, що знання 
розподіляються в соціальній системі, і кожен її учасник знає про правила, 
норми, цінності, які в ній прийняті. На його думку, люди не завжди 
відчувають тиск норм, але вони завжди знають про них і по можливості 
їх враховують у своїй поведінці [10]. 

Людська поведінка, згідно соціально-когнітивної теорії канадського 
вченого А. Бандури, здебільшого засвоюється шляхом ідентифікації себе 
з іншою особою та успадкування її поведінки через спостереження та 
наслідування. На підставі численних досліджень, учений дійшов 
висновку, що людям не завжди потрібний для научіння власний досвід, 
вони можуть учитися і на чужому досвіді. Особистість має схильність 
слідувати і підкорятися особам, яких вона сприймає як носіїв зразків 
(«патернів») соціальної поведінки («соціальні моделі»). За допомогою 
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вербальних і образних репрезентацій особистість аналізує, моделює і 
зберігає чужий досвід, який може стати орієнтиром для майбутньої 
поведінки. Особливу роль у формуванні патернів поведінки відіграють 
засоби масової інформації, які поширюють символічні «соціальні 
моделі» в широкому соціальному просторі. Важливими є результати 
дослідження процесу формування особистості, проведені А. Бандурою, 
які показали, що діти, як правило, імітують спочатку дорослих, а згодом 
однолітків, чия поведінка призвела до успіху. Іноді діти копіюють навіть 
ту поведінку, яка не мала успішного наслідку, тобто вони засвоюють нові 
соціальні моделі поведінки «про всяк випадок», тобто вчяться на досвіді. 

Соціально-когнітивна теорія А. Бандури базується на з’ясуванні 
принципів і закономірностей прояву різних механізмів, форм і структур, за 
допомогою яких розвивається і закріплюється пристосування людини до 
навколишнього середовища [7]. Використання теорії соціального научання 
у соціально-педагогічній роботі загальноосвітніх навчальних закладів 
передбачає позитивний результат від залучення однолітків до 
профілактики шкідливих звичок, асоціальної поведінки тощо. 
Опосередкований досвід дозволяє отримати знання за допомогою 
спостереження за подіями та людьми. Позитивний вплив на модель 
поведінки можливий у разі збігу вікових даних, статі та інших фізичних 
характеристик. Тобто, застереження лідерів груп однолітків більш 
переконливі для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, ніж людей 
іншої вікової категорії, куди відносяться батьки та вчителі. І їх заохочення 
чи покарання недостатні для того, щоб навчити дитину новій поведінці. 

Схожою є теорія фреймів М. Мінського, яка передбачає, що знання 
про світ необхідно уявляти як структуровані дані, що мають стереотипні 
ситуації. Тому, «людина, намагаючись пізнати нову для себе ситуацію 
або по-новому поглянути на вже звичні речі, вибирає зі своєї пам’яті 
деяку структуру даних (образ, прототип), що називається «фреймом» з 
таким розрахунком, щоб шляхом зміни в ній окремих деталей («слотів») 
зробити її придатною для розуміння» та узгодженою з реальністю [5, 
с. 8]. Теорія фреймів дає розуміння особливостей людського мислення, 
можливість прогнозуванню, пошуку вирішення завдань чи ситуацій, 
плануванню своєї діяльності. 

Досліджуючи поведінку людей, Е. Берн створив теорію 
трансактного аналізу: у кожної людини існують набори, «зразки 
поведінки», які вона використовує в тих чи інших ситуаціях і які 
пов’язані із станами свідомості, «Я-станами». Кожен із цих станів має 
свій набір слів, почуттів, поз, жестів. Трансакт – це вербальне або 
невербальне спілкування як мінімум двох людей. У випадку правильного 
розуміння особистістю трансакту, швидко настає усвідомлення причин 
конструктивного або диструктивного спілкування [7]. 

Теорія Д. Роттера доповнює соціально-когнітивну теорію 
А. Бандури, підкреслюючи взаємодію людини і її оточення. Д. Роттер у 
своїй теорії соціального научання вважав, що думати і передбачати є 
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унікальною здатністю людини. За його переконанням, прогнозуючи 
певну поведінку людини в конкретній ситуації, необхідно брати до уваги 
такі мотиваційні та когнітивні фактори (сприйняття, очікування і 
цінності): поведінка людини цілеспрямована, тобто люди прагнуть 
рухатися до очікуваної мети, що «основним типам поведінки можна 
навчитися в соціальних ситуаціях і це пов’язано з потребами, які 
вимагають задоволення через взаємодію з іншими людьми» [8]. 

На підтримці балансу між вимогами середовища та ресурсами, які 
задовольняють їх, наголошується у когнітивній теорії стресу та копінгу 
(від англ. coping – справлятися) Р. Лазауруса. Копінг-стратегії 
розглядаються як об’єднання когнітивних та поведінкових зусиль 
особистості. Дослідником описується копінг, спрямований на 
послаблення впливу стресу, складної ситуації, на управління ними, 
прийняття виважених рішень у кризових ситуаціях, пристосування 
людини до вимог ситуації та емоційний копінг, спрямований на 
стабілізацію емоційного стану людини [11]. 

Впоратися з зовнішнім тиском на особистість та здобути 
стресостійкість допомагає і теорія соціальної інокуляції В. МакГира. 
Дослідник переконаний: якщо існують засоби впливу на уявлення і 
поведінку людей, то так само мають існувати і механізми, які 
перешкоджають зміні засвоєних принципів, правил і уявлень. В рамках 
використання цієї теорії відбувається навчання людей навичкам протидії 
зовнішньому негативному впливу за рахунок прищеплення соціальних та 
життєвих навичок [12, с. 11]. У соціально-педагогічній роботі 
використовуються профілактичні заходи щодо ризикованої поведінки 
дітей та учнівської молоді (використання таких моделей поведінки, які 
загрожують стану здоров’я та нормальній життєдіяльності). 

Когнітивна теорія гендеру, за переконанням Т. Говорун, узагальнює 
в собі знання того, як у конструктивний спосіб можна досягати 
міжстатевої гармонії на всіх рівнях функціонування суспільства, і, 
навпаки, які засади побудови взаємин статей спричиняють напруження, 
конфлікти, дисбаланс розвитку. Засвоєння гендерних ролей є частиною 
процесу формування моральної свідомості дитини, визрівання її 
розумових здібностей. Згідно з когнітивним підходом гендерні уявлення 
дитини є результатом не лише научання з боку соціального оточення, а й 
розвитку її внутрішнього світу, образу «Я» [2]. 

Зазначаємо, що когнітивні процеси ґрунтуються на інформації, яка 
є джерелом знань, першочерговою потребою у прийнятті рішень і 
поведінці. Дослідники по-різному визначають поняття «інформація». 
Вона є «класичним прикладом суспільного блага, оскільки за своєю 
суттю її споживання є неконкурентним: споживання інформації одним 
суб’єктом не перешкоджає решті споживати її також. З цих міркувань 
інформація є благом, що не обтяжує» [6, с. 17]. Г. Кастлер вважає 
інформацію як випадковий і зафіксований вибір одного варіанта з 
декількох можливих і рівноправних» [4]. О. Халіпова її розглядає як 
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«найцінніший інтелектуальний ресурс у системі життєзабезпечення 
суспільства, найважливішу частину його інтелектуальної власності, 
частка якої дедалі більше зростає в сучасному суспільстві» [9, с. 7]. 
Вчений С. Капіца визначав «інформаційне поле» через зв’язки людства: 
звичаї, навички, знання, що передаються від покоління до покоління під 
час навчання, здобуття освіти виховання індивіда як члена 
суспільства [3]. 

Ґрунтуючись на вищезазначених теоретичних положеннях, 
вважаємо, що провідною ідеєю когнітивно-інформаційної парадигми 
соціально-педагогічної роботи є засвоєння інформації, яка виступає 
підґрунтям знань у соціальній поведінці особистості. 

Соціально-педагогічна робота закладів загальної середньої освіти в 
рамках когнітивно-інформаційної парадигми має бути спрямована на 
навчання дітей уміло працювати з інформацією – підвищувати 
інформаційну грамотність, зокрема, у питаннях: про процеси та явища, 
що відбуваються у власній школі і системі освіти, державі і суспільстві; 
про права та обов’язки учня; про норми і вимоги шкільного життя, які 
пов’язані з участю у шкільному самоврядуванні, суспільному житті. 

Збирати, вміти обробляти, аналізувати, систематизувати та 
поширювати інформацію є важливою передумовою соціального розвитку 
дитини. Слід також зауважити, що розвиток новітніх інформаційних 
технологій створює необмежені можливості щодо поширення інформації 
у віртуальному просторі. Поряд з перевагами такого процесу (збільшення 
об’єму та швидкості отриманої навчальної інформації, культурного 
самовдосконалення, ознайомлення з традиціями різних країн, 
спілкування, обговорення різноманітних проблем тощо) спостерігаються 
й потенційні загрози щодо життєдіяльності дітей та їхніх родин 
(неправдива інформація, кібербулінг, кіберсуїцид, порнографія, в тому 
числі й дитяча, насильство і т. і.). Надання інформації про ризики та 
правила поведінки у віртуальному інформаційному просторі, про 
адекватне реагування у ризикованих ситуаціях, про контролювання 
особистих емоцій у соціальних мережах є надзвичайно важливим 
завданням соціально-педагогічної роботи загальної середньої освіти. 

Основою когнітивно-інформаційної парадигми у соціально-
педагогічній роботі закладів загальної середньої освіти є набуття учнями 
емоційного інтелекту (ідентифікація емоцій, розуміння їх, знання з 
можливості керування ними) та соціального інтелекту (визначення своєї 
позиції відносно соціальної дійсності, свого місця в структурі соціальних 
відносин, здатність правильно розуміти свою поведінку і поведінку 
інших людей у соціальному середовищі, враховуючи реальні та 
потенційні соціальні ролі особистості у кожній зі сфер суспільного 
життя). Проте, при застосуванні в соціально-педагогічній роботі суто 
когнітивно-інформаційної парадигми завжди актуальною буде проблема 
відриву знань від уміння їх використовувати. 
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Веретенко І. М. Когнітивно-інформаційна парадигма соціально-

педагогічної роботи в закладах загальної середньої освіти 
У статті схарактеризовано основні теоретичні положення, які є 

підґрунтям когнітивно-інформаційної парадигми. Представлено 
соціально-когнітивну теорію, теорію фреймів, теорію трансактного 
аналізу, теорію соціального научання, когнітивну теорію стресу та 
копінгу, теорію соціальної інокуляції, когнітивну теорію гендеру. 
Проаналізовано поняття «знання» та «інформація». Окреслено можливі 
переваги та загрози у процесі роботи учнів з інформацією. Визначено 
передумову соціального розвитку дитини. Розкрито можливості 
використання базових положень когнітивно-інформаційної парадигми 
відповідно до завдань соціально-педагогічної роботи з учнями. 

Ключові слова: когнітивно-інформаційна парадигма, теорія, заклади 
загальної середньої освіти, соціально-педагогічна робота, учні, знання, 
інформація. 

 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 260

Веретенко И. М. Когнитивно-информационная парадигма 
социально-педагогической работы в учреждениях общего среднего 
образования 

В статье охарактеризованы основные теоретические положения, 
которые являются основой когнитивно-информационной парадигмы. 
Представлены социально-когнитивная теория, теория фреймов, теория 
трансактного анализа, теория социального научения, когнитивная теория 
стресса и копинга, теория социальной инокуляции, когнитивная теория 
гендера. Проанализированы понятия «знание» и «информация». 
Определены возможные преимущества и недостатки в процессе работы 
учащихся с информацией. Определены предпосылки социального 
развития ребенка. Раскрыты возможности использования базовых 
положений когнитивно-информационной парадигмы в соответствии с 
задачами социально-педагогической работы с учащимися. 

Ключевые слова: когнитивно-информационная парадигма, теория, 
учреждения общего среднего образования, социально-педагогическая 
работа, ученики, знания, информация. 

 
Veretenko I. Cognitive-Informational Paradigm of Social and 

Pedagogical Work in Institutions of General Secondary Education 
The article outlines the main theoretical positions that are the basis of the 

cognitive-information paradigm. Socio and cognitive theory, frame theory, 
theory of transactional analysis, theory of social learning, cognitive theory of 
stress and coping, theory of social inoculation, cognitive theory of gender are 
presented. The concepts of «knowledge» and «information» are analyzed. The 
possible advantages and disadvantages in the work of students with 
information are identified. The prerequisites for the child's social development 
are determined. It is determined that the leading idea of the cognitive-
information paradigm of social and pedagogical work is the assimilation of 
information that serves as the basis of knowledge in social behavior of the 
individual. The basis of the cognitive-information paradigm in the social and 
pedagogical work of institutions of general secondary education is the 
acquisition of emotional and social intelligence by students. The possibilities 
of using the basic provisions of the cognitive and information paradigm in 
accordance with the tasks of social and pedagogical work with students are 
revealed.  

Key words: cognitive and information paradigm, theory, institutions of 
general secondary education, social and pedagogical work, students, 
knowledge, information. 
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УДК 37.013.001.76 
 
В. В. Докучаєва 

 
СИНГУЛЯРНА ТРАЄКТОРІЯ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ЯК 
СФЕРА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ІНЖИНІРИНГУ 
 
Питання виховання творчої особистості, що є довічними для 

педагогічної науки і практики, особливо доводять свою актуальність у 
сучасних умовах, коли навколишній світ усе відчутніше виявляє його 
синергетичну природу – через множинність, розгалуженість, нелінійний 
та складнопрогнозований характер реальних соціальних процесів, що в 
ньому відбуваються. 

Планування стратегії життя особистості, його якнайкращого 
сценарію й озброєння алгоритмами їх подальшого втілення є завданнями 
соціалізації особистості. Утім, ми вважаємо, що в траєкторії зростання, 
становлення й розвитку останньої необхідно виокремлювати соціальну 
(універсальну) та індивідуальну (сингулярну) складові – з огляду на те, 
що кожна з них має власний генезис, а отже, детермінує зміни в різних 
аспектах особистості. Та якщо в неускладнених умовах соціальної 
ситуації розвитку результатом має бути соціалізована особистість з 
розвинутою індивідуальністю, то в умовах комбінованих (здебільшого – 
деструктивних) зовнішніх впливів акценти на соціальних та 
індивідуальних складових особистості можуть суттєво зміщуватися – від 
одного полюсу до іншого, аж до повного нівелювання структурних ознак 
за одним з вищеназваних аспектів особистості. За таких обставин 
суб’єкт, як система, що розвивається, набуває неврівноваженого стану, 
що суттєво ускладнює процес подальшого розвитку й навіть робить його 
непередбачуваним. 

Проте, надання керованого впливу на процес розвитку, а далі – й 
саморозвитку особистості уможливлюється зверненням до такої галузі 
гуманітарного знання, як соціально-педагогічне проектування, що на 
рівні обслуговування потреб практики частіше подається як соціально-
педагогічний інжиніринг. Отже, метою статті ставимо таке: через 
з’ясування сутності сингулярної траєкторії розвитку особистості 
обґрунтувати можливість її прогнозування (коригування) на основі 
використання процедур соціально-педагогічного інжинірингу. 

Розгляд розвитку особистості як соціально-педагогічної проблеми 
потребує співвіднесення цього процесу з процесом соціалізації. Це 
можливо здійснити двома шляхами (у залежності від позиції дослідника 
щодо середовища розвитку особистості), а саме: 1) у спосіб 
педагогізації соціального середовища; 2) у спосіб соціалізації освітнього 
(педагогічного) середовища особистості. Є очевидним, що в першому 
випадку коригувальним стає педагогічний вплив; у другому – навпаки – 
соціалізаційний. 
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Соціалізованість, як результат соціалізації, тобто – цілеспрямованого 
впливу на особистість, передбачає її інтеграцію до соціуму, але в 
граничному прояві означатиме повне «розчинення» особистості у 
соціальному середовищі. Протиставити такому стану можна лише 
сингулярний стан особистості. У філософії сингулярність означає 
єдиничність істоти, події. Ми уводимо поняття «сингулярний (лат. – єдиний, 
окремий) стан особистості», з яким пропонуємо пов’язувати особливий 
стан суб’єкта, якого він здатен набути у процесі свого розвитку. 

Але ж особливим є і власне процес становлення й розвитку 
особистості, що здійснюється в умовах відкритого середовища, який 
зумовлюється низкою чинників, що детермінуються педагогічною 
системою (яка, за формальними ознаками, є відносно закритою, або 
«відкрито-закритою») й зовнішнім соціальним середовищем (що є 
відкритою системою). Соціально-педагогічна система є наслідком 
взаємодії педагогічної й соціальної систем та приналежних їм середовищ. 
Як системний, але ж, водночас, і синергетичний об’єкт, що є чутливим до 
зовнішніх впливів, а отже, й таким, що піддається керуванню, соціально-
педагогічна система, насамперед, постає як об’єкт цілеспрямованого 
створення – у межах соціально-педагогічного проектування. 

У нашому дослідженні, яке присвячене проблемі проектування 
інноваційних педагогічних систем [2], соціально-педагогічне 
проектування подається як різновид освітнього проектування. Ми 
погоджуємося з О. Заїр-Бек, яка поняття «педагогічне проектування» 
пов’язує з «творчістю як створенням й реалізацією задумів, спрямованих 
на вдосконалення освіти, її розвиток і перетворення в конкретних 
умовах» [3, с. 25]. Виходячи з того, що «прикладні дослідження 
об’єднуються за функціональним принципом», автор пропонує 
розрізняти проектування «за характером завдань, що потрібно 
вирішувати під час перетворення освітніх систем». Тобто, якщо виникає 
необхідність розв’язання педагогічних завдань, то слід говорити про 
педагогічне проектування; якщо ж «потрібно вирішувати завдання більш 
високого рівня – соціального, то й проектування можна вважати 
соціальним». У випадку, коли соціальне проектування здійснюється в 
галузі освіти, пропонується «виділяти один із його напрямків – 
соціально-педагогічне проектування» [3, с. 31]. 

Загалом, у визначенні сутності соціально-педагогічного 
проектування ми ґрунтуємося на розумінні його як феномена, що 
пов’язаний з цілеспрямованими перетвореннями в соціумі, який виникає 
внаслідок взаємодії нових тенденцій у розвитку педагогічної теорії та 
інноваційної педагогічної практики й реалізується через постановку 
конкретних соціально-педагогічних завдань. 

Засобом розв’язання останніх і, водночас, продуктом соціально-
педагогічного проектування постає соціально-педагогічна система, яка 
утворюється поетапно, що в процесуальному відношенні може бути 
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подано як алгоритм (технологія) проектування інноваційних 
педагогічних систем [1, с. 119–120; 1, с. 138–139]. 

Утім, суттєвим моментом соціального, освітнього (педагогічного) 
й, зокрема, соціально-педагогічного проектування є визначення 
принципів, на яких ґрунтуватиметься майбутня інноваційна педагогічна 
система. У межах розробки концепції проектування інноваційних 
педагогічних систем [2] нами, з урахуванням вимог нової соціальної 
реальності, було накреслено пріоритети соціального виховання в 
сучасному освітньому просторі й сформульовано у вигляді таких 
принципів [2, с. 170–171]: 

Перший принцип: збагачення особистого простору вихованця. 
(Ідеться про середовище помешкання й освітнє середовище – в тому їх 
розумінні, як вони мають трактуватися відповідно до екопсихологічного 
підходу.) 

Другий принцип: урізноманітнення видів діяльності, що є 
оптимальним для суб’єкта. (Очевидно, є частковим відносно принципу 
педагогічної доцільності). 

Третій принцип: управління й психологічно-педагогічна підтримка в 
організації всіх аспектів життєздійснення особистості вихованця. 
(Передбачає визначення пропорційного співвідношення керуючих засобів 
та засобів самокерування – адекватно ступеню суб’єктності вихованця). 

Четвертий принцип: самостворення особистості. (Психолого-
педагогічне сприяння в опануванні навичок самоуправління й технологій 
творчого розв’язання завдань у різних сферах життєдіяльності). 

П’ятий принцип – синергетичності суб’єкта – полягає в 
наступному. Для налагодження продуктивних зв’язків особистості із 
зовнішнім світом необхідною умовою є прояв її екзистенції, або 
внутрішнього «я»; з іншого боку, автентичність, цілковитість «Я-образу» 
людини безпосередньо залежить від якості зв’язків із оточуючим 
середовищем. Звідси – надзавдання: людина має бути не лише 
ініціатором, а саме проектувальником власного життя, аби зробити 
процес життєздійснення не лише насиченим, але й гнучким 
(перешкодостійким, рефлексивним), із «прозорою», соціально 
сприйнятною траєкторією,  тобто, вона має поєднувати в собі 
властивості цілеспрямованої й відкритої систем [1, с. 135]. 

Ми пропонуємо саме принцип № 5 вважати «базовою рамкою» для 
визначення сутності сингулярного стану особистості. Зміст цього 
принципу, що викладений нами вище, уможливлює розуміння сенсу 
сингулярної траєкторії розвитку особистості. Відтак, попередні чотири 
принципи можуть слугувати умовами забезпечення п’ятого принципу, – 
як такого, що є системоутворювальним у поданій сукупності. Оскільки 
викладені вище принципи є концептуально задекларованими й 
верифікованими в експериментальних умовах, а отже, є науковим 
інструментом, з’ясуємо, у який спосіб останній може бути 
перетворений на ефективний інструмент соціально-педагогічного 
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інжинірингу, – з урахуванням того, що наведені принципи містять 
сутнісні характеристики феномена сингулярності. 

Виходячи з того, що загальний сенс організації в освітньому 
просторі таких процедур, як проектування, управління, інжиніринг, 
полягає в наданні коригуючого (оптимізуючого) впливу на перебіг та 
результат певного освітнього процесу, то, як завдання, що постає перед 
дослідником, будемо розглядати визначення механізму цього впливу, який 
для кожної з названих процедур є специфічним. Підкреслимо, що в 
даному випадку об’єктом впливу постає сингулярний стан особистості й 
подальша траєкторія розвитку особистості в цьому стані. (Інакше 
кажучи, сингулярність, як певний стан особистості, є прогнозованим 
результатом освітнього процесу, а траєкторія розвитку особистості – 
стратегією, що веде до цього результату). 

Отже, якщо розглядати життєвий цикл (ЖЦ) інноваційної 
педагогічної системи (ІПС), то по відношенню до нього, сукупність 
суттєвих ознак (рис, характеристик тощо) є або вихідною моделлю ІПС, 
або її значущою частиною. У загальному випадку, ця сукупність ознак 
розглядається як нова ідея, що також проходить через власний життєвий 
цикл, який збігається з ЖЦ інноваційної педагогічної системи. Оскільки 
завданням проектувальника є збереження інноваційної педагогічної 
системи (базової моделі або моделей підсистем) упродовж процесу 
проектування (аж до моменту перевірки її життєздатності), то й, у випадку 
з вищеозначеною сукупністю ознак, що вирізнятимуть таку якість 
особистості як сингулярність, також ставимо завдання щодо збереження 
сукупності ознак як нової ідеї, життєвий цикл якої узагальнено можна 
подати у вигляді схеми «виникнення ідеї – перетворення ідеї на 
концептуальну модель – верифікація ідеї (моделі ІПС)». 

У численних алгоритмах проектування, що існують на цей час, 
відтворено логічну процедуру дослідження наукової проблеми – від 
моменту її виникнення – до створення проекту для її розв’язання 
(Н. Грачов, О. Заїр-Бек, В. Радіонов, О. Саранов, В. Ясвін та ін.). Ми 
пропонуємо розроблений нами алгоритм проектування інноваційних 
педагогічних систем [1, с. 119–120] – як такий, що докладно відображує 
ЖЦ нової ідеї (у вигляді ІПС) та подає цей процес через такі його етапи: 
1) аналітико-діагностувальний; 2) цілеутворювальний; 3) стратегічно-
прогнозувальний; 4) концептуально-створювальний; 5) організаційно-
уточнювальний; 6) експериментально-технологічний; 7) рефлексивно-
оцінювальний; 8) оформлення; 9) експертно-оцінювальний [2, с. 119–120]. 

Отже, з’ясовуючи сенс впливу процедури проектування на нову 
ідею, якою, в даному випадку, постає сутнісна характеристика 
сингулярного стану особистості, можна говорити, що за рахунок 
процесу проектування досягається забезпечення життєвого циклу цієї 
ідеї – у таких його ключових фазах: пошукова; теоретичної розробки; 
конструювання; технологічна; моніторингу й оцінки [1, с. 121]. У такий 
спосіб отримує реалізацію положення концепції проектування 
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інноваційних педагогічних систем – щодо можливості управління 
інноваційною педагогічною системою на проектувальній (ідеальній) 
стадії її існування [1, с. 19]). 

Наступна стадія – постпроектувальна, також піддається впливу 
засобами процедури проектування – у вигляді прогнозування розвитку 
інноваційної педагогічної системи, що спирається на особливості 
розвитку систем цього класу й передбачає вивчення макроджерел, або 
проблемних локусів, цього процесу [1, с.172-198]. 

Утім, у випадку прогнозування сингулярної траєкторії розвитку 
особистості ми говоримо про соціально-педагогічне прогнозування, 
тобто – надання впливу через механізми соціально-педагогічного 
інжинірингу. З урахуванням розвідок у галузі соціального виховання, 
креативної педагогіки, психології творчості, педагогічного менеджменту 
тощо та ґрунтуючись на концепції проектування інноваційних 
педагогічних систем [2], пропонуємо орієнтовну послідовність дій 
дослідника, що, на наш погляд, є доцільними в логіці побудування 
сингулярної траєкторії розвитку особистості:  

1) діагностика індивідуальних якостей особистості, що 
соціалізується, та її сутнісних сфер з метою вибору засобів, спрямованих 
на її індивідуальний розвиток; 

2) визначення ефективності впливу фронтальних підходів на 
індивідуальність особистості; 

3) вибір спеціальних засобів соціально-педагогічного впливу на 
особистість з метою оптимізації розвитку індивідуальності; 

4) занурення в розвивальне середовище особистості, 
інтенсифіковане спеціальними засобами для її індивідуального сходження;  

5) моніторинг позитивних змін у системі індивідуальних якостей 
особистості, що розвивається; 

6) надання можливості самостійного вибору особистістю способів 
її участі у соціальній діяльності, а також – вибору сфери її саморозвитку; 

7) діагностика результатів сполученого впливу засобів соціально-
педагогічного менеджменту й самоменеджменту в процесі 
індивідуального зростання особистості; 

8) корекція проблемних ділянок сингулярної траєкторії розвитку 
особистості. 

Отже, на підставі викладеного вище вважаємо можливим наступне 
резюме. 

Проблема створення сингулярної траєкторії розвитку особистості є 
актуальною сьогодні, коли процес соціалізації ускладнюється 
деструктивними явищами зовнішнього середовища. Розгляд особистості, 
що розвивається, як суб’єкта соціалізації й, водночас, індивідуальності, 
подає її як відкриту систему, що містить системні (у внутрішніх зв’язках) 
та синергетичні (у взаємодії із зовнішнім оточенням) риси. Тому, як 
прийнятне методологічне підґрунтя для розробки сингулярної траєкторії 
розвитку особистості, ми пропонуємо концепцію проектування 
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інноваційних педагогічних систем. При цьому, останню ми наразі 
доповнюємо алгоритмом соціально-педагогічного інжинірингу, що, таким 
чином, дозволяє суттєво підсилити праксіологічний складник (а отже, й 
практичну пристосованість) цієї концепції. 
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Докучаєва В. В. Сингулярна траєкторія розвитку особистості 

як сфера соціально-педагогічного інжинірингу 
У статті автор розглядає можливість створення сингулярної 

траєкторії розвитку особистості, що соціалізується, задля чого уводить до 
обігу, як базове, поняття «сингулярний стан особистості». Через 
з’ясування сутності феномена, що з ним пов’язаний, обґрунтовується, у 
межах розробки сингулярної траєкторії розвитку особистості, 
доцільність використання процедур соціально-педагогічного 
інжинірингу. 

Ключові слова: суб’єкт соціалізації; особистість, що розвивається; 
індивідуальність; стратегія розвитку; сингулярний стан особистості; 
сингулярна траєкторія розвитку особистості; прогнозування; корекція; 
соціально-педагогічний інжиніринг. 

 
Докучаева В. В. Сингулярная траектория развития личности 

как сфера социально-педагогического инжиниринга 
В статье автор рассматривает возможность создания сингулярной 

траектории развития личности, которая социализируется, для чего вводит 
в оборот, как базовое, понятие «сингулярное состояние личности». Через 
выяснение сущности феномена, который с ним связан, обосновывается, в 
рамках разработки сингулярной траектории развития личности, 
целесообразность использования процедур социально-педагогического 
инжиниринга. 

Ключевые слова: субъект социализации; личность, которая 
развивается; индивидуальность; стратегия развития; сингулярное 
состояние личности; сингулярная траектория развития личности; 
прогнозирование; коррекция; социально-педагогический инжиниринг. 
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Dokuchaeva V. Singular Trajectory of the Development of the 
Personality as a Sphere of Social and Pedagogical Engineering 

In the article the author considers the possibility of creating a singular 
trajectory of the development of the personality, who is socialized. The author 
introduces into circulation, as a basic concept, the notion of a "singular state of 
the individual". By clarifying the essence of the phenomenon, which is 
associated with it, the author justified, in the context of developing a singular 
trajectory of the development of the personality, the expediency of using the 
procedures of social and pedagogical engineering. 

Key words: subject of socialization; personality, who is developing; 
individuality; strategy of the development; singular state of a personality; 
singular trajectory of the development of the personality; prognostication; 
correction; social and pedagogical engineering. 
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А. А. Драченко  
 

ВПЛИВ НАСИЛЬСТВА НА ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ СІМ’Ї  
ТА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ  

 
Тема попередження сімейного насильства вже багато років 

знаходиться у актуальності наукових досліджень. У країнах Західної 
Європи і Північної Америки ця проблема більше двох десятиріч 
міститься в полі зору громадськості й тому досліджена набагато краще, 
ніж в Україні. До останнього часу в нашій державі було накладено 
своєрідне табу на обговорення як проблем насильства над дітьми та 
жінками, так і проблем насильства проти особистості в цілому. Окремі 
випадки, що ставали надбанням громадськості, трактувалися як дії 
маніяків або карних злочинців. Лише останніми роками суспільство 
починає усвідомлювати катастрофічні масштаби проблеми.  

Насильство в сім’ї, за даними ЮНЕСКО, існує у будь-якому 
суспільстві, будь-якій культурі, воно передається з покоління в 
покоління, перетворюючи вихованих у насильстві дітей у жорстоких 
дорослих [10, с. 58].  

Аналіз досліджень і публікацій, зокрема робіт В. Бондаровська, 
О. Кочемировська, К. Левченко, Н. Максимова, Ю. Онишко, Т. Цюман, 
В. Гончарова, Т. Журавель, Н. Заверико, І. Звєрєвої, А. Капської, 
В. Петровича, В. Ролінського, І. Трубавіної, Н. Щербак, свідчать, що дана 
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тема є досить актуальною у дослідженнях науковців та все ж це явище є 
ще недостатньо досліджене для подолання насильства в родині. 

Метою статті є аналіз впливу насильства на життєдіяльність сім’ї та 
на розвиток особистості дитини. 

Перші спроби визначення і осмислення проблеми насильства в сім’ї 
були зроблені ще наприкінці ХІХ століття. Всесвітня організація охорони 
здоров’я (ВООЗ) визначила насильство «…як будь-яку поведінку 
всередині стосунків, що може призвести до фізичної, психологічної чи 
сексуальної шкоди, в тому числі: акти фізичної агресії (такі як 
лупцювання, штовхання, копання та биття); психологічні образи (такі як 
залякування, постійне приниження та знущання); примус до сексуального 
контакту (насильницький статевий акт чи змушування до інших форм 
статевих відносин); різноманітні форми контролю поведінки (такі як 
ізоляція особи від її родини та друзів, нагляд за її пересуванням, 
обмеження її доступу до інформації чи допомоги) [7]. 

На думку науковця Н. Платонової насильство є формою прояву 
агресії – тенденцій, які виявляються в реальній поведінці чи фантазії з 
метою завдавання втрат, лиха іншому [3]. 

Виокремлюють такі види насильства в сім’ї: фізичне, психологічне, 
економічне, сексуальне. Кожен вид насильства – самостійна проблема, 
що має специфічні риси. Причини, умови, форми прояву насильства, 
наслідки насильницьких дій в залежності від об’єкта набувають свої 
особливості, які необхідно враховувати як при розробці профілактичних 
заходів, так і при втручанні з метою запобігання небезпечних наслідків 
насильницьких дій в сім’ї. Об’єктом домашнього насильства можуть 
бути будь-які члени родини. Виокремлюють три типи сімейної 
жорстокості: з боку батьків по відношенню до дітей; з боку одного 
чоловіка по відношенню до іншого; з боку дітей та онуків по 
відношенню до літніх родичів.  

Так, згідно даних Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту 
України протягом 2008 року на місцях зареєстровано 71 086 звернень 
щодо насильства в сім’ї, у 2009 р. – 79 859, протягом 2010 – 110 252, а в 
2011 – 120 152 звернення. У 2010 р. 924 звернення надійшло від дітей 
(10 120 дітей постраждали від жорстокого поводження) 100 390 звернень 
від жінок, 8 938 звернень від чоловіків. Найбільше проявів насильства в 
сім’ях у 2010 та 2011 рр. спостерігалося в Дніпропетровській, Донецькій 
областях та у м. Києві [2, с. 27]. За даними Інституту соціологічних 
досліджень НАН України, 68 відсотків жінок в Україні зазнають 
знущання в сім’ях, з них чверть «як правило» або «часто» потерпає від 
побоїв. Майже половина усіх випадків зґвалтувань, більше третини усіх 
навмисних убивств і злочинів із нанесенням тяжких тілесних ушкоджень 
здійснюються в сім’ї. Кожну третю дитину б’ють у сім’ї дуже часто, 
кожну десяту – постійно, кожну п’яту ображають і принижують. Ці 
цифри відображають лише ті випадки насильства в сім’ї, що потрапили 
до уваги державних структур чи правоохоронних органів. Існують докази 
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того, що набагато більша кількість жертв насильства не звертається до 
міліції, чи навіть до своїх близьких родичів [4, с. 34]. 

Порівняно з іншими соціальними інститутами сім’я має певні 
особливості, які істотно впливають на становлення особистості дитини. 
Не менш гострою проблемою є насильство над дітьми, до якого, згідно з 
визначенням запропонованим у 1999 р. ВООЗ, відноситься все, що 
зашкоджує дитині повністю реалізувати свій життєвий і особистісний 
потенціал. Сюди відносяться і активні дії, які мають пряму загрозу для 
дитини (наприклад, фізична і сексуальна агресія), і дії ігнорування і 
відмови дитині в задоволенні її основних потреб (наприклад, зневага до 
дитини, відмова годувати її і ін.) [8, с.8]. 

Вразливість неповнолітніх до насильства пояснюється їх фізичною, 
психічною та соціальною незрілістю, а також залежним (підлеглим) 
становищем по відношенню до дорослих, незважаючи на їх (дорослих) 
статус: є це батьки, опікуни, вихователі чи вчителі. На сьогоднішній день 
в Україні до 35% неповнолітніх систематично застосовуються різні види 
насильства, до того ж психологічне, фізичне та економічне насильства 
відбуваються найчастіше з боку батька, рідше – з боку матері [5, с. 9]. 

Серед причин виникнення жорстокого поводження до дітей можна 
виділити наступні: безробітність або низька матеріальна забезпеченість; 
алкоголізм одного чи обох батьків; самотність чи шлюб, який розпався; 
занадто маленьке житло, що посилює напругу; озлобленість батьків чи 
розчарованість у житті; фізична чи психічна перевтома; незрілість 
батьків; егоїзм батьків, прагнення їх до розваг; відсутність прив’язаності 
до дитини; надмірна вимогливість; народження другої дитини; велика 
кількість дітей; небажана дитина (як привід і примус до укладення 
шлюбу); передчасно народжена в шлюбі дитина, яка дає привід до сварок 
та розриву; позашлюбна дитина як об’єкт виміщення зла на його матір 
(батька); дитина з фізичними та психічними недоліками, від якого хочуть 
позбавитися [9].  

Будь-який вид насильства щодо дітей призводить до тяжких 
наслідків, але об’єднує їх завдання збитків здоров’ю дитини, 
перешкоджання її розвитку чи спричинення небезпеки для її життя. 
Розрізняють наближені та віддалені у часі наслідки насильства щодо 
дітей. До наближених наслідків насильства належать: фізичні травми, 
ушкодження, опіки, переломи, запаморочення, втрата свідомості та 
навіть смерть, а також гострі психічні порушення, страх, гнів, агресія, 
тривога, замкнутість, відмежованість від оточення. У дітей старшого віку 
можливий розвиток важкої депресії з почуттям власної неповноцінності. 
Серед віддалених наслідків насильства щодо дітей виокремлюють: 
порушення фізичного і психічного розвитку дитини, соматичні 
захворювання, психічні розлади, особистісні та емоційні порушення, 
формування девіантної поведінки, соціальні наслідки (труднощі у 
встановленні контактів, соціальна занедбаність, криміналізація 
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поведінки, алкоголізація та наркотизація, деформація загальнолюдських 
цінностей, реплікація насильницької поведінки) [6, с. 201]. 

Діти, що зазнавали жорстокого ставлення до себе, часто відстають у 
рості, масі (або у тому й іншому) від своїх однолітків. Вони пізніше 
починають ходити, говорити, рідше сміються, значно гірше вчаться у 
школі, ніж їх однолітки. У таких дітей часто спостерігаються шкідливі 
звички: смоктання пальців, гризіння нігтів, розгойдування, онанізм. 

Практично всі діти, що постраждали від жорстокого поводження і 
зневажливого ставлення, перенесли психічну травму, у результаті чого 
вони розвиваються з суттєвими особистісними, емоційними і 
поведінковими особливостями, що негативно впливає на їх подальше 
життя. Діти, які зазнали насильства, самі стають агресивними, що 
найчастіше виявляється у поводженні зі слабшими, молодшими за віком 
дітьми, тваринами. Часто їх агресивність проявляється у грі, іноді 
спалахи гніву не мають очевидної причини. 

Діти, які зазнали будь-якого виду насильства, відчувають труднощі 
соціалізації: у них порушені зв’язки з дорослими, відсутні відповідні 
навички спілкування з однолітками, вони не мають достатнього рівня 
знань і ерудиції, щоб завоювати авторитет у школі тощо. Вирішення 
своїх проблем діти, які стали жертвами насильства, часто знаходять у 
кримінальному, асоціальному середовищі. Часто це пов’язано з 
виробленням у них пристрасті до алкоголю, наркотиків. Вони починають 
красти і здійснювати інші протиправні дії. Дівчатка нерідко починають 
займатися проституцією, у хлопчиків може порушуватися статева 
орієнтація. І ті, й інші згодом мають проблеми при створенні власної 
родини, вони не можуть дати своїм дітям достатньо тепла, оскільки не 
вирішені їх власні емоційні проблеми [1, c. 32].  

Для фахівців соціальної сфери, соціальних робітників та соціальних 
педагогів запропоновано напрями та умови для ефективної профілактики 
та подолання сімейного насильства по відношенню до дітей: вивчення 
медико-психологічних та соціально-педагогічних особливостей дітей, 
умов їхнього життя в сім’ї, специфіки мікросередовища; виявлення дітей, 
які стали жертвами сімейного насильства; здійснення профілактичної 
роботи щодо попередження насильства до дітей в сім’ї; здійснення 
правової просвіти школярів та їхніх батьків; розробка й реалізація 
програм реабілітації дітей, які стали жертвами сімейного насильства; 
взаємодія із сім’ями школярів з метою спільного вирішення проблем 
виховання та розвитку дитини; взаємодія з психологами, учителями, 
класними керівниками з метою створення умов для реалізації прав та 
свобод учнів; взаємодія з правоохоронними органами, службами 
соціального захисту, медичними закладами 

Отже, особи, які чинять насильство, намагаються одержати владу та 
контроль над близькими. Особливо це стосується дітей у зв’зку з їх 
особливим статусом у сім’ї. Виокремлюють наближені й віддалені 
наслідки батьківського насильства. До наближених наслідків відносяться 
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фізичні травми та ушкодження. Серед віддалених наслідків виділяються: 
порушення фізичного і психічного розвитку дитини, різні соматичні 
захворювання, особистісні й емоційні порушення та соціальні наслідки. 
Усе вищезазначене потребує організації профілактики насильства у сім’ї. 
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Драченко А. А. Вплив насильства на життєдіяльність сім’ї та на 

розвиток особистості дитини 
В статті розкрито сутність насильства його вплив на 

життєдіяльність родини та розвиток особистості дитини. Представлено 
статистичні дані, які вказують на проблему насильства її актуальності на 
сучасному етапі розвитку суспільства а особливо на теренах України. 
Виокремлено проблему насильства з точки зору Всесвітньої організації 
охорони здоров’я такої даною організацією запропоновано окреме 
визначення насильства по відношенню до дітей. Проаналізовано види, 
причини та детально охарактеризовано наслідки насильства, його вплив 
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на родину. Здійснено акцент на наслідки насильства, всі подальші 
виникаючі проблеми у розвитку дитини, як на фізіологічному так і 
психологічному розвитку, а особливо представлені наслідки жорстокого 
поводження щодо дитини з боку батьків. Також авторами було 
запропоновано напрями для фахівців соціальної сфери щодо ефективної 
профілактики та подолання сімейного насильства щодо дітей.  

Ключові слова: насильство, фізичне насильство, сексуальне 
насильство, економічне насильство, психологічне насильство, наближені 
та віддалені наслідки насильства.  

 
Драченко А. А. Влияние насилия на жизнедеятельность семьи и 

на развитие личности ребенка 
В статье раскрыта сущность насилия его влияние на 

жизнедеятельность семьи и развитие личности ребенка. Представлены 
статистические данные, которые указывают на проблему насилия ее 
актуальность на современном этапе развития общества особенно на 
территории Украины. Выделены проблему насилия с точки зрения 
Всемирной организации здравоохранения такой данной организацией 
предложено отдельное определение насилия в отношении детей. 
Проанализированы виды, причины и подробно охарактеризованы 
последствия насилия, его влияние на семью. Осуществлено акцент на 
последствия насилия, все дальнейшие возникающие проблемы в 
развитии ребенка, как на физиологическом так и психологическом 
развитии, особенно представлены последствия жестокого обращения в 
отношении ребенка со стороны родителей. Также авторами было 
предложено направления для специалистов социальной сферы по 
эффективной профилактике и преодолению семейного насилия в 
отношении детей. 

Ключевые слова: насилие, физическое насилие, сексуальное 
насилие, экономическое насилие, психологическое насилие, 
приближенные и отдаленные последствия насилия. 

 
Dracenko A. Influence of Violence on the Vital Activity of the 

Family and on the Development of the Child's Personality 
The article reveals the essence of violence and its influence on the vital 

activity of the family and the development of the child's personality. The 
statistical data, which indicate the problem of violence of its relevance at the 
present stage of development of society and especially in the regions of 
Ukraine, are presented. The problem of violence from the point of view of the 
World Health Organization is outlined by this organization, which proposes a 
separate definition of violence against children. The types, causes and details 
of the consequences of violence, its influence on the family, are analyzed. The 
emphasis was placed on the consequences of violence, all further emerging 
problems in the development of the child, both in physiological and 
psychological development, and especially the consequences of ill-treatment 
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of the child by the parents. Also, the authors proposed directions for specialists 
in the social sphere to effectively prevent and combat family violence against 
children. 

Key words: violence, physical violence, sexual violence, economic 
violence, psychological violence, close and distant consequences of violence. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ПІДЛІТКІВ 
ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
 
Постійні зміни в сучасному інформаційному суспільстві є 

атрибутом суспільного життя та висувають нові вимоги до формування 
знань, навичок, мотиваційного інструментарію та способу життя людей. 
Процеси інформатизації потребують зміни самого мислення як елементу 
загальної культури людини. Україна має лише один шлях – формування 
інформаційного суспільства, в основі якого інформаційна особистість, 
розвиток її інтелектуальних та креативних можливостей з відповідним 
включенням в інформаційну економіку, яка потребує високої 
інформаційної культури. 

Сьогодні підліткам складно зорієнтуватися та самовизначитися у 
цьому світі, зокрема, через його швидкоплинність. Міністерство освіти і 
науки розробило Концепцію Нової української школи, мета якої – 
створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не 
тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у 
житті. Нова українська школа – це школа, до якої приємно ходити учням. 
Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити та бути 
відповідальними громадянами [8]. 

Реформа Нової української школи розрахована на роки. Проте, 
втілення ключових, життєважливих для учнів моментів, на нашу думку, 
розтягнуто в часі. Ми вважаємо, що сьогодні саме учні дев’ятих-
одинадцятих класів сільських шкіл та шкіл невеликих міст потребують 
соціально-педагогічної допомоги та підтримки щодо розвитку 
компетентностей конкурентоспроможної особистості через низку 
соціально-економічних обставин, які склалися в нашій державі. 

Олесь Гончар писав: «Ростити людину – це радість!.. Кожен із них 
індивідуальність, і часто дуже колоритна, яскрава... Трудні в аномаліях, 
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дисгармоніях, але й з них мають бути люди завтрашні, люди 
майбутнього! Хоч як важко буде з ними, але тим певніше буде відчуття 
перемоги, якщо виявишся спроможним навіть у дисгармонійного 
сформувати повноцінну людську особистість. Станеш мовби 
скульптором його духовної сутності, допоможеш чимось кращим 
виявити себе навіть такому, що ніяких етичних норм не визнавав, що з 
перших кроків виходив у життя, як на полювання...». Вибір у сучасних 
дітей складніший, ніж у попередніх поколінь. Перед ними не лише 
відкрито безліч можливостей, та вони, до того ж, ще й невідомі, вони 
визначаються їхньою мрією, їхніми намірами щодо майбутнього [9].  

Однозначно, майбутнє за сучасними підлітками. Вони набагато 
досконаліші, бо мають більший доступ до інформації, мудріші, їм під 
силу вирішити всі життєві проблеми, разом з тим, їм ще бракує 
життєвого досвіду.  

Особливості процесу соціалізації в умовах інформаційного 
суспільства досліджували Г. Лактіонова, П. Плотніков, А. Рижанова, 
С. Савченко, Н. Гавриш, Н. Лавриченко, Р. Вайнола, Н. Заверіко, 
І. Звєрєва, Л. Міщик, В. Оржеховська, А. Капська та ін.  

Відтак, метою даного дослідження є наукове обґрунтування 
соціально-педагогічної підтримки підлітків закладів середньої освіти у 
контексті Нової української школи. 

Очевидно, що в сучасному інформаційному суспільстві вплив 
нових медіа на соціалізацію має знаходити своє відображення в 
діяльності закладів середньої освіти. Інформація стає одним з головних 
чинників розвитку суспільства, а нові інформаційні технології є основою 
якісно нових механізмів розвитку в третьому тисячолітті. Глобалізація 
інформаційних процесів, упровадження в життєдіяльність людини 
новітніх інформаційних технологій, розвиток особистості в сучасних 
умовах неминуче тягне за собою потребу в переосмисленні проблем, що 
виникають у зв’язку з цим. 

Школа має бути в авангарді суспільних змін, так зазначається у 
проекті Концептуальних засад реформування середньої освіти «Нова 
українська школа». Освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні 
громадяни і патріоти, ось хто поведе українську економіку вперед у 
третьому тисячолітті. 

Випускник Нової української школи – це цілісна особистість, 
усебічно розвинена, здатна до критичного мислення, основною ознакою 
якого є успішна діяльність та позитивні цінності (ми на цьому 
наголошуємо); патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-
етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення; 
інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, 
конкурувати на ринку праці, генерувати нові ідеї, вчитися впродовж 
життя. 

Визначення базисних понять, які характеризують інформаційне 
суспільство в цілому, дається переважно в руслі концепцій 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 275

постіндустріалізму, розробці яких присвятили свої праці відомі зарубіжні 
дослідники Д. Белл, Дж. Гелбрейт, Дж. Мартін, І. Масуда, Ф. Полак, 
Е. Тоффлер, Ж. Фурастьє та ін. Особливу увагу дослідників останнім 
часом привертає Інтернет як соціальний феномен, що значно впливає на 
динаміку соціальних змін і соціалізацію молодого покоління. 
Дослідженню цих проблем присвячено праці М. Гридчиної, В. Силаєвої, 
А. Чернової, І. Самоненко та ін. [1, с. 138]. 

Отож, для успішної соціалізації підлітка третього тисячоліття, 
необхідно знати особливості функціонування нинішньої цивілізації. За 
експертними прогнозами, у 2020 році найбільш затребуваними на ринку 
праці будуть вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, 
ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в 
багатокультурному середовищі. Фахівці зазначають, що процеси 
розвитку, виховання і соціалізації в новій школі покликані зробити 
випускника конкурентоздатним у третьому тисячолітті [8]. 

Сучасний світ – швидкоплинний, нестабільний та гібридний. Він 
інший, ніж, навіть, п’ять років, тому ми повинні усвідомити, що ці зміни 
є незворотними. Підростаюче покоління має бути чітко зорієнтовано на 
нові цінності, нові правила співіснування, нові способи навчання тощо. 

Таким чином, все вище зазначене доводить, що сучасні підлітки, як 
ті, що через п’ять-десять років замінять нинішнє працездатне покоління 
(50-60 рр.), потребують професійної допомоги з боку соціального 
педагога. Проблема соціально-педагогічної підтримки українських 
підлітків є однією з ключових, оскільки суттєво змінюються умови 
соціального розвитку. Вона є актуальною та потребує ґрунтовного 
дослідження. 

Ми з впевненістю можемо віднести підлітків третього тисячоліття 
до «групи ризику». Особливістю є те, що люди, які народжуються з 
2000 року, дійсно істотно відрізняються від інших поколінь. Поява нових 
якостей у нових поколінь зазвичай є очікуваною та відбувається 
поступово. Інформатизація змінює базові духовно-культурні структури, 
поняття та уявлення дітей та молоді. Вони мають особливе уявлення про 
життя та людей, свій внутрішній світ, інакше організовують свій час. 
Діти комп’ютеризованого покоління розвивають власні інтелектуальні 
здібності не просто швидше і різноманітніше, а і в іншому соціально-
часовому вимірі [2, с. 129]. 

Світ став нелюдиномірний. З’явилися величини і простори, у яких 
ми не живемо: наносекунди, нанометри. Але все це вже впливає на нашу 
цивілізацію, і ми повинні знати, як в цьому світі жити, що нам робити, 
яку здобувати освіту. Для нашої цивілізації дійсно настав час зупинитися 
і подумати: ми куди потрапили? Ми не зможемо перетравити цю 
цивілізацію, якщо у нас не буде серйозних внутрішніх орієнтирів. Ми 
багато про що повинні подумати. І зробити з цього багато практичних 
висновків. Наприклад, як ми повинні вчити дітей, як повинні виглядати 
освітні заклади? 
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На думку професора Т. Чернігівської, викладати повинні люди, які 
не просто доносять певну інформацію, але пояснюють, коментують, 
провокують, викликають на діалог, викликають протест. Нам не потрібні 
всі ці люди, які закінчують школи й університети з тими знаннями, які й 
так у всіх є. Потрібні люди з відкритою свідомістю, у яких відкриті очі, 
вуха, ніс. Потрібні мізки, що не заліплено пластиліном. І завдання освіти 
– розвивати ці мізки далі, а не придушити їх скоріше [3]. 

Наразі надзвичайно важливо сприяти виробленню у підлітків 
уміння критично мислити, об’єктивно оцінювати різноманітні явища, 
процеси, події. Тому вагомість формування критичного мислення 
особистості зумовлена тим, що притаманна нашому часу динаміка 
технологічного і соціального прогресу вимагає від людини умінь швидко 
адаптуватися, змінюватися і вдосконалюватися на основі самостійного 
набуття знань, знаходити шляхи розв’язання завдань, які виникають у 
будь-яких нестандартних ситуаціях, пошуку внутрішнього потенціалу з 
метою гармонійної адаптації в полікультурному світі [4].  

Отож, ситуацію, у якій опинилися школярі, розглядаємо як складну 
життєву ситуацію. Для них характерно занижена самооцінка, низький 
рівень критичного мислення, слабке уявлення щодо успішного 
майбутнього. 

Переконані, що важливою складовою роботи з підлітками третього 
тисячоліття є їх соціально-педагогічна підтримка. Науковці соціальної 
педагогіки (С. Архипова, О. Безпалько, І. Звєрєва, А. Капська, Л. Міщик), 
постійно наголошують, що завданням соціального педагога в школі є 
підтримка учнів, які потребують допомоги. Ситуація, яка об’єктивно 
порушує життєдіяльність, звичні внутрішні зв’язки, може призвести до 
психічної травматизації й ускладнює або унеможливлює реалізацію 
внутрішніх стимулів (мотивів, прагнень, цінностей). Ми переконані, що 
підлітки третього тисячоліття найбільше потребують соціально-
педагогічного та психологічного супроводу, бо вони – майбутнє нашої 
держави. Вони знаходяться на порозі вступу у нове, доросле життя. За 
великим рахунком, майбутнє життя сьогоднішніх школярів залежить від 
кваліфікованої й вчасної допомоги з боку дорослих, які повинні 
прикласти максимум зусиль для того, щоб сучасні школярі стати гідними 
громадянами держави. 

Вивчення сутнісних характеристик соціально-педагогічної 
підтримки дозволяє стверджувати, що потрібно акцентувати увагу на 
особистісно орієнтованому підході, який передбачає своєчасну 
підтримку й розвиток тих особливостей і характеристик особистості, що 
слугують передумовою майбутньої успішної соціалізації, сприяють 
пізнанню навколишнього світу, самопізнанню, самореалізації 
особистості. Таким чином, стверджуємо, що основними завданнями 
соціально-педагогічної підтримки підлітків третього тисячоліття є не 
лише надання своєчасної допомоги й підтримка особистості, але 
розвиток у них упевненості в собі, навичок ефективного спілкування, 
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критичного мислення, мотивації до активності у процесі влаштування 
власного самостійного життя. Результатом соціально-педагогічної 
підтримки процесу становлення підлітків третього тисячоліття має стати 
сформованість компетентностей соціально-успішної та 
конкурентноздатної особистості. 

Провівши діагностику, ми дійшли висновку, що учні мають 
занижену самооцінку й, як наслідок, невпевнену поведінку та не вміють 
досліджувати реальні життєві ситуації, висувати різні варіанти 
розв’язання поставлених завдань й оцінювати їх з метою виявлення 
недоліків та вибору оптимального шляху вирішення, приймати 
самостійні рішення й передбачати їхні наслідки (за М. Махмутовим), 
тобто критично мислити. Саме вирішенню цих проблем й присвячено 
наше дослідження. Впевненість у собі – це здатність виражати себе та 
задовольняти власні потреби, в той же час не створюючи проблеми 
іншим. Критичне мислення – це процес розгляду ідей з багатьох позицій, 
відповідно до їх змістових зв’язків, порівняння їх з іншими ідеями. 

А. Капська стверджує, що форма виступає способом організації 
змісту роботи, унаочненням певних способів організації соціальної 
роботи, зокрема педагогічної підтримки. Завдяки формам методи 
наповнюються конкретним змістом педагогічної підтримки, тому форми 
і методи необхідно використовувати у взаємодії, оскільки форми 
пов’язані з методами [5]. 

Найбільш оптимальною формою соціально-педагогічної підтримки 
підлітків, на нашу думку, є групова, коли учні працюють разом для 
досягнення поставленої мети чи для виконання завдання. Перед 
людиною відкривається можливість побачити себе очима інших. Це 
взаємодія дорослих (соціального педагога, психолога й інших учасників 
соціально-педагогічного процесу) та групи учнів. Висока активність 
підлітків у роботі дає змогу вирішувати проблеми їх самовизначення 
(формування адекватної самооцінки, критичного мислення, ціннісних 
орієнтацій, проектувальних вмінь тощо). У спілкуванні людина 
самовизначається, пізнає власні особливості, виробляє адекватну 
самооцінку. Такими формами роботи є: години спілкування, тренінгові 
заняття, «уроки успіху», засідання клубу, перегляд тематичних фільмів із 
подальшим обговоренням, аналіз ситуацій і фактів із життя сучасних 
успішних людей і визначення їхніх домінантних якостей; волонтерська 
робота тощо. 

Важливою ми вважаємо і самостійну роботу підлітків. Ми обрали 
форму роботи, яка, на нашу думку, наповнить змістом дозвілля підлітків 
третього тисячоліття. Це відеоблогерство, яке сьогодні є надзвичайно 
популярним на YouTube. Ми запропонуємо підліткам зняти влог про 
один день із свого життя чи реалізацію успішної справи. 

Наступна компетентність, яку ми плануємо розвивати – це 
критичне мислення підростаючої особистості, яке розуміємо як 
майстерне, відповідальне мислення, яке сприяє доброму судженню 
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остільки, оскільки ґрунтується на критеріях; є таким, що самокорегується 
та є чутливим до контексту (за Метью Ліпманом (1922-2010), визнаному 
в світі авторитету з критичного мислення). Важливо навчити підлітків 
аналізувати, синтезувати й обґрунтовувати оцінки достовірності/цінності 
інформації; сприймати ситуацію глобально, знаходити причини і 
альтернативи; генерувати чи змінювати свою позицію на основі фактів й 
аргументів, коректно застосовувати отримані результати до проблем і 
приймати зважені рішення – чому довіряти та що робити далі. Ми 
пропонуємо організувати роботу клубу «Людина нової цивілізації». 

У діяльність клубу ми запровадимо наступні форми та методи: 
 інтерактивні ігри («Fishbone (Рибна кістка)» та «Зигзаг»); 
 практикуми (Сінквейн, «Що дає людині критичне мислення?»); 
 круглий стіл – хвилини спілкування, які передбачають 

обговорення уявлень учнів про суспільство, ідентичність, унікальність та 
взаємопроникненість культур, дискримінацію, права людини тощо; 

 написання творів-роздумів «Що для мене означає «критично 
мислити»; 

 тематичну підсумкову дискотеку «Яке призначення людини? 
Бути нею!». 

Усвідомленість породжує самостійність, яка характеризується 
вмінням людини ставити нові завдання й розв’язувати їх, не 
користуючись допомогою інших людей. «Свобода, – стверджував 
Дж. Д’юї, – не полягає в підтримці безперервної та безперешкодної 
зовнішньої діяльності, але є чимось досягнутим шляхом боротьби, 
особистого розмірковування, виходом із утруднень, що перешкоджають 
безпосередньому достатку та довільному успіху» [6].  

Коротко опишемо проектування як сучасну технологічну форму 
розвитку школяра. Проектування спонукає учня до освоєння способів 
діяльності, затребуваних у реальному житті. У цьому випадку йдеться 
про технологічні способи діяльності, учень складає покроковий план дій 
і втілює його, створюючи робочі слайди чи малюнки, схеми (готується до 
презентації). Потім аналізує отриманий результат і шлях, що привів до 
нього, відзначає важливі моменти співробітництва на цьому шляху й 
готує кінцевий проект для зворотного зв’язку: відгуки, оцінки, поради й 
запити однокласників, друзів, батьків, усіх тих, кого залучено до 
середовища, у якому він просуватиме проект свого соціального 
становлення [7, с. 48]. Ми запровадимо ділову гру – презентацію проекту 
«Мій життєвий шлях – крок за кроком» із запрошенням батьків, друзів, 
педколективу. 

Отож, з метою соціально-педагогічної підтримки підлітків закладів 
середньої освіти у контексті Нової української школи ми плануємо 
запровадити у роботу школи форми й методи формування високої 
самооцінки та упевненої відповідальної поведінки; розвитку критичного 
мислення; формування мотивації щодо особистісного проектування, які 
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покликані допомогти школяреві сприймати себе як найвищу цінність та 
ухвалювати продумані успішні рішення. 

Наразі проблема соціально-педагогічної підтримки підлітків 
третього тисячоліття у контексті Нової української школи є актуальною 
й потребує подальшого дослідження та розробки ефективних змісту і 
технологій формування людини нової цивілізації. 
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Отрощенко Н. Л. Соціально-педагогічна підтримка підлітків 

закладів середньої освіти у контексті Нової української школи 
У статті наголошено, що постійні зміни в сучасному 

інформаційному суспільстві є атрибутом суспільного життя та висувають 
нові вимоги до формування знань, навичок, мотиваційного 
інструментарію та способу життя людей. Акцентовано на тому, що 
сьогодні підліткам складно зорієнтуватися та самовизначитися у цьому 
світі через його швидкоплинність. Реформа Нової української школи 
розрахована на роки. Проте, втілення ключових, життєважливих для 
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учнів моментів розтягнуто в часі. Сучасні підлітки, як ті, що через п’ять-
десять років замінять нинішнє працездатне покоління (50-60 рр.), 
потребують професійної допомоги з боку соціального педагога. 
Резюмовано, що результатом соціально-педагогічної підтримки процесу 
становлення підлітків закладів середньої освіти має стати сформованість 
компетентностей соціально-успішної та конкурентноздатної особистості. 

Ключові слова: інформаційне виробництво, соціально-педагогічна 
підтримка, підлітки, Нова українська школа, компетентності.  

 
Отрощенко Н. Л. Социально-педагогическая поддержка 

подростков учреждений среднего образования у контексте Новой 
украинской школы 

В статье отмечается, что постоянные изменения в современном 
информационном обществе являются атрибутом общественной жизни и 
выдвигают новые требования к формированию знаний, навыков, 
мотивационного инструментария и образа жизни людей. Акцентировано 
на том, что сегодня подросткам сложно сориентироваться и 
самоопределиться в этом мире через его быстротечность. Реформа Новой 
украинской школы рассчитана на годы. Однако, воплощение ключевых, 
жизненноважных для учеников моментов растянуто во времени. 
Современные подростки, как те, что через пять-десять лет заменят 
нынешнее трудоспособное поколение (50-60 гг.), нуждаются в 
профессиональной помощи со стороны социального педагога. 
Резюмировано, что результатом социально-педагогической поддержки 
процесса становления подростков учреждений среднего образования 
должна стать сформированность компетентностей социально-успешной 
и конкурентоспособной личности. 

Ключевые слова: информационное производство, социально-
педагогическая поддержка, подростки, Новая украинская школа, 
компетентности. 

 
Otroshchenko N. Socio-Pedagogical Support for Adolescents of 

Secondary Education Institutions in the Context of the New Ukrainian 
School 

The article emphasizes that constant changes in the modern information 
society are an attribute of social life and put forward new requirements for the 
formation of knowledge, skills, motivational tools and way of life of people. 
The focus is on the fact that it is difficult for teenagers today to orient 
themselves and self-determination in this world because of its promptness. The 
reform of the New Ukrainian School is for years. However, the 
implementation of key, vital moments for students is tense in time. Modern 
adolescents, like those who will replace the current able-bodied generation 
(50-60's) in five or ten years, need professional assistance from the social 
pedagogue. The most optimal form of socio-pedagogical support for 
adolescents is the group, when students work together to achieve the goal or to 
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perform the task. We plan to introduce in the work of the institution of 
secondary education forms and methods of forming a high self-esteem and a 
sure responsible behavior; development of critical thinking; forming 
motivation for personal design, designed to help schoolchildren perceive 
themselves as the highest value and make informed, successful decisions. It is 
summarized that the result of social and pedagogical support for the formation 
of adolescents of secondary education institutions should be the formation of 
competencies of a socially successful and competitive personality. 

Key words: informational production, social-pedagogical support, teens, 
New Ukrainian school, competence. 
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ДЕВІАНТНА ВІКТИМНІСТЬ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ  

 
Обдарована молодь є потужним двигуном суспільних перетворень і 

суспільного прогресу. Найбільшого успіху досягають ті держави, які 
мають висококваліфіковані кадри у високотехнологічних галузях 
виробництва. Прогрес практично всіх галузей людської діяльності 
залежить від людей, які нестандартно сприймають навколишній світ, 
надзвичайно діяльні, енергійні, працездатні, і можуть досягати в обраній 
ними сфері діяльності високих результатів. Тому на передній план у 
державній політиці виходить проблема обдарованості, творчості, 
інтелекту, визначаючи пошук, навчання і виховання обдарованих дітей 
та молоді, стимулювання творчої праці, захист талантів [1, с. 7].  

Розвиток обдарованих особистостей залежить не тільки від 
політичних, соціальних та економічних процесів, що відбуваються в 
суспільстві, а й від соціально-психологічних особливостей особистості: 
стресостійкості, тривожності, рівня домагань, самооцінки, рівня стійкості 
до перешкод і віктимності. 

Від способу реагування на стрес залежить психічне та фізичне 
здоров’я людини. Одним із наслідків неадекватного реагування на 
стресові ситуації в житті особистості є її віктимізація, тобто набуття 
віктимності [5, с. 273]. Порушення проходження обдарованою дитиною 
процесу соціалізації може призводити до різних порушень соціального й 
особистісного розвитку, що підвищує ризик її девіантної 
віктимності [3, c. 29]. 
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Не дивлячись на наявні чисельні дослідження щодо різних аспектів 
проблеми обдарованості, саме проблема девіантної віктимності 
обдарованих учнів закладів загальної середньої освіти досліджена 
недостатньо. У працях В. Бєлова, В. Кирьянова, Т. Овчинникової, 
Ю. Парфенова та ін. розкрито загальні особливості девіантної 
віктимності в підлітковому віці, які характерні для всіх категорій дітей, і 
не враховують специфіку такої категорії, як обдаровані учні. Певні 
аспекти віктимності обдарованих учнів визначено у працях 
Т. Алєксєєнко, Т. Калязіної, С. Пальчевського, В. Терпелюк та ін. 

Для того, щоб краще розуміти поняття девіантної віктимності, перш 
за все, розіб’ємо його на дві частини: «девіантна» і «віктимність». 

Під девіацією розуміють відхилення в розвитку, функціонуванні, 
параметрах або якостях об’єкта (процесу, явища чи системи) від 
визначених для них норм. 

Девіантна поведінка людини визначається як система вчинків чи 
окремі вчинки, які суперечать прийнятим у суспільстві нормам і 
проявляються у вигляді незбалансованих психічних процесів, 
неадаптованості, порушення процесів самоактуалізації та у вигляді 
ухилення від морального й етичного контролю особистості за власною 
поведінкою [2, с. 131]. 

Віктимність – це схильність людини до відхилення від 
нормального перебігу процесу соціалізації, що, врешті-решт, робить її 
жертвою несприятливих умов соціалізації [7, с. 174]. 

Схильність людини до відхилення від нормального перебігу 
соціалізації виявляється в таких індивідуальних характеристиках і такій 
вибірковій спрямованості особистості на діяльність, яка суперечить 
соціальним нормам або є провокуючою в несприятливих соціальних 
ситуаціях. Домінуючими щодо віктимності є суб’єктивні чинники. До них 
належать агресія, неврівноваженість поведінки, жадібність, азартність, 
корисність, нахабність, невпевненість, боягузтво тощо. Загалом вони є 
передумовами до саморуйнування і характеризують ступінь стійкості й 
гнучкості індивіда, розвиненості саморефлексії і саморегуляції, його 
ціннісні орієнтації, а також є індикаторами екстернальності 
(спрямованості на інших) та інтернальності (спрямованості на себе).  

Об’єктивні чинники соціалізації пов’язані з різними обставинами і 
умовами життя людини в різних типах соціальних середовищ. На 
макрорівні до них можна віднести деструктивні чинники глобалізації, на 
мезорівні – стан соціально-економічного розвитку держави, різні 
природні й соціальні катаклізми та потрясіння. На мікрорівні 
несприятливі умови можуть виникати у найближчому оточенні (сім’ї, в 
колі друзів чи ровесників, у різних формальних або неформальних 
об’єднаннях, до яких входить особистість) [6, c. 11–12]. 

Віктимність впливає на особливості поводження особистості у 
соціумі та її взаємодії з навколишнім середовищем; високий рівень 
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віктимності може перешкоджати розвиненню та реалізації потенціалу 
людини [5, с. 275]. 

Враховуючи вищезазначене, цілком можна погодитися з 
визначенням поняття «девіантна віктимність», яке запропоновано 
В. Бєловим і співавторами. Вчені дають наступне визначення цьому 
терміну: 

Девіантна віктимність – це стійка властивість особистості як 
жертви несприятливих суб’єктивних і об’єктивних чинників соціалізації, 
яка виражає її дезадаптивність і проявляється в різних формах відхиленої 
поведінки [3, с. 29]. 

Негативні девіації поведінки пов’язані з тим, що особистість не 
засвоює позитивного соціального досвіду, не може адаптуватися до 
моральних цінностей і норм поведінки, які відповідають вимогам 
суспільства, хоча й може досить добре знати ці норми. У цьому випадку 
процес соціалізації особистості є порушеним, що проявляється у 
незбалансованих психічних процесах, неадаптованості, порушенні 
процесу самоактуалізації або у вигляді уникання морального й 
естетичного контролю за власною поведінкою.  

У соціально-педагогічній науці прийнято розглядати три види 
жертв несприятливих умов соціалізації: реальні, потенційні та латентні. 
Обдарованих людей, які з певних причин не можуть чи не змогли 
самореалізуватися на основі власних обдарувань, відносять до латентних 
жертв. Найчастіше такими причинами виявляються: брак умов для 
розвою таланту (як матеріальних, духовних, так і психологічних, які 
пов’язані зі створенням ситуацій успіху); байдужість, нерозуміння чи 
відкрите несприйняття особистісної нестандартності, оригінальних ідей 
чи талановитих творчих витворів пересічними громадянами; відсутність 
кваліфікованої допомоги щодо з’ясування свого призначення у житті 
(яскравим прикладом цього є вибір професії, яка не відповідає нахилам і 
природному таланту, що з часом призводить до внутрішнього і 
зовнішнього конфліктів, викликає депресивні стани, інколи суїцидальні 
дії) [6, c. 13–14]. 

Латентні жертви несприятливих умов соціалізації, на відміну від 
реальних і потенційних жертв, вимагають дещо інших підходів для 
вирішення своїх проблем. Їм необхідно допомогти, насамперед, 
зрозуміти своє призначення в житті і відчути власні потенційні 
можливості. Посприяти у перших кроках до самого себе «справжнього». 
Такими «кроками» найчастіше є ситуації успіху у первинних 
референтних групах.  

Соціальні еталони обдарованих особистостей разом з установками 
та нормами повинні формуватися не на основі одних зовнішніх ознак, а 
на поєднанні їх із глибоким проникненням у внутрішню сутність 
об’єктів, явищ, процесів, вчинків. Стереотипи, на основі яких люди 
відрізняються лише за зовнішніми ознаками, в обдарованої особистості в 
переважній більшості випадків не спрацьовують. Таке психологічне 
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утворення, як атитюд, що може зумовлювати інертність діяльності та 
гальмувати пристосування до нових ситуацій, які вимагають зміни 
алгоритму поведінки, заважають цим людям у пошуку шляху до 
автентичного життя, повертають до сприйняття світу людей в образах 
усереднених стереотипів, що, зрештою, рано чи пізно зумовлює 
відчуження людини від самої себе «справжньої».  

Наприклад, для обдарованих учнів одним із об’єктивних чинників 
є, насамперед, напластовані соціально та історично уявлення про межі 
норм людських можливостей. Загальновідомо, що обдарованість завжди 
передбачає розвиток певної внутрішньої якості з виходом за межі таких 
норм. А цей вихід відбувається лише після десугестування згаданих 
напластувань. 

Наступним чинником несприятливих умов соціалізації для цього 
виду жертв є сім’я, в якій не приділяється належна увага обдарованості 
дитини, не створюються сприятливі умови для її розвитку. Трапляються 
випадки, коли батьки намагаються використати цю обдарованість для 
досягнення загальновизнаних в обмеженому провінційному колі 
суспільства усереднених стандартів.  

Може гальмувати самореалізацію обдарованої молодої людини тип 
населеного пункту, в якому вона проживає, його віддаленість від 
науково-культурних центрів країни. У багатьох випадках цей чинник 
утруднює обдарованій особистості пошуки різного рівня референтних 
груп та створення ситуацій успіху в них. 

Чинником віктимізації людини інколи стає суспільство і держава, в 
якій вона проживає. У країнах із слабо розвинутою економікою та 
соціальною структурою обдарованість у тих випадках, коли вона не 
комерціалізується, часто залишається поза увагою держави та 
суспільства [7].  

В. Терпелюк, визначає дві групи чинників віктимізації: 
1) особистісно-індивідуальні чинники – психофізіологічні та 

статево-рольові особливості підлітків; домінуючі індивідуально-
психологічні якості та властивості; 

2) соціальні чинники: соціокультурного середовища (соціально-
економічний і культурний рівні суспільства, тип поселення, процеси 
урбанізації, вплив ЗМІ); соціально-педагогічного середовища (вплив 
сім’ї, школи, групи однолітків). 

Автор звертає увагу на особливу значущість впливу окремих 
індивідуально-психологічних якостей та властивостей підлітка 
(неадекватна самооцінка, надмірна конформність, тривожність і 
нестійкість емоційних станів та ін.) та його сім’ї у формуванні віктимної 
поведінки. Але при цьому зазначає, що наявність індивідуально-
особистісних чи соціальних чинників віктимізації не завжди дає підставу 
говорити про значну ймовірність виявлення підлітками віктимної 
поведінки – вони лише створюють (або загострюють) ситуацію ризику.  

Віктимних підлітків поділяє на: 
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1) підлітків, для яких основним віктимізуючим чинником є їхні 
індивідуально-психологічні властивості, зумовлені соціальним статусом, 
набутою соціальною роллю («рудий», «очкарик», «заучка», «ліліпут», 
«зануда», «боягуз» та ін.) чи психофізіологічними чинниками 
(наприклад, надмірна сором’язливість, гіперактивність, тривожність як 
наслідок відповідного типу темпераменту чи акцентуації характеру);  

2) підлітків, для яких основним віктимізуючим чинником є сім’я. 
До цих груп відносяться і обдаровані учні. 
Отже, критеріями ризику віктимізації підлітка виступають 

віктимність особистості підлітка і віктимогенність його сім’ї. 
Показниками віктимності особистості підлітка є: рівень самооцінки; 
стратегія психологічного захисту в спілкуванні; стійкість емоційних 
станів; рівень виявлення основних психічних станів (тривожність, 
фрустрація, агресивність, ригідність); уміння пристосовуватися до умов 
та рівень адаптованості. Показники віктимогенності сім’ї підлітка: 
особливості та тип сімейного виховання; характер соціальної підтримки 
в сім’ї; наявність фактів насильства в сім’ї тощо [8, с. 278–279]. 

По суті віктимна поведінка є однією із форм аутодеструктивної 
девіантної поведінки і наближена до суїцидальної [4, с. 65–66]. 

В 2010 – 2011 рр. Т. Калязіною серед інтелектуально обдарованих 
підлітків (охоплено 228 осіб) з метою з’ясування особливостей проявів 
віктимності було проведено психодіагностичне дослідження. В процесі 
дослідження виявлено 68,7% досліджуваних, що мали ті чи інші прояви 
віктимності. Найбільшу групу досліджуваних становили підлітки з 
вищим за норму рівнем схильності до саморуйнівної та 
самопошкоджувальної поведінки – 53,2%. Дослідницею також 
встановлено, що з підвищенням рівня інтелектуальної обдарованості у 
підлітків відзначається підвищення в них рівня схильності до 
саморуйнівної поведінки. 

Групу з вищим за норму рівнем схильності до агресивної поведінки 
склали 22,6% інтелектуально обдарованих підлітків. Ще одну з груп 
ризику щодо віктимної поведінки становили обдаровані підлітки з 
вищим за норму рівнем схильності до гіперсоціальної поведінки – 21,0%. 

Майже половині інтелектуально обдарованих підлітків (43,5%) був 
властивий нижчий за норму рівень реалізованої віктимності, що свідчить 
про наявність захисного способу поведінки і дає змогу уникати 
небезпечних ситуацій. Проте, внутрішня готовність до проявів 
віктимності в таких досліджуваних висока [5, c. 278–279]. 

Високим рівнем ризику віктимізації характеризуються підлітки, які, 
з одного боку, демонструють пасивний тип віктимної поведінки: низький 
рівень самооцінки, хворобливе сприймання критичних зауважень, 
невпевненість в собі, навіюваність; уникнення труднощів, страх невдач; 
неприйняття себе, переживання емоційного дискомфорту, зокрема 
тривожність, турбота або, навпаки, апатія; поступливість, 
виправдовування чужої агресії, схильність всіх прощати. У значущих 
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ситуаціях виявляється високий рівень фрустрації, дезадаптовність, відхід 
від проблем, постійне очікування зовнішнього контролю, поштовху та 
підтримки із зовні, безпорадність у вирішенні життєвих завдань. Це може 
бути результатом відсутності почуття соціальної підтримки і 
включеності в соціум; можуть мати настанову на безпорадність і рольову 
позицію жертви; долучаються до кризових ситуацій з метою отримання 
співчуття й підтримки оточуючих. Така поведінка підлітка, зазвичай, є 
результатом впливу неблагополучної батьківської сім’ї, яка не забезпечує 
передумов для нормального становлення підлітка і таким чином 
зумовлює його соціальну неспроможність. Найпоширеніші типи 
сімейного виховання – емоційне відкидання, підвищена моральна 
відповідальність, гіпопротекція. 

Підлітки цієї групи мають як високий, так і низький рівні 
тривожності, також можуть демонструвати активну віктимну поведінку: 
конфліктувати з іншими; виявляти агресивну стратегію психологічного 
захисту в спілкуванні; бути нестриманими, створюючи труднощі в 
спілкуванні з оточуючими; легко піддаються емоціям, особливо 
негативним, яскраво їх демонструють, нетерплячі, запальні, схильні 
потрапляти в неприємні та небезпечні ситуації в результаті виявленої 
ними агресії у формі нападу або іншої зухвальної поведінки (образа, 
наклеп тощо). Для них характерне навмисне створення або провокація 
конфліктної ситуації. Такі підлітки, здебільшого, виховуються в сім’ї, що 
демонструє зразки насильницької міжособистісної взаємодії як між 
чоловіком і дружиною, так і щодо дитини, формуючи вербальні 
настанови на насильницьке вирішення проблем [8, с. 280]. 

Отже, на формування віктимної поведінки обдарованого учня 
впливають особистісно-індивідуальні і соціальні чинники, але їх 
наявність не завжди дає підставу говорити про значну ймовірність 
виявлення віктимної поведінки – вони лише створюють (або 
загострюють) ситуацію ризику. Віктимність виявляється в таких 
індивідуальних характеристиках і такій вибірковій спрямованості 
особистості на діяльність, яка суперечить соціальним нормам або є 
провокуючою в несприятливих соціальних ситуаціях. Загалом вони є 
передумовами до саморуйнування і характеризують ступінь стійкості й 
гнучкості індивіда, розвиненості саморефлексії і саморегуляції, його 
ціннісні орієнтації тощо. Віктимність впливає на особливості 
поводження особистості у соціумі та її взаємодії з навколишнім 
середовищем. Особливу значущість у формуванні віктимної поведінки 
обдарованого учня має вплив його сім’ї. Серед показників 
віктимогенності сім’ї виокремлюють особливості та тип сімейного 
виховання; характер соціальної підтримки в сім’ї; наявність фактів 
сімейного насильства. Девіантна віктимність виражається в 
дезадаптивності обдарованого учня і проявляється в різних формах 
девантної поведінки. Віктимна поведінка обдарованого учня є формою 
аутодеструктивної девіантної поведінки і наближена до суїцидальної. 
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Залишається актуальним питання організації системної 
профілактичної роботи в закладах загальної середньої освіти з 
обдарованими учнями групи ризику, а також з девіантною віктимністю, 
що потребує розробки і реалізації спеціальних профілактичних програм, 
спрямованих на попередження й подолання в них наслідків ризикованої 
поведінки, віктимізації з урахуванням їхніх індивідуальних і вікових 
особливостей, потреб і проблем, і складає перспективу подальших 
досліджень. 
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Степаненко В. І. Девіантна віктимність обдарованих учнів  
У статті акцентовано увагу на тому, що розвиток обдарованих 

особистостей залежить не тільки від політичних, соціальних та 
економічних процесів, що відбуваються в суспільстві, а й від соціально-
психологічних особливостей особистості: стресостійкості, тривожності, 
рівня домагань, самооцінки, рівня стійкості до перешкод і віктимності. 
Набуття віктимності є одним із наслідків неадекватного реагування 
обдарованої особистості на стресові життєві ситуації. Порушення 
проходження обдарованою дитиною процесу соціалізації може 
призводити до різних порушень соціального й особистісного розвитку, 
що підвищує ризик її девіантної віктимності. Девіантна віктимність 
виражається в дезадаптивності обдарованого учня і проявляється в 
різних формах девантної поведінки. Віктимна поведінка обдарованого 
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учня є формою аутодеструктивної девіантної поведінки і наближена до 
суїцидальної. На формування віктимної поведінки обдарованого учня 
впливають особистісно-індивідуальні і соціальні чинники, але їх 
наявність не завжди дає підставу говорити про значну ймовірність 
виявлення віктимної поведінки. Вони лише створюють або загострюють 
ситуацію ризику. 

Ключові слова: обдарований учень, віктимність, девіантна 
віктимність, віктимна поведінка, дезадаптація, девіантна поведінка, 
аутодеструктивна поведінка. 

 
Степаненко В. И. Девиантная виктимность одаренных 

учащихся 
В статье акцентировано внимание на том, что развитие одаренных 

личностей зависит не только от политических, социальных и 
экономических процессов, происходящих в обществе, а и от социально-
психологических особенностей личности: стрессоустойчивости, 
тревожности, уровня притязаний, самооценки, уровня стойкости к 
препятствиям и виктимности. Виктимность является одним из 
последствий неадекватного реагирования одаренной личности на 
стрессовые жизненные ситуации. Нарушение прохождения одаренным 
ребенком процесса социализации может привести к разным нарушениям 
социального и личностного развития, что повышает риск его девиантной 
виктимности. Девиантная виктимность выражается в дезадаптивности 
одаренного ученика и проявляется в разных формах девиантного 
поведения. Виктимное поведение одаренного ученика является формой 
аутодеструктивного девиантного поведения и близко к суицидальному 
поведению. На формирование виктимного поведения одаренного 
ученика влияют личностно-индивидуальные и социальные факторы, но 
их наличие не всегда дает основание говорить о значительной 
вероятности выявления виктимного поведения. Они только создают или 
обостряют ситуацию риска.  

Ключевые слова: одаренный ученик, виктимность, девиантная 
виктимность, виктимное поведение, дезадаптация, девиантное 
поведение, аутодеструктивное поведение. 

 
Stepanenko V. The Deviant Victimization of Gifted Pupils 
The article focused on the fact that the development of talented 

individuals depends not only on political, social and economic processes 
taking place in society, and the socio-psychological characteristics of the 
individual: ability to cope with stress, anxiety, level of aspiration, self-
evaluation, level of resistance to the obstacles and victimization.  

Victimization is one of the consequences of an inadequate response of a 
gifted person to stressful life situations. Violation of the process of 
socialization by a gifted child can lead to different violations of social and 
personal development, which increases the risk of his deviant victimization. 
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Deviant victimization is expressed in the maladjustment of a gifted pupil 
and manifests itself in various forms of deviant behavior.  

Victim behavior of a gifted pupil is a form of self-injurious deviant 
behavior and is close to suicidal behaviour.  

The formation of victim behaviour gifted pupil affects personal-
individual and social factors, but their presence does not always give grounds 
to speak about a significant probability of detection of victim behaviour. They 
only create or exacerbate the risk situation.  

Key words: gifted pupil, victimization, deviant victimization, victim 
behavior, maladjustment, deviant behavior, self-injurious behavior 
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І. М. Трубавіна  

 
СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 
 
Проблема профілактики торгівлі людьми є актуальною в контексті 

протидії торгівлі людьми як її один із неюридичних шляхів, в контексті 
формування культури миру і моральних цінностей, відтворення 
загальнолюдських цінностей в суспільстві, одними з яких є людське 
життя і свобода, в контексті економічного, трудового, правового і 
громадянського виховання дітей та молоді. Торгівля людьми сьогодні 
посідає в світі 2 місце за прибутковістю злочинів і спокуса легко 
заробити, жага наживи штовхають злочинців на цей крок від давніх часів 
до  сьогоденя. Але форми торгівлі людьми і шляхи  залучення до рабства 
змінюються щоденно, злочинцями використовуються як новітні 
технології, так і стародавні способи омани, маніпуляції, що вимагає 
постійної систематичної роботи для профілактики торгівлі людьми. 
Відзначимо, що ця проблема є також проблемою морального вибору 
людини, залежить від її моральної, правової, трудової, економічної 
культури, критичного мислення, активності і суб’єктності людини. Ці 
аспекти профілактики торгівлі людьми є сферою виховної роботи 
педагогів, соціальних педагогів, класних керівників в щоденній праці. 
Але процесс виховання не охоплює всі можливі впливи соціального 
середовища на дитину, може лише сприяти її соціалізації [1]. Більш того, 
ця проблема пов’язана із факторами соціалізації особистості, станом 
розвитку суспільства, його економічним становищем, ступеню 
громадянської обізнаності людей. Це означає, що класні керівники, 
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соціальні педагоги шкіл повинні враховувати ставлення суспільства і 
його спрямованість на подолання цього ганебного явища, спиратися на 
них в своїй щоденній роботі з дітьми. Існуючі документи, які є в світі 
щодо торгівлі людьми, беруть свій початок зі створення ООН і з її 
першим документом з протилії торгівлі людьми у 1949 році. Це свідчить 
про важливість проблеми. Україна підтримує світові заходи щодо 
протидії торгівлі людьми. Про це свідчать національні програми з 
протидії торгівлі людьми, Національний план дій, поява статті 
Кримінального кодексу України про торгівлю людьми, Закону тощо. 
Правові і організаційно-управлінські заходи нашої держави з рішення 
проблеми профілактики торгівлі людьми є своєчасними і відповідають 
вимогам світового суспільства. Але зміна свідомості кожної людини 
починається з виховання з дитинства і створення соціальних умов для 
запобігання цього явища в суспільстві в майбутньому. Це сфера 
соціальної і виховної роботи з дітьми та молоддю. Тому в обов’язках 
соціальних педагогів шкіл є профілактика торгівлі людьми, класні 
керівники беруть участь зі своїми учнями в акціях «16 днів проти 
насильства» та інших. Але постає питання про системне і поетапне 
здійснення соціальної профілактики торгівлі людьми всіма суб’єктами 
соціальної роботи для підвищення її ефективності в закладах середньої 
освіти. 

Аналіз останніх публікацій свідчить, що більшість досліджень в 
такому аспекті стосуються правового аспекту профілактики торгівлі 
людьми (К. Левченко), соціальної профілактики в системі соціальних 
служб (І. Трубавіна), протидії торгівлі дітьми (Л. Ковальчук), первинної 
соціальної профілактики серед дітей та молоді (Л. Данильчук), 
соціального загартування дітей (М. Рожков), превентивного виховання 
(В. Оржеховська). У той час система соціальної профілактики торгівлі 
людьми в закладах середньої освіти, яка б визначала б обов’язки кожного 
її суб’єкта для усунення дублювання в роботі з дітьми та молоді на рівні 
шкіл відсутня. Сьогодні спостерігаємо в планах роботи соціальних 
педагогів, соціальних працівників, класних керівників тільки заходи з 
формування свідомості учнів з проблеми, це лекторії, перегляд і 
обговорення фільмів з проблеми, диспути, бесіди тощо. В той час як 
виховання має ще такі етапи як формування досвіду поведінки з протидії 
торгівлі людьми, стимулювання та корекція поведінки, стимулювання до 
самовиховання. Щодо соціально-педагогічної роботи це повинні бути 
профілактичні заходи 3 рівнів профілактики: первинна (яка може 
співпадати з формуванням свідомості у дітей та молоді), її треба 
здійснювати в координації з класними керівниками, а також заходи з 
формування життєвих умінь та навичок, які дозволяють оцінити 
небезпеку і розпізнати її, протидіяти їй на індивідуальному рівні, вторина 
– з дітьми груп ризику (ВПО, діти з неблагополучних і дискантних сімей, 
з бідних сімей тощо); третинна соціальна профілактика – з потерпілими 
від торгівлі людьми для недопущення повтору такого явища (а сьогодні 
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такі діти є, це вилучені з порнобізнесу, з жебракування, продані батьками 
за борги тощо). Така робота має певні подібності, потрібна система, яка б 
об’єднала зусилля і фахівців, посилила їх вплив на дітей. 

Тому метою статті є розкриття такої системи соціальної 
профілактики на рівні закладу середньої освіти. 

Перш за все, система передбачає наявність теоретичних основ її 
існування. Це наукові підходи різного рівня. Такими щодо проблеми 
соціальної профілактики торгівлі людьми є прагматичний, 
дитиноцентричний, діяльнісний, аксіологічний, особистісний, 
середовищний, екзистенціальний, підходи до захисту прав людини, 
участі дитини, інформаційний. Такий відбір підходів зумовлений 
необхідністю добитися мети – усунути ризики потрапляння дітей в 
торгівлю людьми і створити умови для запобігання цим ризикам. Це 
вимагає об’єднання зусиль фахівців, середовища, батьків, самої дитини, 
дає ідеологічну основу для роботи над проблемою. Враховуючи 
важливість проблеми соціальної профілактики торгівлі людьми та її 
масовість, можна говорити про необхідність взаємодії на рівні закладу 
середньої освіти всіх суб’єктів профілактики. Ними є соціальні 
працівники, шкільні соціальні педагоги, класні керівники, заступники 
директорів шкіл з виховної роботи, батьки, самі діти – відповідно до 
Законів «Про освіту» та «Про соціальну роботу». Система роботи із 
соціальної профілактики торгівлі людьми повинна включати зв’язки між 
ними на основі системотвірного компоненту. Система передбачає 
визначення компонентів і зв’язків між ними, системотвірного 
компоненту. Ним є, як ми вважаємо, цільовий компонент системи, який 
надає орієнтиру всім іншим її компонентам і об’єднує їх зусилля. Таким 
компонентом з проблеми соціальної профілактики торгівлі людьми може 
бути створення соціальних і педагогічних умов для попередження 
ризиків потрапляння в торгівлю людьми та явищ, які можуть сприяти 
виникненню торгівлі людьми на рівні міжособистого спілкування і 
середовища дитини, і потраплянню дітей в ситуацію торгівлі людьми, а 
також обмеження дії таких ризиків, факторів і явищ. Такими умовами є 
заходи з профілактики торгівлі людьми в системі, на основі професійних 
функцій та посадових обов’язків кожного її суб’єкта. 

Щодо ціннісно-орієнтаційних засад взаємодії суб’єктів роботи в 
інтересах запобігання торгівлі дітьми. Перш за все треба говорити про 
цінність прав дитини, які є пріоритетом в суспільстві, прав людини в 
суспільстві і необхідність їх поваги, захисту і дотримання. Тому права 
дитини, права людини і опора на них в роботі всіх суб’єктів соціальної 
профілактики є основою відбору змісту, форм і методів роботи з проблеми 
(в контексті всіх підходів до захисту прав людини [4]). Гуманізм є 
основою як виховного процесу, так і соціальної роботи, передбачає опору 
на позитивне в дитині, довіру і повагу, вимогливість до неї. Але гуманізм 
треба виявляти і самій дитині по відношенню до інших. Саме це 
сприятиме усуненню думок про торгівлю людьми в свідомості злочинця. 
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Життя як найвища цінність сьогодні не є зрозумілою цінністю для дітей. 
Тому звертаємо увагу на необхідність застосування принципу соціального 
загартування (М. Рожков [3]) в роботі з профілактики такого злочину як 
торгівля людьми. Треба показувати негуманне ставлення до людей, його 
наслідки. Замовчувати проблему – не означає її вирішити. Потрібен 
поступовий показ дітям фактів і явищ з проблеми, їх аналіз і роз’яснення в 
доступній для дітей формі, застосування методу проб в знайомому 
середовищі для вироблення необхідних вмінь протидії цьому злочину. 
Також звертаємо увагу на необхідність враховувати в роботі соціальної 
профілактики діяльнісного, особистісного, середовищного підходів, які 
вимагають застосовувати вправи, досвід, можливості середовища для 
профілактики торгівлі людьми. Діти – найскладніша категорія як суб’єкт 
роботи. Всі зусилля дорослих підуть прахом, якщо діти самі цьому не 
зможуть протидіяти або просто не повірять, що це може трапитися з ними. 
Тому потрібна робота з формування позитивної мотивації до участі в 
соціальній профілактиці торгівлі людьми, збереження свого життя, що є 
важкою справою на тлі комп’ютерних ігор з 2, 3, 5, 11 тощо життям, до 
яких звикли діти. Потрібне усвідомлення цінності життя і свідомого 
вибору в житті, відповідальності за свої вчинки. А відповідальність не 
завжди сформована у дорослих навіть. Тому потрібна робота з пошуку 
сенсу життя з дітьми, оскільки саме сенс життя утримує їх від аддикції, 
заставляє дорожити своїм життям і берегти життя інших, робити свідомий 
вибір в складних ситуаціях. Мова йде про екзистенціальну педагогіку 
(М. Рожков [3]). Тому аксіологія та екзистенціоналізм повинні бути 
основою виховної та соціальної роботи соціальних і педагогічних 
працівників шкіл з проблеми профілактики торгівлі людьми. Вони 
забезпечують суб’єктність дитини в нових ситуаціях. Це означає 
формування особистості людини, яка може оптимально прожити своє 
життя, максимально використовуючи свої потенціали і реалізуючи себе в 
соціально значущій діяльності [3], а також захищаючи себе від ризиків і 
негативних явищ макро і мікро-середовища. 

Враховуючи визначення мети, ціннісного компоненту системи, 
можемо говорити про рівні соціальної профілактики торгівлі людьми в 
закладах середньої освіти як первинна, вторинна, третинна профілактика 
– як зміст роботи соціальних педагогів шкіл і соціальних працівників 
району, як 4 етапи виховання для класних керівників та заступників 
директорів з виховної роботи шкіл, як сімейне виховання для батьків і 
самовиховання дітей. Це змістовий компонент системи соціальної 
профілактики торгівлі людьми в закладах середньої освіти. Відзначимо 
особливе значення з формування життєвих умінь та навичок у дітей та 
молоді: комунікативних, критичного мислення, майстерності управління 
своїм станом і впливу на інших людей, прийняття рішень. Діти часто 
некритичні до явищ і критичні до дорослих, не вміють приймати 
виважені рішення внаслідок емоційності і незрілості, відсутності 
життєвого досвіду, звикли слухатися дорослих, підкорятися їх рішенням 
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та аргументам, не вміють відмовити тощо. Саме тут лежить великий 
пласт роботи для всіх суб’єктів соціальної профілактики торгівлі 
людьми. Від поведінки і рішення дитини буде залежати її доля. Тому всі 
зусилля дорослих в соціальній профілактиці торгівлі людьми повинні 
бути об’єднаними, системними і цілеспрямованими.  

Виникає питання про інші компоненти – в системі соціальної 
профілактики торгівлі людьми повинен бути операційний компонент, 
який би реалізовував мету і цей зміст роботи, організаційний – для 
ефективної взаємодії тощо. Операційний компонент передбачає 
використання в роботи класних керівників методів виховання відповідно 
до етапів виховання – методів формування свідомості, методів 
формування досвіду поведінки, стимулювання корекції поведінки, 
стимулювання до самовиховання. Соціальна профілактика в діяльності 
соціальних педагогів і соціальних працівників може здійснюватися як 
методами соціальної роботи, так і методами виховання, а щодо батьків – 
методів освіти дорослих. Тобто вони можуть використовувати всі методи 
виховання і ще свої методи соціальної роботи. Щодо батьків це повинно 
бути навчання на досвіді і формування позитивної мотивації до участі в 
такій системі роботи. Таким чином, потрібна профілактична робота з 
дітьми самих дітей – на основі технології «рівний-рівному», 
профілактична робота дорослих, яким вони довіряють (а це в першу 
чергу батьки, особливо в категорії дітей з числа ВПО), створення 
атмосфери неприйнятності цього явища в суспільстві, в масовій 
свідомості як соціальне виховання. Окрім методів самовиховання тут 
доцільним є метод проб (М. Рожков [3]) за теорією соціального 
загартування, метод стоп-кадра при аналізі ситуацій і навчальних 
фільмів, метод тренінгу, особливо щодо формування життєвих умінь та 
навичок. Таким чином, бачимо необхідність використання різних методів 
соціальної профілактики в системі роботи для різноманітного і 
всебічного впливу на особистість дитини для запобігання її потрапляння 
в ситуацію торгівлі людьми. 

Організаційний компонент передбачає зміни зв’язків системи 
соціальної профілактики. На сьогодні доведена ефективність шкільної 
соціальної психолого-педагогічної служби [2] з проблеми, де є спільний 
план роботи всіх суб’єктів, всі вони діють на засадах перерахованих 
наукових підходів, що дозволяє здійснювати соціальну профілактику з 
урахуванням можливостей середовища, за участю батьків, дітей, 
педагогічних  і соціальних працівників. 

Система повинна мати результат. Закономірним є результативно-
корекційний компонент системи – що отримали в результаті спільних 
зусиль в роботі і що треба корегувати. Таким результатом є вільна свідома 
особистість, яка володіє критичним мисленням, іншими життєвими 
вміннями, правовою, громадянською, економічною, моральною 
культурою, вміє користуватися своїми правами, захищати свої права і 
звертатися по допомогу в скрутних ситуаціях до дорослих, розпізнавати 
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ситуацію торгівлі людьми і протистояти їй. Це – складно, але це реально. І 
якщо щось із перерахованого не є сформованим, то це є метою корекції 
подальшої роботи з соціальної профілактики торгівлі людьми. 

Враховуючи викладене, можемо говорити про можливість, 
доцільність, необхідність системи соціальної профілактики торгівлі людьми 
на рівні закладу середньої освіти. Підходами до здійснення такої системи 
роботи є підходи: прагматичний, екзистенціальний, всі підходи до захисту 
прав людини, дитиноцентричний, участі дітей, середовищний, 
особистісний, діяльнісний підходи, теорія соціального загартування 
особистості. Компонентами системи соціальної  профілактики торгівлі 
людьми є: цільовий, ціннісно-орієнтаційний, змістовий, операційний, 
організаційний, результативно-корекційний, організаційний компоненти. 
Системотвірним фактором такої системи є мета. Перспективами подальших 
досліджень може бути експериментальна перевірка роботи такої системи, 
подальша розробка її вже на рівні методик роботи фахівців у взаємодії. 
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Трубавіна І. М. Система соціальної профілактики торгівлі 

людьми в закладах середньої освіти 
Стаття розкриває важливість системи соціальної профілактики 

торгівлі людьми в закладах середньої освіти, необхідність взаємодії 
соціальних та педагогічних працівників, показує недоліки існуючої 
системи соціальної профілактики торгівлі людьми в закладах середньої 
освіти в безпосередній роботі з дітьми. Уперше розроблено теоретичні 
основи такої системи соціальної профілактики торгівлі людьми на основі 
взаємодії соціальних та педагогічних працівників (дитиноцентричний, 
прагматичний, середовищний, діяльнісний, особистісний, 
екзистенціальний, участі дитини, підходи до  захисту прав людини), 
розкрито її системотвірний фактор (мету роботи) та компоненти системи 
на рівні закладу середньої освіти: цільовий, ціннісно-орієнтаційний, 
змістовий, операційний, результативно-корекційний, організаційний. 
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Ключові слова: соціальна профілактика торгівлі людьми, система 
соціальної профілактики торгівлі людьми, заклади середньої освіти, 
компоненти системи соціальної профілактики торгівлі людьми, методи 
соціальної профілактики торгівлі людьми. 

 
Трубавина И. Н. Система социальной профилактики торговли 

людьми в учреждениях среднего образования  
Статья раскрывает важность системы социальной профилактики 

торговли людьми в учреждениях среднего образования, необходимость 
взаимодействия социальных и педагогических работников, показывает 
недочеты существующей системы социальной профилактики торговли 
людьми в учреждениях среднего образования в непосредственной работе 
с детьми. Впервые разработаны теоретические основы такой системы 
социальной профйилактики торговли людьми на основе взаиможействия 
социальный и педагогических работников (детоцентрический, 
прагматический, средовой, деятельностный, личностный, 
экзистенциальный, участия ребенка, подходов к защите прав человека), 
раскрыто системообразующий фактор такой системы (цель работы) и 
компоненты системы на уровне учреждения среднего образования: 
целевой, ценностно-ориентационный, содержательный, операционный, 
результативно-коррекционный, организацоинный.  

Ключевые слова: социальная профилактика торговли людьми, 
система социальной профилактки торговли людьми, учреждения 
среднего образования, компоненты социальной профилактики торговли 
людьми, методы социальной профилактики торговли людьми. 

 
Trubavina I. System of Social Prevention of Human Trafficking in 

Secondary Schools 
The article reveals the importance of creating a system of social 

prevention of trafficking in people in secondary schools in Ukraine, shows the 
need for interaction of social and pedagogical workers in this issue, reveals the 
shortcomings of the existing system of social prevention of trafficking in 
people in secondary schools in direct work with children. For the first time, the 
theoretical foundations of such a system of social trafficking in human beings 
were developed on the basis of interaction between social and pedagogical 
workers (child - centered, pragmatic, environment, activity, personality, 
existential, child participation, all existing approaches to the protection of 
human rights). The system-forming factor of such a system (the goal of social 
prevention) and the components of the social prevention system at the level of 
the institution of secondary education are disclosed in the article: target, value-
orientation, substantive, operational, effective-correctional, organizational. 

Particular attention is paid to the content of social prevention of 
trafficking in high school, elimination of shortcomings in work and 
duplication of primary prevention. Primary social prevention, secondary, 
tertiary prevention are possible in schools. Class leaders should deal primarily 
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with primary social prevention of trafficking in human beings, taking into 
account stages of the education process. 

Secondary and tertiary social prevention of human trafficking should be 
carried out by social school teachers. social workers of social services of the 
district. 

For the first time, the possibilities of combining the efforts of social and 
pedagogical workers in primary social prevention are shown. A variety of 
methods of social prevention in the institution of secondary education are 
disclosed. All subjects of such work in the secondary school are identified: 
children, their parents, teachers, social educators, school administration, social 
workers of the district. 

Key words: social prevention of human trafficking, the system of social 
prevention of human trafficking, secondary education institutions, components 
of social prevention of human trafficking, methods of social prevention of 
human trafficking. 
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Т. М. Чечко 
 
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА CОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ПІДТРИМКИ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВОСТЯМИ 
ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ В ДОШКІЛЬНИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 
В сучасних умовах соціально-економічного життя питання 

соціально-педагогічної підтримки сімей з дітьми з особливостями 
психофізичного розвитку набуває для України все більш актуального 
значення. Оскільки батьки дітей з особливостями психофізичного 
розвитку – це категорія людей, які в силу порушення розвитку дітей, 
мають ряд специфічних потреб та проблем, тому вони потребують 
комплексної соціально-педагогічної підтримки фахівців. Найбільш 
складним для цих родин є дошкільний період дітей, так як на цей час 
припадає становлення батьківства, активізація та реалізація батьківських 
функцій, засвоєння ролей батька / матері, формування відповідних 
моделей поведінки щодо дитини, зміцнення зв’язків з соціумом. 

На сьогодні у педагогічній науці різні аспекти проблеми соціально-
педагогічної підтримки батьків дітей з особливостями психофізичного 
розвитку знайшли висвітлення у наукових працях Т. Алєксєєнко, 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 297

Н. Грабовенко, І. Макаренко, О. Сварника, Т. Скрипник, С. Соловйової, 
В. Тесленко. 

Як засвідчили результати дослідження наукових джерел, 
спеціально розробленої програми соціально-педагогічної підтримки 
батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних 
навчальних закладах на даний час не існує.  

Тому метою статті є презентація та обґрунтування комплексної 
програми соціально-педагогічної підтримки батьків окресленої категорії 
дітей в дошкільних навчальних закладах. 

Діти з особливостями психофізичного розвитку – особи, віком до 
18 років, у яких спостерігаються різні порушення центральної нервової 
системи, функціонування окремих або декількох аналізаторів чи органів 
[5]. 

Так, науковець О. Краснова зазначає, що батьки по-різному 
реагують на труднощі, пов’язані з появою в сім’ї дитини з особливостями 
психофізичного розвитку та виділяє чотири типи життєвих стратегій 
сімей в такій ситуації: стратегія «інтеграції в соціальне середовище» 
(припускає відкритість і включеність у зовнішній світ); стратегія «повної 
ізоляції» (передбачає відділення сім’ї від зовнішнього світу при 
авторитарних відносинах всередині сім’ї); стратегія «сім’я як самоціль» 
(відбувається відмежування сім’ї від зовнішнього світу, але надання 
свободи особі з порушеннями розвитку всередині сім’ї); стратегія 
«умовного успіху» (проявляється у відкритості та включеності членів 
сім’ї у зовнішній світ при ізоляції особи з порушеннями розвитку, що 
стримує її соціальну мобільність) [2]. 

Дослідник С. Пальчевський визначає, що у батьків із появою дитини 
з особливостями психофізичного розвитку з’являються психічні розлади, 
виникають певні етапи кризи в сім’ї, такі як: заперечення проблеми, 
депресії, пошуки шляхів виходу з кризи, визначення ситуації і звернення 
до фахівців, скорочення контактів з навколишнім світом, зосередження 
всієї уваги на дитині, надія на її одужання, повторний сильний стрес у 
випадку втрати надії, прийняття ситуації, що склалася [4].  

Такі батьки, аналізує Л. Мардахаєв, практично не в змозі власними 
зусиллями забезпечити своїй дитині повноцінну освіту, культурний і 
соціальний розвиток, допомогти в соціальній адаптації і реабілітації. 
Вони потребують залучення фахівців для надання їм допомоги в 
задоволенні актуальних їхніх потреб [3].  

В «Енциклопедії для фахівців соціальної сфери» уточнено, що 
соціально-педагогічна підтримка – це надання допомоги особистості у 
процесі соціалізації з метою розкриття та розвитку її можливостей. Така 
підтримка здійснюється у процесі освітньо-виховної, а також соціально-
педагогічної діяльності, під якою розуміється різнобічний вплив на 
особистість [1, с. 161].  

Оскільки батьки дітей з особливостями психофізичного розвитку 
мають ряд проблем, складних ситуацій, невизначених потреб, 
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ускладнених інвалідністю дітей, цю категорію сімей часто відносять до 
тих, які опинилися у складних життєвих обставинах. 

У Постанові Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 р. №896 про 
«Порядок виявлення сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих 
обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального 
супроводу таких сімей (осіб)» зазначено, що до сімей (осіб), які 
перебувають у складних життєвих обставинах, належать сім’ї (особи), які 
не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив різних 
обставин (жорстоке поводження з дитиною в сім’ї, відсутність постійного 
місця роботи у працездатних членів сім’ї, відсутність житла, призначеного 
та придатного для проживання, відбування покарання у виді обмеження 
волі, тривала хвороба, встановлена інвалідність тощо) [6].  

Визначено, що сім’я з дітьми, яка перебуває у складних життєвих 
обставинах, – сукупність осіб, що проживають разом і пов’язані спільним 
побутом, взаємними правами та обов’язками, серед яких є хоч одна 
дитина віком до 18 років; однією з характеристик такої сім’ї є наявність 
обставин, що об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність, 
наслідки яких сім’я не може подолати самостійно (інвалідність, часткова 
втрата рухової активності у зв’язку зі старістю чи станом здоров’я, 
самотність, сирітство, безпритульність тощо) [1]. 

Із зазначеного вище випливає, що сім’ї, у яких батьки або особи, що 
їх замінюють, виховують дітей з особливостями психофізичного 
розвитку належать до категорії тих, що перебувають у складних 
життєвих обставинах. Проте, часто поза увагою фахівців залишаються 
батьки дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних 
навчальних закладах, які мають свої специфічні потреби і проблеми та 
потребують комплексної соціально-педагогічної підтримки. 

У контексті дослідження нами сформульовано авторське визначення 
наступним поняттям: «соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з 
особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних 
закладах» – це комплекс заходів фахівців міждисциплінарної команди 
дошкільного навчального закладу, спрямованих на розвиток та зміцнення 
виховного потенціалу батьків задля забезпечення ними умов для адаптації 
та розвитку особистості дитини з особливостями психофізичного розвитку 
в середовищі дошкільного навчального закладу; «виховний потенціал 
батьків» ми розглядаємо як комплекс знань, умінь та навичок батьків, 
спрямованих на забезпечення потреб дитини у соціалізації та здатності 
повноцінно виконувати батьківські функції. 

В темі нашого дослідження, ми інтерпретуємо змістово-методичне 
забезпечення соціально-педагогічної підтримки батьків як комплекс форм 
та методів соціально-педагогічної підтримки батьків дітей з 
психофізичними особливостями, цілеспрямоване та системно організоване 
впровадження яких сприяє підвищенню виховного потенціалу батьків. 

Під комплексною програмою соціально-педагогічної підтримки 
батьків даної категорії дітей ми розуміємо реалізацію фахівцями 
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міждисциплінарної команди комплексу заходів (індивідуальних та 
групових форм підтримки батьків) задля досягнення мети – підвищення 
виховного потенціалу батьків та задоволення їхніх потреб, що ускладнені 
особливостями виду порушення психофізичного розвитку дитини. Через 
індивідуальні та групові форми роботи фахівці міждисциплінарної 
команди надають батькам нові знання, формують у них відповідні уміння 
та навички з метою підвищення їхнього виховного потенціалу. 

Метою запропонованої нами «Комплексної програми соціально-
педагогічної підтримки батьків дітей з особливостями психофізичного 
розвитку в дошкільних навчальних закладах» розглядаємо активізацію та 
підвищення виховного потенціалу батьків дітей з особливостями 
психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах задля 
створення ними умов позитивної соціалізації та інтеграції дітей.  

Завданнями даної програми стали: 
 надати батькам комплексну соціально-педагогічну підтримку в 

умовах дошкільного навчального закладу шляхом впровадження 
відповідного змістово-методичного забезпечення; підвищити рівень 
виховного потенціалу учасників даної програми; 

 надати батькам інформацію про особливості психофізичного 
розвитку дітей, специфіку виховання та навчання, перспективи 
інтеграції; про діяльність державних та неурядових організацій, що 
працюють з батьками дітей з особливостями психофізичного розвитку; 

 сформувати у батьків навички взаємодії з дітьми з 
особливостями психофізичного розвитку, сприяти створенню позитивної 
соціально-психологічної атмосфери в сім’ях; уміння налагоджувати 
взаємодію з фахівцями міждисциплінарної команди та іншими батьками 
у закладі; навички самостійного подолання батьками соціальної ізоляції, 
в якій вони опинилися. 

При розробці визначеної програми було враховано наступне: аналіз 
змісту поняття «соціально-педагогічна підтримка», її функції, шляхи 
надання; результати оцінки потреб батьків, що визначені нами під час 
констатувального експерименту в рамках дослідження; особливості 
соціального розвитку дітей в залежності від виду порушення їх 
психофізичного розвитку та труднощі у вихованні, які виникають у зв’язку 
з цим; наявні ресурси (людські та технологічні) в дошкільних навчальних 
закладах; аналіз вітчизняних і зарубіжних практик соціально-педагогічної 
підтримки батьків даної категорії в дошкільних навчальних закладах. 

Комплексна програма складається з чотирьох тематичних блоків, 
кожний з яких складається з чотирьох модулів, що включають теми. 
Теми модулів відповідають попередньо визначеним нами критеріям 
виховного потенціалу, зокрема: когнітивному, поведінковому та 
мотиваційному. Всього 16 тематичних модулів по 4 теми. 

В рамках програми змістово-методичне забезпечення соціально-
педагогічної підтримки батьків становлять наступні форми і методи 
взаємодії з ними, зокрема: консультації, бесіди, круглі столи, семінари, 
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лекції, батьківські конференції, дискусії, ділові ігри, батьківські збори, 
відеолекторії, тематичні дні, «Дні відкритих дверей», семінари-
практикуми, «Клуб підтримки «Батьки для батьків», «Батьківський 
клуб», стендові дошки з демонстрацією мережі корисних соціальних 
контактів для батьків, круглі столи із запрошеними фахівцями з інших 
соціальних інституцій. 

Отже, запропоновано такі тематичні блоки та модулі: 
1. Інформаційно-методичний блок «Ресурсний центр»: 
Модуль 1.1. Презентація ДНЗ для батьків: структура, штат, модель 

роботи з родинами (7 год.) 
Модуль 1.2. Інклюзивна освіта – шлях у майбутнє (8 год.) 
Модуль 1.3. Партнерство у роботі, пошук ресурсів (8,5 год.) 
Модуль 1.4. Сучасні дидактичні матеріали та навчальні програми в 

допомогу батькам (9 год.) 
2. Педагогічний блок  «Школа педагогічної майстерності»: 
Модуль 2.1. Розвиток дитини з особливостями психофізичного 

розвитку дошкільного віку (9 год.) 
Модуль 2.2. Інтеграція дітей з особливостями психофізичного 

розвитку в дошкільний заклад (7,5 год.) 
Модуль 2.3. Організація домашнього розвивального середовища 

(8 год.) 
Модуль 2.4. Організація спільних заходів з родинами в умовах ДНЗ 

(11,5 год.)  
3. Соціальний блок «Центр інтеграції (зв’язки з громадськістю)»: 
Модуль 3.1. Правова абетка батьків дитини з особливостями 

психофізичного розвитку (8 год.) 
Модуль 3.2. Соціальний захист та медична реабілітація дітей 

(8 год.) 
Модуль 3.3. Громадські організації як партнери батьків (5,5 год.) 
Модуль 3.4. Шлях від соціальної ізоляції до інтеграції (6,5 год.) 
4. Психологічний блок  «Психологічна служба»: 
Модуль 4.1. Моя дитина – «особлива» (6 год.) 
Модуль 4.2. Психологія дитини з особливостями психофізичного 

розвитку (7 год.) 
Модуль 4.3. «Тато і мама», «Жінка і чоловік»? (7 год.) 
Модуль 4.4. Особливості дитячо-батьківських стосунків в сім’ї 

(8 год.) 
Загальна тривалість даної програми 125 годин. Розкриємо зміст 

кожного з тематичних блоків програми. 
Так, інформаційно-методичний блок «Ресурсний центр» даної 

програми складали шістнадцять занять по 1,5-2 години загальною 
тривалістю 33 години. Зустрічі з батьками проходили у різних формах, 
зокрема: лекція, бесіда, тренінг, презентація, доповідь, круглий стіл, 
батьківська конференція, інформування батьків через стенди та 
методичні куточки. 
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Завданнями інформаційно-методичного блоку «Ресурсний центр» 
стали: 

 ознайомлення батьків зі змістом роботи міждисциплінарної 
команди, функціоналу її членів стосовно батьків; існуючі шляхи 
співпраці з фахівцями;  

 презентація змісту соціально-педагогічної підтримки батьків в 
умовах дошкільного навчального закладу, її форм та шляхів; 

 презентація системи спеціальної освіти, ознайомлення з 
поняттями інтеграції та інклюзії, їх видів та шляхів реалізації, 
нормативно-правові документи, що регулюють ці питання; 

 формування у батьків умінь та навичок встановлення ефективної 
комунікації з фахівцями закладу та іншими батьками, пошук ресурсів для 
цього; 

 ознайомлення батьків з поняттям виховного потенціалу, його 
змістом та шляхами формування; 

 презентація сучасних методів роботи з дитиною з особливостями 
психофізичного розвитку в домашніх умовах; оптимальний вибір 
прийомів виховання дитини з врахуванням її психофізичних можливостей. 

В рамках цього тематичного блоку з метою підвищення рівня 
обізнаності батьків у правовому аспекті щодо виховання, навчання і 
освіти дітей з особливостями психофізичного розвитку, було проведено 
тренінгові заняття в межах модулю щодо інклюзивної освіти. Під час 
роботи учасники мали змогу проаналізувати основні нормативно-правові 
акти, що стосуються різних аспектів життя їхніх дітей, визначити 
можливі конфліктні ситуації, які можуть виникати у процесі 
відстоювання інтересів дітей та способи їх подолання. 

Педагогічний тематичний блок «Школа педагогічної майстерності» 
складали вісімнадцять занять по 1,5-2,5 години загальною тривалістю 
36 годин. Формами соціально-педагогічної підтримки у контексті даного 
блоку виступили: консультація, лекція, семінар, семінар-практикум, 
майстер-клас, відеопрезентація, бесіда, тренінг, презентація, батьківські 
збори, обговорення, тематичні дні, відкрите заняття, стендова інформація. 

Завданнями педагогічного блоку «Школа педагогічної майстерності 
батьків» стали: 

 надання батькам інформації з різних аспектів щодо розвитку і 
виховання дітей з особливостями психофізичного розвитку, видів 
порушень та їх врахування у взаємодії з дитиною; 

 ознайомлення з оцінкою потреб дитини та батьків: роль оцінок 
та фахівці, які їх здійснюють; 

 надання інформації батькам щодо навчання та виховання дітей, 
розвитку їх потенційних здібностей, соціального виховання уцілому; 

 відпрацювання навичок взаємодії з фахівцями у процесі 
інтеграції дитини з особливостями психофізичного розвитку в 
дошкільний навчальний заклад;  
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 формування уміння правильного вибору прийому виховання 
дитини та проведення розвивальних занять з нею вдома; 

 формування у батьків педагогічної культури та навичок 
організації змістовного дозвілля для своєї сім’ї. 

У межах педагогічного блоку програми ефективною формою 
взаємодії з батьками є відеопрезентація. Темами для зустрічі можуть 
стати питання особливостей соціального виховання та взаємодії з 
дитиною в залежності від виду порушення її психофізичного розвитку.  

У процесі нашого пошуку ми досліджували таку форму співпраці з 
батьками як семінари-практикуми. Семінар-практикум включає 
теоретичне повідомлення з практичним доповненням (демонстрація 
відеосюжетів та показ вправ відповідно темі). В рамках даного 
тематичного блоку важливим є підвищення рівня поінформованості 
батьків з питань розвитку самообслуговування та культурно-гігієнічних 
навичок у дітей з особливостями психофізичного розвитку. Оскільки 
рівень розвитку психічних процесів у цих дітей, як правило, нижчий, ніж 
у їхніх здорових однолітків, тому відповіді на окреслені питання є 
актуальними для батьків. Тому підтримка соціального педагога та 
вихователя у контексті цього є важливою для них.  

Окрім того, в рамках педагогічного блоку комплексної програми 
соціально-педагогічної підтримки батьків, шляхом організації 
тематичних виставок для батьків, сім’ї можуть отримувати інформацію 
про форми співпраці з педагогічним колективом під час адаптації дитини 
до умов дошкільного навчального закладу, до її інтеграції у соціумі. 
Через стендову інформацію та дошки оголошень батьки поінформовані 
щодо різних тематичних свят, як от: «День відкритих дверей», «День 
захисту дітей», «Міжнародний день людини з синдромом Дауна», 
«Міжнародний день людей з інвалідністю», «Всесвітній день 
розповсюдження інформації про аутизм». Тому наочна інформація 
виступає однією з форм соціально-педагогічної підтримки батьків. 

Соціальний тематичний блок «Центр інтеграції (зв’язки з 
громадськістю)» складали шістнадцять занять по 1-2,5 години загальною 
тривалістю 28 годин. Формами соціально-педагогічної підтримки у 
контексті соціального блоку комплексної програми виступили: бесіда, 
повідомлення, «Батьківський клуб», обговорення, лекція, ділові ігри, 
тренінг, майстер-клас, презентація, розповсюдження інформаційних 
буклетів, круглий стіл, відеолекторій, «Клуб підтримки «Батьки для 
батьків».  

Завданнями соціального блоку «Центр інтеграції (зв’язки з 
громадськістю)» стали: 

 надання батькам інформації про нормативно-законодавче 
забезпечення в різних аспектах життя дітей з особливостями 
психофізичного розвитку та їх батьків; 

 ознайомлення з правовими актами, що регулюють освіту дітей 
даної категорії; 
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 формування у батьків умінь і навичок адвокаційної діяльності 
щодо ними відстоювання інтересів власних дітей; 

 надання інформації про систему реабілітаційних, соціальних та 
медичних установ, які опікуються дітьми з особливостями психофізичного 
розвитку та можливості використання батьками їхніх ресурсів; 

 презентація діяльності державних та неурядових організацій, 
дотичних до питань виховання дітей з різними видами порушень розвитку, 
шляхи співпраці та форми роботи з батьками у цьому контексті; 

 ознайомлення з програмами підтримки батьків в неурядових 
організаціях (літні табори, участь у сімейних програмах, виїзні програми 
оздоровлення цих родин); 

 формування мотивації у батьків до об’єднання з іншими 
батьками, участі в громаді задля спільних інтересів власних дітей; 

 залучення батьків з дітьми до гурткової роботи творчого 
спрямування поза дошкільним навчальним закладом. 

У межах соціального блоку заслуговує уваги така форма соціально-
педагогічної підтримки батьків як «Батьківський клуб» – групова форма 
взаємодії фахівців і батьків, за якої батьки виступають активними 
учасниками процесу, мають можливість ініціювати тему для 
обговорення, що є актуальною для них. Таке об’єднання членів сімей у 
батьківську громаду сприяє неформальному та відкритому спілкуванню 
між ними, а зміст роботи фахівця дошкільного навчального закладу 
(соціальним педагогом, методистом або вихователем – в залежності від 
теми зустрічі) полягає у формуванні навичок самостійного подолання 
труднощів. Теми зустрічей визначаються відповідно до потреб 
батьківських груп, як от: «Законодавче забезпечення соціального захисту 
дітей з особливостями психофізичного розвитку», «Мережа 
реабілітаційних установ в Україні: можливості для дітей та батьків», 
«Програми громадських організацій та форми роботи з батьками; діючі 
програми підтримки батьків». 

Сучасною формою соціально-педагогічної підтримки батьків 
виступає «Клуб підтримки «Батьки для батьків», яка дещо відрізняється 
від попередньої. Так, метою клубу підтримки є навчання батьків, які не 
мають досвіду або мають незначний досвід виховання дитини з 
особливостями психофізичного розвитку більш досвідченими та соціально 
зрілими батьками таких же дітей. За таких умов соціальний педагог 
виступає переважно у ролі спостерігача, який, у разі потреби, надає поради 
та допомогу. Одним із завдань клубу є формування мотивації у батьків до 
якісних змін у власному соціальному житті та житті дитини.  

Наголосимо, що з метою формування та відпрацювання у батьків 
навичок адвокаційної діяльності ефективним, вважаємо, є проведення 
ділових ігор, які виступають методом активного отримання знань 
завдяки розподілу ролей між учасниками та програванню заданих 
ситуацій. При цьому важливою особливістю ділових ігор є наявність 
взаємодії між членами створеної команди. 
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Психологічний тематичний блок «Психологічна служба» є логічним 
доповненням до всіх попередніх тематичних блоків комплексної програми 
соціально-педагогічної підтримки. Оскільки розуміння батьками своїх 
психологічних особливостей та дітей, вміння будувати стосунки, 
створювати позитивну психологічну атмосферу в сім’ї та з іншими 
батьками в умовах дошкільного навчального закладу – все це впливає на ті 
аспекти, якими займається соціальний педагог. Знання психологічного 
контексту різних явищ доповнюють якість соціально-педагогічної 
підтримки батьків. Отже, даний блок складали шістнадцять занять по  
1-2,5 години загальною тривалістю 28 годин. Формами соціально-
педагогічної підтримки у контексті психологічного блоку комплексної 
програми виступили: індивідуальне заняття, тренінг, обговорення, 
дискусія, семінар, презентація, бесіда, лекція, батьківські збори.  

Завданнями блоку «Психологічна служба» є: 
 формування у батьків навичок психологічного «прийняття» 

власної дитини з особливостями психофізичного розвитку, адекватного 
(«розуміючого») ставлення до її труднощів; 

 формування знань щодо розуміння потреб своєї дитини, їх 
класифікації та врахування у процесі її соціалізації; 

 надання інформації про особливості психологічного розвитку 
дитини у період дошкільного віку та особливості соціального виховання 
у зв’язку з цим; 

 формування у батьків навичок встановлення позитивних 
емоційних контактів зі своєю дитиною, мотивації до взаємодії з нею, а 
також з фахівцями у процесі спільної роботи в дошкільному навчальному 
закладу; 

 формування у батьків навичок подолання соціальної ізоляції, 
навичок безконфліктного спілкування з іншими членам сім’ї; 

 відпрацювання навичок міжособистісної взаємодії між 
подружжям, уміння знаходити спільні рішення в складних ситуаціях та 
завжди діяти в інтересах дитини; 

 поповнення знань щодо пошуку ресурсів для організації 
змістовного дозвілля своїй сім’ї. 

До вищезазначених форм взаємодії з батьками ми відносимо також 
«День відкритих дверей», що виступає масовим заходом задля 
інформування батьків щодо ресурсного забезпечення цікавого і змістовного 
дозвілля з дитиною з особливостями психофізичного розвитку. 

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі. 
Отже, узагальнюючи матеріал, можемо зробити наступні висновки. 

Нами презентовано «Комплексну програму соціально-педагогічної 
підтримки батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в 
дошкільних навчальних закладах». Змістово-методичне забезпечення 
соціально-педагогічної підтримки батьків поєднує традиційні 
(індивідуальні консультації, бесіди, батьківські збори) та інноваційні 
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(дискусії, ділові ігри, батьківські конференції, клуби для батьків) форми 
взаємодії з батьками, що спрямовані на формування виховного 
потенціалу батьків у контексті дослідницького питання. Надано 
авторське визначення поняттям «соціально-педагогічна підтримка 
батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних 
навчальних закладах», «виховний потенціал батьків», «змістово-
методичне забезпечення». 

Подальших наукових розвідок потребує розробка програми 
підготовки фахівців до здійснення соціально-педагогічної підтримки 
батьків в умовах дошкільних навчальних закладах. 
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Чечко Т. М. Комплексна програма соціально-педагогічної 

підтримки батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в 
дошкільних навчальних закладах  

У статті представлено комплексну програму соціально-педагогічної 
підтримки батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в 
дошкільних навчальних закладах. Запропоновано структуру комплексної 
програми соціально-педагогічної підтримки, її мету, завдання, 
особливості побудови. Розкрито зміст та завдання інформаційно-
методичного, педагогічного, соціального та психологічного тематичних 
блоків даної програми. Розглянуто основні групові форми взаємодії з 
батьками, що відповідають тематичним блокам та завданням 
запропонованої програми. У рамках дослідження надано авторське 
визначення поняттям: «соціально-педагогічна підтримка батьків дітей з 
особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних 
закладах», «виховний потенціал батьків» та «змістово-методичне 
забезпечення». Актуалізовано питання врахування потреб і труднощів 
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батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку при розробці 
комплексної програми соціально-педагогічної підтримки батьків даної 
категорії в умовах дошкільних навчальних закладів.  

Ключові слова: діти з особливостями психофізичного розвитку, 
складні життєві обставини, соціально-педагогічна підтримка батьків 
дітей з особливостями психофізичного розвитку, виховний потенціал 
батьків, комплексна програма соціально-педагогічної підтримки батьків 
дітей з особливостями психофізичного розвитку, змістово-методичне 
забезпечення. 

 
Чечко Т. М. Комплексная программа социально-

педагогической поддержки родителей детей с особенностями 
психофизического развития в дошкольных учебных заведениях 

В статье представлена комплексная программа социально-
педагогической поддержки родителей детей с особенностями 
психофизического развития в дошкольных учебных заведениях. 
Предложена структура комплексной программы социально-
педагогической поддержки, ее цели, задачи, особенности построения. 
Раскрыто содержание и задачи информационно-методического, 
педагогического, социального и психологического тематических блоков 
данной программы. Рассмотрены основные групповые формы 
взаимодействия с родителями, соответствующие тематическим блокам и 
заданиям предлагаемой программы. В рамках исследования 
предоставлено авторское определение понятий: «социально-
педагогическая поддержка родителей детей с особенностями 
психофизического развития в дошкольных учебных заведениях», 
«воспитательный потенциал родителей» и «содержательно-методическое 
обеспечение». Актуализирован вопрос учета потребностей и проблем 
родителей детей с особенностями психофизического развития при 
разработке комплексной программы социально-педагогической 
поддержки родителей данной категории в условиях дошкольных 
учебных заведений. 

Ключевые слова: дети с особенностями психофизического развития, 
сложные жизненные обстоятельства, социально-педагогическая 
поддержка родителей детей с особенностями психофизического 
развития, воспитательный потенциал родителей, комплексная программа 
социально-педагогической поддержки родителей детей с особенностями 
психофизического развития, содержательно-методическое обеспечение. 

 
Chechko T. Comprehensive Program of Social and Pedagogical 

Support of Parents of Children with Peculiarities of Psychophysical 
Development in Pre-School Educational Institutions 

The article considers the comprehensive program of social and 
pedagogical support of parents of children with peculiarities of psychophysical 
development in pre-school educational institutions. The author analyses the 
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difficulties and complicated life circumstances specific to the parents of 
children with peculiarities of psychophysical development. The structure of 
the complex program of social and pedagogical support, and its purpose, tasks, 
peculiarities of construction are offered. The content and tasks of the 
informational-methodical, pedagogical, social and psychological thematic 
blocks of the given program are described. The main group forms of 
interaction with parents that are relevant to the thematic blocks and the 
purpose of the proposed comprehensive program, such as round tables, 
seminars, lectures, parent conferences, discussions, business games, parenting 
meetings, video clubs, thematic days, open-door days, workshops, Parents for 
Parents Support Club are described. In the research the definitions of the 
concepts of social and pedagogical support of parents of children with 
peculiarities of psychophysical development in pre-school educational 
institutions, educational potential of parents, and content-methodological 
support are given by the author. The issue of the importance of taking into 
account the needs and difficulties of parents of children with peculiarities of 
psychophysical development in the development of the program of social and 
pedagogical support of parents of this category in the conditions of pre-school 
educational institutions is defined. Attention is focused on the prospects for 
further research in the context of the topic. 

Key words: children with peculiarities of psychophysical development, 
complicated life circumstances, social and pedagogical support of parents of 
children with peculiarities of psychophysical development, educational 
potential of parents, comprehensive program of social and pedagogical support 
of parents of children with peculiarities of psychophysical development, 
content-methodological support.  
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УДК 1.17.171 
 
М. О. Яріко 
 
ТИША ЯК АТРИБУТ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОГО, РЕЛІГІЙНОГО 

ТА КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ 
 
Актуальність теми зумовлена скерованістю сучасного світу 

переважно на ідею максимально ефективного використання людини. 
Навіть побіжний аналіз графіків роботи, в якому живе більшість 
населення України, показує, що безвідносно обсягу доходу, робота стає 
чимось, заради чого людина існує. І тим самим для більшості людей 
життя перетворюється на існування, супроводжуване значною кількістю 
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страхів – втратити роботу, запізнитись, не владнати життя як слід (у 
сімейному та матеріальному вимірах). Зрештою, це призводить зокрема і 
до того, що особи пенсійного віку гостро переживають свою 
непотрібність (вони ж бо не можуть працювати) і намагаються або 
заповнити чимось цю пустку (безвідносно, діяльністю чи хворобами, чи 
надмірною ангажованістю у справи дітей), або ж страждають від неврозів 
та депресій. У традиційних суспільствах існували механізми реагування 
на таку ситуацію – дні та місяці, коли людина мала можливість бути віч-
на-віч з собою та іншими людьми, розриваючи коло повсякденності, 
переосмислюючи ієрархію цінностей. Дослідження таких механізмів та 
перенесення їх до площини туристичної діяльності може надати 
можливість повернення до цих практик не лише окремим представникам 
субкультур та інтелектуальної еліти, але широким верствам населення.  

Мета роботи – проведення попереднього аналізу можливості 
використання практики занурення у тишу в туристичній діяльності. 
Відповідно до мети поставлено наступні завдання: проаналізувати 
основні дискурси, в яких актуалізовано концепт «тиша»; виокремити 
рядоположені елементи духовних практик (такі як споглядання та 
мовчання); описати основні варіанти використання практики тиші у 
контексті духовного та творчого розвитку особистості; проаналізувати 
практику особливості застосування тиші як атрибуту туристичного 
продукту у культурному та релігійному туризмі. 

Практика тиші, у наш час найчастіше сприймається вже не лише як 
необхідний елемент комунікації, але й як одна з найпопулярніших 
психопрактик, здавна є одним з найбільш значущих інструментів 
оздоровлення психологічного, духовного та соціального життя людини. 
У науковому дискурсі дослідження тиші як онтологічного феномену 
найчастіше провадяться через ракурс дослідження мовчання у контексті 
комунікації (пр., Г. Почепцов, Е. Канетті, Л. Вітгенштейн, Н. Артюнова, 
К. Богданов, М. Епштейн, С. Швачко), компаративних досліджень 
феноменів мовчання та тиші у різних культурах, у тому числі бізнес-
культурах (О. Швець, С. Брайт, К. Шир, Р. Клайр, В. Енінгер), філософії 
тиші та мовчання (М. Хайдеггер, Х. Арендт, Дж. Кейн, Л. Торо). У 
контексті розвитку релігійних практик важко знайти твори, в яких не 
йшлося б про тишу, але найважливішими з них, напевно є ті, які 
описують традиції споглядання на Сході та Заході.  

У традиційних суспільствах тиша була одним з основних атрибутів 
ініціації. Перебування сам на сам з собою та навколишнім світом 
становило неодмінний елемент розвитку людини як зрілої соціалізованої 
особистості. У пізніші часи кожна з світових релігійних традицій 
обов’язково містить аналогічні практики перебування у тиші на самоті 
(або ж у тиші, але в соціумі). Фактично, йдеться про те, що кожна 
людина мала свій позитивний досвід тиші, ця практика не була чимось 
винятковим. Дещо іншу картину спостерігаємо для сучасного світу, де 
тиша часто стає або чимось зайвим, тим, на що не вистачає місця у 
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просторі людського життя, або ж таким інструментом психологічної 
корекції, використання якого доступне лише небагатьом. Найяскравіше, 
певно, це можна спостерігати у практиці масового туризму – 
максимальна наповненість часо-простору інформацією, анімаційними 
практиками, музикою, пропозиціями діяльності. Певною кульмінацією 
такого стану речей є славнозвісна у всіх регіонах світу ідея «зроби дію і 
загадай бажання» – саме у цей момент западає зовнішня тиша (але про 
внутрішню все ж таки не йдеться). 

Певно, з усіх видів туризму тиша у статусі супровідного елемента 
виникає сама по собі у випадках, коли людина або група людей 
опиняються на природі. Природа сама по собі спонукає до споглядання, а 
у сукупності з втомою – до тиші. Подібним чином і в екстремальному 
туризмі тиша западає як побічний результат концентрації на складній 
діяльності. 

Натомість, для релігійного та культурного туризму тиша є 
елементом екзистенційним, таким, який повертає людину від існування 
до буття.  

Але насамперед, оскільки існує певна розбіжність у тлумаченні 
термінів, необхідно зазначити специфіку їх використання. Так, коли мова 
йде про релігійний туризм, то найчастіше це явище звужують до 
паломницького та історико-культурного напрямів, але, на нашу думку, 
доцільним є розширення поняття до «туризм, орієнтований на осіб, 
свідомих своєї релігійної належності», що дозволить ввести до наукового 
туризмознавчого простору такі явища, як релігійні реколекції, навчання, 
спортивні заходи, які беззаперечно можуть бути визначені як форми 
туристичної діяльності. Аналогічну проблему наразі маємо і з 
культурним туризмом, який у вітчизняній науці безпосередньо 
асоціюється з історико-культурним, але за логікою світової науки 
тлумачиться дещо інакше. Актуалізується саме момент внутрішнього 
досвіду, який людина отримує при зустрічі з культурною спадщиною, 
подіями, стилем життя, цінностями та традиціями відповідної дестинації 
(таке визначення зустрічаємо у звітах Юнеско [1, с. 8]), тобто 
акцентується не стільки аспект утилітарний – у ставленні до продукту, 
але співучасть у процесі. Культурний туризм вимагає активної участі. І 
одним з елементів такої участі є, власне, тиша споглядання. Споглядання 
твору мистецтва (музичного, образотворчого, театрального), або 
міського простору, або просто моменту проживання у тому чи іншому 
культурному контексті. Споглядання, власне, є актом створення тиші 
безвідносно до наявного звукового простору. Так, можна споглядати 
картину навіть у шумі туристичних потоків та лекцій екскурсоводів.  

Повертаючись до зазначеної вище тези, повторимо, що у практиці 
релігійного та культурного туризму тиша має визначальний характер, 
виступаючи в ролі найважливішого елементу, і часто являючи собою 
маркер, який дозволяє провести розрізнення з аналогічним продуктом 
масового туризму.  
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У загальнокультурному контексті можна визначити тишу через 
бінарну опозицію «смерть» – «життя». Тобто, у першому випадку іде 
кореляція з небезпекою, ворогом (який затаївся), смертю. У другому ж 
тиша є тим, що передує життю. Тиша зими є тишею мертвою, а тиша 
весни бринить, в ній пробуджується життя. За характером звуків, з нею 
пов’язанпх, тиша може бути мертвою, природною чи антропогенною. 
Тобто, певним парадоксом сприйняття тиші є відсутність агресивних 
звуків, натомість, природній чи антропогенний білий шум все ж таки 
вважається тишею. Також певною мірою можна простежити зв’язок з 
відсутністю рухів. Дж. Форест дає досить змістовний перелік різновидів 
соціальної тиші, частина з яких лежить у площині суто негативній 
(смертельна, тиша спільної провини, ворожа, тривожна, байдужа), а 
частина – позитивна (здивування, співчуття, захват, молитовна) [2, c. 48–
49]. Як вже говорилось вище, однією з відзнак сучасного світу є тотальна 
відсутність тиші (музика у місцях спільного користування, гучна 
реклама), відсутність соціального простору тиші (у ролі якого раніше 
виступали сакральні споруди), відсутність внутрішньої тиші.  

У загальнокультурному дискурсі, втеча від галасу суспільства може 
набувати рис культурного туризму через споглядання, яке у свою чергу 
активізує та провокує творчу діяльність. Серед досить показових 
прикладів – «Уолден, або Життя у лісі» Генрі Девіда Торо. Фактично, 
мова про екзистенційний пошук, зупинку у безперервній діяльності на 
життєвому шляху, проживання самої сутності життя. «Я пішов до лісу 
через те, що хотів жити розумно, мати справи лише з найважливішим у 
житті, спробувати чомусь від неї навчитись, щоб не з’ясувалось перед 
смертю, що я взагалі не жив. ... Я хотів зануритись у саму сутність життя 
та дістатись до її серця» [3]. Тут маємо певну перекличку з пізнішим 
вченням М. Хайдеггера, де тиша корелює з справжньою сутністю того, 
що існує: «Тиша стишує тим, що вона носить світ та речі у їх сутності... 
Дзвін тиші – не належить людині. Бо людина по суті своїй балакуча» [4]. 
Справжнє слухання – у прислуханні до дзвону тиші.  

Розмежування між екзистенційною зануреністю у простір тиші та 
втечею, породженою страхом перед соціумом – у спогляданні. Ідеться 
про створення кореляції між тишею соціальною та звучанням природи. 
Результатом стає надзвичайно плідна творчість. Показово, що оренда 
помешкання за межами великих міст або ж довготривале проживання «на 
дачі» у знайомих, колег, друзів стає одним з атрибутивних елементів, 
наявних в життєвому шляху багатьох письменників та поетів. Болдіно, 
Алушта, Куоккала, Судак, Коктебель, Феодосія, Шахматово, 
Передєлкіно стають хронотопами, без яких неможливо говорити про 
відповідний період історії культури. Відповідно, турпродукт, створений 
на основі відвідування цих місць або стає черговою банальністю 
масового туризму, або ж існує у просторі культурного туризму і тоді 
обов’язково включає в себе цей момент споглядання творчої тиші 
хронотопу.  
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Ще раз наголосимо – не йдеться про ескапізм та розбудову 
славнозвісної «вежі зі слонової кістки», йдеться про максимально плідне 
проживання тиші.  

Через поезію, напевно, відбувається загальнокультурне 
усвідомлення сутності тиші. Так, серед основних її проявів можна 
описати наступні: порятунок від болю, тривоги, неспокою, від цього 
світу, переповненого бурями, символом рятівної природи, символом та 
атрибутом затишку домівки, знак іншого світу, того, що починається за 
межами цього життя, атрибутом любові, зрештою, тиша є символом 
смерті, жаху, безнадійності моменту [5]. Але важливо і те, що тиша є 
неодмінним елементом звучання поетичного твору. Слухачі мають 
активно створювати тишу для того, щоб почути поетичний твір, але 
також і автор або декламатор так само створює фрагменти тиші як 
обрамлення для слів та образів.  

Переходячи від контенту елітарної культури до субкультур, варто 
згадати Дж. Керуака. Культові його твори «У дорозі» та «Бродяги 
Дхарми» позначаються пошуками себе у різних просторах – у дорозі, 
самотності, тиші, на природі, серед таких самих шукачів. Для цього типу 
подорожі характерним є поєднання процесу становлення особистості, 
плину філософських роздумів, практики мандрівки, подекуди – 
використання наркотичних речовин для продовження мандрівки в 
іншому стані-просторі. Тиша у такому контексті стає випробуванням. 
Особа, яка його проходить, може або втратити здоровий глузд, або ж 
уповні пізнати та прийняти себе. Подальше повернення до соціуму 
призводить до перевірки справжності набутого досвіду і ділення ним.  

У тому ж просторі американської культурі віднаходимо і інший 
приклад – творчість Томаса Мертона. Митець, письменник, монах-
трапіст. Фактично, вся його літературна творчість є популяризацією для 
світського дискурсу досвіду, набутого протягом духовного релігійного 
життя. Його твори, присвячені темам тиші, мовчання, самоти, 
самотності, усамітнення, спогляданню природи, друкуються 
мільйонними тиражами, стаючи для багатьох путівником духовного 
життя (безвідносно міри релігійності) і певним відкриттям або простору 
тиші як такого, або християнської медитації. Власне, тема природи, тиші, 
самотності, стає основною діалогу між світом релігійним та 
нерелігійним, між традицією Сходу та Заходу. Промовиста назва «When 
the Trees Say Nothing», але суттєвою відмінністю від попередніх авторів є 
беззаперечна присутність Бога у цьому спогляданні природи.  

Початок 21 сторіччя відзначився новими аспектами сприйняття 
життя та ролі тиші. Якщо, на приклад, у Торо та Керуака тиша була 
альтернативою беззмістовній буденності нудного колообігу життя, а у 
Мертона стає самим життям, то зараз вона стає альтернативою 
беззмістовності шаленого ритму життя та перенасиченого 
інформаційного простору, втечею від завданих суспільством ран. І, як 
наслідок, закономірним є зростання кількості пропозицій турів до 
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індійських ашрамів і так званих «йога-турів». Візуалізація цієї тенденції 
у просторі масової культури – книга та фільм «Eat, Pray, Love». Подорож, 
яка зцілює. І тиша, в якій людина нарешті починає визнавати перед 
собою свої зранення і віднаходити у діалозі з іншими шляхи подолання 
внутрішньої кризи та сенс свого життя. Так знову тиша стає початком 
повернення до себе і шляхом, виходячи на який, людина отримує 
можливість переміни існування на життя. Парадоксальним чином тиша, 
яка тисячоліттями використовувалась як психотерапевтичний інструмент 
превентивної дії, на сьогодні стає ліками, які лікують соціальні зранення.  

Вище вже зазначалось, що безпосередньо пов’язаним з тишею є 
концепт «споглядання». У контексті культурного туризму споглядання – 
акт занурення у буття під впливом зовнішнього чинника, яким може бути 
музика, картина, міський простір, театральна постанова. Фактично – 
будь-який прояв людської творчості. Суть споглядання – бачення більше, 
ніж лежить на поверхні. Так, можна говорити про занурення у минулий 
світ міста, або в його сучасність, буття разом з жертвами історичних 
трагедій, споглядання життя видатної особистості чи переживання 
закладеного у видатному творі мистецтва. Туристична подорож у такому 
контексті перестає бути чимось, що має бути спожитим, і 
перетворюється на частину життя, період, який кшталтує особистість.  

І тут можна розгледіти певну перекличку з двома феноменами 
20 ст. Уроками тиші Марії Монтессорі та музикою тиші Джона Кейджа. 
Відомо, що у системі шкільної та дошкільної освіти проблема тиші стоїть 
досить гостро. Звичайно, шум навчанню перешкоджає, але найчастіше 
тиша досягається авторитарними методами, що також не дозволяє 
особистості розвиватись уповні. Шум стає символом свободи, бунту, 
протесту, а тиша – символом поневолення, упокорення. Певною мірою, 
Марії Монтессорі вдалось зробити революцію – створити ситуацію, коли 
тиша є не чимось, нав’язаним згори, але «тишею затриманого від 
цікавості подиху» [6], тобто такою, що виникає внаслідок абсолютного 
ангажування учнів у хід заняття. Але також є тим, що створюється 
активно, стає результатом свідомої спільної діяльності учасників, стає 
твором мистецтва і тлом для слухання, вона може стати відчутною, 
почутою, водночас такою, що має самостійну цінність, і такою, що 
підкреслює звук. Таким чином виховується і здатність відчувати тишу, і 
здатність творити тишу. Зрештою, здатність бути собою через 
перебування у тиші. Певною антитезою такого спільного творення є 
експеримент «Третя хвиля», проведеного американським вчителем. 
Йдеться про те, як учні, спровоковані вчителем, активно створювали 
тишу (але, водночас, мета була суто дисциплінарна), а після того, як 
вчитель відкрив правду про «таємну організацію» запала тиша 
фрустрованого розпачу, яка перейшла у галас та крик [7].  

Окремим різновидом діяльності людини, для якого тиша має 
першочергове значення, є музика. Парадоксальним чином можна описати 
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туриста, що присвятив свій час концертам класичної музики, наступним 
чином: він їде активно створювати тишу, для того, щоб почути звук. 

Пауза може розділяти фрагменти твору, підкреслювати 
найважливіше, бути обрамленням для звуку, бути рівнозначною звуку. У 
момент паузи настає тиша, створена спільними зусиллями автора твору, 
музикантів та присутніх. Фактично, тиша у музиці – найскладніший для 
відтворення елемент.  

Певної кульмінації таке спільне творення досягає у творчості 
Джона Кейджа. 29 серпня 1952 року під час благодійного концерту на 
честь підтримки сучасного мистецтва, Девід Тюдор виконав його твір 
«4′33». Йдеться про п’єсу з трьох частин – 30 секунд, 2 хвилини 
23 секунди та 1 хвилина 40 секунд. Кожна частина мала початок та 
завершення. Але єдине, що можна почути під час виконання цього твору 
– звуки навколишнього середовища [8]. Цікаво, що сприйняття цього 
твору може кардинально різнитись – обурення (сприйняття твору як 
насмішки автора над слухачем та мистецтвом в цілому), конформістське 
схвалення (всі ж бо прийняли, що то є твором мистецтва), вдумливе 
слухання-споглядання. Але навіть і в тих випадках, коли не йдеться про 
настільки радикальне використання тиші, вона є неодмінною частиною 
виконуваного музичного твору – западає до початку звучання та 
наступає по тому, як всі звуки зникають. Внутрішня (а бажано і 
зовнішня) тиша є умовою переживання культурної події та явища 
культури, є атрибутом творчості, безвідносно того – чи мова йде про 
творчість автора, чи співтворчість глядача.  

У просторі релігійного, тиша стає вихідним пунктом віднайдення 
себе у діалозі з Богом. Відповідно, коли йдеться про релігійний туризм, 
акцентується момент виходу за межі звичайного соціального та 
особистого простору задля цієї зустрічі.  

Так, у юдаїзмі акцентовано тишу шабату, спокою, який наступає по 
тижню роботі. Але це не лише тиша абсолютного спокою, який повторює 
вчинок Бога по створенні світу. Це сімейна тиша, у якій звучать спільні 
ритуальні пісні. Тиша шабату – актуалізація пам’яті завіту з Богом, який 
протягом історії опікувався своїм народом. Другим простором тиші, який 
акцентовано у юдаїзмі, є тиша зустрічі зі смертю та тиша молитви – тиша 
роздумів. Власне, попри загальні стереотипи, поширені в медійному 
просторі про паломництва хасидів до Умані, один з свідків цієї події був 
заворожений саме цією молитовною тишею роздумів, яка не 
порушується навіть звуками розмови.  

Коли йдеться про іслам, то більшою мірою наголошується 
молитовна тиша ночі, особистої молитви, перебування перед Богом. 
Обряди ж паломництва практично не дають можливості перебування у 
зовнішній тиші, але тиша внутрішня (тиша споглядання присутності 
Бога) є одним з атрибутів і хаджу, і умри. Зовнішнім вираженням цього 
стають слова молитви: «Ось, я перед Тобою, Аллаг, ось я перед 
Тобою…».  
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Християнство – тиша зустрічі, акцент на слуханні того, що Христос 
говорить мені особисто. Просто перебування з Богом. Споглядання. 
Масові паломництва практично не залишають місця для переживання 
тиші, але для індивідуальних паломництв тиша зустрічі з Богом і собою у 
серед природи або у сакральних спорудах є атрибутом. Також окремо 
можна виділити т.зв. дні зосередження і ігнатіанські реколекції. Тиша 
стає простором буття, зустрічі, усвідомлення і зцілення.  

Для будизму йдеться про тишу медитації, тишу слухання, тишу 
очищення віж усього зайвого – тобто того, що заважає дійти до стану 
нірвани, іншими словами – заважає «не бути». Парадоксальним чином, 
саме через загальний дискурс будизму найчастіше у сучасні культури 
входить тема медитації та тиші, породжуючи як адекватні вихідній 
культурі форми, так і квазіпсихологічні та квазірелігійні (що, наприклад, 
можемо спостерігати на прикладах фестивалю «Тавале», ретріти, цикли 
медитацій під керівництвом чисельних гуру та ін.). 

У перспективі подальшого дослідження – аналіз конкретних 
практик використання тиші у різних соціокультурних просторах і 
визначення міри можливості та доцільності їх перенесення на 
український ринок туристських послуг.  

Один з атрибутів туризму – здатність через набутий досвід 
змінювати людей, які беруть участь у подорожі. На жаль, на сьогодні у 
сегменті масового туризму цей потенціал розкривається досить 
незначною мірою. Так, наприклад, тиша, яка у традиційних суспільствах 
є основним елементом виховання особистості, а у релігійному та 
культурному туризмі стає атрибутом фізичної та духовної подорожі, у 
просторі масового туризму стає чимось принципово ворожим, таким, 
чого необхідно позбутись за будь-яку ціну (музикою, голосом 
екскурсовода, анімацією, кіно та ін.). 

У контексті пошуків альтернативи такому масовому дискурсу 
виникає певна низка явищ, які можна окреслити як «екзистенційний 
пошук», який може відбуватись у різних ракурсах – релігійний, 
квазірелігійний, психологічний або ж ракурс творчого споглядання. У 
будь-якому разі його супроводжуватимуть такі інструменти духовного 
розвитку як мовчання та споглядання. Парадоксальним чином, 
стимуляція духовного зростання відбувається через те, що особа зупиняє 
перебіг звичайного життя, виходить за його межі, замовкає (і таким 
чином починає чути себе і інших) і отримує здатність бачити. Для 
релігійного дискурсу йтиметься про зустріч з Богом (і усвідомлення себе 
у стосунках з Богом), для нерелігійного – про віднайдення себе (як 
особистості) або ж втраченої здатності творити. Споглядання є 
неодмінним елементом культурного туризму, як акт занурення у буття 
під впливом зовнішнього чинника (музики, картини, міського простору, 
театральної постановки). 

Серед конкретних форм, в яких тиша функціонує у просторі 
туризму, можна назвати наступні: дні зосередження, час переосмислення 
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свого життя, віднайдення себе (для релігійного дискурсу – пошуки себе у 
діалозі з Богом, для психологічного – психотерапія), також цикли таких 
днів зосередження, об’єднаних спільною темою (можуть бути виїзними, 
організовуватись у спеціальних приміщеннях або на природі, або ж, 
відбуватись у звичних умовах), окремо для релігійного дискурсу – тиша 
та мовчання як спосіб життя.  

Для культурного туризму тиша наголошується як створення 
часопростору для споглядання (твору мистецтва, атмосфери хронотопу, 
акту творчості). І, також, йдеться про пошуки тиші, наповненої життям, 
яке спонукає творити, спонукає жити на іншому, більш глибокому рівні.  

Водночас, у практиці туристичної діяльності в сучасній Україні 
можна відмітити як наявність продуктивного використання таких 
інструментів як тиша, мовчання, споглядання (у релігійному туризмі або 
самостійно планованих акціях культурного туризму), так і наявність 
маніпуляцій цими техніками (що можна побачити у квазірелігійних 
практиках, які досить бурхливо розвиваються). Фактично, на сьогодні 
назріла соціальна потреба розвитку сегменту культурного туризму, в 
якому акцентовано мовчання, тишу, споглядання – інструменти 
духовного розвитку, за допомогою яких можна якщо не вирішити 
проблему численних залежностей (від гаджетних до наркотичної), то 
допомогти особистості віднайти шлях їх вирішення і подальшого 
духовного розвитку.  
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Яріко М. О. Тиша як атрибут екзистенційного, культурного та 
релігійного туризму 

У статті розглянуто проблему зникнення з соціального простору 
таких елементів життя, як свідоме усамітнення, тиша, мовчання, 
роздуми, які у свою чергу є атрибутами споглядання або медитації. 
Проведено аналіз можливості практичного використання в туристичній 
діяльності занурення у тишу, для чого проаналізовано  основні дискурси, 
в яких актуалізовано концепт «тиша»; виокремлено рядоположені 
елементи духовних практик (таких як споглядання та мовчання); описано 
основні варіанти використання практики тиші у контексті духовного та 
творчого розвитку особистості; проаналізовано практику особливості 
застосування тиші як атрибуту туристичного продукту у культурному та 
релігійному туризмі. Доведено необхідність та можливість створення 
туристичного продукту, який допоміг би особі пройти шляхом 
самопізнання і, що також важливо, навчитись виносити власні судження 
про цінність елементів культурної спадщини. Таким чином, йдеться про 
можливість використання туризму у контексті екзистенційного пошуку 
особи та суспільства.  

Ключові слова: тиша, екзистенційний пошук, туризм, мовчання, 
культурний туризм.  

 
Ярико М. А. Тишина как атрибут экзистенциального, 

культурного и религиозного туризма  
В статье поставлена проблема исчезновения из социального 

пространства таких элементов жизни, как сознательное одиночество, 
тишина, осознанное размышление, которые в свою очередь являются 
атрибутами созерцания или медитации. Проведен анализ возможности 
практического использования в туристской деятельности погружения в 
тишину, проанализированы основные дискурсы, в которых была 
реализована концепция «тишины»; показаны отдельные элементы 
духовных практик (таких как созерцание и молчание) выделяются; 
описывает основные применения практики молчания в контексте 
духовного и творческого развития личности; проанализирована практика 
использования тишины как атрибута туристического продукта в 
культурном и религиозном туризме. Доказана необходимость и 
возможность создания туристического продукта, который поможет 
человеку пройти процесс самопознания и научиться выносить 
собственные суждения о ценности элементов культурного наследия. 
Современное общество нуждается в инструментах, стимулирующих  
экзистенциальный поиск человека и общества, а туризм - один из таких 
инструментов. 

Ключевые слова: тишина, экзистенциальный поиск, туризм, 
молчание, культурный туризм.  
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Yariko M. Silence as an Attribute of Existential, Religious and 
Cultural Tourism  

The article reveals the problem of disappearing from the social space of 
such elements of life as conscious solitude, silence,  reflection, which in turn 
are the attributes of contemplation or meditation. An analysis of the possibility 
of practical use in tourism activity of immersion in silence was conducted, for 
which the main discourses were analyzed, in which the concept of "silence" 
was actualized; Separate elements of spiritual practices (such as contemplation 
and silence) are singled out; describes the main uses of the practice of silence 
in the context of the spiritual and creative development of personality; the 
practice of the features of the application of silence as an attribute of a tourism 
product in cultural and religious tourism is analyzed. The necessity and the 
possibility of creating a tourist product that would help a person to go through 
self-knowledge and to make own judgments about the value of cultural 
heritage elements is proved. Stopping of ordinary life stimulates the spiritual 
growth of the person. Silence (and beginning to hear others), ability to see ,  
for religious discourse may be also a meeting with God, for non-religious ones 
– only to find oneself (as a person) or the ability to create. Contemplation is an 
indispensable element of religious, existential and  cultural tourism, and it is 
an act of immersion in being under the influence of an external factor (music, 
painting, urban space, theatrical setting). The modern society is need in 
instruments of  the existential search for a person and society and tourism is 
one of those instruments. 

Key words: silence, existential search, tourism, religious tourism, 
cultural tourism. 

 
Стаття надійшла до редакції 02.04.2018 р. 
Прийнято до друку 25.05.2018 р. 
Рецензент – д.п.н., проф. Ваховський Л. Ц. 

 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 318

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

УДК 37.018 
 
Т. О. Атрощенко 

 
ДО ПИТАННЯ ОСВІТИ ДІТЕЙ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 

ЗАКАРПАТТЯ 
 
Сучасний світ характеризується етнічним і культурним розмаїттям. 

У наукових розвідках дослідників різних галузей знань українське 
суспільство характеризується як багатокультурне. Особливість 
суспільної та культурної ситуації, що історично склалася в Україні в 
тому, що територія України була поділена між мовними та етнічними 
групами, державами, релігіями, політичними та культурними системами 
тощо. Все це обґрунтовує значущість полікультурної освіти дітей, метою 
якої є формування людини культури, творчої особистості, здатної до 
активного та продуктивного життя у полікультурному середовищі. 

Освіта меншин утворює підсистему в системі освіти певної країни, 
підтримка якої є обов’язком держави, оскільки її учасники 
(адміністрація, педагоги, учні), як і громадяни, котрі належать до 
титульної нації, також є громадянами цієї країни. 

Проблеми освіти дітей національних меншин слід вирішувати з 
позиції полікультурної освіти та інтеркультурного виховання, яке 
визначається його метою, яка полягає в допомозі зрозуміти й прийняти 
(визнати) «інших». Воно передбачає, що ставлення «більшості» 
суспільства до національних меншин має грунтуватися на знаннях про їх 
батьківщину, культуру і традиції. Брак таких знань перешкоджає 
об’єктивній оцінці особистості конкретної етнічної меншини [2, с. 8]. 

Закарпатська область є наймолодшою областю України, оскільки 
утворена 22 січня 1946 року. Розташована на крайньому заході країни і 
межує з чотирма іноземними державами – Польщею, Словаччиною, 
Угорщиною та Румунією. Таке географічне розташування краю і 
визначає наявність серед його населення досить великої кількості 
національних меншин. Згідно перепису населення 2001 року у області 
налічується 1010,1 тис. українців (80,5 відсотка), у тому числі 10,1 тис. 
русинів, 151,5 тис. угорців (12,1 відсотка), 32,1 тис. румун (2,6 відсотка), 
31,0 тис. росіян (2,5 відсотка), 14,0 тис. ромів (1,1 відсотка), 5,6 тис. 
словаків (0,5 відсотка), 3,5 тис. німців (0,3 відсотка), а також 1540 
білорусів, 565 євреїв, 518 поляків, 490 вірмен та ін. [4]. 

Різні аспекти освітніх питань Закарпатського краю є об’єктом 
дослідження багатьох науковців, зокрема В. Гомонная, В. Задорожного, 
О. Морозової, Р. Офіцинського, А. Папп, В. Сагарди, В. Химинця, 
Ч. Фединця, О. Фізеші та ін. Враховуючи вплив світових суспільно-
політичних, міграційних процесів та вимоги Нової української школи, 
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питання освіти дітей національних меншин Закарпаття є надзвичайно 
актуальним і потребує детального вивчення. 

Метою нашого дослідження є розкриття основних проблем освіти 
дітей національних меншин Закарпаття, зумовлених історичними, 
етнічними, регіональними та багатьма іншими чинниками. 

Розглянемо статистичні дані щодо представників найбільш 
чисельних національних меншин краю. 

Угорці компактно проживають у низинній зоні Закарпаття і 
становлять 67% населення Берегівського, 35 – Ужгородського, 25 – 
Виноградівського, 12 – Мукачівського районів. Незначна частина їх 
мешкає в Хустському, Тячівському й інших районах. Основна маса 
закарпатських угорців проживає у селах. Більшість угорського населення 
(міського і сільського, чоловічого і жіночого) зайнята в різних галузях 
народного господарства, високим є його освітньо-культурний рівень. 
95,4% угорців вважають рідною мову своєї національності, 3,4% – 
українську, 1% – російську та 0,2% – іншу мову. В області діє понад 
50 шкіл з угорською мовою викладання [4]. 

Папп З. Аттіла відмічає, що на Закарпатті система угорськомовної 
освіти повинна враховувати також наявність представників ромської 
народності, адже роми можуть створювати для неї додатковий резерв. 
Проте показники зайнятості й рівень освіти ромів є найгіршими на 
Закарпатті. З них всього 6% є працюючими, близько половини має тільки 
початкову шкільну освіту, а близько 30% взагалі не відвідували школу. 
Дослідник вказує на те, що на Закарпатті рівень шкільної освіти угорців 
відстає від середньо-обласних показників. Відповідно дедалі зростаюча 
потенційна участь ромів у процесі угорськомовного навчання і надалі 
знижуватиме результативність угорської шкільної структури. Така 
тенденція в свою чергу може викликати спротив політичної еліти 
угорської меншини. З іншого боку, присутність ромів у процесі навчання 
може стати важливою складовою в угорськомовній освіті, оскільки 
фінансування шкіл відбувається на основі нормативного розрахунку на 
особу, а зменшення чисельності дітей може привести до закриття класів 
та шкіл з угорською мовою навчання. Одночасно присутність у класах 
великої кількості ромів, чиєю рідною мовою є угорська, робить виклик 
педагогічним працівникам і діячам освіти угорської меншини. 
Центральним питанням тут є те, чи вдасться при мовній схожості, але 
наявній розбіжності соціального стану, зробити процес 
шкільної інтеграції двох меншин керованим [1, с. 552]. 

Унаслідок компактного проживання в Тячівському й Рахівському 
районах, укладання ендогамних шлюбів, відсутності еміграції та проявів 
реідентифікації серед молдован краю чисельно збільшилося румунське 
населення. Якщо перепис 1989 року зафіксував 29 485 румунів, то в 
2001 році їх кількість – 32 152 особи. Таким чином, румунська 
національна меншина краю справедливо посіла третє місце в 
етнонаціональній структурі населення. У Тячівському районі проживало 
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21,3 тис. румунів, що становило 66,1% усього румунського населення 
області. У Рахівському районі мешкало 10,5 тис. осіб. Це 32,7% усіх 
румунів області. В інших районах та містах краю румуни представляють 
нечисленні групи. 

Німці компактно проживають у чотирьох селах Мукачівського, 
одному селі Тячівського та одному Іршавського районів. Дисперсно вони 
мешкали у містах Ужгород й Мукачево. Понад 44,5% (1 тисяча 
549 чоловік) німців проживало в містах, а 1 тисяча 929 чоловік – у 
сільській місцевості. Загалом їх кількість за переписом 1989 року 
становила 3 тисячі 478 чоловік. З них німецьку мову рідною вважали 
2 тисячі 576 чоловік (74,1%). 541 німець (18,1%) рідною мовою вважав 
українську, а 212 чоловік (6,1%) – російську. 

Росіяни живуть переважно в містах Закарпаття. Так, у 2001 році з 
усього російського населення області (30 993 особи) в Ужгороді 
проживало 11 106 осіб; в Мукачево – 7326 осіб; у Берегово – 1445 осіб; у 
Хусті – 1165 осіб. 

В краї відмічається зменшення чисельності словаків і циган. 
Словаки складали 0,6% населення області. Більшість їх проживало в 
м. Ужгород та Ужгородському районі. Близько 86% мешкало в інших 
містах краю, таких, як Мукачево, Свалява, Берегово. Дисперсно 
проживали словаки і в Перечинському районі. Загалом, у містах – 6 тисяч 
301 чоловік, а в селах – 1 тисяча 28 словаків. 34,9% або 2 тисячі 555 осіб 
своєю рідною мовою вважали словацьку, 33,2% (2 тисячі 433 чоловік) – 
українську, 5,3% (388) – російську, решта – угорську. Однак, за даними 
сучасних досліджень, кількість словацької меншини за останні десять 
років збільшилася з 7 тисяч 329 чоловік до 12 тисяч. Дані перепису 
словацького населення в 1989 році занижені з тієї ж причини, що й 
циганської народності (записувалися угорцями, росіянами, українцями). 
Незважаючи на знання багатьма словаками рідної мови (64% словаків 
Закарпаття спілкуються рідною мовою), лише 35,9% розмовляють нею з 
дітьми. Підтвердженням цьому є той факт, що словацькі сім’ї переважно 
змішані («чистих» шлюбів усього 13,2%) [2, с. 16–18]. 

Цигани (роми) – п’ятий за чисельністю народ Закарпатської 
області. За даними перепису населення 2001 року їх налічувалося 14 тис. 
(1,1%) населення області, що становило майже 30% циганського 
населення України. За неофіційними оцінками закарпатських експертів їх 
кількість на Закарпатті може сягати 40-50 тис. (3,2-4,0% населення). 
Результати прикладних соціологічних досліджень засвідчили вкрай 
низькі освітньо-культурні та кваліфікаційні показники ромів краю. 

Перепис населення 2001 року вперше зафіксував наявність 
субетнічних або етнографічних складових українського етносу. На 
Закарпатті зафіксували групу русинів (10 090 осіб), гуцулів (83 особи), 
бойків (25 осіб) та лемків (3 особи) [1]. 

Статистика міграції населення свідчить про те, що за останні п’ять 
років межі області покинуло найбільше представників німецької та 
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єврейської національностей. Багато виїхало також угорців (переважно до 
Угорщини), росіян (до Росії), словаків (переважно в межах України) і 
білорусів. У свою чергу за згаданий період більше прибуло до 
Закарпатської області, ніж вибуло циганського населення і більш-менш 
однакове співвідношення у цьому плані в румунів, які практично не 
емігрують до Румунії. 

Для задоволення потреб національних меншин на Закарпатті 
створена мережа освітніх і культурно-мистецьких закладів, яка 
приведена у відповідність до національного складу населення і постійно 
вдосконалюється. Вона повною мірою відповідає як чинному 
законодавству України, так і міжнародним нормам. В області крім 
україномовних функціонують 118 загальноосвітніх навчальних закладів з 
навчанням мовами національних меншин, в тому числі 66 з угорською, 
12 – румунською, 2 – російською, 1 – українсько-словацькою, 31 – з 
українською та угорською, 4 – російською та українською, 2 – 
українською, румунською, російською. Крім цього, діють 5 ліцеїв з 
угорською мовою навчання приватної форми власності. 

У 90 дошкільних закладах виховання ведеться мовами 
національних меншин, в тому числі у 70 – угорською, у 1 – російською, 
2 – румунською у 17 – кількома мовами. Для нечисельних меншин 
відкрито недільні школи з ромською, єврейською, польською та 
русинською мовами навчання. Мережа навчальних закладів постійно 
удосконалюється та розбудовується. 

Сьогодні на Закарпатті, як і по всій державі розгорнута дискусія 
щодо освіти національних меншин. За статтею 7 нового закону з 
1 вересня 2018 року діти національних меншин дошкільну і початкову 
освіту можуть здобувати мовою відповідної нацменшини, при цьому 
паралельно вивчаючи державну мову. А от з 5-го класу вони повинні 
навчатися державною мовою, а мову національної меншини вивчати як 
окрему дисципліну. При цьому, якщо мова нацменшини відноситься до 
мов Європейського Союзу, можливе викладання однієї чи декількох 
дисциплін також мовою цієї нацменшини.  

Неоднозначною є позиція представників національних меншин до 
даної ситуації. Заступник голови Товариства угорської культури 
Закарпаття Йосип Борто вважає, що закон дуже звузить права угорців, а з 
часом зробить неможливим навчання на мові нацменшини. 
Представники польської громади в Україні вважають, що закон поламає 
плани багатьох учнів польських шкіл. Не знають, як виконуватимуть 
освітянський закон, й у найбільш румунському районі України – 
Герцаївсьому, що в Чернівецькій області. В районі 92 відсотків 
мешканців своєї рідною вважають румунську мову. З 29-ти середніх шкіл 
тут лише дві – українські. Що буде з рештою – вчителі поки не 
коментують. Проте їхній керівник, начальник відділу освіти району 
Октавян Мірчевіч каже, що будуть пристосовуватись [3]. 
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Слід відмітити, що для вирішення проблем освіти дітей 
національних меншин важливим є питання добору педагогічних кадрів 
для роботи у школах та позашкільних закладах освіти з урахуванням 
специфіки змісту, форм і методів роботи в них, зокрема підготовки 
фахівців, які крім національної мови володіли б державною мовою.  

Вивчаючи питання освіти дітей національних меншин Закарпаття, 
відвідуючи відповідні заклади освіти та провівши відповідні анкетування 
та інтерв’ювання, з гордістю відмічаємо міжетнічну толерантність, 
відсутність конфліктів національного характеру, дружні та толерантні 
взаємовідносини між представниками різних етносів (педагогів, дітей, 
батьків, керівництва закладів), систематичну виховну роботу 
полікультурного спрямування. 

Отже, аналізуючи освітні проблеми дітей національних меншин 
Закарпатської області, зумовлені непростими соціально-економічними та 
політичними подіями в державі, вважаємо першочерговими завданнями: 
подальше вдосконалення мережі дошкільних, шкільних та позашкільних 
закладів освіти; системи підготовки та перепідготовки вихователів та 
учителів до роботи в багатонаціональних колективах, особливо педагогів 
материнської мови етносів, які проживають в поліетнічному регіоні; 
забезпечення закладів освіти відповідною навчальною та навчально-
методичною літературою; посилення виховної роботи з дітьми та 
молоддю в дусі діалогу культур, включення дітей в роботу національних 
культурних товариств краю тощо. 
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Атрощенко Т. О. До питання освіти дітей національних меншин 

Закарпаття 
У статті подано статистичний аналіз даних, що стосуються 

найбільш чисельних національних меншин Закарпаття. Зазначено, що 
освітні питання дітей національних меншин Закарпаття пов’язані з рядом 
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чинників: історичними подіями, сучасною міграцією, географічним 
розташуванням краю, етнічним розмаїттям населення, мовленнєвим 
фактором тощо. Представлено позиції представників національних 
меншин щодо нового закону «Про освіту». Акцентується увага на 
важливість питання добору педагогічних кадрів для роботи у школах та 
позашкільних закладах освіти з урахуванням специфіки змісту, форм і 
методів роботи в них. Визначаються першочергові завдання, які 
сприятимуть вирішенню основних питань освіти дітей національних 
меншин Закарпаття. 

Ключові слова: національні меншини, полікультурна освіта, 
інтеркультурне виховання, багатонаціональний колектив, міжетнічна 
толерантність, діалог культур. 

 
Атрощенко Т. О. К вопросу образования детей национальных 

меншинств Закарпатья 
В статье представлен статистический анализ данных, касающихся 

наиболее многочисленных национальных меньшинств Закарпатья. 
Отмечено, что образовательные вопросы детей национальных 
меньшинств Закарпатья связаны с рядом факторов: историческими 
событиями, современной миграцией, географическим положением края, 
этническим разнообразием населения, речевым фактором и т.п. 
Представлены позиции представителей национальных меньшинств 
относительно нового закона «Об образовании». Акцентируется внимание 
на важность вопроса подбора педагогических кадров для работы в 
школах и внешкольных учебных заведениях с учетом специфики 
содержания, форм и методов работы в них. Определяются 
первоочередные задачи, которые будут способствовать решению 
основных вопросов образования детей национальных меньшинств 
Закарпатья. 

Ключевые слова: национальные меньшинства, поликультурное 
образование, интеркультурное воспитание, многонациональный 
коллектив, межэтническая толерантность, диалог культур. 

 
Atroshchenko T. To the Issues of National Minority Children 

Education in Transcarpathia 
The article presents the statistical analysis of data concerning the most 

numerous national minorities in Transcarpathia. It has been noted that the 
issues of national minority children education in Transcarpathia are connected 
with a number of factors: historical events, modern migration, geographical 
position of the province, ethnic diversity of the population, language factor, 
etc. The attitudes of national minority representatives regarding the new law 
"On Education" have been represented. The emphasis has been placed on the 
importance of the pedagogical staff selection for work at schools and out-of-
school educational institutions, accounting the specifics of the content, forms 
and methods of work. Priority tasks have been identified which will contribute 
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to solving the basic issues of national minority children education in 
Transcarpathia. 

Key words: national minorities, multicultural education, intercultural 
upbringing, multinational collective, interethnic tolerance, dialogue of 
cultures. 
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СФОРМОВАНІСТЬ ЖИТТЄВОГО ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ У 

ПІДЛІТКІВ З ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 
ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇХ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО 

САМОВИЗНАЧЕННЯ  
 

Постанова життєвих цілей та вибір професії після закінчення школи 
– перший у житті більшості людей обов’язковий, вимушений вибір, 
якого не можна уникнути. У нашому суспільстві саме цей момент життя 
є переломним для соціальної позиції. Професійне самовизначення є 
провідним новоутворенням у юнацькому віці. Його передумова – 
сформованість процесу життєвого цілепокладання в підлітковому віці. 
Проблему професійного самовизначення, з погляду її психологічного 
змісту, можна розглядати з трьох аспектів: як проблему самореалізації 
особистості, як проблему вибору й прийняття рішень і як проблему 
адаптації в широкому розумінні (Б. Ананьєв, І. Баріхашвілі, 
О. Вітковська, Ю. Гільбух, О. Голомшток, М. Жемера, В. Загвязинський, 
М. Захаров, М. Ірлє, Є. Климов, С. Миронова, В. М’ясищев, К. Платонов, 
М. Пряжников, С. Рубінштейн, М. Степаненков, Л. Столяренко, 
А. Столяренко, В. Успенський, Б. Федоришин, О. Чернявська, П. Шавір). 
Розв’язання цих проблем лежить в основі системи формування 
планування та цілепокладання у підлітків під час навчання в закладі 
освіти. Ця робота в спеціальній школі, на наш погляд, повинна бути 
підсистемою загальної системи психолого-педагогічного забезпечення 
соціалізації осіб з психофізичними порушеннями [2, c. 38–43]. 

До основних результативних показників ефективності роботи с 
формування життєвого цілепокладання насамперед належать:  

1. Достатня інформація про родину та міжособистісні стосунки між 
її членами, родинні обов’язки. Показником достатності інформації є чітке 
уявлення учнем про сім’ю.  

2. Достатня інформація про професію й шляхи її отримання. 
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Показником достатності інформації є чітке уявлення учнем вимог 
професії до людини, конкретного місця її отримання, потреб суспільства 
в цих фахівцях. 

3. Упевненість школяра в соціальній значущості наявності у 
людини власної родини. 

4. Упевненість школяра в соціальній значущості праці, тобто 
сформоване ставлення до неї як до життєвої цінності. 

5. Міра самопізнання школяра. Від того, наскільки глибоко він 
зможе вивчити власні важливі якості, багато в чому залежатиме 
обґрунтованість його вибору. При цьому слід ураховувати, що тільки 
кваліфікований фахівець може дати розумово відсталому школяру досить 
повну й адекватну інформацію про його професійно важливі якості. 

6. Вміння самостійно планувати власне майбутнє, або приймати 
запропонований вчителем план побудови власного життя. 

7. Наявність у школяра обґрунтованого життєвого плану.  
Для досягнення оптимального результату життєвого 

цілепокладання та, як наслідок – соціалізації осіб з психофізичними 
порушеннями, потрібне грамотно організоване психолого-педагогічне 
забезпечення наступності самого процесу підготовки учнів до життєвого 
планування та самовизначення [5]. 

Основні показники готовності підлітка до життєвого 
цілепокладання та самовизначення нами було оцінено за чотирма 
критеріями: когнітивний, мотиваційно-ціннісний, діяльнісно-
особистісний і поведінковий (табл. 1). 

Таблиця 1 
Критерії й показники готовності підлітків до життєвого 

цілепокладання та самовизначення 
Показники Критерії 
6-7 клас 
 

8-9 клас 

1. Знання своїх схильностей, здібностей, індивідуальних якостей 
2. Вміння планувати та працювати за планом 
3. Вміння контролювати 
власні дії та виконання 
завдання. 

3. Знання різноманіття світу праці та 
професій; необхідності професійного 
вибору відповідно до власних бажань, 
схильностей, здібностей 

Когнітивний  

4. Розуміння необхідності 
цілепокладання при виконанні 
завдання. 

4. Розуміння специфіки навчання в 
професійному центрі, його значення для 
професійного самовизначення 

Мотиваційно-
ціннісний 

1. Зацікавленість в навчанні та 
плануванні під час навчання. 
2. Позитивне ставлення до 
навчання. 
3. Адекватно ставлення до 
міжособистісних цілей членів 
команди. 

1. Зацікавленість в отриманні знань. 
2. Позитивне ставлення до продовження 
навчання відповідно до обраного профілю 
(майбутньої професії). 
3. Усвідомлення необхідності вибору 
профілю навчання на основі 
співвідношення своїх професійних намірів 
з особистими схильностями й 
можливостями. 
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4. Адекватне ставлення до себе як 
суб’єкта вибору профілю навчання 

Діяльнісно-
особистісний 

1. Виявлення вольових зусиль у досягненні поставлених цілей 

  2. Вміння самостійно 
виконувати завдання за 
планом. 
3. Вміння самостійно 
планувати власні дії. 
4. Вміння приймати допомогу 
при досягненні мети. 

2. Прояв своєї самостійності в досягненні 
найвищих результатів із професійно 
важливих навчальних дисциплін, що 
цікавлять. 
3. Прагнення до суспільної діяльності та 
міжособистісних стосунків у діяльності. 

Поведінковий Уміння вирішувати конфліктні ситуації, обирати правильну 
конструктивну поведінку в ситуації фрустрації, працювати в команді та 
під керівництвом 

 
Готовність до життєвого цілепокладання та самовизначення 

формується за допомогою спеціальних форм і методів корекційної роботи. 
Формування цілепокладання у розумово відсталих підліткіів 

вимагає психологічної допомоги, консультування, підтримки, а 
насамперед – діагностики. Спеціальний психолог і корекційний педагог 
загальноосвітнього спеціального закладу або навчально-реабілітаційного 
центру реалізують важливий напрям психолого-педагогічного 
забезпечення наступності в процесі соціалізації – діагностування учнів з 
метою надання рекомендацій щодо самовизначення [1]. 

Необхідно усвідомити, що науковий підхід вимагає дотримання 
всіх принципів проведення діагностування, а саме: 

1. Принцип довготривалості. Виявлення здібностей дитини – 
процес довготривалий і вимагає системності. Жодна, навіть найкраща 
методика, яку використовують при визначенні здібностей, інтересів, 
спрямованості особистості, не може давати на 100% достовірний 
результат. Ось чому дослідження повинно начинати з початкової школи. 

2. Принцип комплексності. Діагностика має бути всебічною та 
комплексною. Крім рівня розвитку інтелектуальних здібностей, слід 
вивчати рівень фізичного розвитку, соціальної адаптації, 
міжособистісних стосунків. 

3. Принцип участі різних фахівців. У дослідженні повинні брати 
участь не тільки психологи та корекційні педагоги, але й медичні 
працівники, учителі, батьки. Погляд на проблему має бути всебічним [2, 
с. 36]. 

При складанні та розробці психолого-діагностичного матеріалу для 
роботи з розумово відсталими підлітками психолог повинен ураховувати 
такі рекомендації: 

 первинна опора на психофізіологічні особливості розвитку 
дитини, а вже потім на особистісні; 

 виходячи з першої рекомендації, психолог повинен добирати 
певні діагностичні методики, що відповідають вимогам психофізичного 
розвитку дитини в цьому віці; 
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 також, виходячи з перших двох положень, психолог повинен під 
час діагностики життєвого цілепокладання пропонувати підліткам лише 
ті професії та спеціальності, які вони можуть опанувати (ураховуючи 
рівень психофізичного розвитку дитини) та працевлаштуватися за ними в 
майбутньому; 

 також психолог повинен передбачати перспективу 
працевлаштування дитини за обраною професією в майбутньому та 
враховувати можливості її подальшої соціальної адаптації. 

Під час проведення дослідження ми визначили для себе такі 
компоненти самовизначення, спираючись на структуру особистості за 
С. Рубінштейном, К. Платоновим [3; 4]: 

 бажання та інтереси підлітків стосовно тієї чи тієї діяльності; 
 здібності та схильності, а також рівень психофізичного розвитку; 
 тип темпераменту та характерологічні особливості; 
 вміння планувати та працювати за планом.  
Методи та етапи експериментального дослідження: 
Вивчення складових формування життєвого цілепокладання у 

підлітків з розумовою відсталістю на першому етапі проводилося за 
мотиваційно-ціннісним критерієм. 

Дослідження проводилося на базі загальноосвітніх спеціальних 
шкіл, шкіл-інтернатів і навчально-реабілітаційних центрів Луганської та 
Херсонської областей протягом 2017 – 2018 років. 

У дослідженні брали участь 106 осіб у віці від 12 до 16 років з 
розумовою відсталістю (F-70). 

Для дослідження рівня сформованості життєвого цілепокладання та 
самовизначення в підлітків з порушеннями психофізичного розвитку 
обрано такі психодіагностичні методики: 

1. Методика «Мотиви вибору життєвого цілепокладання». Мета: 
визначення переважаючого виду мотивації при виборі життєвих цілей та 
професії. Виділяють внутрішні індивідуально значущі мотиви, внутрішні 
соціально значущі мотиви, зовнішні позитивні мотиви, зовнішні 
негативні мотиви. 

2. Методика «Хто я?» (Т. Кунн). Методика призначена для 
визначення рівня самопрезентації досліджуваного, його ставлення до 
себе як до особистості.  

3. «Психологічний тест базових рис особистості підлітків 
Г. Айзенка» (в адаптації Ю. Бистрової). Опитувальник призначено для 
визначення типу темпераменту та базових рис особистості. 

4. Авторські анкети для школярів, батьків та вчителів-вихователів. 
Усі методики проводили індивідуально. Незнайомі дітям слова 

роз’яснювали, обговорювався зміст зазначених понять.    
Також ми використовували схему індивідуальної бесіди з учнями, 

яка містить такі підрозділи: 
 життєві плани та наміри учня; 
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 інтереси; 
 схильності; 
 здібності; 
 особистісні якості; 
 готовність до вибору майбутнього професійного шляху; 
 поради та рекомендації учню з підготовки до вибору 

професійного шляху. 
Кожний підрозділ бесіди включає 4 – 5 питань, які вчитель або 

психолог ставить учню у формі звичайної розмови. Ураховуючи 
психофізичні особливості цієї категорії дітей, учитель може розділити 
підрозділи бесіди на кілька разів та провести як окремі міні-бесіди. 

При роботі з методиками для розумово відсталих підлітків 
дослідження будувалося так, щоб завдання було виконано індивідуально 
й супроводжувалося бесідою учня з психологом. 

Дослідження проходило у два етапи. На першому етапі (вересень-
жовтень 2017 року) ми проводили перевірочний діагностичний зріз – 
аналізували рівень сформованості цілепокладання та самовизначення 
підлітків спеціальних шкіл-інтернатів та навчально-реабілітаційних 
центрів на початковому етапі експерименту. Здійснювалося 
систематичне проведення бесід, у процесі яких ми з’ясували, як підліток 
бачить і розуміє своє майбутнє, себе в системі професійних та сімейних 
відносин. Для цього етапу характерне проведення діагностичних анкет з 
учнями, батьками та вчителями, діагностичних методик. У 
діагностичному експерименті взяли участь випускники, КЗ «Гірська 
спеціальна загальноосвітня школа-інтернат», КЗ «Рубіжанський 
навчально-реабілітаційний центр «Кришталик»», КЗ «Кремінська 
обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат», КЗ «Херсонська 
спеціальна загальноосвітня школа № 1, Херсонської міської ради»; 
КЗ «Калінінська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів, 
Херсонської обласної ради». 

Контрольний зріз було проведено на базі КЗ «Херсонська гімназії 
№ 3 імені В. Заботіна, Херсонської міської ради», КЗ «Херсонська 
гімназія № 6, Херсонської міської ради». 

На другому етапі (квітень-травень 2018 року) – проведено 
контрольний діагностичний зріз – аналізували рівень сформованості 
цілепокладання та самовизначення підлітків спеціальних шкіл-інтернатів 
на кінцевому етапі експерименту. За допомогою діагностичних методик 
досліджувалися групи підлітків та юнаків, які з 2017 навчального року 
брали участь в експерименті забезпечення наступності процесу 
соціалізації учнів з психофізичними порушеннями. Це випускники 
КЗ «Кремінська обласна спеціальна загальноосвітня школа-інтернат», 
КЗ «Горська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат», 
КЗ «Рубіжанський навчально-реабілітаційний центр «Кришталик»», 
КЗ «Херсонська спеціальна загальноосвітня школа № 1, Херсонської 
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міської ради»; КЗ «Калінінська спеціальна загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІ ступенів, Херсонської обласної ради». 

Для підтвердження рівня сформованості життєвого цілепокладання 
та самовизначення на етапі перевірочного діагностичного зрізу було 
проведено методику «Мотиви життєвого цілепокладання». 

Результати методики: 
При виборі життєвих цілей 50% розумово відсталих учнів 

керувалися зовнішніми позитивними мотивами. Вони звертали увагу на 
матеріальне стимулювання, можливість просування по службі, схвалення 
колективу, престиж професії (див. табл. 2).  

Зовнішні негативні мотиви переважали в 19,23% розумово 
відсталих. Вони зробили вибір цілей під впливом думки друзів або інших 
значущих людей. Ці учні бояться критики, осуду. Прагнуть до легких 
заробітків, не хочуть докладати ніяких зусиль. 

Отже, ми бачимо, що до корекції в підлітків з порушеннями 
психофізичного розвитку переважають зовнішні мотиви при виборі 
життєвих цілей (див. табл.2). 

Таблиця 2 
Мотиви життєвого цілепокладання у розумово відсталих 

підлітків 
Мотиви вибору Розумово відсталі 

підлітки на початку 2017-
2018 навчального року 

Розумово відсталі підлітки 
на кінець 2017-2018 
навчального року 

Зовнішні позитивні 50 % 31,66 % 
Зовнішні негативні 19,23 % 10,83 % 
Внутрішні індивідуально 
значущі 19,23 % 29,16 % 
Внутрішні соціально 
значущі 11, 54 % 28,35 % 

 
Внутрішні соціально значущі мотиви відіграли визначальну роль 

тільки в 11,54% розумово відсталих учнів. Вони враховували суспільну 
значущість цілей, можливість приносити користь людям, можливість 
відразу одержати гарний результат праці для інших, можливість 
реалізувати здібності до керівної роботи, можливість для росту.  

Після проведення перевірочної діагностики стало зрозуміло, що 
рівень життєвого цілепокладання та самовизначення підлітків з 
психофізичними порушеннями нижче за середній. 

При виборі майбутніх цілей учні керуються зовнішніми мотивами. 
Вони не замислюються про професію та її особисту й суспільну 
значущість. Здебільшого їх не приваблює можливість спілкування, 
розумового й фізичного розвитку. Для підлітків та юнаків 
найважливішим є матеріальне стимулювання, схвалення оточенням, 
розташування місця роботи, престиж професії. 

Підлітки слабо усвідомлюють свої інтереси, схильності й здібності, 
не знають своїх можливостей. Крім того, у підлітків не сформовано 
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життєвий план. У них немає чіткої соціальної спрямованості. 
Узагальнюючи результати перевірочної діагностики, нами були 

зроблені висновки, що існують серйозні проблеми, які перешкоджають 
інтеграції в суспільство осіб з психофізичними порушеннями. Однак 
організація корекційної роботи з підлітками в умовах спеціальних 
навчальних закладів допоможе вирішити більшість проблем, пов’язаних 
із їх життєвим самовизначенням. Факт частіших виборів соціально 
значущих мотивів у розумово відсталих учнів після корекційної роботи 
пояснюється тим, що розумово відсталі учні з неускладненими формами 
розумової відсталості добре засвоюють шаблони схвалюваних виборів у 
профорієнтаційній і виховній роботі, називають правильні відповіді. Це 
вказує на те, що з учнями проводяться виховні бесіди, профорієнтаційні 
заходи. 

В подальшому планується вивчення складових формування 
життєвого цілепокладання у підлітків з розумовою відсталістю поетапно 
по блоках ще за трьома критеріями: когнітивний, діяльнісно-
особистісний і поведінковий. 
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Дрозд Л. В. Сформованість життєвого цілепокладання у 

підлітків з порушеннями психофізичного розвитку як передумова їх 
готовності до професійного самовизначення 

У статті розкрито етапи розробці та апробації корекційної програми 
з формування життєвого цілепокладання у підлітків з особливими 
освітніми потребами. В статті висвітлені результати діагностики на 
початку та по завершенню проведення зазначеної програми. Основна 
мета створення програми полягала у визначенні основних умов і 
розробці методики формування життєвого цілепокладання в підлітків з 
ООП в процесі спеціально організованих корекційних занять та перевірці 
їх ефективності на базі спеціальних загальноосвітніх шкіл, а надалі в 
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умовах інклюзивного навчання. Розкрито результати діагностики причин 
недорозвинення процесу цілепокладання у дітей з ОПП, Визначено 
умови позитивного впливу корекційної програми на формування 
майбутніх цілей у дітей з ООП. Розкрито умови використання 
корекційної програми як передумови їх готовності до професійного 
самовизначення. 

Ключові слова: життєве цілепокладання, особливі освітні потреби, 
корекційна програма, діагностика. 

 
Дрозд Л. В. Сформированность жизненного целеполагания у 

подростков с нарушениями психофизического развития как 
предпосылка их готовности к профессиональному самоопределению 

В статье раскрыты этапы разработки и апробации коррекционной 
программы по формированию жизненного целеполагания у подростков с 
особыми образовательными потребностями. В статье освещены 
результаты диагностики в начале и по завершению проведения 
указанной программы. Основная цель создания программы заключалась 
в определении основных условий и разработке методики формирования 
жизненного целеполагания у подростков с ООП в процессе специально 
организованных коррекционных занятий и проверке их эффективности 
на базе специальных общеобразовательных школ, а в дальнейшем в 
условиях инклюзивного обучения. Раскрыто результаты диагностики 
причин недоразвития процесса целеполагания у детей с ОПП, 
Определены условия положительного влияния коррекционной 
программы на формирование будущих целей у детей с ООП. Раскрыты 
условия использования коррекционной программы как предпосылки их 
готовности к профессиональному самоопределению. 

Ключевые слова: жизненное целеполагание, особые 
образовательные потребности, коррекционная программа, диагностика. 

 
Drozd L. Developing Skills of Setting Life Goals in Children with 

Special Educational Needs Given Their Readiness for Professional Self-
Determination 

This research is devoted to the development and approbation of a 
corrective programme for developing skills of setting life goals in children 
with special educational needs (hereinafter referred to as SEN). The article 
outlines the methodological and theoretical principles of the noted 
Programme. The major objective of the Programme was to determine the 
social and psychological, as well as correctional and pedagogical conditions, 
to elaborate a special methodology for developing skills of setting life goals in 
children with SEN in the course of specially organised correctional trainings 
and to evaluate their effectiveness in special general education schools, and 
afterwards within the framework of inclusive education. The article suggests 
the particular stages of conducting classes for developing skills of setting life 
goals in children with SEN. The authors also reveal the results of assessing the 
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reasons for the underdevelopment of the life goal-setting skills in children with 
SEN, namely, the violation of the emotional, volitional, and motivational 
sphere, the lack and weakness of self-control, impulsivity, the weakness of the 
analysis and comparison with the gained experience, psychological problems 
associated with the post-traumatic stress. The research highlights the major 
key-points and stages of correctional trainings; moreover, it acknowledges the 
conditions in which the correctional Programme will positively impact future 
goal-setting skills' development in children with SEN. In order to achieve this 
goal, the authors have developed an experimental project for creating a 
Regional Inclusive Education Advisory Service. 

Key words: setting life goals, special educational needs, correction 
programme, diagnostics. 
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РОЛЬ І МІСЦЕ ХУДОЖНЬОЇ СЛОВЕСНОСТІ В ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 
Одним з найважливіших завдань розвитку особистості дитини 

молодшого шкільного віку є освоєння їм духовного багатства, природної 
краси, культурно-історичного досвіду народу, що створюється 
століттями величезною кількістю поколінь. 

У з’язку з цим виникає необхідність пошуку нових підходів до 
визначення змісту навчально-виховного процесу в початковій школі, до 
створення особово-орієнтованої моделі виховання і освіти дітей 
молодшого шкільного віку. Одним з дієвих засобів виховання такої 
людини є використання краєзнавчаго матеріалу на уроках літературного 
читання. 

Створення умов для формування національно свідомої, духовно 
багатої мовної особистості є одним із важливих завдань навчання 
української мови та читання учнів початкових класів. Це завдання можна 
реалізувати засобами художньої словесності, що сприятиме становленню 
в учнів уявлення про світ, природу, суспільство, ознайомленню їх з 
художніми, літературними та культурними надбаннями рідного народу і 
людства в цілому, розвиткові духовної сфери особистості, зокрема 
моральних переконань, відчуття прекрасного тощо.  

Можливість використання усної народної творчості в школі, для 
розвитку творчої активності дітей молодшого шкільного віку, 
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обумовлена специфікою змісту і форм творів словесної творчості 
українського народу, характером знайомства з ними і мовним розвитком 
школярів. Діти добре сприймають фольклорні твори завдяки їх м’якому 
гумору, ненав’язливому дидактизму і знайомим життєвим ситуаціям. 
Усна народна творчість – показник здібностей та таланту нашого 
українського народу. 

На основі багатовікового досвіду українців склалися народна 
філософія, мораль, система знань і вірувань, які й утворили основу 
української народної педагогіки. Педагогічні знання та вміння народу 
сконцентровані в українських піснях, традиціях, звичаях та обрядах, що 
можна використовувати як засоби виховного впливу на учнів початкових 
класів.  

Протягом століть усна народна творчість була чи не єдиним 
засобом узагальнення життєвого досвіду українського народу, втіленням 
народної мудрості, світогляду та ідеалів. Фольклор став віддзеркаленням 
не тільки найважливіших подій в історії України, а й зберіг численні 
архаїчні язичницькі мотиви і символи, які часто приховуються під 
покровом християнської традиції. Завдяки фольклорній спадщині ми 
можемо ознайомитися із побутом далеких і близьких поколінь українців, 
уявити їх свята і будні, сповнені магічних і захоплюючих обрядів. 

Фольклор або усна народна творчість (від англ. folklore – народна 
мудрість, знання), – це художнє відображення дійсності у 
словесномузично-хореорафічних і драматичних формах колективної 
народної творчості, нерозривно пов’язаної з побутом [2, с. 45]. Фольклор 
завжди був перехрестям, де спліталися в єдине органічне ціле побутові й 
художні потреби, праця, обрядово-магічне дійство.  

У навчально-виховному процесі молодших школярів фольклор 
виступає як джерело базових, споконвічних елементів культури, які 
стають підґрунтям для формування світовідчуття людини, 
культуровідповідної «картини світу», соціальних настанов та ціннісних 
якостей. Учені-етнопедагоги (Г. Волков, Ф. Валєєв, М. Гуртуєва), 
дослідники різних видів народної творчості (Т. Бакланова, В. Гусєв, 
М. Некрасова та інші) особливо виділяють соціальну цінність фольклору, 
яка створюється за рахунок узагальненості, цілісної концентрації в собі 
всього людського досвіду, колективності створення і розповсюдження. 
Він, як відзначають дослідники, несе в собі всі форми суспільної 
свідомості, включає величезну кількість інформації, встановлює 
взаємозалежність між минулим, сучасністю і майбутнім. Це робить 
народне мистецтво універсальним засобом засвоєння духовних цінностей.  

Найбільшою мірою твори фольклору відображають важливі події, 
характерні аспекти, явищ суспільно-політичного і соціального буття, 
побуту народу, його переживання, настрої, сподівання саме того часу, 
коли ці твори збиралися, записувалися з живого народного побутування 
[1, с. 24].  
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Під впливом різноманітних жанрів усної народної творчості 
відбувається інтелектуальний розвиток, здійснюється закладання основ 
для розвитку у школярів патріотичних відчуттів (Н. Самсонюк). Виявлені 
можливості формування творчих умінь в процесі освоєння художніх 
мовних образів творів фольклору (О. Сомкова). Визначені шляхи 
розвитку рідної мови дітей за допомогою словесної творчості народу 
(С. Алієва та інші).  

Через усну народну творчість дитина не тільки опановує рідною 
мовою, але і, освоюючи її красу, лаконічність, залучається до культури 
свого народу. З огляду на це виникає необхідність пошуку нових 
підходів до визначення змісту виховання й освіти, до створення 
національно зорієнтованої моделі навчання дітей молодшого шкільного 
віку. Вивчення лінгвокраєзнавчого матеріалу на уроках рідної мови є 
дієвим засобом виховання національно зорієнтованої мовної особистості.  

Так, краєзнавчий мовний матеріал – це шлях до пізнання минулого, 
сучасного й майбутнього рідного краю. Він дає можливість дитині 
зрозуміти довколишній світ, зорієнтуватися в ньому, про що свідчать 
збережені традиції родинної і календарної обрядовості. У теорії 
шкільного виховання питання сприйняття фольклору в різних аспектах 
розглядали дослідники і практики: К. Ушинський, О. Капиця, 
Г. Виноградов, А. Усова, А. Шибицька, Н. Самсонюк та інші.  

Зосередження уваги на окремих регіональних і локальних 
складових фольклорного масиву дає можливість глибше пізнати народну 
словесну традицію окремих місцевостей з урахуванням географічно-
територіальних особливостей, культурно-історичних, суспільно-
політичних та національних факторів.  

Під впливом регіонального фольклору відбувається 
етикоестетичний розвиток дітей: формуються різні етичні якості, поняття 
про норми поведінки в сім’ї, суспільстві, здійснюється закладання основ 
для розвитку у школярів патріотичних почуттів. Про доцільність 
вивчення народної поезії в межах однієї народності наголошував 
М. Драгоманов, його погляди поділяли І. Франко та В. Гнатюк.  

Особливе місце в дитячому фольклорі Луганщини займають такі 
художньо-образні явища, як колискові, забавлянки, які мають великий 
виховний вплив на особистість дитини молодшого шкільного віку 
завдяки своїй особливій формі, емоційності, образності, яскравості, 
доступності. Народні колискові пісні кожного, хто їх чує, зачаровують 
ніжністю, безпосередністю, простотою, художньою досконалістю. У них 
- уся материнська любов, світ добра, краси і справедливості, який кожна 
мати, кожен народ прагне виплекати в юних душах. 

 Витоки колискових пісень губляться у глибині віків. Спостереження 
над їх змістом, формою (в тому числі й музичною) дозволяють помітити 
спільність колисанок із замовляннями – явищем, породженим 
особливостями світосприймання наших далеких предків. Характеризуючи 
колискові пісні, необхідно сказати декілька слів про значення народної 
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пісні. Пісня – словесно-музичний твір, призначений для співу. Основні 
показники пісні як жанру лірики – строфічна будова, повторюваність 
віршів строфи, розмежування заспіву та приспіву (рефрен), виразна 
ритмізація, музичність звучання, синтаксичний паралелізм, проста 
синтаксична будова; найдавніший, традиційний різновид лірики 
користується найрізноманітнішими мовними засобами, передає найтонші 
переживання [1]. З пісні ми дізнаємося про народні радість і горе у всій їх 
глибині, бажання і страхи, про вади та добродіяння.  

Народна пісня – це невеликий усний віршований твір, що 
співається [5, с. 97]. За змістом пісні інколи нагадують казки, а природні 
явища та рослини у них можуть бути зображені як живі істоти. 
Колискова – це пісня материнської душі й любові, ласки й неповторної 
ніжності. Із колискової народжувалися всі інші пісенні жанри, бо тільки 
той, хто виростав під мамину пісню, здатний примножувати невмирущу 
пісенну народну творчість. Серед дослідників, які вивчали колискові 
пісні, їх ритміку, тематику та жанрове розмаїття, вплив на розвиток 
дитини, слід згадати таких відомих вчених, як В. Гнатюк, Г. Довженок, 
М. Земцовський, А. Іваницький та ін. Своєрідність мистецтва кожного 
етносу визначається соціальноекономічними умовами праці та побуту, а 
також особливостями природних умов. Багатим і різноманітним є 
пісенний фольклор Луганщини, який стосується хліборобської праці та 
норм поведінки в суспільстві. 

Дитячий пісенний фольклор відображає традиційне піклування 
людей про дітей, їх виховання. Колисковими піснями називають пісні, 
що виконуються матір’ю чи нянькою при заколисуванні дитини. Існують 
різні визначення колискових пісень, наприклад: «Колискові пісні – жанр 
народної родинної лірики, специфічний зміст і форма якої 
функціонально зумовлені присиплянням дитини в колисці» [1]. 
Колискова – це один з найдавніших жанрів народної словесності, що 
сягає корінням міфологічного періоду творчості. Вона має чітко 
визначену функцію: заспокоїти і приспати дитину. Незважаючи на безліч 
нюансів почуттів і думок, висловлюваних у колискових піснях, а також 
на широкий простір для імпровізації, все ж набір їх мотивів дуже 
обмежений. Найстійкіший з усіх мотивів, який з’являється у переважній 
більшості творів, – закликання чи запрошення сну до дитини.  

Українська казка – джерело народної мудрості, один із 
найпопулярніших жанрів усної словесності. Перебуваючи сьогодні 
головним чином у сфері дитячого фольклору, вона зберігає архаїчні 
елементи, водночас виховує ідеали краси, доброти, милосердя, засуджує 
жадібність, корисливість і нечесність [2, с. 542].  

Казковий епос як частина усної народної прози є значною частиною 
української словесності. Казковий епос є складовою багатьох 
прогресивних народних традицій – культурних, духовних, моральних, 
сімейно-побутових – необхідних для всебічного і повноцінного розвитку 
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особистості. Усвідомлення і використання цих знань учнями сприятиме 
їхній успішній професійній діяльності у майбутньому. 

Витвори українського народного мистецтва через особливу форму 
виразу відношення до сприйнятої дійсності, через багату тематику, зміст, 
різносторонньо впливають на дитину, учать образно мислити, в 
звичайному предметі або явищі бачити незвичайне, закладають основи 
естетичної культури, формують пошану до результатів діяльності 
багатьох поколінь і уміння творчо застосовувати отриманий досвід в 
нестандартних ситуаціях. 

У теорії шкільного виховання питання сприйняття фольклору в 
різних аспектах розглядалися дослідниками і практиками (К. Ушинський, 
О. Капіца, Г. Виноградов, О. Усова, Є. Флерина, М. Новіцька, Р. Боша, 
Н. Самсонюк та інші). Дослідники відзначають великий інтерес дітей до 
творів усної народної творчості. Визначений вплив творів словесної 
творчості народу на образність і виразність мові дітей молодшого 
шкільного віку. 

Виховання учнів початкових класів засобами фольклору передбачає 
заглиблення в його сутність як своєрідного явища, носія багатопланової 
інформації – історичної, космологічної, ритуальної, оберегової, 
естетичної, культурологічної. Опора в навчально-виховній роботі на 
регіональний краєзнавчий матеріал сприяє ознайомленню молодших 
школярів із повсякденним життям, діяльність рідного народу, 
календарно-побутовою обрядовістю, народними знаннями, сімейним та 
громадським побутом, промислами та ремеслами, усною народною 
творчістю. У молодшому шкільному віці формується культ рідного дому, 
сім’ї, рідного міста чи села, що є основою щодо подальшого 
усвідомлення дитини себе як частини нації. Ця умова реалізується через 
проведення уроків, виховних заходів, в активній участі в посильній 
суспільно корисній діяльності.  

Отже, в процесі навчання та виховання учнів початкових класів за 
допомогою засобів художньої словесності рідного краю буде сформувано 
соціально зріла, національно зорієнтована мовна особистость. Саме 
пісня, як жанр народної словесності сприяє знайомству з народним 
побутом, народними уявленнями про навколишній світ, є справжнім 
джерелом людської мудрості, скарбницею національної духовності.  

Так, краєзнавчий матеріал, залучений до уроку, може 
використовуватись для ілюстрації та конкретизації основного змістового 
матеріалу; актуалізації знань учнів, їх чуттєвого досвіду; збудження 
інтересу учнів до нової теми; перевірки міцності та усвідомленості знань 
і вмінь учнів початкових класів; закріплення та поглиблення вивченого 
матеріалу; розвитку самостійності учнів і підвищення їх активності; 
зв’язку навчання з життям.  
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Зажарська Г. П. Роль і місце художньої словесності в процесі 

навчання учнів початкових класів 
У статті автором розкрито роль та місце художньої словесності в 

процесі навчання учнів початкових класів.  
Через усну народну творчість дитина не тільки опановує рідною 

мовою, але і залучається до культури свого народу. З огляду на це 
виникає необхідність пошуку нових підходів до визначення змісту 
виховання й освіти, до створення національно зорієнтованої моделі 
навчання дітей молодшого шкільного віку. Вивчення лінгвокраєзнавчого 
матеріалу на уроках рідної мови та читання є дієвим засобом виховання 
національно зорієнтованої мовної особистості.  

Краєзнавчий мовний матеріал – це шлях до пізнання минулого, 
сучасного й майбутнього рідного краю. Він дає можливість дитині 
зрозуміти навколишній світ, зорієнтуватися в ньому, про що свідчать 
збережені традиції родинної і календарної обрядовості. 

Ключові слова: художня словесність, краєзнавство, фольклор, усна 
народна творчість, учні початкових класів, навчальний процес. 

 
Зажарская А. П. Роль и место художественной словесности в 

процессе обучения учеников начальных классов 
В статье раскрыто роль и место художественной словесности в 

процессе обучения учеников начальных классов.  
Благодаря устному народному творчеству ребенок не только 

осваивает родной язык, но и привлекается к культуре своего народа. С 
этой точки зрения возникает необходимость поиска новых подходов к 
изучению содержания воспитания и обучения, к созданию национально 
сориентированной модели обучения детей младшего школьного 
возраста. Изучение краеведческого материала на уроках родного языка и 
чтения есть действенным способом воспитания национально 
сориентированной личности.  
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Краеведческий языковой материал – это путь к познанию прошлого, 
современного и будущего родного края. Он дает возможность ребенку 
понять окружающий мир, сориентироваться в нем, о чем свидетельствует 
сохранение традиций семейной и календарной обрядности. 

Ключевые слова: художественная словесность, краеведение, 
фольклор, устное народное творчество, ученики начальных классов, 
учебный процесс. 

 
Zazharskaya А. Role and Place of Artistic Literature in the Process 

of Studies of Students of Initial Classes 
In the article an author is expose a role and place of artistic literature in 

the process of studies of students of initial classes. Through verbal folk 
creation a child not only seizes the mother tongue but also brought over to the 
culture of the people. Taking into account it there is a necessity of search of 
the new going near determination of maintenance of education and education, 
to creation of the nationally orientated model of studies of children of 
midchildhood. A study of lingvokraeznavchego material on the lessons of the 
mother tongue and reading is an effective mean. 

Regional linguistic material is a way to cognition past, modern and future 
native edge. He enables a child to understand the near-by world, orientated in 
him, what the stored traditions of domestic and calendar rite testify to.  

Key words: artistic literature, study of a particular region, folklore, 
verbal folk creation, students of initial classes, educational process. 
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ІСТОРЧНІ ЗАСАДИ ЕСТЕТИКО-ЕКОЛОГІЧНОГО  
ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

 
Реалізація ідей української державності на підґрунті корінної 

перебудови соціально-економічного, політичного та духовного життя 
нашого суспільства вимагає збільшення культуроємності всіх соціальних 
процесів. Сучасна інтелігенція з її великим духовно-культурним 
потенціалом може зіграти вирішальну роль у подоланні суспільством 
глибокої кризи в різних сферах, у тому числі у взаєминах із природою.  

В становленні та розвитку педагогічної думки поступово зложилася 
система поглядів на культуру поведінки людини в природі та гармонію 
взаємодії з нею, яка включає: завдання, принципи, зміст, форми й методи 
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як саме екологічного так й естетичного. Взаємозв’язок означених 
складових ми розглядає як естетико-екологічний феномен.  

В умовах реформування системи освіти, особливий інтерес і 
цінність для сьогодення країни, представляє досвід українських вчених-
педагогів, діячів культури та етнопедагогічний матеріал, який дозволяє 
реалізувати мету формування в молоді національної самосвідомості, 
почуття гордості, гідності за свою історію й культуру, батьківщину, 
сформувати потребу зберегти природне середовище перебування для 
майбутніх поколінь України.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що за останні роки 
значно посилився інтерес до проблем екологічного виховання молоді, які 
розглядалися вченими в різних аспектах протягом тривалого часу.  

До осмислення екологічного феномену суспільства зверталися 
князь Володимир Мономах, книжники Данило Заточник, Кирило 
Транквіліон-Ставровецький, професори Києво-Могилянської академії. 
М. Костомаров, Г. Сковорода, П. Тутковський та ін.  

В наш час філософські світоглядні підходи знайшли відображення у 
працях М. Кисельова, В. Крисаченка, І. Стогнія.  

Психолого-педагогічні аспекти розкриті в працях С. Дерябо, 
Н. Лисенко, В. Скребця, Г. Тарасенко, В. Червонецького.  

Проблема формування естетико-екологічної культури та виховання 
особистості висвітлювалися у філософських працях представників 
«російського космізму» В. Вернадського, В. Одоєвського, М. Умова, 
М. Федорова, М. Холодного, К. Ціолковського, О. Чижевського, які 
розкрили залежність між швидкістю поширення, ступенем небезпечності 
екологічної катастрофи та розумовим, моральним, культурним розвитком 
сучасної людини. Філософи-космісти оптимальні стосунки людства з 
природою, Землею, Космосом нерозривно пов’язували з ідеалом 
ноосфери. 

На необхідність природоохоронного виховання особистості 
наполягали О. Леопольд, Дж. Марш, Г. Пінчет (США), С. Рейди, 
Ф. Фаррара, К. Корбан (Велика Британія), О. Гумбольт, К. Ріттер 
(Німеччина), Ж. Е. Реклю (Франція). 

Питання формування естетико-екологічної культури та виховання 
особистості висвітлено в студіях сучасних науковців Г. Апресян, 
Е. Маркаряна Л. Печко, І. Смол’янінова, Г. Шевченко. 

Метою статті є узагальнення досвіду естетико-екологічного 
виховання та навчання в історії наукової думки.  

Відчуження людини від природи як суспільний феномен існувало 
за всіх часів, хоча не завжди усвідомлювалося.  

В епоху античності, порівняно з подальшими періодами людської 
історії, екологічні зв’язки між природою та людьми вирізнялися певною 
стабільністю. Саме в цей період затвердився погляд, відповідно до якого 
людина невід’ємна від природи, її частина й тому її закони – це закони її 
власної життєдіяльності. Уважалося саме собою що взаємодіяти й 
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пізнавати природу необхідно не для того щоб панувати над нею, а для 
того щоб насолоджуватися красою й гармонією Всесвіту. Щоб знайти 
своє місце у світі, орієнтуватися в ньому.  

З давніх-давен людина, спостерігаючи за природною дійсністю, за 
допомогою міфів намагалася пояснити уклад світу, які в ролі своєрідного 
стабілізатора суспільного життя стверджували систему ціннісних 
орієнтацій суспільства. Проте їхнє головне значення полягало у 
налагодженні гармонії між світом і людиною, природою і суспільством, 
суспільством та індивідом, що допомагало забезпечувати внутрішню згоду 
людського життя. Означене свідчить про те, що відносини людини з 
природою завжди усвідомлювалися як процес взаємодії й взаємовпливу. 

Світоглядна домінанта про можливість гармонізації особистості 
через гармонізацію її відносин із природою затверджувалася у 
філолофсько-просвітницької діяльності Аристотеля, Демокрита, Зенона, 
Ксенона. Піфагора, Платона, Стратона, Теофаста.  

Естетика й екологія природно з’єдналися у світогляді античних 
філософів. Особливістю світогляду є наступне: органічне не 
відокремлюється від неорганічного; мертве від живого; людина від 
природного середовища; духовне від матеріального. Означене дозволяє 
констатувати, що саме в античний період зародилися ідеї естетико-
екологічного виховання особистості.  

Предметом естетико-екологічного виховання особистості є: краса 
самої природи, краса природи відбитої в мистецтві та краса відносин 
людини до природи. 

В українській етнопедагогіці сприйняття й розуміння навколишньої 
дійсності та природного середовища завжди переломлювалося через 
призму національного (мови й культури), духовні цінності й ідеали 
народу, це дозволяє стверджувати, що образ природи й світу в цілому в 
уявленнях кожної нації оригінальний і неповторний.  

Протягом віків в Україні викристалізувався педагогічний досвід 
народу, втілений у його мудрості, вміннях і навичках виховання 
наступних поколінь. Цей досвід відображений в фольклорі, іграх, танцях, 
мистецьких творах, обрядах і традиціях. Душа українців завжди була 
близькою до природи.  

Витоки екологічного виховання українців губляться у далечині 
первісного суспільства, коли пращури інтуїтивно відчували себе 
частиною природи. Вірили у родинні зв’язки з тваринами, у надприродні 
сили, прекрасно розуміли природу, любили й охороняли її. Будь яке 
явище природи збагачувало чутливу народну душу новими враженнями 
та зарядом енергії. 

Цю принципово важливу для естетико-екологічного виховання, ідею 
підтримували багато українських педагогів, вчених, діячів культури.  

На єдності природознавства та народознавства в навчанні й 
вихованні наголошував І. Франко, який указував, що краєзнавство дає 
«можливість ґрунтовно познайомитися зі своїм краєм і всією 
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батьківщиною, з її географічним положенням, ґрунтами, кліматом, 
шляхами сполучення, містами, людьми, суспільним устроєм, історією, 
пам’ятниками й т.д. Наскільки таке знайомство корисно не потрібно 
доводити. Адже це перший щабель, перша прикмета раціональної освіти 
– знати своє найближче оточення, знати минуле й сьогодення свого 
народу й почувати себе живим і свідомим членом живого, свідомого і 
єдиного організму» [6, с. 116].  

Не залишився байдужим до естетико-екологічної проблематики 
Григорій Сковорода. Його універсальний «закон сродності», «життя 
відповідно натурі» він висвітлив у своїй «осердеченій» педагогіці. 
Філософ заповів нащадкам пізнавати самих себе через усвідомлення 
власного місця у природі. Твори Г. Сковороди відображають: значення 
екологічних факторів в світі природи та їх вплив на життя суспільства; 
екологію людини як біологічного організму; думки стосовно екології 
душі людини.  

Надзвичайно актуальними є погляди філософа на формування 
духовності, які в наш час можна віднести до такого поняття як «екологія 
душі». Але найважливішим завданням людини Г. Сковорода вважав 
внутрішню душевну гармонію [2].  

Ідеї естетико-екологічного виховання особистості були продовжені 
К. Ушинським, який чи малу увагу в процесі навчання й виховання дітей 
приділяв сильним емоційним враженням природи, що виховує душу. 
Чуттєво-виховна могутність природи настільки велика, уважав педагог, 
що без емоційної сили, яку вона дає, обмеженою може стати сама 
свідомість особистості. Саме завдяки естетичному сприйняттю світу, 
зазначав К. Ушинський, розвиток розуму дитини йде дружно з розвитком 
фантазії й почуттів.  

Педагог наголошував на тому, що логіка природи є самою 
доступною та корисною для учнів. У праці «Рідне слово» у розділі 
«Абетка», К. Ушинський приділяє велику увагу саме природознавчим 
знанням. Об’єкти природного середовища займають розум дитини перш за 
все. Саме в цей період закладаються основи взаємодії з природою, що 
дозволяє дитині сприймати її як цінність. Формування екологічних понять 
на підґрунті елементарних уявлень, висувають перед вчителем певні 
завдання: добирати доступний зміст знань, які б відповідали провідним 
формам мислення та викликали у дитини необхідність постійно шукати 
нові способи пізнання. Тому у своїх підручниках педагог використовував 
оповідання, казки, вірші, загадки, народні приказки та скоромовки. Вчений 
вказував, що в усній народній творчості навколишня природа відтворена з 
особливою любов’ю, тому прикмети, загадки, повір’я є перлинами 
мудрості. Вони доступні за змістом і формою, легко сприймаються і 
швидко засвоюються. Саме через них дитина дізнається про природу, 
побут свого народу, його культуру й традиції. 

Естетико-екологічним пафосом пронизані невеликі оповідання та 
замальовки, що написані для книги особисто К. Ушинським. Однак 
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естетико-екологічна освіта й виховання особистості не здійснювалося в 
методиці педагога як спеціальний самостійний напрям роботи з учнями. 
Вони органічно, у зв’язаному виді відображалися в змісті шкільного 
життя, з’єднувалися з ідеями народності виховання, наочності, зв’язку з 
життям та особистим досвідом дитини.  

Особливу увагу педагог приділяв розвитку емоційної сфери дітей. 
Сприйманню краси природного світу, зокрема формам, барвам та звукам 
природи приділяв особливу увагу. Наголошував на тому, що спілкування 
з природою облагороджує думки та почуття, приносить велику насолоду 
особистості. Пізнавши красоту природи, порушити гармонію не 
можливо, вважав педагог. Оскільки природне середовище складає 
постійне оточення дитини, воно є першорядною естетичною школою. 
Саме тому педагог, закликав вчителів готувати учнів до сприймання 
краси природи, розширювати коло їх знань і уявлень на базі чуттєвого 
досвіду. «Природа є одним з наймогутніших агентів у вихованні 
людини...» [5, c. 369].  

Розробивши український національний виховний ідеал, Г. Ващенко 
зазначив, що нормальний розвиток національного життя можливий лише 
при наявності своєї національної держави, окремим аспектом у якому 
виділив екологічні питання. Дослідник наполягав на тому, що любов до 
природи слід виховувати з раннього дитинства. «Дітей, що не вміють ще 
ходити, треба частіше виносити на свіже повітря, щоб вони могли бачити 
рідне небо, дерева, квіти, різних тварин. Все це залишається в дитячій 
душі, осяяне почуттям радості, і покладе основи любові до рідної 
природи» [1]. 

Багато елементів естетико-екологічного виховання присутні в 
практиці роботи установ керованих А. Макаренко. Педагог створив на 
практиці та теоретично осмислив методику екологічного виховання, яку 
можна висловити наступним «Бити на красу, значить бити напевно». Це є 
кращий важіль, який можна повернути людину до культури.  

Естетичне в природі це не тільки доцільне, корисне в гуманітарно-
прикладному значенні, але необхідне для гармонійного розвитку 
колективу. Виховання «почуття краси» можливо лише в контексті 
загального естетичного розвитку особистості. Тому категорія 
естетичного в трактуванні А. Макаренко має широкий зміст. Педагог 
говорить про естетику колективного життя, праці, гри, дисципліни, 
вчинку, одягу, тіла й ін. Естетика підвищує в особистості вимогливість 
до себе, умовам життя, формує почуття людської гідності, поваги до 
самої себе. Значимість естетичної діяльності в очах дитини підвищується 
в умовах саме колективного її виконання, що дає можливість 
порівнювати свої досягнення, змагатися з іншими, учитися в них.  

Ґрунтовну систему естетико-екологічного виховання особистості 
створив видатний український вчений-педагог В. Сухомлинський.  

Він не зводить естетико-екологічне виховання ні до властиво 
екологічного, ні до естетичного виховання засобами природи. Цей вид 
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виховання в його концепції не є сумою окремих напрямків. Саме єдність 
екологічного й естетичного в його теорії дають нову якість – ноосферне 
виховання, яке є основою всієї педагогічної системи педагога. В цій 
системі значна роль приділяється природі як об’єкту пізнання та галузі 
активної діяльності.  

Разом з тим В. Сухомлинський наголошував на тому, що природа 
сама собою не виховує, а виховує тільки активна взаємодія з нею, яка 
вирішує комплекс педагогічних завдань: активізує процеси пізнання 
об’єктів і явищ природи; пробуджує емоційну сферу та бажання брати 
участь у природоохоронній діяльності; усвідомлює власну значущість; 
збагачує практичний досвіт дитини та формує життєві компетенції. 

В. Сухомлинський наполягав на тому, що треба навчати учнів 
розуміти природу, піклуватися про неї, берегти й примножувати її 
багатства. Умовами виховання бережливого ставлення до природи 
визначено: пізнання та вивчення рідного краю, розвиток в учнів 
позитивних емоційних відчуттів до об’єктів навколишньої дійсності, 
активна практична діяльність.  

Видатний педагог сформував низку порад щодо організації 
спостережень у природі: вони мають викликати почуття радості, 
супроводжуватися короткими, емоційно насиченими розповідями, 
необхідно звертати увагу на красу навколишнього світу.  

Аналіз педагогічної спадщини В. Сухомлинського [3] довів, що 
педагог обґрунтовував роль природи у формуванні екологічної культури 
особистості за напрямками: 

 активна діяльність особистості в пізнанні природи;  
 спілкування з природою активно сприяє розвитку здібностей 

особистості; 
 використання природи, як активного методу навчання та 

виховання. 
Та визначив основні напрямки реалізації естетико-екологічного 

виховання особистості: 
 отримання позитивних почуттів від навколишнього світу, які 

мають велике значення для духовного становлення особистості; 
 виховання особистості, яка може бачити й усвідомлювати свою 

єдність з природою, переживати та турбуватися про її збереження й 
примноження, бережно ставиться до всього живого.  

Саме таке виховання ґрунтується на ідеях ноосфери філософів-
космістів (В. Вернадського, К. Ціолковського, О. Чижевського), тому у 
сучасній науці визначається як ноосферне.  

Якщо дотримуватися основних порад видатного українського 
педагога, то особистість буде розуміти природу, як великий, цілий та 
живий організм, людина в якому є лиш часткою.  

Метою естетико-екологічного виховання є формування відносин до 
природи як до середовища буття й як до естетичного феномену.  



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 344

Механізм естетико-екологічного виховання являє собою взаємодію 
факторів: естетичних уявлень про природні об’єкти, явища й процеси, 
наукових знань про біосферу, що становлять основу ноосферної свідомості, 
і, нарешті, практичної діяльності, спрямованої, насамперед на збереження й 
відтворення естетичних компонентів природного середовища.  

Ноосферне виховання у свою чергу виступає засобом морального, 
громадянського й трудового становлення особистості. Через нього 
відбувається розуміння мети й сенсу життя та виробляється програма 
життєвого шляху людини.  

Формуючи свою педагогічну концепцію В. Сухомлинський 
зазначав: «Важную цель всей системы воспитания я видел в том, чтобы 
школа научила жить человека в мире прекрасного, чтобы он не мог жить 
без чувства красоты, чтобы красота мира творила красоту в нем самом» 
[4, c. 156]. Як точно зазначено тут головне виховне завдання: 
вкраплювати естетичні багатства навколишнього світу в духовне життя 
дітей та зробити ці багатства однією з найглибших потреб особистості.  

Розроблений педагогом метод естетичного виховання природою та 
її красою є новим підходом у екологічному вихованні особистості, який в 
нашому дослідженні зазначено, як естетико-екологічне. Для цього 
необхідно вміти бачити ціле: будь-який предмет у його завершеності й 
зв’язках з іншими предметами, явище – у єдності всіх його характерних 
ознак. У такий спосіб естетичне пізнання природи є особливим засобом її 
цілісного сприйняття. «Краса сама по собі не впливає на душу, писав 
В. Сухомлинський, – і не вимагає роз’яснення. Ми любуємося квіткою 
троянди як би єдиним цілим, і краса була б зруйнована, якби ми 
відірвали від квітки пелюстки й аналізували, у чому сутність краси» [4, 
c. 184]. Незважаючи на всю могутність природи як засобу естетико-
екологічного виховання, обмежитися тільки нею було б неправильно.  

Методика естетико-екологічного виховання припускає активну 
взаємодію дітей з миром природи. Хоча як відзначав, В. Сухомлинський 
природа сама по собі не виховує. Дарма очікувати від людини, що 
залишилася наодинці з природою, підвищення інтелектуального рівня, 
вдосконалення моральних особистісних якостей. Виховувати може тільки 
активна взаємодія людини з природою. Взаємодія з природою здатна 
вирішувати не тільки педагогічні завдання, затверджуючи гуманістичні 
цінності й ідеали, а й медико-терапевтичні проблеми, знімаючи 
психофізіологічну напруженість і відновлюючи психічну рівновагу.  

Аналіз педагогічної системи В. Сухомлинського показав, що 
головним підсумком екологічного виховання (ноосферного за 
В. Вернадським та естетико-екологічного за нашим задумом) є здатність 
особистості переживати естетико-екологічний катарсис від взаємодією з 
природою.  

Естетико-екологічний катарсис – це процес і результат цілісного 
духовно-фізичного піднесення особистості під впливом сприйняття, 
розуміння, спілкування, захисту й творчості естетичного в природі.  



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 345

Таким чином, історико-педагогічний розгляд найбільш значимих 
аспектів естетико-екологічного виховання особистості дозволяє 
накопичити матеріал необхідний для розуміння цілей, принципів, змісту, 
форм і методів роботи в сучасній системі освіти України. Обґрунтувати 
нові підходи до вирішення проблем екологічного виховання молоді. 
Розробити нові технології естетико-екологічного (ноосферного) виховання 
особистості. Розробити програми підготовки фахівців вищої кваліфікації, 
здатних вести молодь до досягнення гармонії у взаєминах із природою. 

Перспективу подальших наукових пошуків убачаємо в глибинному 
аналізі й переосмисленні спадщини культурно-освітніх діячів минулого, 
досвіду зарубіжних педагогів для розроблення та вдосконалення системи 
естетико-екологічного виховання особистості в закладах освіти України. 
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Котєнєва І. С. Історичні засади естетико-екологічного 

виховання особистості  
Актуальність досліджуваної проблеми обумовлена екологічною 

кризою сьогодення людства та пошуками шляхів її вирішення в системі 
сучасної освіти. В історії педагогічної думки у різні історичні періоди 
поступово зложилася система поглядів на культуру життя людини в 
природі та гармонію взаємодії з нею, що дозволяє використати ці нароби. 
У статті на основі аналізу провідних педагогічних ідей визначено сучасні 
засади естетико-екологічного виховання особистості. Зроблено акцент на 
актуальності концепцій класиків вітчизняної педагогічної думки. 
Розглянуто особистий внесок Г. Сковороди, Г. Ващенко, К. Ушинського, 
В. Сухомлинського у проблему естетико-екологічного виховання 
особистості, що дозволяє накопичити матеріал необхідний для розуміння 
цілей, принципів, змісту, форм і методів роботи в сучасній українській 
школі; обґрунтувати нові підходи до вирішення проблем екологічного 
виховання молоді. Розробити нові технології естетико-екологічного 
(ноосферного) виховання особистості. Розробити програми підготовки 
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фахівців вищої кваліфікації, здатних вести молодь до досягнення 
гармонії у взаєминах із природою. 

Ключові слова: екологічна культура, естетико-екологічне 
виховання, ноосферне виховання, естетико-екологічний катарсис. 

 
Котенева И. С. Исторические основы естетико-экологического 

воспитания личности 
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена экологическим 

кризисом современного человечества и поисками путей ее разрешения в 
системе высшего образования. В истории педагогической мысли в 
разные исторические периоды постепенно сложилась система взглядов 
на культуру жизни человека в природе и гармонию взаимодействия с 
ней, что позволяет использовать их.  

В статье на основе анализа ведущих историко-педагогических идей 
определены современные основы эстетико-экологического воспитания 
личности. Сделан акцент на актуальности ведущих идей классиков 
отечественной педагогической мысли.  

Проанализован личный вклад Г. Сковороды, Г. Ващенко, 
К. Ушинского, В. Сухомлинского в разработку проблемы эстетико-
экологического воспитания личности, что позволяет накопить материал 
необходим для понимания целей, принципов, содержания, форм и 
методов работы в современной украинской школе; обосновать новые 
подходы к решению проблем экологического воспитания молодежи; 
разработать новые технологии эстетико-экологического (ноосферного) 
воспитание личности; разработать программы подготовки специалистов 
высшей квалификации, способных вести молодежь к достижению 
гармонии в отношениях с природой.  

Ключевые слова: экологическая культура, эстетико-экологическое 
воспитание, ноосферное воспитание, естетико-экологический катарсис. 

 
Kotеneva I. Historycal Bases of Estetiko-Ecological Education of the 

Person 
The urgency of an investigated problem is caused by ecological crisis of 

modern mankind and searches of ways of its permission in higher education 
system. In the history of pedagogical thought during the different historical 
periods there was gradually a frame of reference on culture of human life in 
the nature and harmony of interaction with it that allows to use them.  

In article on the basis of the analysis of leading history-pedagogical 
ideas modern bases of estetiko-ecological education of the person are defined. 
The emphasis is placed on the urgency of leading ideas of classics of domestic 
pedagogical thought.  

Personal contribution of G. Skovorody, G. Vashchenko, K. Ushinsky, 
V. Suhomlinsky in working out of a problem of estetiko-ecological education 
of an individual have been analysed. It allows to save up a material necessary 
for understanding the purposes, principles, the maintenance, forms and work 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 347

methods at modern Ukrainian school; to prove new approaches to the decision 
of problems of ecological education of youth; to develop new technologies 
estetiko-ecological (noosphere) education of the person; to develop programs 
of preparation of experts of the top skills, capable to conduct youth to 
harmony achievement in relations with the nature.  

Key words: ecological culture, estetiko-ecological education, noosphere 
education, estetiko-ecological catharsis. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ 

«ТОЛЕРАНТНІСТЬ» 
 
Актуальність статті зумовлена тенденціями розвитку сучасного 

суспільства, в якому суперечливі явища глобалізації висувають до 
суспільства завдання підготовки особистості до життя в умовах 
багатонаціонального й культурного середовища, На перший план 
виходить формування умінь здійснювати взаємодію з людьми різних 
культур, національностей, віросповідань. 

Одним з головних соціальних інститутів, що сприяє формуванню 
толерантної особистості в сучасному суспільстві, є освіта. Толерантність 
як особливість свідомості або особистісна риса не притаманна людині від 
початку і може ніколи не проявитися, якщо вона спеціально не вихована 
та не сформована. Тому сучасній педагогічній спільноті потрібно чітко 
розуміти генезис і розвиток поняття «толерантність» в тому числі й з 
точки зору педагогічної науки.  

Проблема толерантності в даний час виявляється об’єктом уваги 
багатьох наук: філософії, політології, релігієзнавства, соціології, психології 
та ін. Поняття толерантності досліджувалось в працях філософів 
(Аристотель, Платон, Гомер, Геродот, М. Реріх, Г. Ляйбніц, Дж. Локк, 
І. Кант, Г. Сковорода, М. Бердяєв та ін.); соціологів (А. Брілл, Е. Дюркгейм, 
Т. Парсонс, Дж. Саліван, П. Сорокін, Ф. Тьонніс, Є. Головаха); психологів 
(С. Бондирєва, Є. Гундарь, І. Дзялошинський, П. Ніколсон, Є. Шлягіна, та 
ін.); педагогів (М. Карандаш, Л. Завірюха, М. Боритко, О. Байбаков, 
П. Комогоров, В. Калошин, В. Рахматшаєва та ін.). 

Проблеми толерантності учнівської та студентської молоді 
представлені в роботах Т. Білоус, Я. Довгополової, І. Залєсової, 
О. Матієнко, Ю. Тодорцевої та ін.  



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 348

Термін «толерантність» вживається в різних наукових парадигмах і 
наповнюється специфічним змістом.  

Філософія розглядає толерантність як розуміння й прийняття 
множинності й різноманіття буття й визнання неминучості співіснування 
розходжень. Принцип толерантності у філософії – це особливий принцип 
існування світу у всьому його різноманітті і протиріччях.  

Крім того у філософії виділяються такі типи толерантності як 
а) байдужість, б) неможливість взаєморозуміння, в) поблажливість, 
г) розширення власного досвіду і критичний діалог.  

З точки зору соціології толерантність розглядається як взаємодія 
різних соціальних груп (міжнаціональних, міжетнічних, міжкультурних, 
міжвікових, релігійних та ін.) та визначає її як здатність приймати людей 
іншої поведінки, звичаїв, почуттів, вірувань, думок як рівноправних 
громадян. Для принципу толерантності ключовими у соціології є 
концепції плюралізму та соціальної свободи, важливими умовами 
реалізації толерантності є співробітництво та партнерство. 

Толерантність у психологічній літературі розглядається як 
інтегральна характеристика людини, що визначає її здатність у 
проблемних і кризових ситуаціях активно взаємодіяти із зовнішнім 
середовищем з метою відновлення своєї нервово-психічної рівноваги, 
успішної адаптації, недопущення конфронтації та розвитку позитивних 
взаємовідносин з собою і з оточуючим світом. Це визначення припускає 
розгляд толерантності в широкому діапазоні: від її розуміння як нервово-
психічної стійкості до її оцінки як морального імперативу особистості. 

Але при цьому толерантність може бути розглянута і як педагогічна 
категорія. 

Педагогічний підхід до визначення поняття «толерантність» 
розглянутий у працях Я. Коменського, Ж.-Ж. Руссо, І. Песталоцці, 
К. Ушинського та ін. Їх наукова спадщина пронизана гуманізмом, що 
ґрунтується на свободі, справедливості, людинолюбстві, терпимості та 
інших чеснотах, які приносять насолоду людям. 

Видатний педагог Я. Коменський зазначав, що: «Особливо варто 
привчати дітей бути терпимими, оскільки це є необхідним протягом усього 
життя, для того щоб вони могли володіти собою, керуватись розумом, а не 
поривами; перш ніж пристрасті бурхливо виявляться і пустять корені, 
краще гальмувати гнів, ніж давати йому волю тощо» [5, c. 94]. 

Концептуальні ідеї Ж.-Ж. Руссо полягали у площині рівності людей 
і свободи особистості. Він стверджував, що любов до людей наділяє їх 
лагідністю, справедливістю, поміркованістю, милосердям, 
поблажливістю, що й слугує засадами для толерантної особистості. У 
його творах звучить ідея патріотичного виховання. Вихованню необхідно 
надати національного характеру і так спрямувати думки та смаки 
громадян, щоб вони були патріотами за схильністю, за пристрастю, за 
необхідністю. Педагог писав: «…нехай громадяни невпинно чують і 
думають про свою батьківщину, нехай вона стане для них понад усе на 
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світі, нехай вони вічно зберігають її у своїх серцях. Зрозуміло, таким 
чином в людей залишиться значно менше часу і коштів до збагачення, 
вони менше будуть прагнути до нього, бо їхні серця зуміють пізнати 
інше щастя, ніж багатство; таке мистецтво облагороджування душ і 
перетворення їх у зброю більш потужне, ніж золото [7, c. 161]. 

К. Ушинський у своїй праці «Про народність у суспільному 
вихованні» писав: «Історія переконує нас на кожному кроці, що поняття 
наші про достоїнства і недоліки не розповсюджуються на весь народ, і 
часто те, що на нашу думку є недоліком в народі, є зворотною і 
необхідною стороною її достоїнств, умовою її діяльності в історії» [12, 
c. 254]. 

Також ідею толерантності відстоювала С. Русова, розглядаючи її 
крізь призму націоналізації школи. Автор підкреслювала: «Навчаючись 
любити і свідомо ставлячись до свого люду, до свого краю, ми разом з 
цим навчаємось шанувати й інших людей, що живуть поруч з нами, 
закладати з ними певні товариські зносини. Культурно, педагогічно 
поставлена національна школа ніколи не приводить ані до обмеженого 
безпросвітного шовінізму, ані до людожерства» [8, c. 296]. 

До проблем толерантності звертався відомий український педагог 
В. Сухомлинський, який стверджував, що особистість людини є 
унікальною та неповторною за своєю сутністю, це є найвища цінність у 
світі, а тому й ставлення до неї має бути людяним. Він засуджував тих, хто 
сіє зерна ненависті, расової і національної ворожнечі, війни: «Будь 
терпимий до окремих людських слабостей і непримиримий до зла. 
Терпимість і непримиримість – дуже важливі елементи духовної культури, 
які тобі треба опанувати для того, щоб орієнтуватись у безмежно 
складному світі людських пристрастей і характерів» [10, с. 147]. 

Я. Корчак звертав увагу на об’єднання зусиль дорослих і дітей у 
створенні миру без насилля, війн, дискримінацій. Виховання покликане 
формувати національну самосвідомість і так спрямовувати думки, смаки 
громадян, щоб ті були патріотами по схильності, по пристрасті, по 
потребі. 

Акумулюючи у собі знання суміжних наук, сучасна педагогічна 
наука розглядає толерантність як моральну цінність (спільно з 
філософією), особистісне утворення, якість особистості (спільно з 
психологією), людську чесноту, активну життєву позицію (спільно з 
соціологією) та досліджує проблематику толерантності в напрямку 
визначення сутності та розвитку толерантних стосунків. 

Враховуючи те, що феномен толерантності різнобічний, 
багатоаспектний, сучасні вчені намагаються відобразити його 
універсальність. Вітчизняні науковці  в галузі педагогіки розглядають 
толерантність з одного боку, як одну з цілей виховного процесу в сучасному 
суспільстві, а, з іншого – як методологічний принцип спілкування в 
педагогіці, що проявляється, зокрема, в емпатійному розумінні та прийнятті 
вихованця таким, яким він є, в особистісній установці педагога на 
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спілкування на засадах довіри і відкритості (М. Андрєєв, Е. Койкова, 
О. Матієнко, О. Столяренко, Ю. Тодорцева та ін.). 

Досліджуючи проблему виховання толерантності в рамках 
особистісно-орієнтованого виховання, І. Бех окреслює єдині моральні 
пріоритети, які б забезпечували стійке мирне співіснування: 

 людина як найвища цінність цивілізації; 
 свобода і права людини як загальнолюдські цінності; 
 гуманізм і справедливість як універсальні принципи 

вселюдських стосунків; 
 толерантне ставлення до прав та інтересів усіх народів і націй – 

першочергова умова мирного співіснування і недопущення збройних 
конфліктів; 

 непримириме ставлення до порушень прав і свобод людини і 
народів – гарантія стабільного й міцного миру на всій Землі [2, с. 206–
207]. 

Варто зазначити, що за останні роки з’явилося декілька 
дисертаційних досліджень, які спрямовані на розвиток теоретичних 
практичних положень проблем толерантності. 

О. Столяренко у роботі «Педагогічні умови виховання 
толерантності в студентів ВНЗ технічного профілю» обґрунтовує 
сутність та структуру толерантності крізь призму гуманістичного, 
особистісно-орієнтованого, діалогічного підходів, представлено 
адаптований варіант зарубіжної методики за так званою назвою 
«інстинктивна прозорливість» [9]. 

У дисертаційному дослідженні О. Матієнко «Виховання 
толерантності у старшокласників середніх загальноосвітніх ліцеїв 
Франції» виявлено особливості виховання толерантності у ліцеїстів 
Франції та проаналізовані педагогічні засади цього аспекту виховання; 
визначені можливості застосування французького педагогічного досвіду 
у вітчизняній системі освіти; подальший розвиток отримала методика 
виховання учнів на принципах миру [6]. 

У дослідженні Я. Довгополової «Формування толерантних відносин 
студентів у полікультурному середовищі вищого навчального закладу» 
визначено сутність понять «толерантні відносини» і «полікультурне 
середовище ВНЗ», обґрунтовано соціально-педагогічні умови 
формування толерантних відносин студентів у полікультурному 
середовищі вищого навчального закладу [3]. 

Сутність і специфіку толерантності як професійно значущої якості 
особистості вчителя сучасної національної школи, позитивні й негативні 
ознаки прояву толерантності у вчителів розглянуто у дисертаційному 
дослідженні Ю. Тодорцевої «Формування толерантності майбутніх 
учителів у процесі професійної підготовки» [11]. 

Проблемам особливостей виховання толерантності студентів вищих 
педагогічних навчальних закладів; обґрунтуванню змісту, форм та 
методів педагогічного керівництва процесом виховання толерантності у 
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студентів присвятила своє дисертаційне дослідження Т. Білоус 
«Виховання толерантності у студентів вищих педагогічних навчальних 
закладів у процесі вивчення іноземної мови» [1]. 

У дисертації І. Залєсової досліджено актуальну проблему 
підготовки майбутніх учителів до формування міжнаціональної 
толерантності учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Шляхом 
аналізу філософської, соціологічної, психолого-педагогічної літератури 
розкрито сутність і зміст феномена «міжнаціональна толерантність» [4].  

Виявлені в ході аналізу досліджень проблеми виховання 
толерантності, історичні аспекти виникнення та розвитку цього терміна, 
а так само розглянуті підходи до його розуміння, дозволили нам 
сформулювати наступне визначення «толерантності». Толерантність – 
система внутрішніх ресурсів особистості, що відображає готовність і 
здатність людини позитивно і продуктивно вирішувати складні завдання 
взаємодії з самим собою та іншими людьми, які відрізняються по 
зовнішності, думок, почуттів, цінностей, поведінки, що сприяє 
несприйнятливості до негативних провокуючих чинників середовища. 

Таким чином, дослідження толерантності як педагогічного 
феномена дозволило зробити висновок: вона є умовою, фактором 
гармонійного розвитку особистості; становить найважливішу 
характеристику способу життя учасників педагогічної взаємодії, яка 
передбачає встановлення справді гуманних відносин між ними; виступає 
в якості гуманістичної основи виховання в сучасному освітньому процесі 
та створює міцний фундамент для успішного розвитку в соціалізації 
особистості. 
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Швирка В. М. Педагогічний підхід до визначення поняття 

«толерантність» 
У статті проведено аналіз поняття «толерантність» з точки зору 

педагогічного підходу. Представлені погляди відомих педагогів на 
проблему толерантності в процесі виховання і навчання в 
загальноосвітніх школах і закладах вищої освіти. Розглянуто сучасні 
вітчизняні дисертаційні дослідження, присвячені теоретичним і 
практичним аспектам толерантності. 

Толерантність з точки зору педагогічної науки охарактеризована як 
система внутрішніх ресурсів особистості, що відображає готовність і 
здатність людини позитивно і продуктивно вирішувати складні завдання 
взаємодії з самим собою та іншими людьми, які відрізняються по 
зовнішності, думкам, почуттям, цінностям, поведінці.  

Ключові слова: толерантність, виховання толерантності, 
педагогічний підхід, учнівська та студентська молодь. 

 
Швырка В. Н. Педагогический подход к определению понятия 

«толерантность» 
В статье проведен анализ понятия «толерантность» с точки зрения 

педагогического подхода. Представлены взгляды известных педагогов на 
проблему толерантности в процессе воспитания и обучения в 
общеобразовательных школах и учреждениях высшего образования. 
Рассмотрены современные отечественные диссертационные 
исследования, посвященные теоретическим и практическим аспектам 
толерантности. 

Толерантность с точки зрения педагогической науки 
охарактеризована как система внутренних ресурсов личности, 
отражающая готовность и способность человека положительно и 
продуктивно решать сложные задачи взаимодействия с самим собой и 
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другими людьми, которые отличаются по внешности, мыслям, чувствам, 
ценностям, поведению. 

Ключевые слова: толерантность, воспитание толерантности, 
педагогический подход, учащаяся и студенческая молодь. 

 
Shvyrka V. Pedagogical Approach for the Definition of Concept 

«Tolerance» 
The analysis of «tolerance» from the point of pedagogical approach view 

is conducted in the article. 
The views of well-known pedagogues on the problem of tolerance 

during the process of education and upbringing in general schools and higher 
institutions are presented in the article. Modern domestic dissertational studies 
which are devoted to theoretical and practical aspects of tolerance are 
considered. 

Tolerance in terms of pedagogical science is characterized as a system of 
internal resources of the individual, reflecting a person's readiness and ability 
to positively and productively solve complex problems of interaction with 
himself and other people who differ in appearance, thoughts, feelings, values, 
behavior. 

The author comes to the conclusion that tolerance is a condition for the 
harmonious personality’s development; composes the most important 
characteristic of the way of life of participants in pedagogical interaction; acts 
as a humanistic basis of upbringing in the modern educational process and 
creates a solid foundation for successful development in the socialization of 
the individual. 

Key words: tolerance, education of tolerance, pedagogical approach, 
pupils and students. 
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МЕДІА-ПРОДУКТ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРАКТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 

Сучасний світ характеризується активним розвитком медіа-засобів, 
які торкаються усіх сфер життя людини: дозвілля, професійна діяльність, 
навчання, зокрема підготовка майбутніх фахівців у закладах вищої 
освіти. З іншого боку, в XXI столітті медіа активно впливає на 
реформування освіти, що призводить до зміни пріоритетів щодо 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 354

навчання й виховання молодого покоління. Як зазначено в Концепції 
Нової української школи випускник має володіти десятьма головними 
компетентностями, серед яких, на нашу думку, одну з ключових ролей 
відіграє інформаційно-цифрова компетентність як запорука успішного 
становлення сучасної особистості, патріота й інноватора [1, с. 11].  

Сьогодні все частіше кажуть про те, що вчителі початкових класів 
мають працювати з «поколінням альфа» – дітьми, які знаходяться в 
безперервному контакті з медіа-засобами, цікавляться нововведеннями в 
галузі медіа, під час спілкування керуються лише сучасними девайсами: 
телефони, планшети, ноутбуки, нетбуки. Очевидно, що вчителі 
початкової ланки мають використовувати медіа-засоби в освітньому 
руслі, адже мова медіа більш зрозуміла сучасному поколінню дітей. 
Очевидно, що вчитель особисто повинен на високому рівні володіти 
медіа-засобами, бути медіа-компетентним. 

Важливим у формуванні медіа-компетентності майбутніх фахівців 
початкової школи виступають знання, уміння, навички в галузі медіа, 
вміле застосування їх у професійній діяльності; накопичення досвіду та 
налагодження прогресивного діалогу з інформаційними технологіями. 
Такий комплекс дій в подальшому допоможе майбутнім фахівцям 
початкової школи цікаво та змістовно будувати освітній процес засобами 
медіа; у процесі аналізу та відбору інформації з медіа-ресурсів 
створювати власні медіа-продукти, які у перспективі стануть підґрунтям 
для навчання та виховання нинішніх учнів початкової ланки. 

Проблемі формування медіа-компетентності вчителя приділяють 
увагу зарубіжні (Д. Алверман (D. Alverman), С. Дж. Берен (S. J. Baran), 
С. Блюмеке (S. Blömeke), Д. Мун (J. S. Moon), Дж. Поттер (J. Potter); 
російські (Т. Афанасьєва, М. Жижина, Б. Іскаков, А. Левицька, 
Ю. Тюнніков, О. Федоров, Н. Хлизова); українські (Н. Змановська, 
А. Єрмоленко, Т. Іванова, Л. Найдьонова, Г. Онкович, А. Сулім, 
Н. Шубенко) вчені. 

Низка вчених (В. Вебер (W. Weber), А. Волошина, І. Доніна, 
Н. Коновалова, С. Сімакова, О. Федоров) у структурі медіа-
компетентності майбутніх педагогів виокремлюють операціональний 
(діяльнісний) компонент, що передбачає уміння створювати власний 
медіа-продукт, що дозволить учням удосконалювати теоретичні знання з 
предметів і одночасно оволодівати практичними уміннями й навичками в 
галузі медіа. Натомість, проблема створення медіа-продукту як 
результату оволодіння медіа-засобами майбутніми вчителями 
початкових класів у літературі висвітлена недостатньо, відсутня і 
класифікація таких медіа-продуктів. 

Отже, метою статті є характеристика сутності медіа-продукту як 
результату оволодіння медіа-компетентністю майбутніми учителями 
початкових класів. 

Поняття «медіа-продукт» почало застосуватися нещодавно. Це 
пов’язано з тим, що лише наприкінці XX століття медіа активно стало 
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впроваджуватися в різні сфери життя людини, зокрема, в освітню галузь. 
Однак, тільки сьогодні даний термін набирає обертів, привертає увагу 
багатьох дослідників. Активна й систематична медіа-діяльність є 
запорукою створення, а згодом, і реалізації певного медіа-продукту, що є, 
на нашу думку, показником високого рівня сформованості медіа-
компетентності майбутніх учителів початкових класів. Означене поняття 
стало об’єктом дослідження науковців, зокрема, Л. Лободенко, 
О. Моісєєвої, А. Новікової, Л. Шестьоркіної та ін. 

З’ясування сутності категорії «медіа-продукт» передбачає аналіз 
понять «медіа» й «продукт».  

Так, продукт за великим тлумачним словником української мови – 
це:  

 результат людської діяльності; наслідок чогось; речовина, яка 
слугує матеріалом для успішної реалізації конкретної роботи (контекст 
нашого дослідження зумовлює педагогічну діяльність) [2, с. 507];  

 предмет, отриманий в результаті наполегливої праці особистості 
[3, с. 568] (зазначимо, що результатом праці з медіа виступає 
матеріальний продукт: мультимедійна презентація, відеоматеріал, 
аудіозапис, фотоколаж, електронний посібник, контролюючі програми);  

 те, що можна застосувати для задоволення власних потреб 
[4, с. 52].  

Отже, ми вважаємо, що будь-яка діяльність передбачає створення 
продукту, що є показником високого чи низького рівня володіння будь-
яким процесом, у тому числі й професійною діяльністю взагалі. 
Звичайно, кожен медіа-засіб передбачає використання програмового 
забезпечення. Таким чином, працюючи з медіа майбутні вчителі мають 
опанувати мову, символи медіа, за допомогою яких можливе оперування 
ключовими знаннями, прийомами та навичками при роботі з 
програмовим забезпеченням; інноваційні та конструктивні практичні 
підходити стануть у нагоді під час розв’язання поставлених задач 
засобами медіа. Вважаємо, що такий комплекс дій стане підґрунтям і 
запорукою створення результативного й науково-оснащеного медіа-
продукту, який в майбутньому допоможе молодим фахівцям 
урізноманітнити освітній процес та підвищити його ефективність. 

На думку російського медіа-педагога О. Федорова медіа – це засоби 
масової комунікації: передача, отримання інформації; інструмент для 
тиражування, копіювання, накопичення відомостей, отриманих з медіа; 
спосіб, за допомогою якого уможливлюється створення медіа-продуктів; 
прилад для поширення, сприйняття інформації та обмін фактами між 
авторами медіа-текстів та масовою аудиторією [5, с. 24]. Отже, медіа 
виступає в якості об’єкта віртуального простору, до якого долучаються 
суб’єкти реальності з метою отримання інформації з подальшим її 
опрацюванням.  

Поняття «медіа» за визначенням О. Моісєєвої – це посередник між 
віртуальною й сучасною реальністю; засіб передачі інформації; канали, 
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інструменти, які дозволяють зберігати інформацію, створювати медіа-
продукти; редагувати тексти та інші види медіа [6]. Таким чином, медіа 
виступає посередником між суб’єктом (кому належить медіа-продукт) та 
об’єктом (для кого надається інформація) віртуального й сучасного 
простору. Медіа безпосередньо пов’язується із створенням медіа-
продукту, в більшості випадків кінцевим результатом виявляються медіа-
тексти [7].  

Таким чином, медіа-продукт ‒ це сконструйована дійсність 
користувача медіа, що відображає суб’єктивне ставлення до медіа; це  
e-витвір, отриманий завдяки наполегливої, активної, цілеспрямованої дії 
особистості, в ході якої накопичуються знання з питань програмового 
забезпечення; удосконалюються практичні уміння й навички; 
формується уявлення про віртуальний простір. 

Цікавою є думка дослідниці Сесілії фон Файлітзен  
(C. von Faіlіtzen), яка підкреслює, що суттєвим елементом під час роботи 
з медіа є створення власного медіа-продукту. Отже, процес створення 
медіа-продукту сприяє оволодінню всіма видами медіа; встановлюється 
критичний та незалежний погляд на їх контент; формуються дані про 
доступність, оригінальність програмового забезпечення [8]. 

Дослідниця А. Новікова вважає, що при створенні медіа-продукту 
формується критичне, аналітичне мислення; вибудовується план-
стратегія щодо впровадження медіа-продукту в майбутню професійну 
діяльність [9]. 

Науковці Л. Шестьоркіна, Л. Лободенко кажуть про те, що медіа-
продукт – це результат інтерактивної діяльності особистості з медіа. 
Медіа-продукт націлений на задоволення потреб особистості чи масової 
аудиторії [4,  с. 53]. 

Навчаючись у виші, майбутні фахівці оволодівають теоретичними 
знаннями, набувають практичний досвід в галузі медіа. Практична 
діяльність надає можливість майбутнім учителям ознайомитися з 
головними принципами, правилами роботи медіа; актуалізувати знання 
стосовно видів медіа, виокремити методичний їх профіль; завдяки 
пропедевтичній діяльності відбувається оволодіння семіотикою, мовою 
медіа; модернізувати теоретичні знання у відповідності з вимогами 
сучасною освіти. Таким чином, створення медіа-продукту 
унеможливлюється без практичної діяльності. 

Варто підкреслити, що будь-які знання в сфері медіа мають 
ціннісне значення для майбутніх учителів початкової школи, а особливо, 
якщо вони набуті під час практичної діяльності. Тому, результатом 
творчої медійної діяльність є створення власного медіа-продукту, який 
спрямований на формування практичних навичок самостійної діяльності 
в системі «майбутній учитель ‒ медіа». Актуалізація такої взаємодії 
зумовлена тим, що лише діяльність є узагальненою формою оволодіння 
будь-якими знаннями, які стають критеріальною ланкою для 
усвідомлення значущості власного професійного фаху. Практична медіа-
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діяльність спрямована на формування у майбутніх фахівців необхідного 
комплексу особистісних якостей, що дозволять вміло реалізувати на 
практиці набуті здібності в сфері медіа-технологій.  

Працюючи з програмовим забезпеченням, майбутні фахівці за 
допомогою програмового забезпечення можуть створювати візуальні 
медіа-продукти (зображення, фото, комп’ютерна графіка); аудіювальні 
(звукові); аудіовізуальні – кінематограф, телебачення, відео; графічну 
(тексти, графіки, діаграми) [10]. Отже, медіа-діяльність передбачає 
обов’язкове створення майбутніми фахівцями медіа-продукту. 
Наприклад, це можуть бути електронні підручники, каталоги, 
мультимедійні презентації; виклад матеріалу у вигляді інфографіки, 
інтерактивних плакатів; офф-лайн лекції, відеофільми, аудіозаписи. Це 
поширює можливості удосконалювати навички в галузі медіа-засобів, 
аудіовізуального екранного простору; вивчення провідних правил щодо 
розповсюдження та розвитку масових комунікацій. Залучення майбутніх 
учителів до медійної діяльності за допомогою доцільного вибору 
комп’ютерних програм стимулюють їхню активність до оволодіння 
структурними компонентами педагогічної діяльності. Активна діяльність 
майбутніх учителів початкової школи стосовно грамотного застосування 
медіа засновано на низці таких засад: аналіз різних інформаційних 
джерел; систематичний перегляд провідних пізнавальних програм, які 
популяризують соціальні мережі, Інтернет-ресурси, програмне 
забезпечення; робота в Інтернеті, яка націлена на отримання цікавих 
фактів, новин в області медіа; пошук оригінальних Інтернет-сайтів. Ми 
вважаємо, що формування практичних навичок допоможе майбутнім 
учителям початкової школи побувати перспективний план відносно 
досконалого вивчення всіх видів медіа й застосування медіа-продуктів в 
ході педагогічної діяльності.  

Таким чином, медійна діяльність має власні специфічні 
особливості, зокрема, оволодіння програмовим забезпеченням, що 
дозволяє створювати авторські медіа-продукти, які характеризуються 
мобільністю, діалогічністю й відкритістю для всіх учасників освітнього 
процесу, а також можливістю змінюватись і доповнювати науковий 
контент в залежності від потреб суб’єкта та обставин, які виникають 
внаслідок розвитку  медіа-технологій. До видів медіа-продуктів, що 
здатні створити майбутні учителі початкових класів ми відносимо: медіа-
тексти, електронні презентації, контролюючі програми, відеоролики, 
наукові фільми, аудіопродукти, фотоколажі, буклети, електронні 
плакати, брошури, буктрейлери, комікси.  

Отже, створення медіа-продукту є необхідною умовою та 
результатом оволодіння медіа-компетентністю, зазначимо, що це також є 
необхідною педагогічною умовою формування медіа-компетентності, 
обґрунтування якої є перспективами нашого подальшого дослідження.  
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Шевирьова І. Г. Медіа-продукт як результат практичної 

діяльності майбутніх учителів початкових класів 
У статті розглянуто сутність поняття «медіа-продукт», визначено 

його науковий контекст; висвітлені погляди науковців стосовно 
окресленого поняття. Зазначено, що професійна підготовка у вишах має 
надати ґрунтовну базу як теоретичних знань з питань медіа, так і 
практичні уміння й навички з метою створення змістовних медіа-
продуктів. У свою чергу висвітлено, що медіа-продукт – це засіб, який 
уможливлює ефективну й результативну діяльності людини; завдяки 
медіа-продукту можливо встановлювати зв’язки між віртуальним й 
сучасним простором; інструмент, який задовольняє інформаційні 
потреби особистості. В статті окреслено, що медіа-продукти 
класифікуються на візуальні, аудіювальні, аудіовізуальні, графічну. 
Отже, автор дійшов висновку, що створення медіа-продукту неможливо 
без творчої медійної діяльності, яка, в свою чергу, спрямована на 
формування практичних навичок самостійної роботи в системі 
«майбутній учитель ‒ медіа». Актуалізація такої взаємодії зумовлена 
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тим, що лише діяльність є узагальненою формою оволодіння будь-якими 
знаннями, які стають критеріальною ланкою для усвідомлення 
значущості власного професійного фаху.  

Ключові слова: медіа-продукт, медіа-засоби, майбутні фахівців 
початкової освіти, медіа-компетентність майбутніх учителів початкових 
класів.  

 
Шевырева И. Г. Медиа-продукт как результат практической 

деятельности будущих учителей начальных классов 
В статье рассмотрено сущность понятия «медиа-продукт», 

определен его научный контекст; освещены взгляды ученых 
относительно очерченного понятия. Отмечено, что профессиональная 
подготовка в вузах должна предоставить основательную базу как 
теоретических знаний по вопросам медиа, так и практических умений и 
навыков с целью создания содержательных медиа-продуктов. В свою 
очередь обозначено, что медиа-продукт – это средство, которое 
предопределяет эффективную и результативную деятельность человека; 
благодаря медиа-продукту возможно устанавливать связи между 
виртуальным и современным пространствами; инструмент, который 
удовлетворяет информационные потребности личности. В статье 
сказано, что медиа-продукты классифицируются на визуальные, 
аудиальные, аудиовизуальные, графическую. Таким образом, автор 
пришел к выводу, что создание медиа-продукта невозможно без 
творческой медийной деятельности, которая, в свою очередь, направлена 
на формирование практических навыков самостоятельной работы в 
системе «будущий учитель-медиа». Актуализация такого взаимодействия 
обусловлена тем, что только деятельность является обобщенной формой 
овладения любыми знаниями, которые становятся критериальным звеном 
для осознания значимости собственной профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: медиа-продукт, медиа-средства, будущие 
специалисты начального звена, медиа-компетентность будущих учителей 
начальных классов. 

 
Shevyreva I. Media Product as a Result of Practical Activity of 

Future Teachers of Elementary School 
The article discusses the essence of concept «media product», defines its 

scientific context; the views of scientists concerning the outlined concept are 
highlighted. It has been pointed out that vocational training at universities 
should provide a solid basis for both theoretical knowledge of media issues 
and practical skills and skills for creating meaningful media products. In turn, 
it is highlighted that a media product is a means that enables effective and 
productive human activity; Due to the media product it is possible to establish 
connections between virtual and modern space; an instrument that satisfies the 
information needs of the individual. The article outlines that media products 
are classified into visual, audiophile, audiovisual, and graphic. Thus, the 
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author concluded that the creation of a media product is impossible without 
creative media activity, which, in its turn, is aimed at the formation of 
practical skills of independent work in the system "future teacher-media". 
Actualization of such interaction is conditioned by the fact that only activity is 
a generalized form of mastering any knowledge that becomes a criterion for 
understanding the significance of their own professional specialty.  

It has been determined that media types that can be created by future 
teachers of the elementary school include media texts, electronic presentations, 
control programs, videos, science films, audio products, photo collages, 
booklets, electronic posters, brochures, booklets, comic books. 

Key words: media product, media, future specialists in elementary 
education, media competence of future primary school teachers. 

 
Стаття надійшла до редакції 27.04.2018 р. 
Прийнято до друку 25.05.2018 р. 
Рецензент – д.п.н., проф. Савченко С. В. 

 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 361

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 
 

1. Атрощенко Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти 
Мукачівського державного університету. 

2. Бадер Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

3. Безбородих Світлана Миколаївна ‒ кандидат педагогічних 
наук, старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 

4. Богайчук Вадим Жоржович – кандидат політичних наук, 
доцент кафедри суспільних наук Національного університету оборони 
України імені Івана Черняховського. 

5. Будагьянц Людмила Миколаївна – кандидат філософських 
наук, доцент кафедри суспільних наук Національного університету 
оборони України імені Івана Черняховського. 

6. Веретенко Ірина Михайлівна – асистент кафедри 
педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-
педагогічної академії. 

7. Гордійчук Світлана Вікторівна – кандидат біологічних 
наук, доцент кафедри природничих та соціально-гуманітарних 
дисциплін, проректор з навчальної роботи КВНЗ «Житомирський 
медичний інститут». 

8. Губська Ольга Петрівна – старший викладач кафедри 
садово-паркового господарства та екології, заступник декана факультету 
природничих наук ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». 

9. Докучаєва Вікторія Вікторівна ‒ доктор педагогічних наук, 
професор кафедри дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

10. Драченко Альона Анатоліївна – магістр VI курсу інституту 
людини Київського університет імені Б. Грінченка. 

11. Дрозд Лідія Вікторівна – аспірант кафедри корекційної 
освіти Херсонського державного університету.  

12. Дудник Оксана Миколаївна – аспірантка, асистент кафедри 
дошкільної та початкової освіти ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». 

13. Єпіхіна Марина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри дошкільної та початкової освіти 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 

14. Зажарська Ганна Петрівна – асистент кафедри дошкільної 
та початкової освіти ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 362

15. Іванова Тетяна Вікторівна – професор кафедри соціальних 
комунікацій МДУ. 

16. Івченко Андрій Валерійович – доктор медичних наук, 
професор кафедри лабораторної діагностики, хімії ті біохімії факультету 
природничих наук ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». 

17. Караман Олена Леонідівна – доктор педагогічних наук, 
професор, директор навчально-наукового інституту педагогіки і психології 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 

18. Колосов Андрій Миколайович – доктор економічних наук, 
професор кафедри менеджменту ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». 

19. Кононович Дар’я Олександрівна – аспірантка 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 

20. Котєнєва Ірина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка». 

21. Кофанова Олена Вікторівна – доктор педагогічних наук, 
кандидат хімічних наук, професор кафедри інженерної екології 
Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

22. Краснова Наталія Павлівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». 

23. Круковська Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних 
наук, доцент завідувач кафедри природничих та соціально-гуманітарних 
дисциплін КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської 
обласної ради. 

24. Кучерук Ірина Віталіївна – викладач вищої кваліфікаційної 
категорії, викладач-методист, завідувач відділення «Акушерська справа», 
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради. 

25. Малиш Віта Ігорівна – аспірант кафедри соціальної 
педагогіки Харківської державної академії культури. 

26. Мальцева Ольга Іванівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». 

27. Маркова Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри соціальної роботи ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». 

28. Махновська Ірина Романівна – кандидат педагогічних наук, 
методист вищої категорії, асистент кафедри природничих та соціально-
гуманітарних дисциплін КВНЗ «Житомирський медичний інститут» 
Житомирської обласної ради. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 6 (320), 2018  
 

 363

29. Мацай Наталія Юріївна – кандидат сільськогосподарських 
наук, доцент, декан факультету природничих наук ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

30. Мокляк Володимир Миколайович – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри загальної педагогіки та андрагогіки Полтавського 
національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

31. Мороз Володимир Петрович – кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри педагогіки ДЗ «Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка». 

32. Мухіна Анастасія Юріївна – кандидат психологічних наук, 
доцент кафедри дефектології та психологічної корекції ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

33. Осьодло Василь Ілліч – доктор психологічних наук, 
професор, начальник Гуманітарного інституту Національного 
університету оборони України імені Івана Черняховського. 

34. Отрощенко Наталія Леонідівна – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри соціальної педагогіки ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

35. Поплавська Світлана Дмитрівна – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри природничих та соціально-гуманітарних 
дисциплін, завідувач відділення «Сестринська справа» 
КВНЗ «Житомирський медичний інститут». 

36. Починкова Марія Миколаївна ‒ кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри філологічних дисциплін ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

37. Птахіна Ольга Миколаївна – О. М.кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри публічної служби та управління навчальними й 
соціальними закладами ДЗ «Луганський національний університет імені 
Тараса Шевченка». 

38. Розлуцька Галина Миколаївна – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет». 

39. Савченко Олександр Сергійович – магістр ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

40. Самборська Наталя Миколаївна – аспірантка кафедри 
педагогіки Житомирського державного педагогічного університету імені 
Івана Франка. 

41. Степаненко В’ячеслав Володимирович – кандидат 
біологічних наук, доцент, завідувач кафедри лабораторної діагностики, 
хімії ті біохімії факультету природничих наук ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

42. Степаненко Вікторія Іванівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри соціальної роботи, докторант кафедри соціальної 
педагогіки ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». 
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43. Стрепко Мар’яна Богданівна – здобувач кафедри загальної 
та соціальної педагогіки Львівського національного університету 
ім. Івана Франка. 

44. Тєтєрєв Владислав Олегович – інженер навчального відділу 
ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка». 

45. Трубавіна Ірина Миколаївна – доктор педагогічних наук, 
професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи 
Харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди. 

46. Чечко Тетяна Миколаївна – методист КДНЗ «Центр 
розвитку дитини «Я+сім’я» (м. Київ); викладач Університетського 
коледжу Київського університету імені Бориса Грінченка. 

47. Швирка Вікторія Миколаївна – кандидат педагогічних 
наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка». 

48. Шевирьова Ірина Георгіївна – аспірант ДЗ «Луганський 
національний університет імені Тараса Шевченка».  

49. Шевчук Олег Борисович – кандидат економічних наук, 
доцент, член наглядової ради ДЗ «Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка». 

50. Шигонська Наталя Вікторівна – кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри «Сестринська справа», завідувач навчально-
методичної лабораторії КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР. 

51. Яріко Мирослава Олексіївна – кандидат культурології, 
старший викладач кафедри туристичного бізнесу Харківської державної 
академії культури. 
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