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ІНТЕРНЕТ ЯК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ПРОЯВУ СОЦІАЛЬНОЇ 

АКТИВНОСТІ МОЛОДІ 
 
Активний перехід України до Інформаційної цивілізації та 

соціально-культурні реалії розвитку сучасного соціуму надають все 
більшої актуальності дослідженням пов’язаним із вивченням соціальної 
взаємодії молодого покоління, оскільки від представників саме цієї 
вікової групи, від їх рівня розвитку соціальності та соціальної активності, 
в основному, залежить у перспективі розвиток соціуму, держави, світу. В 
нестійких економічних та соціальних умовах, які діються на території 
України, молодь все більше занурюється у Інтернет-простір (який має 
такі переваги як доступність, глобальність, інтерактивність та інші) 
реалізовуючи там власні потреби у освіті та самоосвіті, дозвіллі, 
комунікації, роботі тощо. Таке занурення у віртуальну соціальну 
реальність може спровокувати розвиток егоїстичності, споживацтва, 
девіантної поведінки, почуття безкарності, зацикленості на собі тощо. В 
свою чергу виклики сьогодення та глобальність Інформаційного 
суспільства вимагають розвитку соціальної активності молоді, одним із 
проявів якої є волонтерство, яке трансформуючись під умови оновленої 
цивілізації отримало відображення у віртуальному середовищі. 
Забезпечення розгляду Інтернету як платформи для прояву соціальної 
активності, зокрема волонтерства, молоді зумовлює звернення до 
теоретичного аспекту даного питання. 

Вплив культури інформаційного суспільства на процес соціального 
розвитку особистості вивчають Н. Максимовська, А. Мудрик, 
А. Рижанова, О. Черних та інші; сутність феномену соціальної активності 
вивчають О. Безпалько, Т. Єрескова, Л. Захарова, О. Мазурик, 
М. Твердохлєб, П. Плотнікова, С. Харченко С. Чернета, М. Уйсімбаєва та 
інші; розгляду волонтерської діяльності як прояву соціальної активності 
присвячені праці О. Трубнікова, К. Червоненко та інших; особливості 
волонтерської діяльності розглядають О. Безпалько, Р. Вайнола, 
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Н. Заверико, І. Звєрєва, Т. Лях, С. Харченко та інші. Аналіз літературних 
джерел дає можливість визначити, що наразі недостатньо праць 
присвячених вивченню особливостей інтернету як платформи для 
реалізації соціально активності, зокрема волонтерства, молоді. Тому 
метою даної публікації є теоретичне обґрунтування Інтернет простору, як 
інноваційної платформи для прояву соціальної активності, зокрема 
волонтерства, молоді. 

Молодь, як зазначає А. Гулевська-Черниш «диференційована 
соціальна група, яка набуває рис соціальної спільноти та має специфічні 
соціально-психолоічні, соціальні, культурні та інші особливості, у тому 
числі і способу життя, перебуває у процесі соціалізації, має свій 
соціальний вік і відповідно потреб часу має бути творцем або 
зачинателем нової соціальної та культурної реальності» (Енциклопедія 
для фахівців соціальної сфери, 2012, с. 150-151). Не зовсім 
погоджуємося, з такою особливістю, яку автор виділяє, як «знаходиться в 
процесі соціалізації», адже це стосується абсолютно всіх вікових меж та 
категорій населення, але дуже влучною, на наш погляд, є висновок щодо 
того, що молодь має бути зачинателем соціальної та культурної 
реальності. 

Молоді, на відміну від інших вікових груп, загрожує маргіналізація 
від реального соціуму, оскільки більшість часу саме ця категорія 
проводить у Інтернеті. Це підтверджує статистика, так відповідно даних 
аналітичних досліджень «Internet Trends – 2018», проведених М. Мікер у 
2018 році, виходить що дорослі користувачі проводять у інтернеті (через 
різноманітні гаджети – комп’ютер, ноутбук, планшет, смартфон тощо) 
близько 6 годин на день, а підлітки проводять он-лайн до 9 годин щодня. 
Через надмірне занурення молоді у віртуальність цілком актуальною є 
теза А. Рижанової, яка зазначає, що «інформаційній культурі у творенні 
духовної сфери людини приходиться постійно маневрувати поміж 
соціальною залежністю індивіда та його повною відірваністю від 
соціуму, між створенням умов для задоволення потреб особи та 
споживацтвом, її нестатками та пересиченістю» (Рижанова, 2004, с. 299-
301). Тобто сучасній людині, аби бути повноцінним та активним членом 
Інформаційного суспільства необхідно маневрувати та бути активним як 
у віртуальному, так і у реальному соціумі, але знайти цю гармонію та 
притримуватися її доволі складно, скільки все більше сфер соціального 
буття відбиваються і у віртуальному просторі. Необхідно зауважити що в 
умовах культури Інформаційної цивілізації перед особистістю 
відкриваються нові можливості для представлення себе та власної країни 
на світовій арені. Для того аби це представлення мало позитивний 
характер, особистість має бути готова до ряду складнощів. По-перше це 
складність в опануванні сучасними технічними новинками, але це 
являється перешкодою лише для людей третього віку, оскільки діти та 
молодь народилися в Інформаційну добу і в силу психовікових 
особливостей швидко опановують технічні новинки. По-друге людина 
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яка представляє себе на світовій арені має мати що «розповісти», 
оскільки з однієї сторони все що викладено потрапляє в мережу Інтернет 
залишається там назавжди, а з іншої посил має мати якесь наповнення, 
але в сучасних реаліях можемо прослідкувати що найбільшої 
популярності в світовій мережі отримують медіатексти, у яких відсутній 
сенсовий посил (наприклад, у мережі Instagram рекордсменом станом на 
лютий 2019 року, є світлина на якій зображено звичайнісіньке куряче 
яйце на білому фоні, яке набрало більше 30 мільйонів «лайків»). По-третє 
особистість, яка є активним членом Інформаційно доби має можливість 
взаємодіяти з людьми, які мають різні думки, навіть протилежні, тому 
користувачу необхідно мати соціально спрямовану поведінку та вміти 
проявляти її, аби не перебувати у перманентному стані ворожнечі з 
інакомислячими. Важливо відмітити, що становлення Інформаційної 
цивілізації та актуалізація ролі сучасного інформаційного простору, 
зокрема Інтернету, спровокувало фундаментальні зміни майже в усіх 
сферах суспільного буття: політичній, економічній, виробничій, 
соціальній тощо. Користування Інтернетом передбачає активність, а саме 
соціальну активність.  

Специфіку соціальної активності вивчають О. Безпалько, 
Т. Єрескова, Л. Захарова, О. Мазурик, М. Твердохлєб, П. Плотнікова, 
С. Харченко С. Чернета, М. Уйсімбаєва та інші. С. Харченко зауважує, 
що соціальна активність «виявляється як творче, свідоме ставлення до 
життя суспільства соціальних цінностей, що знаходить своє 
відображення в діяльності, яка забезпечує професійну самореалізацію 
особистості» (Харченко, 2006). Не зовсім погоджуємося з представленим 
визначенням, оскільки на наше переконання соціальна активність 
забезпечує в цілому самореалізацію особистості, а не лише професійну її 
складову. В рамках нашого дослідження спираємося на думку 
М. Уйсімбаєвої, яка зауважує, що «соціальна активність особистості − це 
системна соціальна якість, у котрій виражається та реалізується рівень її 
соціальності, тобто глибина й повнота зв’язків особистості з соціумом, 
рівень перетворення особистості на суб’єкт суспільних відносин» 
(Уйсімбаєва, 2007). Ґрунтуючись на тому, що основною 
характеристикою соціальної активності виступає саме суб’єктність 
особистості, то найбільш розповсюдженим проявом соціальної 
активності вважаємо волонтерську діяльність. Зупинимось більш 
детально на особливостях останньої. 

За власною суттю волонтерська діяльність бере власне коріння з 
давніх часів, оскільки споконвіку здійснювалась допомога хворим, 
старим, немічним та іншим. Не зважаючи на це формальне фіксування 
волонтерства почалося не так давно. Більшість дослідників 
волонтерської діяльності (І. Звєрєва, Г. Крапівіна, Т. Лях та інші) 
визначають, що волонтерський рух започатковано у 1859 р., коли 
французький письменник-журналіст Жан Анрі Дюнан, вражений 
кривавими картинами битви біля Сольферіно, запропонував ідею 
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створення організації, яка працювала б на добровільних засадах і 
надавала першу медичну допомогу пораненим бійцям – Червоного 
Хреста. Відповідно до означеного, в цьому році (2019) волонтерство 
відзначить 160 років діяльності. За майже 160 років діяльності 
волонтерів з кожним роком стає все більше, так, відповідно до 
статистики ООН станом на 2018 рік кількість людей, які здійснювали у 
поточному році волонтерську діяльність налічує близько 1 мільярда (Звіт 
дослідження «Волонтерський рух в Україні»).  

Щодо України, то вітчизняна волонтерська діяльність почала 
розвиватися після 1991 року, тобто із розбудовою державності. Перша 
хвиля волонтерської діяльності на території України припадає на час 
проведення чемпіонату Європи з футболу (2012 рік). Відповідно до 
статистики у 2011-2013 роках до волонтерської діяльності було залучено 
35% населення України (32,5% українців особисто переказали свої кошти 
на рахунки української армії. Селяни відзначились вищою 
доброчинністю, аніж міські жителі). Друга хвиля актуалізації 
волонтерської діяльності на території України була спричинена 
політичними подіями наприкінці 2013 на початку 2014 років – 
Євромайдан та військовий конфлікт на сході держави. Під час 
Євромайдану окремі громадяни та організації здійснювали волонтерську 
допомогу у вигляді передачі медикаментів, продуктів харчування, 
реалізовували просвітницьку, соціальну та інші види допомог. 
Відповідно статистики впродовж 2014 року 9% українців розпочали 
волонтерську діяльність, а з початком військових дій на сході кількість 
волонтерів стрімко зросла – 32,5% українців перерахувало кошти на 
рахунок української армії, 23% через волонтерів передавали речі і 
продукти на фронт (32,5% українців особисто переказали свої кошти на 
рахунки української армії. Селяни відзначились вищою доброчинністю, 
аніж міські жителі). 

Важливо наголосити на тому, що волонтерська діяльність в Україні 
регламентується Конституцією, Законами України «Про соціальні 
послуги», «Про волонтерську діяльність» тощо. Відповідно до Закону 
України «Про волонтерську діяльність», остання визначається як 
добровільна, соціально спрямована, неприбуткова діяльність, що 
здійснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги 
(робота та послуги, що безоплатно виконуються і надаються 
волонтерами) (Закон України «Про волонтерську діяльність», 2011). 

Соціально-педагогічному аспектові волонтерства присвячені праці 
О. Безпалько, З. Бондаренко, Р. Вайноли, Н. Заверико, І. Звєрєвої, Т. Лях, 
С. Харченко та інших. Не можемо не погодитися з справедливою тезою 
Т. Лях, що основна ознака волонтерства заключається в тому, що 
волонтер чи організація добровільно та безоплатно діє або витрачає 
власний час на здійснення суспільно корисної діяльності (Енциклопедія 
для фахівців соціальної сфери, 2012, с. 124-125). Специфіка 
волонтерської діяльності полягає у тому, що волонтером може виступати 
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людина, будь-якого віку, статі, релігійної приналежності, культурних та 
етнічних особливостей тощо. Саме ці особливості надають волонтерству 
глобальності, що особливо актуально у сучасній культурі 
інформаційного суспільства. 

Представники соціально-педагогічної наукової думки 
(Т. Алєксєєнко, О. Безпалько, З. Бандаренко, І. Звєрєва, Г. Лактіонова, 
А. Капська, А. Мудрик, Є. Холостова та інші) звертають увагу на тому, 
що волонтерська діяльності не лише спрямована на допомогу 
знедоленим, а сприяє соціальному становленню особистості самого 
волонтера. Оскільки будучи в ролі волонтера у особистості розвиваються 
соціально-спрямовані цінності та якості, наприклад емпатія, 
толерантність, альтруїзм, милосердя тощо. Саме ці якості стають у 
пригоді громадянину глобального інформаційного суспільства коли 
людина має можливість взаємодіяти з представниками різних кран, 
етносів, культурних уподобань, цінностей тощо. Взагалі до мотивів 
здійснення волонтерської діяльності, в тому числі і через інтернет, можна 
віднести індивідуально та зовнішньо-особистісні й внутрішньо соціально 
значущі. До зовнішньо соціально значущих мотивів здійснення 
волонтерської діяльності відносяться: допомога об’єктам волонтерської 
діяльності, сприяння змінам у суспільстві, соціальна значущість тощо; до 
внутрішньо соціальних мотивів – розширення кола спілкування, набуття 
досвіду роботи, організація змістовного дозвілля, причетність до 
вирішення соціальних проблем та інші; до індивідуально-особистісних 
мотивів відносяться – боротьба із власними проблемами та самотністю, 
схвалення інших, реалізація особистого потенціалу тощо. Аналіз мотивів 
здійснення волонтерської діяльності дає змогу визначити, що здійснення 
означеної діяльності впливає не лише на соціум, а й на особистість 
волонтера.  

Незважаючи на беззаперечні позитивні аспекти волонтерської 
діяльності не всі люди можуть нею займатися через ряд причин, 
наприклад відсутність вільного часу або якщо людини має обмежені 
можливості. В таких випадках Інтернет стане у пригоді, оскільки саме за 
його допомогою людина може здійснювати соціально спрямовану, 
зокрема волонтерську, діяльність не виходячи із дому і не витрачаючи 
час на дорогу. Наприклад людина з обмеженими можливостями може 
вести групу взаємодопомоги чи консультації не виходячи із дому і при 
цьому бути здійснювати соціально спрямовану діяльність. 

Наразі відсутнє єдине визначення сутності волонтерства через 
інтернет, воно має ряд назв: віртуальне волонтерство, онлайн-
волонтерство, цифрове волонтерство, Е-волонетрство, кібер 
волонтерство. Але не зважаючи на відсутність єдності визначення даного 
феномену, його специфіка цілком однозначна – це волонетрство через 
інтернет. 

У довіднику з Е-волонтерства представлено напрями волонтерської 
діяльності через інтернет, які заключаються у наданні безкоштовних 
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консультацій, перекладі документів, пошуку предметів, коригуванні та 
написанні пресс-релізів та статей, заснуванні професіональних груп та 
груп взаємодопомоги, підготовці інформаційних бюлетенів, 
посередницькій діяльності на дошці оголошень, координації онлайн 
кампаній, розробці веб-сторінок, проведенні онлайн-курсів, проектуванні 
графіків, створенні відео або онлайн радіо станцій, додавання картинок і 
багато іншого (Довідник з Е-волонтерства, с. 10). 

Існують різноманітні онлайн платформи призначені для волонтерів: 
https://www.onlinevolunteering.org – сайт волонтерів ООН (доступний 
англійською, французькою та іспанською мовами), об’єднує активістів та 
організації; https://volonter.org (вітчизняна платформа) призначена для 
побудови зв’язків та встановлення ефективної комунікації між 
волонтерами, волонтерськими групами та громадськими організаціями.  

Одним із проявів волонтерства в Інтернеті виступає краудсорсінг, 
який передбачає залучення людських можливостей для спільного 
вирішення певних проблем чи втілення проектів. Якщо завдяки 
краудфандингу спільними зусиллями збирають кошти, то в 
краудсорсингу спільними зусиллями виконують конкретну роботу – це 
може бути як фізична допомога, так і щось безособове. Завдяки 
краудсорсингу вся запланована ідея може бути реалізована силами 
звичайних людей – волонтерів та просто небайдужих осіб. 

Таким чином, в суспільстві, де найдоступнішим засобом долучення 
до цінностей (інформації) виступає інтернет, то він не може не вплинути 
на всі сфери суспільного буття. Волонтерство, в інформаційному 
суспільстві знаходить нові платформи для реалізації допомоги 
потребуючим верствам населення – інтернет. Онлайн волонтерство має 
туж мету та мотиви, що і традиційне волонтерсво. Однак суттєвою 
відмінністю онлайн волонтерства є його глобальність та доступність. 
Актуальності набуває подальше вивчення зарубіжного досвіду онлайн 
волонтерства. 
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Вегеріна А. В. Інтернет як платформа для прояву соціальної 
активності молоді 

У публікації представлено теоретичний аналіз Інтернету як 
платформи для прояву соціальної активності молоді. В умовах постійно 
зростаючої ролі віртуального простору основні сфери суспільного буття 
знаходять у ньому відображення. У зв’язку із цим актуалізується 
проблема надмірного занурення у віртуальність та нівеляція соціальної 
реальності у найбільш активних користувачів Інтернету, тобто у молоді. 
Зауважено, що представники молодого покоління можуть вивести власну 
країну на авангард, але за умови високого рівня розвитку у них 
соціальної активності. Обгрунтовано, що одним із проявів соціальної 
активності являється волонтерська діяльність. У публікації представлено 
сутність феномену волонтерства, особливості його розвитку у незалежній 
Україні та мотиви реалізації волонтерської діяльності. Представлено 
сутність феномену онлайн волонтерства. Здійснено аналіз позитивних 
аспектів та небезпек онлайн волонтерства. 

Ключові слова: соціальна активність, молодь, волонтерство, 
Інтернет, онлайн волонтерство. 

 
Вегерина А. В. Интернет как платформа для проявления 

социальной активности молодежи 
В публикации представлено теоретический анализ Интернета как 

платформы для проявления социальной активности молодежи. В 
условиях постоянно увеличивающейся роли виртуального пространства 
основные сферы жизнедеятельности находят в нем отражения. В связи с 
этим актуализуется проблема чрезмерного погружения в виртуальность и 
нивелирование социальной реальности у наиболее активных 
пользователей Интернета, то есть у молодежи. Замечено, что 
представители именно молодого поколения могут вывести свою страну 
на авангард, но при условии высокого уровня развития у них социальной 
активности. Обосновано, что одним из проявлений социальной 
активности является волонтерская деятельность. В публикации 
представлены сущность феномена волонтерства, особенности его 
развития в независимой Украине и мотивы реализации волонтерской 
деятельности. Представлены сущность феномена онлайн волонтерства. 
Осуществлен анализ положительных аспектов и опасностей онлайн 
волонтерства. 

Ключевые слова: социальная активность, молодежь, волонтерство, 
Интернет, онлайн волонтерство. 

 
Veherina A. Internet How a Platform to Social Activity Young People 
The publication presents theoretical analysis of the Internet as a platform 

for the manifestation of social activity of youth. It has been outlined that the 
formation of the culture of Information civilization has given the Internet an 
important role in the life of humanity, since cyberspace is now the most 
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accessible means of adding to the information - the values of postindustrial 
society. In the context of the ever-increasing role of virtual space, the main 
areas of social life (education, leisure, communication, etc.) are reflected in it. 
In this regard, the problem of excessive immersion in virtuality and the 
leveling of social reality among the most active Internet users, that is, young 
people, is being actualized. 

It is noted that representatives of the younger generation can bring their 
own country to the avant-garde, but provided they have a high level of 
development of their social activity, which is a systemic social quality, in 
which the level of its sociality is expressed and realized, that is, the depth and 
completeness of the connections of the individual with the society, level of 
transformation of personality into the subject of social relations. One of the 
manifestations of social activity is volunteer activity. The publication presents 
the essence of the phenomenon of volunteering, the peculiarities of its 
development in independent Ukraine and the motives for the implementation 
of volunteering activities. The essence of the phenomenon of online 
volunteering is presented. Positive aspects of volunteering through the Internet 
are presented, which are of special importance for people with special needs. 

Key words: social activity, young people, volunteering, Internet, online-
volunteering. 
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СОЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІТЕЙ І МОЛОДІ-ЖЕРТВ 

ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ НА СХОДІ УКРАЇНИ 
 

Гібридна війна на сході України стала справжнім випробуванням та 
психотравмуючим фактором для багатьох людей й особливо дітей і 
молоді, що перебували й досі перебувають у зоні конфлікту. І на 
тимчасово окупованій території, і на підконтрольній Україні території 
грубо порушуються права людей-жертв війни, закріплених у 
міжнародних та вітчизняних правових актах. Кожна сім’я, кожна дитина 
і молода людина, що мають статус внутрішньо переміщеної особи або 
особи з тимчасово окупованої території, потребує комплексного 
соціального, правового, психологічного, педагогічного захисту як з боку 
держави, так і недержавних структур – міжнародних, благодійних, 
волонтерських та інших організацій, спрямованих на успішну соціальну 
інтеграцію та подальшу соціалізацію особистості в нових умовах. 
Особливу роль у створенні умов для успішної соціалізації дітей і молоді 
відіграють заклади освіти – дошкільні, загальні середні, вищі, що часто 
стають центром і осередком соціальної, психологічної та педагогічної 
роботи з новими категоріями суспільства, спричинених війною. Зміст і 
технології цих напрямів роботи залежить від індивідуальних соціальних, 
психологічних і педагогічних особливостей дітей і молоді, що стали 
жертвами гібридної війни на сході України. 

Тому метою цієї статті стало розкриття соціальних проблем і 
характеристик дітей і молоді, що стали жертвами гібридної війни на 
сході України, зокрема тих, хто має статус внутрішньо переміщених осіб 
та (або) осіб з тимчасово окупованої території. 
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Соціальний статус та соціальну політику держави щодо внутрішньо 
переміщених осіб із зони збройного конфлікту регулює Закон України 
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 
(2015 р.), згідно якого внутрішньо переміщеною особою є громадянин 
України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який 
самостійно покинув місце свого проживання у результаті або з метою 
уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової 
окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини 
та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру (Закон 
«Про забезпечення прав»). 

Станом на 2 січня 2019 року, за даними структурних підрозділів 
соціального захисту населення обласних та Київської міської державних 
адміністрацій, взято на облік 1 млн. 512 тис. 435 внутрішньо 
переміщених осіб з тимчасово окупованих територій Донецької й 
Луганської областей та АР Крим (Кількість внутрішньо переміщених 
осіб в Україні дещо зменшилася). 

Справжня кількість внутрішньо переміщених осіб більша – понад 
2 млн., адже не всі особи зареєструвалися в нових місцях проживання. 
Особливі труднощі виникають при реєстрації дітей. За офіційною 
статистикою, внутрішньо переміщених дітей понад 212 тис., тобто 14% 
від загальної кількості. Але якщо за демографічною статистикою України 
діти становлять п’яту частину населення, то серед переміщених осіб 
дітей має бути мінімум 20–25%. За оцінками експертів, переміщених 
дітей має бути близько 500 тисяч. Таким чином, близько 300 тисяч з них 
не зареєстровані (Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним 
дітям, їхнім батькам та сім’ям з дітьми зі cходу України, 2015; Від війни 
на Донбасі постраждали 580 тисяч дітей; Забезпечення прав внутрішньо 
переміщених осіб в Україні; Звіт за результатами громадського 
моніторингу доступу тимчасових переселенців до освіти). 

У лютому 2016 року Законом України № 936-VIII введено поняття 
«дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів», що визначається як дитина, яка внаслідок воєнних дій чи 
збройного конфлікту отримала поранення, контузію, каліцтво, зазнала 
фізичного, сексуального, психологічного насильства, була викрадена або 
незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у військових 
формуваннях або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні.  

Усі діти, яких так чи інакше зачепив збройний конфлікт на Донбасі, 
мають отримати статус жертв військових дій та збройного конфлікту. 
Таких дітей зараз в Україні близько 580 000, з них близько 22 000 дітей 
проживають на лінії зіткнення, понад 212 000 – зареєстровано як 
внутрішньо переміщені особи. За офіційними даними за час конфлікту 
68 дітей загинули, 186 отримали поранення (Від війни на Донбасі 
постраждали 580 тисяч дітей; Забезпечення прав внутрішньо 
переміщених осіб в Україні; Звіт за результатами громадського 
моніторингу доступу тимчасових переселенців до освіти). 
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Таким чином, від початку війни та до сьогодні склалася ситуація, 
коли на тимчасово окупованій території, лінії розмежування та й на 
іншій території нашої країни, куди перемістилися сімʼї з дітьми, грубо 
порушуються права людини та дитини, закріплені в міжнародних і 
вітчизняних правових документах: Загальній декларації прав 
людини  (1948), Декларації прав дитини (1959), Міжнародному пакті про 
громадянські та політичні права (1966), Конвенції ООН про права дитини 
(1989), Європейській Конвенції про захист прав людини й основних 
свобод (1950), Конституції України (1996), Законі України «Про охорону 
дитинства» (2001) та ін.  

Власний досвід, аналіз правових, статистичних джерел та результатів 
моніторингових досліджень дозволив нам виділити дві групи труднощів 
внутрішньо переміщених осіб, у тому числі дітей і молоді, спричинених 
соціальними проблемами в нових умовах життєдіяльності. 

1. Складний процес адаптації та інтеграції в новий соціум. 
Соціальна адаптація – це процес активного пристосування індивіда 

до умов нового соціального середовища, що передбачає формування 
адекватної системи відносин з соціальними об’єктами, освоєння стабільних 
соціальних умов, форм соціальної взаємодії, прийняття норм і цінностей 
цього середовища. Це двосторонній, взаємозумовлений процес, що 
передбачає не лише пристосування індивіда до соціального середовища, а й 
пристосування соціального середовища до потреб особистості через їх 
задоволення. Відповідність між рівнем соціальних потреб та рівнем їх 
задоволення визначає рівень соціальної адаптації. 

Для ВПО від ступеня успішності адаптації залежить рівень його 
інтеграції в нове соціальне середовище. Тобто, адаптація – це перший етап 
інтеграції ВПО в новий соціум, що означає прийняття індивіда іншими 
членами групи, встановлення між ними оптимальних соціальних зв’язків і 
подальше їх перетворення у єдину, цілісну систему (наприклад, громаду) на 
основі спільних цілей, інтересів (Соціально-педагогічна та психологічна 
допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту, 2015). 

Що ж відбувається з ВПО під час переміщення з окупованої 
території в іншу частину України? Складність процесу адаптації виникає 
відразу із зміною типу поселення: переміщення з невеликих міст та 
селищ до великих міст, з великих міст – до селищ та невеликих міст. Так, 
якщо при переміщенні міські сім’ї з дітьми та молодими людьми 
потрапили в сільські населенні пункти, то це ускладнює процеси 
адаптації сім’ї до нових умов проживання. Міським мешканцям у селі не 
вистачає мобільності, соціально-професійного спілкування; комерційних 
центрів дозвілля, вибору освітніх та дозвільних послуг для дітей і молоді. 
Соціальний контроль за сім’ями – сильніший в селах, де всі переважно 
знають один одного, і важко зберігати приватність. І навпаки, мешканці 
селищ опиняються непристосованими до життя у великих містах. 
Складнощі очікують на кожному кроці: уміння користуватися 
транспортом та метро, обслуговуватися в мегамаркетах, одягатися, 
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проводити дозвілля. У школах помітна різниця в рівні освіти та 
володіння інформаційними технологіями тощо. 

Дуже часто ВПО відчувають ізольованість та несприйняття з боку 
приймаючої громади. Це є перешкодою для побудови нових стосунків у 
закладах освіти, працевлаштування за місцем переселення тощо. 
Більшості з них важко чи неможливо влаштуватися на новому місці 
відповідно до звичних умов життя та соціального статусу. Часто їм 
доводиться змінювати життєві орієнтири та набувати нових як 
професійних, так і соціальних навичок. У такій ситуації у ВПО 
формується таке явище, як криза довіри на сприйняття нових умов 
проживання та спілкування, на здатність прийняти допомогу, особливо 
психологічну, соціальну тощо. 

З іншого боку, складності виникають і у громад, що приймають 
внутрішньо переміщених осіб як нових членів, що призводить до 
виникнення певної соціальної напруги між місцевим населенням і 
внутрішньо переміщеними особами. Ця напруга живиться обмеженістю 
ресурсів приймаючих громад, які до того ж ще треба розділити з 
переміщеними особами. Громадам досить часто буває важко з повагою 
поставитись до минулого нових членів, їхніх політичних переконань, 
організації побуту, мови спілкування та ін. (Психосоціальна допомога 
внутрішньо переміщеним дітям, їхнім батькам та сім’ям з дітьми зі cходу 
України, 2015).  

Так, М. Дем’яненко наводить звіт за результатами моніторингу 
соціальної згуртованості та конфліктної чутливості діяльності органів 
влади, які стосуються ВПО (Програма «Радник з питань ВПО» за підтримки 
Посольства Великої Британії). Під час дослідження було виявлено 
достатньо високий рівень нетерпимості громад до ВПО. Конфлікти на тлі 
нетерпимості переважно виявляються в сутичках і бійках між різними 
групами із залученням значної кількості осіб різного віку. Найбільшу 
ступінь нетерпимості було виявлено в Харківській області, найменшу – у 
Київській та Львівській областях. Дослідження продемонструвало також 
загострення конфліктів у багатьох сферах групової взаємодії ВПО, 
представників приймаючих громад та учасників ООС. Здебільшого це 
зумовлено відсутністю реального публічного діалогу навколо соціально 
важливих рішень. На сьогодні відсутня системна робота щодо підтримки 
ВПО місцевими органами влади, які не розробляють програми для 
інтеграції ВПО та не передбачають у місцевих бюджетах фінансування їх 
соціальних потреб. Отже, мають бути реалізовані кампанії в регіонах, які 
будуть спрямовані на виховання толерантності, забезпечення сприйняття 
різноманітності та протидію інформаційній агресії.  

Таким чином, станом на початок 2019 року соціальна ситуація з 
ВПО в Україні залишається досить складною. І хоча мають місце окремі 
позитивні кроки з боку центральної влади та від реалізації окремих 
пілотних проектів на місцях, які певною мірою сприяють налагодженню 
ситуації з ВПО, проте необхідно забезпечити дотримання всіх прав і 
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свобод громадян, які стали заручниками обставин. Треба навчитися 
сприймати ВПО не як загрозу, а як перевагу, своєрідний національний 
ресурс. Серед них є досить багато інтелектуальних фахівців, успішних 
бізнесменів і підприємців. Вони роблять свій внесок у місцеву економіку, 
багато хто з них намагається «будувати мости» між Сходом та Заходом, а 
в перспективі вони зможуть відіграти визначальну роль для 
внутрішнього примирення в Україні (Дем’яненко, 2018). 

Дуже складно процес адаптації та інтеграції в нове соціальне 
середовище відбувається у дітей. Якщо діти-ВПО дошкільного віку 
процес адаптації проходять більш-менш успішно, то для школярів він 
часто виявляється болісним, оскільки серед однолітків вони хочуть бути 
схожим на своїх однокласників (зовнішнім виглядом, манерами, і навіть 
думками), тому наявність подвійних особистісних стандартів вкрай 
негативно позначається на формуванні особистості, що перешкоджає 
успішній адаптації дітей в новому соціумі, веде до маргіналізації. У дітей 
формується відчуття власної малоцінності, з’являються спроби 
компенсувати свою особистісну неспроможність, а оскільки вибір 
адекватних засобів компенсації в цьому віці досить обмежений, то 
самоактуалізація нерідко реалізується через підвищену конфліктність і 
агресію. Дитині легше бути злою і агресивною, ніж бути не такою, як всі. 
У деяких випадках виникають суперечливі почуття (суперечливі зразки 
ідентифікації), які можуть призвести до нервово-психічних порушень. 
Інакше кажучи, вимоги нового оточення стають важким випробуванням 
для дітей (Методичні рекомендації щодо організації в закладі освіти 
психологічного та соціально-педагогічного супроводу дітей, які 
пережили втрату батьків внаслідок військових дій, 2014). 

Дітям із сімей внутрішньо переміщених осіб важко адаптуватися у 
новому соціальному середовищі, зокрема в новій школі, тому вони 
намагаються усамітнитися, тривалий час не проявляють інтересу до 
спільної діяльності однолітків, колективних ігор, стараються уникати 
контактів з однокласниками та дорослими. З’являються погані оцінки, 
прогули, спізнення, безвідповідальне ставлення до виконання шкільних і 
домашніх обов’язків. Дитина замикається в собі або починає 
захоплюватися агресивною музикою, може з’явитися Інтернет-
залежность, вона часто копіює реакції і моделі поведінки дорослих, дуже 
часто це буває асоціальна модель. 

Дітям означеної категорії притаманний виснажений емоційний 
потенціал особистості, що може зробити дитину злочинцем або штовхнути 
її на самогубство, якщо їй не буде надана своєчасна кваліфікована допомога 
компетентних фахівців. У такій ситуації, перш за все, сім’я здатна надати 
дитині підтримку, вселити почуття захищеності та впевненості. Однак, сім’ї 
внутрішньо переміщених осіб не завжди можуть підтримати дітей 
належним чином, оскільки дорослі члени сімей самі схильні до затяжних 
стресів, що заважає їм виконувати батьківські обов’язки (Експрес оцінка 
психологічного становища дітей в Донецькій області). 
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2. Незадоволеність потреб людей.  
Як було зазначено вище, рівень успішності соціальної адаптації та 

інтеграції особистості в новий соціум визначається відповідністю між 
наявністю соціальних потреб та рівнем їх задоволення.  

У загальновизнаному значенні потреба – це стан живого організму, 
людської особистості, соціальної групи, що виражає необхідність у 
чомусь, залежність від об’єктивних умов життєдіяльності і є рушійною 
силою їхньої активності. У зв’язку з низьким ступенем адаптації та 
інтеграції ВПО в нове соціальне середовище в багатьох випадках стає 
неможливим задоволення основних потреб особистості: від базових, 
біологічних, до соціальних – потреб вищого порядку. Якщо потреби ВПО 
розглядати через призму ієрархії людських потреб, розробленої 
американським психологом А. Маслоу, то отримаємо їх незадоволеність 
на всіх рівнях: фізіологічному (забезпечення харчуванням, здоровий сон, 
відпочинок тощо), рівні безпеки (забезпечення безпечними й 
комфортними умовами проживання, медичним обслуговуванням, 
постійною роботою, роботою за спеціальністю, стабільним заробітком, 
цілісністю сім’ї тощо); рівні соціальної причетності (до громади, 
референтної групи, професійного колективу тощо); рівні поваги 
(відчуття самоповаги, поваги з боку сім’ї, членів громади, професійного 
колективу тощо); рівні самоактуалізації і самореалізації (реалізація 
внутрішнього потенціалу, досягнення успіху в улюбленій справі тощо). 
Більшість внутрішньо переміщених осіб щодня зіштовхуються з 
побутовими та соціальними труднощами. Перед ними виникає низка 
життєвих проблем, а саме: забезпечення їжею і житлом; відновлення 
документів; виплата пенсій і державних соціальних допомог; доступ до 
соціальних та медичних послуг, особливо для тих, хто потребує 
спеціалізованої медичної допомоги, лікування, реабілітації; професійне 
перенавчання і працевлаштування; влаштування дітей до навчальних 
закладів; продовження (поновлення) навчання тощо. Слід враховувати, 
що серед внутрішньо переміщених осіб певну кількість становлять 
соціально уразливі категорії населення (люди з особливими потребами, 
похилого віку, одинокі батьки, малозабезпечені тощо), і обставини 
переселення посилюють фактори ризику для них. Як результат – 
незадоволеність життєвих потреб людей, починаючи з базових, 
фізіологічних, і закінчуючи потребами найвищого рівня – в 
самоактуалізації та самореалізації як особистості та професіонала. Звідси 
– психологічні проблеми та психічні розлади у членів сімей ВПО, що 
прямо відбиваються на дітях і молодих людях. 

Таким чином, виконуючи мету статті щодо розкриття соціальних 
проблем і характеристик дітей і молоді, що стали жертвами гібридної 
війни на сході України, зокрема тих, хто має статус внутрішньо 
переміщених осіб та (або) осіб з тимчасово окупованої території, нами 
було встановлено, що внутрішньо переміщеною особою є громадянин 
України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який 
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самостійно покинув місце свого проживання у результаті або з метою 
уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової 
окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини 
та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру. Аналіз 
правової та статистичної літератури та результати моніторингових 
досліджень дозволили нам виділити дві групи труднощів внутрішньо 
переміщених осіб, у тому числі дітей і молоді, спричинених соціальними 
проблемами в нових умовах життєдіяльності: 1) складний процес адаптації 
та інтеграції в новий соціум, що спричиняє такі явища, як підвищена 
конфліктність у соціальному середовищі, агресивна поведінка, криза 
довіри, нервово-психічні порушення тощо; 2) незадоволеність потреб на 
всіх рівнях (фізіологічному, безпеки, соціальної причетності, поваги, 
самоактуалізації і самореалізації), що також призводить до психологічних 
проблем та психічних розладів у членів сімей ВПО та їх дітей. 

Для подолання соціальних проблем дітей і молоді з числа ВПО 
потрібна виважена державна політика щодо задоволення всіх їхніх потреб, 
безконфліктної інтеграції в новий соціум, розвитку внутрішніх 
потенціалів, успішної соціалізації та самореалізації. Перед нами ж стоїть 
завдання розробки програм, технологій, спрямованих на мінімізацію 
соціально-психологого-педагогічних проблем дітей і молоді-жертв 
гібридної війни на Донбасі та створення умов для їх успішної соціалізації. 
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Караман О. Л., Юрків Я. І. Соціальні характеристики дітей і 

молоді-жертв гібридної війни на сході України 
У статті розкриваються соціальні проблеми і характеристики дітей і 

молоді, що стали жертвами гібридної війни на сході України, зокрема тих, 
хто має статус внутрішньо переміщених осіб та (або) осіб з тимчасово 
окупованої території. Було встановлено, що внутрішньо переміщеною 
особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого 
змусили або який самостійно покинув місце свого проживання у 
результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного 
конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових 
порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи 
техногенного характеру. Аналіз правової і статистичної літератури та 
результати моніторингових досліджень дозволили нам виділити дві групи 
труднощів внутрішньо переміщених осіб, у тому числі дітей і молоді, 
спричинених соціальними проблемами в нових умовах життєдіяльності: 
1) складний процес адаптації та інтеграції в новий соціум, що спричиняє 
такі явища, як підвищена конфліктність у соціальному середовищі, 
агресивна поведінка, криза довіри, нервово-психічні порушення тощо; 
2) незадоволеність потреб на всіх рівнях (фізіологічному, безпеки, 
соціальної причетності, поваги, самоактуалізації і самореалізації), що 
також призводить до психологічних проблем та психічних розладів у 
членів сімей ВПО та їх дітей. 

Ключові слова: діти, молодь, ВПО, жертва гібридної війни, 
адаптація, інтеграція. 

 
Караман Е. Л., Юркив Я. И. Социальные характеристики детей 

и молодежи-жертв гибридной войны на востоке Украины 
В статье раскрываются социальные проблемы и характеристики 

детей и молодежи, которые стали жертвами гибридной войны на востоке 
Украины, в частности тех, кто имеет статус внутренне перемещенных 
лиц и (или) лиц с временно оккупированной территории. Было выявлено, 
что внутренне перемещенным лицом является гражданин Украины, 
который постоянно проживает в Украине, которого заставили или он 
самостоятельно покинул место своего проживания в результате или во 
избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной 
оккупации, повсеместных проявлений насилия, массовых нарушений 
прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера. Анализ правовой и статистической литературы и результаты 
мониторинговых исследований позволили нам выделить две группы 
проблем внутренне перемещенных лиц, в том числе детей и молодежи, 
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вызванных социальными проблемами в новых условиях 
жизнедеятельности: 1) сложный процесс адаптации и интеграции в 
новый социум, что вызывает такие явления, как повышенную 
конфликтность в социальной среде, агрессивное поведение, кризис 
доверия, нервно-психические нарушения и др.; 2) неудовлетворенность 
потребностей на всех уровнях (физиологическом, безопасности, 
социальной причастности, уважения, самоактуализации и 
самореализации), что также приводит к психологическим проблемам и 
психическим расстройствам у членов семей ВПО и их детей. 

Ключевые слова: дети, молодежь, ВПО, жертва гибридной войны, 
адаптация, интеграция. 

 
Karaman O., Yurkiv Ya. Social Characteristics of Children and 

Youth Victims of the Hybrid War in Eastern Ukraine 
The article reveals the social problems and characteristics of children 

and young people who became victims of the hybrid war in eastern Ukraine, in 
particular those who have the status of internally displaced persons and (or) 
persons from the temporarily occupied territory, we have established that an 
internally displaced person is a citizen of Ukraine , who permanently resides in 
Ukraine, who has been forced or who has left his place of residence 
independently as a result or in order to avoid the negative consequences of an 
armed conflict, temporary occupation, widespread manifestations of violence, 
mass x violations of human rights and emergencies of a natural or man-made 
nature. The analysis of legal and statistical literature and the results of 
monitoring studies allowed us to identify two groups of difficulties for 
internally displaced persons, including children and young people, caused by 
social problems in the new conditions of life: 1) a complex process of 
adaptation and integration into a new social environment that causes such 
phenomena, such as increased conflict in the social environment, aggressive 
behavior, crisis of confidence, neuropsychiatric disorders, etc.; 
2) dissatisfaction with needs at all levels (physiological, safety, social 
involvement, respect, self-actualization and self-actualization), which also 
leads to psychological problems and mental disorders among HPE family 
members and their children. 

Key words: children, youth, HBO, victim of hybrid war, adaptation, 
integration. 
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ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ 

КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  
ЯК ЗАСІБ ЗАПОБІГАННЯ МЕДІА-МАНІПУЛЯЦІЯМ  

 
Результатом бурхливого розвитку медіа стає насичення ринку 

глядацьких інтересів, з’являються все нові телевізійні канали, періодичні 
друковані видання, інтернетні сайти. Мас-медіа діють як фільтр, що 
відбирає, компонує і інтерпретує інформацію, беруть на себе навчальні, 
просвітницькі функції, будучи своєрідною «паралельної школою» для 
підростаючого покоління. 

Незважаючи на мінливу простоту і доступність інформації, якою 
людина, на перший погляд, досить легко управляє, вона часом, сама того 
не помічаючи, стає об’єктом впливу інформаційного світу. 

Інформація, що передається по каналах мас-медіа, стає в сучасних 
умовах «продуктом» індустрії свідомості, але, разом з цим, далеко не 
завжди є всебічною та достовірною. Одностороння або перекручена 
інформація (яка передається, наприклад, телебаченням, що володіє 
великою силою пропагандистського навіювання), безсумнівно, потребує 
осмислення. Виникнення глобальної та інтерактивної системи 
комунікації, широке проникнення медіа в життя багатьох верств 
суспільства породжують нові проблеми в освіті, спрямовані на розвиток 
самостійного, критичного мислення, що включає вміння аналізувати і 
оцінювати медіа-інформацію, протистояти її можливому 
маніпулятивному впливу. 

Вплив маніпуляцій на життя молоді розглядали у своїх 
дослідженнях П. Артьомов, О. Бондарчук, Б. Буяк, О. Вакуленко, 
О. Гончарова, С. Єлишев, О. Мурюкіна, Т. Новікова, М. Скиба, 
В. Триндюк. 

Вагомий внесок у розробку проблеми засобів масової інформації 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. 

Принципи та закономірності функціонування критичного мислення в 
контексті загальних розумових здібностей розглядали Л. Астахова, 
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В. Біблер, М. Вертгеймер, Д. Вількєєв, Дж. Гілфорд, З. Калмикова, 
І. Лернер, С. Рубінштейн, О. Тихомиров та ін.  

Аналіз наукової літератури показав, що у всіх розглянутих роботах 
авторів, що займаються дослідженням проблеми навчання захисту від 
маніпуляцій, знаходить відображення розуміння того, що одним із засобів 
захисту особистості є критичне мислення. Однак сам механізм реалізації 
захисної функції критичного мислення не знайшов свого відображення в 
роботах вчених, не розглянуті технологічні умови формування критичного 
мислення молоді як засобу запобігання маніпулятивному впливу. 

Тому метою нашої статті є наукове обґрунтування змісту технології 
соціальної роботи з формування критичного мислення учнівської молоді 
як засобу запобігання медіа-маніпуляціям. 

Вибір інформації, яку здійснює аудиторія, залежить від її переваг, 
інтересів, ціннісних орієнтацій, вікових та гендерних особливостей і т.д. 

Одним з важливих чинників вибірковості та оцінки інформації є 
критичність мислення. Критичність «передбачає вміння діяти в умовах 
вибору і прийняття альтернативних рішень, вміння спростовувати 
завідомо неправдиві рішення» (Столбнікова, 2006, с. 75). 

На думку Л. Астахової критичне мислення – це специфічний вид 
розумової діяльності, результатом якого є виявлення негативних 
інформаційних впливів в текстах, за допомогою логіки, рефлексії, 
діалогу, інтерпретації, опори на знання класифікацій інформаційних 
впливів, що приводить в дію захисні установки особистості (Астахова, 
2009, с. 70). 

Незважаючи на різноманітні трактування поняття критичне 
мислення вітчизняними та зарубіжними авторами, які, як можна 
помітити не суперечать, а, скоріше, доповнюють один одного, загальний 
зміст їх зводиться до наступного: критично мислити – значить свідомо 
оцінювати, міркувати. Як можна помітити, всі запропоновані визначення 
припускають прояв людиною психічної, емоційної, пізнавальної 
активності, яка повинна бути спрямована на вирішення конкретної 
проблеми. 

Для соціально-педагогічної практики особливо важливий  
аспект – набір технологій для навчання молодого покоління адекватному 
сприйняттю ЗМІ. 

У галузі соціальної роботи технологія – це сукупність форм, 
методів та прийомів, що застосовуються соціальними службами, 
окремими закладами соціального обслуговування, соціальними 
працівниками з метою досягнення успіху соціальної роботи та 
забезпечення ефективності реалізації завдань соціального захисту 
населення (Капська, 2004, с. 63). 

Технологія розвитку критичного мислення включає цілі, завдання, 
принципи побудови, етапи та умови формування, методи, прийоми і 
способи навчання мисленню, форми організації діяльності і способи 
оцінювання результатів формування мислення. 
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Основною метою розвитку критичного мислення учнівської молоді 
є формування знань, умінь і навичок, спрямованих на ефективне 
розпізнавання і протидію маніпуляціям. 

Завдання технології формування критичного мислення: 
 підвищення загальної інформованості про маніпуляції, 

маніпуляторів і засоби протидії їм; 
 усвідомлення своїх сильних і слабких сторін при взаємодії з 

маніпуляторами; 
 розвиток умінь і формування навичок протидії маніпуляторам. 
В основу організації технології формування критичного мислення 

повинні бути покладені принципи проблемного, проектного та 
інтерактивного навчання. Різноманітні методичні прийоми ґрунтуються 
головним чином на циклах (блоках, модулях) творчих та ігрових занять, 
що здійснюються в навчальній або позанавчальній діяльності.  

Які методи можуть бути частиною технології з формування 
критичного мислення учнівської молоді як засобу запобігання медіа-
маніпуляціям? Їх досить багато. А. Федоров пропонує класифікувати їх 
за: 

 джерелами отриманих знань – словесні (лекція, розповідь, 
бесіда, дискусія); наочні (ілюстрація і демонстрація медіатекстів); 
практичні (виконання різного роду завдань практичного характеру на 
матеріалі медіа); 

 рівнем пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративні 
(повідомлення певної інформації про медіа, сприйняття і засвоєння цієї 
інформації аудиторією); проблемні (проблемний аналіз визначених 
ситуацій або медіатексту з метою розвитку критичного мислення); 
дослідні (організація дослідницької діяльності учнів). 

Наведемо сформований А. Федоровим список методів проблемного 
аналізу медіатекстів і функціонування медіа в соціумі: 

 автобіографічний (особистісний) аналіз – опис відносин, 
переживань, почуттів, спогадів, асоціацій, викликаних медіатекстом: учні 
/ студенти зіставляють особистий життєвий досвід, спираючись на 
асоціативну пам’ять; 

 аналіз культурної міфології: виявлення та аналіз міфологізації 
фабул, типів персонажів і т.д.; 

 аналіз медійних стереотипів: виявлення та аналіз стереотипного 
зображення людей, ідей, подій; 

 аналіз персонажів – аналіз характерів, мотивів поведінки, 
ідеологічних орієнтацій і дій персонажів медіатекстів; 

 ідентифікаційний аналіз – розпізнавання / ідентифікація 
прихованих повідомлень в медіатекстах; 

 ідеологічний, філософський аналіз: аналіз ідеологічних і 
філософських аспектів медійної сфери; 
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 контент-аналіз – кількісний аналіз медіатекстів (визначення 
категорії медіатексту, систематизація фактів, і т.д.; про те, як часто 
виявляються ті чи інші фактори, наприклад, стереотипи в сюжеті); 

 культиваційна аналіз – аналіз змісту медіатекстів з опорою на 
дослідження соціокультурного контексту і мас-медіа; 

 семіотичний аналіз медіатекстів: аналіз мови знаків і символів;  
 сюжетний / розповідний аналіз: аналіз сюжетів, фабул медіатекстів; 
 етичний аналіз: аналіз етичних / моральних особливостей 

медіатексту; 
 естетичний аналіз: аналіз художніх особливостей, стилістики 

медіатексту. 
Сформованість критичного мислення може бути оцінена за 

показниками рівнів розвитку критичного мислення особистості, під 
якими ми розуміємо сукупність мотивів, знань, умінь, здібностей 
(показники: мотиваційний, контактний, інформаційний, перцептивний, 
інтерпретаційний / оцінний, практико-операційний / діяльнісний, 
креативний), що сприяють використанню, критичному аналізу, оцінці та 
передачі медіатекстів в різних видах, формах і жанрах, аналізу складних 
процесів функціонування медіа в соціумі.  

Таким чином, зараз важливо усвідомлено підходити до сприйняття 
будь-якої інформації. Якщо ми будемо більш критично аналізувати 
побачене, почуте або прочитане, то і маніпулювати нашою свідомістю 
буде складніше. 

Критичне ставлення до інформації, формування якого може 
здійснюватися на всіх рівнях освіти, розуміється нами як початковий 
етап розвитку критичного мислення. У світі мас-медіа-маніпуляції 
критичне сприйняття відомостей, що надходять зі ЗМІ, реклами, 
неформальній середовища, зможе захистити молоду людину від їх 
негативного впливу. 

Подальших досліджень потребує виявлення «груп ризику» за 
високим ступенем сприйнятливості до маніпуляцій серед молоді і 
визначення їх специфічних характеристик, а також розробка критеріїв 
оцінки рівнів сформованості критичного мислення за кожним з 
означених у статті показників. 
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Кононович Д. О. Технологія соціальної роботи з формування 

критичного мислення учнівської молоді як засіб запобігання медіа-
маніпуляціям 

Стаття присвячена визначенню сутності критичного мислення як 
засобу запобігання медіа-маніпуляціям, технологічному аспекту його 
формування в учнівської молоді: розглянуті цілі, завдання, методи 
розвитку критичного мислення. 

Подається розгляд поняття «критичне мислення», визначається 
його значення для учнівської молоді, яка функціонує в інформаційному 
суспільстві; обґрунтовується необхідність розвитку критичного мислення 
з метою можливості переосмислення інформації, виділення необхідного 
та важливого. 

Окреслені перспективи подальших досліджень в означеному 
напрямку. 

Ключові слова: критичне мислення, учнівська молодь, медіа-
маніпуляції, медіатекст, технологія. 

 
Кононович Д. А. Технология социальной работы по 

формированию критического мышления учащейся молодежи как 
средства предотвращения медиа-манипуляций 

Статья посвящена определению сущности критического мышления 
как средства противодействия медиа-манипуляциям, технологическому 
аспекту его формирования у учащейся молодежи: рассмотрены цели, 
задачи, методы развития критического мышления. 

Характеризуется понятие «критическое мышление», определяется 
его значение для учащейся молодежи, которая функционирует в 
информационном обществе; обосновывается необходимость развития 
критического мышления с целью возможности переосмысления 
информации, выделения необходимого и важного. 
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Обозначены перспективы дальнейших исследований в 
рассматриваемом направлении. 

Ключевые слова: критическое мышление, учащаяся молодежь, 
медиа-манипуляции, медиатекст, технология. 

 
Kononovych D. Technology of Social Work on the Formation of 

Critical Thinking of Students as a Means of Preventing Media Manipulation 
The article focuses on the definition of critical thinking as an essential 

element of mental activity of a person at the modern information society. 
Were considered the technological aspect of the formation of critical thinking 

among young people: goals, tasks, methods of developing critical thinking. 
The basic interpretation of the concept of critical thinking with an 

emphasis on current status of the issue research. Ideal of the critical impact 
will be not the right reaction, but the alignment of own script for behavior that 
is proactive in nature, not the nature of the event catching behavior. The 
critical thinking procedure should provide not just proactive position of its 
bearer, but his leading role in determining the course and direction of events 
development. In the situation of informational war only critical thinking can 
save our consciousness from the impact of the mighty media manipulation. 
Critical thinking is not just the ability to think, it is the ability to think 
rationally, the ability to understand our own thoughts, the ability to understand 
the thoughts of others, the ability to make up your mind to reach the only right 
decision, consciously assessing the situation.  

It is defined the peculiarities of formation of critical thinking as a result 
of social work. The necessity of critical thinking with a view to possibility of 
information rethinking is substantiated. The importance of further research 
was expressed. 

Key words: critical thinking, student youth, media manipulation, media 
text, technology. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА ПРОЦЕС 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ДЕСТРУКТИВНОГО 
СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Для сучасної епохи характерно зростання значущості людини, що 

призводить до необхідності можливо більш повного і цілісного розвитку 
її сутнісних сил. Процес розвитку особистості залежить, з одного боку, 
від її переваг і діяльного включення в різні сфери суспільного життя. З 
іншого ж боку, саме соціальний устрій покликаний дозволити людині 
знайти гідне місце в суспільних відносинах, створити умови для 
усвідомлення і реалізації свого внутрішнього потенціалу, вираження 
кращого, що в неї закладено. 

Формування і розвиток особистості (становлення і вдосконалення 
соціальних якостей індивіда) здійснюється, як відомо, за допомогою 
вироблення інформаційно-операційної культури (її багато в чому визначає 
система знань і система умінь, що передбачає і здатність людини здобувати 
необхідні знання та опановувати вміннями самостійно) і мотиваційної 
культури, яку в значній мірі визначає система ціннісних орієнтацій. У 
знаннях, уміннях, навичках, ціннісних відносинах і орієнтаціях укладено, по 
суті, соціальний досвід людства. Процес і результат включення людини в 
суспільство завдяки засвоєнню і відтворенню нею соціального досвіду в 
найзагальнішому сенсі визначають як соціалізацію індивіда. 

В умовах розбудови української державності надзвичайно 
актуальною є проблема соціалізації молодої людини, що зумовлено 
пошуком оптимальних шляхів підготовки її до самостійного життя. На 
сьогодні в Україні спостерігаються негативні тенденції в усіх сферах 
життєдіяльності людини: високий рівень безробіття, деградація 
моральних цінностей, соціальна дезадаптація, низька правова 
захищеність підростаючого покоління, що призводить до низького рівня 
соціальної сформованості особистості. 

Проблема соціалізації особистості не є новою у науковій літературі. 
Не викликає сумніву той факт, що досягнення в соціально-педагогічній 
науці стосовно проблеми соціального становлення особистості не могли 
бути вирішені без низки досліджень і праць у таких галузях, як 
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філософія, соціологія, психологія (Б. Ананьєв, А. Бодальов, І. Кон, 
А. Мудрик, В. Піча, А. Харчев та ін.). Аналіз досліджень останніх років 
показав, що питання впливу соціального середовища на формування 
особистості розкрито у працях Н. Бондаренка, А. Капської, В. Сапогова 
та ін.; вивченню окремих проявів деструктивних процесів у соціальному 
середовищі розглядали І. Лисак, М. Мінц, Я. Гилинський та ін.; проблема 
формування морального досвіду та ціннісних орієнтацій, як внутрішньої 
основи соціалізації розглядалася І. Бехом, О. Газманом, І. Мартинюком 
та ін.; процес соціалізації як системи вивчався О. Балакирєвою, 
А. Волович, В. Ільїним та ін.; доробки щодо соціалізації студентської 
молоді розкриває у своїх працях С. Савченко; процес соціалізації молоді 
в умовах гібридної війни змістовно характеризує О. Караман. 

Однак, неоднозначність впливу інформатизації, глобалізації, ринкових 
відносин на свідомість і поведінку людини, специфічність способів 
пристосування особистості до нових процесів формують основне 
протиріччя в процесі соціалізації (особистість, що успішно соціалізувалася, 
не завжди може зайняти гідне місце в сучасному українському суспільстві в 
силу того, що соціальні норми – нестабільні, а механізм включення 
особистості в суспільну систему до кінця не сформований), а також 
протиріччя між цілісністю особистості, її динамічністю, багатоплановістю 
процесу розвитку соціалізації та одноманітністю пропонованих програм, 
форм, методів соціально-педагогічній діяльності в означеному процесі – 
зумовило вибір теми нашої статті, мета якої – охарактеризувати процес 
соціалізації особистості в умовах деструктивного середовища засобами 
ігрових технологій. 

Деструктивні соціальні процеси є складними й багатофакторними, 
що відбуваються в різних сферах суспільства, вони мають стійкий 
зв’язок з духовним станом суспільства, індикатором якого є соціальне 
самопочуття. Формування негативного соціального самопочуття у 
значної частини молодого покоління пов’язано з трансформацією засобів 
мислення, звичної системи ціннісних орієнтацій, стереотипів і мотивів 
поведінки. У них знижується почуття оптимізму, впевненості у 
майбутньому, зростає негативне ставлення до соціальної дійсності 
(Селиванова, 2000). Соціальне самопочуття суспільства це – реально 
існуючий чинник, який може відігравати важливу роль у розвитку 
соціальних процесів. Погіршення соціального самопочуття, 
невдоволення життєвими реаліями провокує деструктивну поведінку у 
молодих людей з відповідними наслідками. 

Аналіз наукової літератури показує, що в останні десятиліття 
проблема середовища та його вплив на людину стає все більш 
актуальною, особливою є проблема деструктивності середовища і 
організація соціальної, соціально-педагогічної діяльності в умовах 
деструктивного середовища. Людина живе в середовищі і вступає з ним в 
певні відносини. Середовище – це найрізноманітніші спільності людей, 
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які характеризуються особливою системою відносин і правил, що 
поширюються на всіх членів цієї спільноти (Мінц, 2009). 

Узагальнення аналізу поняття «середовище» дозволяє зробити 
висновок про те, що навколишнє середовище є тим, що оточує людину, при 
цьому сама особистість знаходиться всередині нього і взаємодіє з ним 
(Селиванова, 2000). Людина вносить в середовище щось своє, впливає на 
нього, навіть може його змінити, але й середовище має великий вплив на 
розвиток людини, причому як позитивний, так і негативний, аж до 
перешкоди в становленні особистості. Останнє пов’язано з тим, що 
середовище може мати відхилення у функціонуванні і діяти деструктивно. 

Аналіз наукової літератури з визначеної проблеми показав, що 
чіткого визначення поняття «деструктивне середовище» не має, тому що 
середовище – поняття багатовимірне, і розглядати його слід як систему. 
Складність вивчення середовища полягає в тому, що воно має численні 
підсистеми, які є самостійними і самоорганізованими, при цьому, 
перебувають між собою в різних відносинах. 

Поняття «середовище» пояснює взаємозв’язок умов, що 
забезпечують розвиток людини. У такому випадку передбачається її 
присутність у середовищі, взаємовплив, взаємодія оточення та людини. 
Н. Крилова розглядає середовище як «навколишній соціальний простір», 
зону «безпосередньої активності індивіда, його найближчого розвитку та 
дії» (Крылова, 1990, с. 47). 

Руйнівне середовище, що негативно впливає на процес формування 
соціально спрямованої особистості можна назвати деструктивним 
середовищем, в якому деструктивність включає в себе: а) зміни під 
впливом різних сил; б) неможливість виконання об’єктом раніше 
властивих йому функцій; в) деформацію, руйнування об’єктів і, як 
результат деструкції, – знищення (Фромм, 2006). 

Серед даних визначень в якості найважливіших ознак можна виділити 
«зміну об’єкта» і «неможливість виконання об’єктом раніше властивих йому 
функцій», тобто деструктивне середовище, викликає зміну, деформацію, 
руйнування об’єкта під дією громадських, духовних, соціальних і 
матеріальних чинників. Як наслідок, об’єкт не може виконувати властиві 
йому раніше функції. Таким чином, деструктивне середовище – це 
середовище з несприятливими умовами формування особистості. 

Вивченням проблеми соціальної деструктивності займалися 
Т. Адорно, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе та ін. Е. Фромм обґрунтував ідею 
про те, що пояснення жорстокості та деструктивності людини слід шукати 
не тільки в успадкованні. Він провів відмінності між двома абсолютно 
різними видами агресії: «доброякісної», захисної, і «злоякісної», яка 
характеризується деструктівністю і жорстокістю (Фромм, 2006, с. 33). За 
Т. Адорно і М. Хоркхаймером концепція соціальної деструкції – це 
«саморуйнування Просвітництва», причини якого в особливостях 
взаємовідносин людини і природи. На їхню думку, людина – деструктивна 
істота, протиставить себе навколишньому світу (Хоркхаймер, 1997), тобто 
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руйнівне середовище, яке негативно впливає на процес формування 
соціально спрямованої особистості, це – деструктивне середовище.  

Таким чином під деструктивним середовищем можна розуміти 
середовище, що викликає зміни, деформацію, руйнування об’єкта під 
дією громадських, духовних, соціальних і матеріальних чинників 
(Горбунова, 2018). 

Поняття «діяльність» є тією категорією, що вивчається й 
функціонує в багатьох науках. Філософи розуміють діяльність як спосіб 
відтворення соціальних процесів, самореалізації людини, її зв’язків з 
навколишнім світом (Гомонюк, 2012). Це поняття розробляється як 
принцип пояснення соціального буття й методологічний інструмент, що 
виявляє специфіку взаємозв’язку людини зі світом (Филонов, 1997, 
с. 36). Однією з провідних функцій фахівця з соціальної роботи є 
посередницька, тобто він виконує роль посередника соціальних змін і 
реформ. Соціальні уявлення його (образи суспільства, перспектив, 
людської гідності, раціональності, успішності і т.п.) є світоглядним 
базисом конкретної діяльності з клієнтом і тут важливо не тільки вміти, 
але й представляти клієнта, імідж-образ якого визначається позицією, що 
живиться тією чи іншою методологією соціального пізнання. 
Стабільність / нестабільність окреслюють межі застосування класичних / 
некласичних методологій. Застосування некласичних підходів пов’язано 
з реаліями катастроф, гібрідних війн, нестабільності, зон переходів, 
середовищно-локальних контекстів, маргінальних сфер життя людей. 
Займаючи посередницьку позицію між стабільним і нестабільним, 
суспільством і державою, клієнтом і його середовищем фахівець з 
соціальної роботи є учасником і спостерігачем мікросоціальних процесів.  

Взаємодія розглядається як загальна категорія (тобто найбільш 
загальне і фундаментальне поняття, що відображає істотні, загальні 
властивості і відносини явищ дійсності і пізнання). Через взаємодію 
пояснюються основні категорії, що формуються як результат 
узагальнення історичного розвитку і конкретного досвіду, тому вони 
можуть функціонувати одночасно на декількох рівнях, умовно які можна 
позначити як методологічний, теоретичний, конкретний (в певній 
науковій галузі). Соціальна педагогіка, наука про виховні явища в 
соціальному середовищі, вибудовується на науковому принципі 
взаємодії дії (Семенов, 1993). Відзначаючи зміну пріоритетів в 
педагогічній науці, В. Семенов висунув тезу про те, що «ядром» 
теоретичної концепції соціальної педагогіки є педагогічна взаємодія 
сторін. Досліджуючи взаємодію в педагогіці як «науковий принцип», він 
пропонує свою класифікацію сторін, включених в соціально-педагогічну 
взаємодію, а саме: 

 взаємодія вихователя і вихованця; процес, який створює види 
діяльності (пізнання, гру, працю, спілкування);  

 процес, в якому, з одного боку, розвивається і формується 
особистість вихованця (при керівній ролі вихователя), а з іншого – 
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вдосконалюється особистість вихователя;  
 складний «організм», що складається з багатьох «блоків», 

найбільші з яких: дидактичний, виховний, соціально педагогічний 
(Семенов, 1993, с. 67), тобто об’єднуються в класифікації різні підстави, 
при цьому підкреслюється об’ємний характер даного явища.  

А. Мудрик вважає, що «взаємодію можна розглядати як організацію 
спільних дій індивідів, груп, організацій, котра дозволяє реалізувати будь-
яку загальну для них роботу» (Мудрик, 2000, с. 10). У взаємодії 
виділяються: адаптивна і регулятивна функції; функціонально-рольовий і 
емоційно-міжособистісний види; когнітивний, афективний і конатівний 
(від лат. conatus – спроба, зусилля, прагнення) компоненти; індивідуальна 
і групова форми; вербальні та невербальні засоби. Основу взаємодії, на 
його думку, становить особистісний підхід, який є «базовою ціннісною 
орієнтацією вихователя, що визначає його провідну орієнтацію на 
розвиток особистості вихованця, а також стратегію його взаємодії з 
особистістю і колективом у виховному процесі на основі суб’єкт-
суб’єктних відносин» (Мудрик, 2000, с. 11), тобто взаємодію він розглядає 
як соціальну категорію, галузь предметно-діяльнісних відносин людей.  

У соціології використовується поняття «соціальна взаємодія», яке 
визначається як «процес, в якому люди діють і відчувають вплив дії один 
на одного» (Радугин, 1995, с. 15). У психологічній науці загальне 
визначення взаємодії теж розкривається через «вплив»: процес 
безпосереднього або опосередкованого впливу об’єктів (суб’єктів) один на 
одного, що породжує їх взаємну обумовленість і зв’язок (Ю. Головін, 
А. Петровський, М. Ярошевський та ін.). Однак на практиці психологи 
використовують поняття «міжособистісна взаємодія», в самому визначенні 
якого на відміну від соціального трактування взаємодії підкреслюють 
особистісний, або інтерсуб’єктний характер зв’язку. «Міжособистісна 
взаємодія» визначається як «контакт» або «система взаємообумовлених 
індивідуальних дій», пов’язаних циклічною причинною залежністю, при 
якій поведінка кожного з учасників виступає одночасно стимулом і 
реакцією на поведінку інших (Радугин, 1995). У зв’язку з цим 
прояснюються певні рамки в сприйнятті явища «соціально-педагогічна 
взаємодія» у виховному просторі. Оскільки мова йде про систему 
взаємодій суб’єкта, то автоматично багатопланова система педагогічних 
взаємодій звужується до соціально-педагогічної (мікро-) сфери. 

Соціально-педагогічна робота представляє систему професійно 
компетентних заходів, реалізованих фахівцем соціальної сфери, 
спрямовану на розвиток оптимального мікроклімату в соціумі через 
організацію соціально-виховного середовища з метою ефективної 
соціальної підтримки особистості в процесі її соціалізації (Безпалько, 
2003). Результат створення сприятливого соціально-виховного 
середовища для успішної соціалізації особистості полягає у наступному: 
відбувається інтеграція зусиль суб’єктів соціально-виховної діяльності; 
розширюється діапазон можливостей виховного впливу на особистість; 
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спеціально моделюються і створюються умови для самореалізації та 
самоствердження особистості, проявляється неповторність 
індивідуальності особистості, створюються умови для гуманізації 
міжособистісних відносин. Мета такого соціально-виховного середовища 
може бути сформульована наступним чином: планомірна і впорядкована 
допомога особистості у розвитку внутрішнього потенціалу; натхнення до 
самовдосконалення, саморозвитку, самореалізації в діяльності, 
спілкуванні, пізнанні, в результаті чого удосконалюються потреби, 
особистісний сенс життя (Селиванова, 2000, c. 60). 

У соціальній структурі особистості дослідники виділяють наступні 
структурні елементи: діяльні соціальні якості; об’єктивні соціальні 
потреби; здатність до творчої діяльності; сформовані знання, вміння та 
навички; ступінь оволодіння культурними цінностями суспільства; 
наявність моральних норм і принципів (Гомонюк, 2012). 

Професійна діяльність фахівця з соціальної роботи з дітьми та 
молоддю, які виявилися в умовах деструктивного середовища, 
починається з вивчення і аналізу ситуацій життєдіяльності клієнта, чому 
передує відбір соціально-педагогічних методик, а потім, на основі 
отриманих результатів діагностики, розробляються і реалізуються заходи 
і програми соціального, соціально-педагогічного захисту, допомоги та 
підтримки. Фахівці усвідомлюють, що в епоху інформаційних технологій 
захистити дітей та молодь від впливу деструктивного середовища у 
вигляді тоталітарних сект, асоціальних субкультур, кримінальних груп 
дуже складно. Рішення проблеми полягає в тому, щоб організувати 
цілеспрямовану соціально-виховну роботу з соціалізації підростаючого 
покоління не тільки в сім’ї, освітніх закладах, а й за їх межами, в соціумі. 

Соціальне середовище розглядається як одне з головних умов 
соціалізації людини. Вивченням даного феномена займалися В. Бочарова, 
О. Безпалько, М. Галагузова, І. Звєрєва, А. Капська, Л. Міщик, 
А. Мудрик, С. Харченко (соціалізація різних соціальних категорій); 
Т. Алексеєнко, С. Коношенко, Г. Лактіонова, Л. Романовська, 
І. Трубавіна (соціально-педагогічна робота з дітьми, молоддю та сім’єю). 
Відновлення соціального функціонування середовища – основне 
завдання фахівця з соціальної роботи. Його покликання – впливати на 
процес соціалізації дітей, молоді та зміна самого середовища. Впливаючи 
на несприятливі чинники і умови середовища, можна запобігти небажану 
поведінку людей, що формуються. 

В результаті аналізу ряду наукових досліджень в галузі 
інноваційних соціально-педагогічних технологій виховної роботи з 
дітьми та молоддю, можна відзначили, що спеціально організований 
соціально-педагогічний простір і виховне середовище, сприяють 
індивідуальної траєкторії розвитку особистості людини. Так, 
представник німецької школи неокантіанства П. Наторп, досліджуючи 
проблеми інтеграції виховних сил суспільства з метою підвищення 
культурного рівня народу, зазначає, що характер траєкторії, по якій 
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розвивається людина, визначається потенційними інтелектуальними і 
морально-вольовими якостями суб’єкта, його індивідуальними і 
громадськими мотивами, які спонукають його до самовдосконалення в 
природному етнокультурному просторі і національно своєрідному 
середовищі (Наторп, 2007). Визначення людини як найвищої цінності 
суспільства визначає підхід до організації соціально-педагогічної роботи 
з дітьми та молоддю, ефективність якої забезпечує розуміння виховного 
середовища, яке сприяє процесу формування соціально здорової, фізично 
розвиненої і психоемоційно благополучної особистості. 

Існування суспільства вимагає включення окремих індивідів в 
різноманітні соціально значимі види діяльності. Щоб ця соціально 
значуща діяльність стала можливою незалежно від її конкретного змісту, 
необхідно транслювати окремим індивідам певні стандарти, або принципи 
поведінки. Принциповим тут є те, що ці правила і стандарти вимагають, 
щоб особистість демонструвала стійкі закономірності в своїх вчинках або 
поведінці. Причому ці закономірності повинні служити досягненню 
взаєморозуміння, злагоди та взаємної чесності, інакше спільна діяльність 
стане неможливою. Відповідно, суспільство має потребу в певних 
особистісних якостях людини, що забезпечують закономірність, 
повторюваність необхідних суспільству видів поведінки. Розглядаючи 
поведінку через призму категорії соціально значущих цінностей, можна 
вказати на нормативні константи поведінки, які мають універсально-
ціннісну природу, що забезпечують соціальну життєздатність і 
функціональність процесу соціалізації підростаючого покоління. 

До них відносяться: необхідність орієнтації особистості на чесноти 
справедливості і чесності (А. Маккінтайр, Дж. Ролз); культурна значимість, 
авторитетність національних цінностей (П. Сорокін); орієнтація на пошук і 
знаходження сенсу життя (В. Франкл). Без орієнтації на ці нормативно-
ціннісні константи процеси соціального контролю і соціалізації можуть 
дійти до дисфункції. Особливостями процесу соціалізації підростаючого 
покоління на сучасному етапі суспільно-історичного розвитку є 
трансформація основних інститутів соціалізації, деформація ціннісно-
нормативних механізмів соціальної регуляції і становлення нової системи 
соціального контролю, дисбаланс організованих і стихійних процесів 
соціалізації в бік стихійності, зміна співвідношення громадських і 
особистих інтересів, більша автомізація особистості. В цих умовах 
здійснюється перехід до варіативної, поліфункціональної моделі 
соціокультурного устрою суспільства. Результатом цього є розмивання 
уявлень про дозволене і недозволене в індивідуальній і масовій свідомості. 
Зникає загальний нормативний еталон, що неминуче деформує процеси 
соціалізації і соціального контролю. Людина втрачає критерії для 
розрізнення позитивного і негативного, норми і відхилення, відмовляється 
від ціннісних суджень (Маркузе, 2003). Таким чином, дисфункції механізмів 
соціалізації призводять до деформації найважливіших соціальних 
інститутів, суспільної моралі та освіти, які втрачають соціалізуючу 
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функцію, тому соціально-педагогічна діяльність стає провідною в процесі 
соціалізації підростаючого покоління. 

Очевидно, що значну роль в підвищенні рівня різноманіття досвіду, 
яким опановують діти та молодь, грає форма організації діяльності, яка 
не тільки передбачає більш ефективний спосіб взаємодії з дорослими, а й 
спілкування один з одним. Колективна спільна діяльність, збагачена 
потенціалом інформаційних технологій, дає досвід взаємодії в 
незнайомих ситуаціях, що вимагають вибору поведінки і перенесення 
знань, умінь і навичок. Одним з таких способів взаємодії є гра. 

Ігри та ігрові технології нового покоління мають наступні цінні 
характеристики: висока вмотивованість (грати люблять всі і в будь-якому 
віці), природна комунікативність (захоплююча і корисна форма 
спілкування); модульність (здатність адаптуватися до наявних умов – рівня 
інтелекту гравців, їх інтересів, потреб, віку та ін.); поліфункціональність 
(здатність вирішувати одночасно кілька завдань – розширювати кругозір, 
деклішувати свідомість, розвивати інтелект, виховувати соціально важливі 
якості / соціалізувати, розвивати мовлення, прищеплювати культуру 
спілкування та ін.); мультимедійність (можливість сполучення гри з принт- і 
медіа- ресурсами); безпосередній, прямий і живий зв’язок зі світом, його 
проблемами; простотою і універсальністю (прості правила гри і можливість 
використання в будь-якому віці, а також в будь-якій ситуації); радістю, 
розкріпаченням (в грі всі рівні) і багатьом іншим. 

Однак, основними перешкодами на шляху використання багатого 
потенціалу гри є: клішована свідомість, що гра – це всього лише розвага, 
марна трата часу; відсутність інформації про ігри нового покоління, 
дефіцит розробників ігор нового покоління; дефіцит методистів, 
ігропрактиків, ігротехнологів. 

Важливою стороною гри є діяльність, в якій утворюються соціальні 
відносини між людьми. У грі виділяють наступні структурні елементи: 
сюжет, ролі, правила. Гравці розподіляють ролі і втілюють їх відповідно 
до сюжету, підкоряючись певним правилам. К. Вербах представляє гру у 
вигляді піраміди куль, де – верхня кулька (рівень) – це Динаміка 
(обмеження, емоції, прогресія, відносини); середня – Механіка (виклик, 
випадок, змагання, кооперація, зворотній зв’язок, видобуток ресурсів, 
винагорода, ходи, стан виграшу); нижня – Компоненти (досягнення, 
аватари, бейджі, колекції, відкриття нового контенту, подарунки, 
рейтинги лідерів, рівні, бали, квести, соціальні зв’язки) (Вербах, 2000). 

До найважливіших елементів гри можна віднести: можливість 
персоналізації (аватари, налаштування особистого профілю); систему 
заохочень (нематеріальна мотивація, заробляння унікальних нагород); 
комунікативну функцію (зв’язок і відстеження внутрішньо групового 
процесу друзів, змагальні елементи); ігрові компоненти – ігрова механіка 
і неігровий контекст. 

В якості основних аспектів гри, що впливає на процес соціалізації 
особистості, можна визначити наступні: 
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 динаміку (ігрові сценарії для активізації ігрової поведінки «тут і 
тепер»); 

 механіку (віртуальні нагороди, статуси, бали); 
 естетику (загальне ігрове враження, емоційне входження), 

комунікаційну взаємодію (комунікаційні техніки); 
 соціальну взаємодію (широкий спектр технік, які забезпечують 

взаємодію, характерну для ігор); 
 отримання постійного зворотного зв’язку, що забезпечує 

можливість динамічного коригування призначеної поведінки і, як наслідок, 
швидке освоєння всіх функціональних можливостей (Мосин, 2009). 

Багато дослідників гри відзначають мобілізацію і активізацію 
можливостей особистості, реалізацію її творчого потенціалу, тому що грі 
притаманні такі характеристики, як імпровізація, дух суперництва, 
емоційна складова й задоволення. 

Значення ігрової технології неможливо вичерпати й оцінити 
розважально-рекреативними можливостями. У тому й полягає її феномен, 
що, будучи розвагою, розрядкою, вона здатна перерости в навчання, у 
творчість, в моделювання людських відносин (Що таке гейміфікація). 
Використання процесу залучення і мотивації, дозволяє значно збільшити 
ефективність мотиваційного залучення підростаючого покоління до реалій 
життя, занурення через звичні їм ігрові технології в систему виховних 
цілей, завдань, проблем, проектів, формування моральних цінностей. 
Ігрові технології збагачують особистісний досвід в реальному світі, тобто 
гра виокремлює якісь ключові моменти досвіду, робить їх багатшими, 
додає мотивації, але не веде від реального світу (Вербах, 2000), змінює, 
ускладнює цілі та завдання в міру набуття користувачами необхідних 
знань, навичок, компетенцій, зберігаючи емоційну, діяльнісну, 
поведінкову включеність особистості в ігровий процес. Створюване ігрове 
співтовариство виступає в якості спільноти гравців, взаємно мотивуючих 
один одного, та, одночасно, підтримуючи і допомогаючи один одному. 

Гра спирається на створення легенди, деякої історії з драматичними 
прийомами, що супроводжує ігровий додаток, включення в ігрову історію 
створює відчуття активної причетності, зокрема до ігрових подій, надає 
особисту свідомість діям і вчинкам, народжує відчуття вкладу в загальну 
справу, формує мотивацію до досягнення поставлених в грі цілей, 
зацікавленість в успіху, стимулює бажання в подальшому розвитку. Крім 
того, в грі застосовується поетапна зміна і ускладнення цілей і завдань в 
міру набуття користувачами нових навичок і компетенцій, що забезпечує 
розвиток результативності при збереженні користувальницької залученості. 

Ідеологічна складність на шляху використання ігрових технологій в 
процесі соцалізації складається в подоланні жорстких стандартів 
мислення старшого покоління, пов’язаних з уявною простотою 
формування соціально адаптованої особистості за загальним шаблоном, 
нівелюючої, що знищує природну індивідуальність. Розробка 
поліфункціональних, інтерактивних модульних пізнавально-розвиваючих 
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ігор нового покоління і впровадження їх в процес соціалізації, в побут 
сім’ї, дозвілля молоді допомагає долучити до соціуму дітей, які випали з 
нього, відкрити і використовувати потенціал обдарованості кожного 
члена суспільства. Ресурси ігрових технологій, що відкривають суб’єкту 
простір до використання засобів і способів його взаємодії з пізнаваним 
об’єктом, котрі моделюють культурно-діяльнісне середовище і ситуації 
успіху як базові умови соціалізації, потенційно невичерпані в грі. 
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Краснова Н. П. Соціально-педагогічний вплив на процес 

соціалізації особистості в умовах деструктивного середовища 
засобами ігрових технологій 

У статті з позиції системного та технологічного підходів розглянуто 
процес соціалізації особистості у деструктивному середовищі, під яким 
розуміється середовище, що викликає зміни, деформацію, руйнування 
людини під дією громадських, духовних, соціальних і матеріальних 
чинників, при цьому робиться акцент на те, що при відсутності ціннісних 
домінант сьогодення, проблема соціалізації особистості засобами 
інноваційних технологій вкрай актуальна. Відзначено, що соціально-
педагогічна діяльність спрямована на надання допомоги особистості в 
процесі її соціалізації, освоєння нею соціокультурного досвіду й створення 
умов для її самореалізації у суспільстві, в основі якої покладено взаємодія, 
що вміщує адаптивну і регулятивну функції; функціонально-рольовий і 
емоційно-міжособистісний види; когнітивний, афективний і конатівний 
(зусилля, прагнення) компоненти; індивідуальну і групову форми. 
Наголошується на тому, що ігрові технології – це сукупність і загальна 
ігрова оболонка для будь-якого цілеспрямованого процесу, результатом і 
метою впровадження яких в життя є не просто підвищення мотивації або 
інтересу, а зміна системної поведінки людини. Висвітлюються принципи 
(акцент на мотивацію, досягнення мети, ситуація успіху. зворотний зв’язок, 
соціальна підтримка), аспекти (динаміка, механіка, естетика, комунікаційна 
взаємодія) ігрових технологій в процесі соціалізації особистості. 

Ключові слова: деструктивне середовище, соціально-педагогічна 
діяльність, соціалізація, ігрові технології. 

 
Краснова Н. П. Социально-педагогическое воздействие на 

процесс социализации личности в условиях деструктивной среды 
средствами игровых технологий 

В статье с позиции системного и технологического подходов 
рассмотрен процесс социализации личности в деструктивной среде, под 
которой понимается среда, которая вызывает изменения, деформацию, 
разрушение человека под действием общественных, духовных, 
социальных и материальных факторов, при этом делается акцент на то, 
что при отсутствии ценностных доминант, проблема социализации 
личности средствами инновационных технологий крайне актуальна. 
Отмечено, что социально-педагогическая деятельность направлена на 
оказание помощи личности в процессе ее социализации, освоения ею 
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социокультурного опыта и создание условий для ее самореализации в 
обществе, в основе которой лежит взаимодействие, вмещающее 
адаптивную и регулятивную функции; функционально-ролевой и 
эмоционально-межличностный виды; когнитивный, аффективный и 
конативный (усилие, стремление) компоненты; индивидуальную и 
групповую формы. Подчеркивается, что игровые технологии – это 
совокупность и общая игровая оболочка для любого целенаправленного 
процесса, результатом и целью внедрения которых в жизнь не просто 
повышение мотивации или интереса, а изменение системного поведения 
человека. Освещаются принципы (акцент на мотивацию, достижение 
цели, ситуация успеха, обратная связь, социальная поддержка), аспекты 
(динамика, механика, эстетика, коммуникационное взаимодействие) 
игровых технологий в процессе социализации личности. 

Ключевые слова: деструктивная среда, социально-педагогическая 
деятельность, социализация, игровые технологии. 

 
Krasnovа N. Socio-Pedagogical Influence on the Process of 

Socialization of the Individual in a Destructive Environment by Means of 
Gaming Technologies 

In the article, from the standpoint of system and technological 
approaches, the process of socialization of personality in a destructive 
environment is considered, which refers to an environment that causes 
changes, deformations, destruction of a person under the influence of social, 
spiritual, social and material factors, with the emphasis on the fact that in the 
absence value dominant of the present, the problem of socialization of 
personality means of innovative technology is extremely relevant. It is noted 
that social-pedagogical activity is aimed at providing assistance to the 
individual in the process of its socialization, developing its socio-cultural 
experience and creating conditions for its self-realization in a society based on 
the interaction that accommodates adaptive and regulatory functions; 
functional-role and emotional-interpersonal views; cognitive, affective and 
conat (forces, aspirations) components; individual and group forms. It is 
emphasized that gaming technologies are a collection and a general game shell 
for any purposeful process, the result and the goal of implementation of which 
in life is not just an increase in motivation or interest, but a change in the 
systemic behavior of a person. The principles are highlighted (emphasis on 
motivation, achievement of purpose, situation of success, feedback, social 
support), aspects (dynamics, mechanics, aesthetics, communication 
interaction) of game technologies in the process of socialization of the person. 

Key words: destructive environment, social-pedagogical activity, 
socialization, game technologies. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА 

СІМ’ЯМ З ДІТЬМИ В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ  
НА ДОНБАСІ 

 
У результаті збройного конфлікту постраждале населення України 

зазнало значних психологічних страждань, підриву соціального 
благополуччя. Саме тому в умовах військового конфлікту захист і 
поліпшення психічного та соціального здоров’я жителів Криму та 
Донбасу стають одним з пріоритетів діяльності недержавних благодійних 
організацій. 

Проблеми соціально-педагогічної та психологічної роботи з 
внутрішньо переміщеними особами у конфліктний та постконфліктний 
період досліджувалися Н. Бочкорем, Є. Дубровською, О. Залеською, 
К. Левченко. 

Проблему безпеки та можливості отримання соціально-педагогічної 
допомоги в період конфлікту в Україні розглядали В. Андреєнкова, 
Т. Войцях, Л. Ковальчук. Соціальна робота в громаді розглядається в 
роботах О. Безпалько.  

Серед науковців і дослідників, які вивчали недержавні організації 
та їх роль у соціальній сфері, можна назвати працівників Школи 
соціальної роботи О. Васильченко, Н. Кабаченко, Р. Кравченко, 
В. Полтавця та Центру інновацій та розвитку – О. Сидоренко, а також ці 
питання у своїх дослідженнях розглядали П. Жовніренко, В. Коляденко, 
І. Мигович, В. Савка, Т. Семигіна, А. Сіленко, Л. Сідєльнік, Г. Тараненко 
та інші. У певної частини населення склалось упереджене ставлення до 
НДО соціальної сфери, тому розкриттю сутності цієї актуальної 
проблеми приділили увагу у своїх працях Т. Ганслі, Л. Пала, П. Спікер. 
Цій проблемі певна увага відводиться і в публікаціях вітчизняних 
авторів: О. Іванової, Е. Лібанової, О. Палія, В. Скуратівського, 
П. Шевчука та інших. 

Серед осіб, які потрапили в складні життєві обставини значну 
кількість займають соціально вразливі категорії населення, такі як: 
внутрішньо переміщені особи. Станом на січень 2019 року чисельність 
переселенців в Україні склала 1 512 435 осіб. Але важко оцінити точну 
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кількість переселенців, адже Державна служба статистики фіксує лише 
тих, хто звернувся по допомогу. Масштаб ситуації вимагає координації 
зусиль для вирішення їх проблем.  

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), яких ще називають 
«вимушеними переселенцями» – нове явище для України, що є 
наслідком тривалого військового конфлікту на території Донецької й 
Луганської областей та анексії Автономної Республіки Крим. 

Внутрішньо переміщена особа – громадянин України, який 
постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно 
покинув місце свого проживання у результаті або з метою уникнення 
негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, 
повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та 
надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру 
(Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми, 2017, с. 7). 

Перед внутрішніми біженцями постає ціла низка проблем і 
організаційних складнощів, а саме: забезпечення їжею і житлом; виплата 
пенсій і соціальних виплат; доступ до соціальних послуг; забезпечення 
місцями в дитячих садках і школах; вступ і продовження навчання у 
ВНЗ; надання медичної допомоги особам, що потребують спеціалізованої 
чи висококваліфікованої медичної допомоги; пошук роботи і 
працевлаштування; відновлення документів та інші. 

Проблеми переселенців мають не лише кількісний, а й часовий 
вимір. При вирішенні будь-якого з вищезазначених питань людей 
чекають проблеми і перешкоди через відсутність відповідної 
законодавчої бази для забезпечення реалізації прав внутрішньо 
переміщених осіб. Затримки з виплатами пенсій і соціальних виплат 
викликані складнощами в оформленні документів, а також відносинами 
між банками і казначейством, яке перераховує гроші на рахунки. Мають 
місце проблеми із влаштуванням дітей переселенців до дитячих садків 
через черги. Питання працевлаштування переселенців є досить 
актуальним, оскільки на практиці Державна служба зайнятості майже не 
пропонує цікавих варіантів для кваліфікованих претендентів. Під 
постійною загрозою щодо забезпечення медичними препаратами 
знаходяться хворі на цукровий діабет і онкохворі. Студенти, які 
навчались у ВНЗ в Донецькій, Луганській областях і на окупованій 
території Криму теж буде складніше продовжити навчання у ВНЗ в 
інших містах України (Соціально-педагогічна та психолоічна допомога 
сіміям з дітьи в період військового конфлікту, 2015, c. 28). 

Отже, спільною проблемою є відсутність документів у 
переселенців, що перешкоджає отримати роботу за спеціальністю, 
отримати професійну освіту, необхідну медичну допомогу, орендувати 
житло, знайти місце в дитячому садку. Крім відсутності законодавства, 
вирішенню проблем заважає відсутність координації між різними 
установами, які відповідають за розв’язання названих вище проблем.  
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Фахівці психолого-педагогічної сфери зауважують, що діти, які, на 
жаль, не тільки опинилися у гущині подій, а й відчувають себе або 
насправді були їх безпосередніми учасниками, свої переживання почали 
програвати в іграх, більшість з яких демонструє підвищений рівень 
агресії та нетерпимості не тільки до «чужинців», але й часто до тих, хто 
був серед числа друзів та рідних. Як показує досвід країн, які перебували 
в конфліктних ситуаціях, значне зростання насильства в протистояннях 
призводить до збільшення випадків домашнього насильства, насильства 
стосовно жінок і дітей як у період розгортання самого конфлікту, так і по 
його завершенні. 

У досить складній ситуації опиняються діти, які втратили батьків 
внаслідок воєнних дій. Відсутня можливість для призначення пенсії із 
втрати годувальника, оскільки немає документів, які б засвідчили 
подібний факт. Та фінансова допомога не врятує дитину від тяжких 
психологічних переживань, пов’язаних із втратою найближчої людини. 
Перебування в зоні воєнних дій, втрата батьків, чуже оточення є 
психотравмуючими факторами, ситуаціями підвищеного ризику 
виникнення реакції дезадаптації. Д. Ісаєв під реакціями дезадаптації 
розуміє відносно короткочасні психогенні розлади, які виникають при 
зіткненні особистості зі складними або нездоланними обставинами і які 
порушують нормальне пристосування до умов існування. У складних 
випадках вони представлені хворобливими станами з переважно 
психічними, психомоторними і психосоматичними розладами, або ж їх 
поєднанням у структурі неврозів, аномального розвитку особистості або 
психопатій. Тому соціальний педагог у взаємодії з психологом та лікарем 
повинні надати таким дітям невідкладну соціально-психологічну та 
медичну допомогу (Соціально-педагогічна та психолоічна допомога 
сіміям з дітьи в період військового конфлікту, 2015, с. 35). 

Створення у дитини почуття захищеності, психологічного 
комфорту, виявлення її потенційних фізичних та психічних ресурсів, 
активізація адаптаційного потенціалу, пред’явлення вимог, які 
співвідносяться з її можливостями, найважливіший напрям роботи 
соціального педагога з попередження реакції дезадаптації у дітей. 

Крім того, складна економічна ситуація в Україні, наслідки 
конфліктного періоду можуть призвести до посилення пошуків 
працевлаштування за кордоном або випадків нелегального 
працевлаштування, що підвищує ймовірність ризиків потрапляння в 
тенета торгівлі людьми. Варто враховувати, що особливо вразливою 
групою вважаються жінки та діти із соціально незахищених категорій, 
сім’ї, члени яких загинули або були поранені в ході трагічних подій, 
зокрема, вдови, які залишилися єдиними годувальниками родин, сім’ї 
військовослужбовців, які стають внутрішніми мігрантами. 

За дорученням Генеральної Асамблеї ООН та Комісії з прав 
людини були розроблені і 1998 року ухвалені «Керівні принципи з 
питань переміщених всередині країни осіб», які врегульовують 
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вимушене переміщення осіб всередині країни та є керівними вказівками 
для міжнародних і неурядових організацій та національної влади з метою 
розроблення законодавчих актів та політичних заходів стосовно 
переміщення всередині країни. Зазначеним документом передбачено, що 
національна влада забезпечує захист та гуманітарну допомогу 
переміщеним усередині країни особам. 

У діяльності недержавних організацій оцінка потреб дітей та сімей 
з дітьми є надзвичайно важливою умовою якості соціальних послуг 
вразливим категоріям населення. Виділяють два рівні оцінки потреб: 
первинний рівень – початкова оцінка; вторинний рівень – комплексна 
оцінка По суті, оцінка передбачає аналіз належності особи/сім’ї до 
вразливих груп населення, перебування її у складних життєвих 
обставинах та визначення індивідуальних потреб особи/сім’ї, переліку та 
обсягу соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я.  

Існують певні стандарти проведення якісної оцінки потреб, а саме:  
 кожний клієнт, який звертається до недержавних організацій за 

соціальними послугами, має право на початкову оцінку;  
 на реалізацію права проведення оцінки не мають впливати вік 

особи, її стать, рівень освіти, культури, функціональні обмеження тощо; 
 людина, щодо якої здійснюється оцінка, має право на власний 

погляд стосовно ситуації, складних життєвих обставин, в яких вона 
опинилась, що потрібно враховувати в роботі з нею; 

 клієнти мають право на доступ до інформації про себе, бути 
вільними від примушення, а також припинити участь у процесі оцінки; 

 всі організації, служби (як урядові, так і неурядові), що надають 
соціальні послуги, повинні мати єдині переконання щодо мети, завдань, 
методів оцінки та використовувати стандартні форми для її здійснення; 

 усі фахівці з соціальної роботи, які проводять оцінку, мають 
пройти відповідну підготовку та регулярно підвищувати професійну 
кваліфікацію;  

 оцінювання і саму оцінку потреб проводить 
мультидисциплінарна команда, до складу якої входять фахівці 
зацікавлених організацій, установ, закладів. 

Оцінювання потреб ВПО у соціальних послугах здійснюється 
шляхом аналізу документів, фактів та інформації, зібраних під час 
спілкування з членами сім’ї та їхнім найближчим оточенням, а також 
отриманих від юридичних та фізичних осіб у встановленому порядку. 
Оцінювання потреб сім’ї у соціальних послугах здійснюють фахівець із 
соціальної роботи, соціальний працівник, соціальний менеджер. У разі 
необхідності до оцінювання потреб залучаються медичні, педагогічні 
працівники, психологи, реабілітологи, корекційні педагоги, логопеди та 
інші фахівці. Оцінювання потреб сім’ї ВПО у соціальних послугах 
здійснюється протягом п’яти робочих днів з дати одержання заяви, 
звернення, повідомлення про надання соціальних послуг. 
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Предметом комплексної оцінки є: склад сім’ї клієнта та її 
демографічні характеристики; основні події або кризи в історії сім’ї 
(розлучення, смерть, безробіття, міграція тощо); культурний та 
соціально-економічний статус сім’ї; сімейне функціонування і механізми 
розв’язання проблем; важливі події, що відбулися в період народження 
дитини, і основні етапи її розвитку; проблеми дитини, пов’язані з її 
здоров’ям (госпіталізація); особливості навчання дитини; сучасне освітнє 
середовище дитини; порушення прав дитини або сім’ї; адаптивна 
поведінка дитини та її соціальні контакти і взаємодія з іншими людьми; 
ресурси, що доступні сім’ї, тощо. 

Проводячи оцінку потреб ВПО, важливо звернути увагу на таке: 
фактори ризику; ступінь травматизації членів сім’ї (кожного з батьків і 
дитини) та особливості їх реакції на травму, чи потрібні сім’ї послуги 
психолога для подолання травми; чи переживає людина горювання за 
втратою, і на якій стадії горювання перебуває; якими ресурсами адаптації 
(копінг-стратегіями) володіють члени сім’ї для подолання життєвих 
труднощів; життєва/соціальна історія сім’ї до переміщення (як було 
раніше, які ресурси підтримували сім’ю і чи можна їх відновити); 
наявність чи відсутність складних життєвих обставин до переміщення; 
життєва компетентність батьків і дитини (життєві навички, які 
допоможуть у соціальній адаптації); наявність позитивної соціальної 
підтримки (соціальне оточення, громадські організації тощо) (Соціальна 
робота з вразливими сім’ями та дітьми, 2017, с. 21-22). 

Після збору інформації, отриманої з різних джерел, проводиться 
аналіз сильних і слабких сторін клієнта, визначається ключова проблема, 
фактори ризику сім’ї. Саме це дає змогу розробити детальні рекомендації 
щодо планування подальших дій, стратегії втручання, ведення випадку, 
визначення пакета соціальних послуг, необхідних для підтримки ВПО. 

Під час оцінки потреб членів сім’ї можна діагностувати 
різноманітні психологічні проблеми у дітей та їх батьків. Діти можуть 
бути дратівливими, неспокійними, полохливими. Вони можуть реагувати 
на гучні звуки, а іноді навіть боятися виходити з дому. Дехто здається 
замкнутим та депресивним, часто плаче та засмучується через дрібниці. 
Такі діти не мають бажання гратися та втрачають цікавість до того, що 
зазвичай робили. Деякі діти постійно проявляють занепокоєння та 
тривогу, їм важко зосередитися у школі. Інші виявлять схильність до 
різких приступів гніву чи роздратування. У деяких дітей виникають 
проблеми зі сном: вони прокидаються серед ночі із криками тому що 
бачать нічні жахіття про те, що пережили. Ці спогади мимовільно та 
виразно спливають в їхній пам’яті. Деякі діти почуваються так, ніби 
переживають ті події насправді ще і ще раз. Багато хто з дітей боїться, 
що втрачає глузд і божеволіє. У багатьох думки про минулі події 
спричиняють такий сум, що вони намагаються витіснити ці спогади, 
відмовляються говорити про пережите, повертатися в місця, які 
навіюють ці спогади. Більшість дітей відчувають, що втрачають контроль 
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над собою та не знають, що їм робити. Батькам потрібно пояснювати 
можливі реакції дитини, які виникають у зв’язку з пережитим 
травматичним досвідом. 

Подібні типи реакції після переживання трагічних подій війни 
характерні для всіх дітей. Поняття, що об’єднує ці три групи симптомів – 
інтрузивні спогади, уникання думок і розмов про важку подію та 
фізіологічне перезбудження – називається «посттравматичним 
стресом». Реакції посттравматичного стресу є звичайним та природним 
явищем на отримання травми під час війни. І це стосується як дітей, так і 
дорослих.  

За таких умов, важливо: стабілізувати стан клієнта, залучити до 
роботи психолога, пояснити, що у нього нормальна реакція людини на 
ненормальну ситуацію; допомогти оволодіти навичками емоційної та 
поведінкової саморегуляції. Ці методи спрямовані на досягнення 
психічної рівноваги і зміцнення фізичного та морального стану людини. 

За результатами комплексної оцінки формується план соціального 
супроводу сім’ї, який в обов’язковому порядку погоджується та 
підписується клієнтом, фахівцем з соціальної роботи, а також 
затверджується координатором сектору/підрозділу установи. 

Для складання індивідуального плану роботи слід: орієнтуватися на 
пріоритетні потреби ВПО та цілі сім’ї; визначити мету роботи, конкретні 
завдання та дії, необхідні для їх досягнення, терміни їх виконання і 
виконавців. Плануючи роботу, слід зважати на такі обставини: наявність 
у родині складних життєвих обставин у мирний час; політичні 
розбіжності або протистояння між членами сім’ї; вступ членів сім’ї до 
збройних формувань протидіючих сторін; наявність у сім’ї осіб, які 
залишились у зоні збройного конфлікту; члени однієї сім’ї перемістилися 
в різні місця проживання; частина сім’ї повернулася в зону збройного 
конфлікту після переміщення; інші суттєві обставини, які є нетиповими 
для мирного часу і визначають особливості допомоги будь-якого 
спеціаліста, чи то педагог, соціальний працівник, психолог, 
вузькопрофільні фахівці. 

Послуги для ВПО мають ґрунтуватися на таких засадах: 
1. Людина та її потреби є основними у прийнятті всіх рішень.  
2. Недопущення дискримінації. ВПО мають всі ті права, що і 

громадяни України. 
3. Усі рішення мають прийматися вчасно. Всі етапи роботи, права 

ВПО, можливості подання скарг мають бути чітко роз’яснені. 
4. Повага до ідентичності та життєвих поглядів (зокрема різних 

поглядів щодо причин та наслідків виникнення збройного конфлікту на 
Сході України). 

5. Сприяння соціальній інтеграції та незалежності. Послуги мають 
бути спрямовані на розвиток автономії і незалежності від соціальних 
допомог та гуманітарної допомоги. 
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6. Комплексний підхід у наданні допомоги і залучення суб’єктів 
соціальної роботи, партнерських організацій 

Моніторинг випадку – один із етапів реалізації плану втручання. 
Для проведення оцінки якості соціальних послуг застосовуються 
наступні показники якості цих послуг: адресність та індивідуальний 
підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, 
зручність, повага до одержувача соціальної послуги, професійність. 

Обов’язково необхідно проаналізувати, які ефекти (результати) 
наданих соціальних послуг виникли: у чому саме проявляється ефект; як 
це впливає на ситуацію та потенціал родини або клієнта.  

Враховуючи результати моніторингу, вносяться зміни до плану 
розвитку сім’ї, розробляються нові підходи до вирішення проблеми, 
переглядаються дії у контексті змін, які відбуваються.  

Таким чином, можна констатувати, що у зв’язку з військовими 
діями на сході України та окупацією Автономної Республіки Крим в 
державі з’явились нові категорії людей, які вимушені шукати підтримки 
як з боку державних соціальних служб так і недержавних організацій. 
Поява ВПО – виклик для України та її соціальної політики, системи 
соціальних служб та соціальних працівників. Поряд з цим повільними 
темпами розробляються і впроваджуються нові програми, які направлені 
на комплексне соціальне обслуговування та захист нових категорій 
соціально незахищених верств населення, що спричинено застарілою 
системою соціальних служб, як основних надавачів послуг для цих 
категорій. Переміщення порушує соціальну екологію людини, зумовлює 
депривацію, соціальне виключення, посилює ризики насильства та 
виникнення психологічної «пастки утриманства», і тому зумовлює 
потребу соціально-педагогічній та психологічній допомозі. Шляхи 
вирішення проблем та задоволення потреб ВПО не є новою практикою в 
світі. Тому Україні при плануванні своїх соціальних програм доцільно 
скористатися міжнародним досвідом. 
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Литвинова Н. А. Соціально-педагогічна та психологічна 

допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту на Донбасі 
У статті висвітлено аналіз становища сімей з дітьми в Україні в 

умовах військового конфлікту, охарактеризована ціла низка проблем і 
організаційних складнощів, а саме: забезпечення їжею і житлом; виплата 
пенсій і соціальних виплат; доступ до соціальних послуг; забезпечення 
місцями в дитячих садках і школах; вступ і продовження навчання у 
ВНЗ; надання медичної допомоги особам, що потребують спеціалізованої 
чи висококваліфікованої медичної допомоги; пошук роботи і 
працевлаштування; відновлення документів та інші. 

Стаття містить алгоритм соціально-педагогічної та психологічної 
роботи з постраждалими, вимушеними переселенцями, особливо з дітьми. 

Представлено методичні рекомендації щодо надання соціальних 
послуг та ведення випадку з урахуванням ключової ознаки вразливості 
сімей з дітьми. Розкрито певні стандарти проведення якісної оцінки 
потреб постраждалої сім’ї. 

Ключові слова: сім’ї з дітьми, внутрішньо переміщена особа, 
соціально-педагогічна допомога, психологічна допомога, ведення 
випадку, оцінка потреб. 

 
Литвинова Н. А. Социально-педагогическая и психологическая 

помощь семьям с детьми в период военного конфликта на Донбассе 
В статье освещен анализ положения семей с детьми в Украине в 

условиях военного конфликта, охарактеризован целый ряд проблем и 
организационных сложностей, а именно: обеспечение пищей и жильем; 
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выплата пенсий и социальных выплат; доступ к социальным услугам; 
обеспечение местами в детских садах и школах; вступление и 
продолжения обучения в вузе; оказания медицинской помощи лицам, 
нуждающимся в специализированной или высококвалифицированной 
медицинской помощи; поиск работы и трудоустройство; восстановление 
документов и другие. 

Статья содержит алгоритм социально-педагогической и 
психологической работы с пострадавшими, вынужденными 
переселенцами, особенно с детьми. 

Представлены методические рекомендации по предоставлению 
социальных услуг и ведения случая с учетом ключевого признака 
уязвимости семей с детьми. Раскрыты стандарты проведения 
качественной оценки потребностей пострадавшей семьи. 

Ключевые слова: семьи с детьми, внутренне перемещенное лицо, 
социально-педагогическая помощь, психологическая помощь, ведение 
случая, оценка потребностей. 

 
Lytvynova N. Socio-Pedagogical and Psychological Assistance to 

Families with Children During the Military Conflict in the Donbass 
The article analyzes the situation of families with children in Ukraine in 

the context of a military conflict, describes a number of problems and 
organizational difficulties, namely: providing food and housing; payment of 
pensions and social benefits; access to social services; provision of places in 
kindergartens and schools; introduction and continuation of studies in higher 
educational establishments; provision of medical care to people in need of 
specialized or highly qualified medical care; job search and employment; 
recovery of documents and others. 

The article contains an algorithm of social-pedagogical and 
psychological work with victims, forced migrants, especially with children. 

Methodical recommendations for provision of social services and case 
management are presented, taking into account the key feature of vulnerability 
of families with children. There are certain standards for carrying out a 
qualitative assessment of the needs of the affected family. 

The emergence of forced displaced persons is a challenge for Ukraine 
and its social policy, social services system and social workers. 

Ways of solving problems and meeting the needs of displaced persons is 
not a new practice in the world. Therefore, when planning its social programs, 
Ukraine should use international experience. 

Key words: families with children, internally displaced person, social and 
pedagogical help, psychological help, case management, needs assessment. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧА ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ 

ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

ШКОЛИ 
 
Досягнення людиною життєвого успіху є однією з найважливіших 

проблем, які постали перед людством у третьому тисячолітті. А 
успішність людини, як показує досвід, залежить від її компетентності.  

Ранній юнацький вік – це один з найважливіших етапів життя 
людини. У ньому багато джерел і починань всього подальшого 
становлення особистості. Вік цей нестабільний, емоційний, важкий і 
виявляється, що він більше, ніж інші періоди життя, залежить від 
реальностей середовища.  

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 щодо формування та розвитку 
життєвих компетентностей. 

Однозначно, майбутнє за сучасною учнівською молоддю. Вона 
набагато досконаліша, бо має більший доступ до інформації, мудріша, їй 
під силу вирішити всі життєві проблеми, разом з тим, їй ще бракує 
життєвого досвіду.  

Особливості процесу соціалізації в умовах інформаційного 
суспільства досліджували Г. Лактіонова, А. Рижанова, С. Савченко, 
Н. Гавриш, Р. Вайнола, Н. Заверіко, І. Звєрєва, Л. Міщик, А. Капська та 
ін. Концептуальна модель розвитку конкурентноспроможної особистості 
стала предметом дослідження І. Дубровіної, В. Матвієвського Л. Мітіної 
тощо. Проблему виховання соціально-успішної людини досліджували: 
М. Аргайл, О. Газман, Н. Реуцька, Н. Рототаєва. 

Аналіз наукової літератури засвідчує наявність наступних 
суперечностей: між об’єктивною необхідністю формування життєвих 
компетентностей старшокласників і можливостями сучасної освітньої 
системи, між процесами саморозвитку особистості й системою 
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традиційного виховання, спрямованої на єдині стандарти її формування, 
а також недостатньою розробленістю теоретико-практичних основ 
означеної проблеми. 

Отож, виходячи із вище зазначеного, метою нашого дослідження 
обираємо: змістовну характеристику соціально-педагогічної технології 
формування життєвих компетентностей здобувачів загальної середньої 
освіти у контексті Нової української школи. 

Поставлена мета зумовила вибір методів дослідження: теоретичних: 
аналіз наукових джерел з проблеми дослідження, моделювання, аналіз і 
синтез результатів експерименту щодо формування життєвих 
компетентностей особистості; емпіричних: соціально-педагогічний 
експеримент, тестування та експертне опитування для діагностики рівня 
сформованості життєвих компетентностей учнів; статистичних: методи 
математичної статистики для порівняння та підтвердження емпіричних 
результатів дослідження. 

Аналіз теорії та практики з проблеми дослідження, у цілому, є 
достатнім науковим підґрунтям для розробки соціально-педагогічної 
технології формування та розвитку життєвих компетентностей здобувачів 
загальної середньої освіти. Поняття «соціально-педагогічна технологія» 
з’явилося у 90-х роках минулого століття у зв’язку із становленням 
соціальної педагогіки як науки. На підставі аналізу різних підходів до 
визначення технології соціально-педагогічної діяльності у малій 
енциклопедії соціального педагога визначено, що технологія соціально-
педагогічної діяльності – це практична діяльність соціального педагога, 
яка характеризується раціональною послідовністю використання 
найрізноманітніших засобів, методів для досягнення результатів. 

Сьогодні здобувачам загальної середньої освіти складно 
зорієнтуватися та самовизначитися у цьому світі, зокрема, через його 
швидкоплинність. 

Виявивши та проаналізувавши соціально-педагогічну проблему: 
об’єктивну необхідність формування життєвих компетентностей 
старшокласників, ми впровадили у практику Бутівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
розроблену нами соціально-педагогічну технологію формування 
життєвих компетентностей здобувачів загальної середньої освіти. 

Отже, метою пропонованої соціально-педагогічної технології є 
формування та розвиток життєвих компетентностей здобувачів загальної 
середньої освіти у контексті Нової української школи. 

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» (Мірошник, 2011).  
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Прогнозуємо, що упровадження даної соціально-педагогічної 
технології допоможе вирішити наступні завдання: 

1. Активізація самопізнання та самовивчення; сприяння 
нагромадженню нової, глибокої інформації старшокласника про себе, 
про свої професійні можливості, про інших; допомога старшокласникам 
відчути прагнення до самореалізації – формування та розвиток 
самоусвідомлення. 

2. Формування вмінь робити вибір і приймати рішення діяти, 
відчуття своєї незалежності й здатності змінити своє життя в чомусь 
принциповому, важливому – формування та розвиток відповідальності. 

3. Оволодіння вміннями й навичками впевненої поведінки, набуття 
культури поваги однієї людини до іншої; закріплення реальної здатності 
діяти для досягнення мети – формування та розвиток асертивності. 

Сучасна молодь іноді аж надто переймається життєвим успіхом. 
Варто зазначити, що юнаки і дівчата часто плутають шлях до 
благополуччя з його атрибутами, тобто, з речами, що зазвичай 
асоціюються з високим статусом. Як правило, це одяг, взуття, 
високотехнологічні ґаджети тощо. Вони думають, що ці регалії 
розкішного життя зроблять їх щасливими. Підліткам треба розуміти, що 
тільки мріями і бесідами вони не досягнуть того, на що могли 
сподіватись. Перегляд соціальних мереж і репости знаменитих людей не 
зроблять їх ближчими до самореалізації. Важливим є позитивне 
ставлення до життя, а не лише позитивна самооцінка. Для успішного 
позитивного життя варто визначити його пріоритети. Якщо ми 
дотримуватимемося своїх пріоритетів, життя наше буде наповнено 
змістом. Щоб жити позитивно, потрібно жити тут і зараз. Адже живемо 
ми сьогодні й щасливі можемо бути лише сьогодні. Краще щодня, 
підводячи підсумки, згадати, що було гарного за день, і подякувати долі 
за цей подарунок. 

Таким чином, зміст соціально-педагогічної технології формування 
та розвитку життєвих компетентностей здобувачів загальної середньої 
освіти у контексті Нової української школи реалізується у три етапи 
шляхом його соціально-педагогічної підтримки та супроводу. 

Соціально-педагогічний експеримент тривав один рік (з січня 2018 
року по січень 2019 року). Він передбачав три взаємопов’язаних етапи, 
загальною метою яких стало соціально-педагогічна підтримка процесу 
формування життєвих компетентностей школярів. 

Перший етап формувального експерименту передбачає формування 
та розвиток в учнів самосвідомості. Фундаментальною умовою 
розвитку інтегральних характеристик особистості є усвідомлення нею 
необхідності зміни, перетворення свого внутрішнього світу й пошук 
нових можливостей самоздійснення у власній діяльності, За 
С. Рубінштейном, проблема самосвідомості є, перш за все, проблемою 
визначення свого способу життя. Ми відразу організували роботу 
Соціально-педагогічного центру «Зрозумілий, прийнятий, визнаний».  
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На виховних годинах ми провели психологічний тренінг 
усвідомлення (Грачева, 2003, с. 18-23), який допомагає вирішувати 
експериментальні завдання першого етапу: дати можливість 
старшокласникам усвідомити їхні потенційні можливості й зрозуміти, що 
все в цьому житті залежить лише від них, від їхнього бажання бути 
щасливою й потрібною людиною. За допомогою технік особистого 
тайм-менеджменту учні вчилися організовувати й управляти власним 
часом таким чином, щоб його проводження було максимально 
ефективним і продуктивним. У результаті активної участі у практикумах 
«Життя у стилі фітнес» школярі зрозуміли, що життя у такому стилі – 
це не просто виконання фізичних вправ, навіть, на регулярній основі й не 
відмова від їжі після вісімнадцятої години. Це реорганізація власного 
життя таким чином, щоб відчувати себе якомога краще в усіх аспектах, 
бути повним сил і енергії від початку дня до його завершення. Завданням 
індивідуальних і групових занять та консультацій було формування в 
старшокласників готовності самостійно вирішувати їхні різноманітні 
проблеми, тобто, формування «внутрішньої активності», коли вони 
навчаються вирішувати власні проблеми без сторонньої допомоги. 
Інакше кажучи, ми формували морально-вольову основу 
самовизначення, яка позитивно впливає на подолання криз становлення 
суб’єкта, які, до речі, неминучі. Метою ділової гри «Лідер» стало 
формування активної життєвої позиції, підвищенні рівня самосвідомості 
старшокласників, активізації їхніх потенційних можливостей до 
саморозвитку, якісного перетворення свого внутрішнього світу (Мітіна, 
2003, с. 317-319). Спеціально організовану дискусію «Чи потрібен тобі 
успіх у житті?» було використано з метою актуалізації значимої для нас 
проблеми: неоднозначних питань ціннісно-смислового самовизначення 
на сучасному ринку праці, а також інших питань соціально 
самовизначення.  

Для вирішення другого завдання (другий етап формувального 
експерименту) – формування та розвитку відповідальності, тобто, 
формування вмінь робити вибір і приймати рішення діяти – ми 
запропонували учням підготувати проект «Мій життєвий шлях – крок 
за кроком». Важливою умовою розвитку відповідальності в юнаків і 
дівчат є вдосконалення їхньої діяльності, задоволення в ній основних 
особистісних потреб у самоствердженні, самовизначенні та 
самореалізації. Почуття відповідальності – це не просто зворотна сторона 
безвідповідальності, це величезна сфера, яка містить потенціал і 
стверджує право на існування різних поглядів (Тернопільська, 2004, 
с. 129). З метою формування та розвитку відповідальності у школярів, 
учнів було розподілено на групи. За кожною групою закріпили вчителя, 
завданням якого було за потребою допомогти учневі в підготовці 
проекту соціально-професійного зростання особистості в межах 
актуального та потенційного майбутнього «Мій життєвий шлях – крок за 
кроком». Зазначимо, що на цьому етапі важливе значення відіграють 
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уміння школяра працювати самостійно. Проект розробляє кожен 
індивідуально, тому що в ньому відображено саме його життєвий шлях. 
Ми модифікували технологічну схему проектування й презентації 
проекту В. Матвієвського, яку запропонували учням для орієнтиру під 
час роботи над проектом. Інформування про стан виконання проекту 
відбувалося у формі засідання експертів, де вчителі звітували про хід 
підготовки проекту та розповідали про труднощі, з якими стикаються 
учні. Виходячи з того, що проектуванням учні займалися в основному 
вдома, батьки отримали завдання вести карту спостережень. 

Й, нарешті, для вирішення останнього завдання (третій етап 
експерименту) – оволодіння вміннями й навичками впевненої поведінки, 
набуття культури поваги однієї людини до іншої; закріплення реальної 
здатності діяти для досягнення мети, тобто, формування та розвиток 
асертивності – ми організували #Стартапопціямійвибір, загальним 
гаслом якого є «Твоє рішення – твій успіх!».  

Не порушуючи логіки викладу матеріалу, конкретизуємо 
смисловий зміст асертивності як інтегральної якості соціально-успішної 
людини. Асертивна поведінка передбачає, що людина знає, чого вона 
хоче й чого не хоче в конкретній ситуації. Асертивність як якість 
особистості визначає не лише особливості поведінки, а й адекватний 
емоційний стан. Вона тісно переплетена з упевненою соціальною 
поведінкою. Соціальна поведінка – це спосіб здійснення життєдіяльності 
особистості чи групи людей.  

Презентація проекту проходила в кілька етапів протягом тижня 
(залежно від кількості учнів, але за один раз не більше п’яти), час для 
презентації – тридцять – сорок хвилин. Для ефективності роботи учням 
було запропоновано скористатися алгоритмом підготовки презентації, 
власне презентації та аналізу презентації (Матвієвський, 2001, с. 24). 

Кожен з учнів презентував свою роботу великій аудиторії, яка 
складалася зі школярів, педагогічного колективу, батьків, представників 
різних виробничих підприємств та організацій, викладачів закладів вищої 
освіти різних рівнів акредитації. У процесі презентації відбувається 
реалізація таких значимих для старшокласника характеристик, як 
необхідність відстояти власну думку, свої цілі й інтереси, необхідність 
творчої мобілізації власних сил.  

На наступному тижні в три етапи було проведено круглий стіл, на 
якому відбулося обговорення кожної окремої презентації. Слово було 
надано кожному учневі: вони ділилися своїми враженнями, 
розмірковували над тим, що вдалося, а що ні. Для нас було несподіваним, 
що учні відкрито заявляли про свої успіхи та про труднощі, з якими вони 
стикнулися під час підготовки проекту та його презентації. Зі своїми 
враженнями й пропозиціями виступили соціальний педагог, психолог, 
учителі та батьки. Соціальний педагог, зокрема, зауважив, що сильна 
мотивація на успіх і висока готовність до ризику приводить до того, що з 
такими людьми рідше трапляються негаразди. Старшокласники 
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знаходяться на етапі переходу до нової соціальної ролі, життя за новими 
нормами та правилами, прийняття нового соціального статусу, який 
вимагає підвищеного почуття відповідальності, засвоєння усталених 
традицій, групової культури. Соціальна адаптація, тим самим, стає одним 
із механізмів взаємодії, соціалізації особистості молодих людей. 
Експериментатор, резюмуючи, сказав, що ніяку людину, в принципі, 
нічому навчити не можна, якщо вона того сама не захоче. Управляти 
пізнавальним і самоосвітнім процесом – це значить перш за все 
спрямовувати, допомагати, виправляти на основі чіткого планування, 
організації й контролю цього процесу в цілому.  

Наприкінці обговорення всі зійшлися на думці, що складно бути 
впевненим, триматися гідно на публіці, але впевненість у собі, у 
досягненні бажаного результату – чи не найголовніша характеристика 
сучасної успішної особистості. 

Як загальний підсумок експериментальної роботи нами було 
проведено святкову тематичну дискотеку «В добру путь!» Соціальний 
педагог у перервах між приємними музичними композиціями 
спілкувався зі старшокласниками у формі питання-відповіді. Питання 
передбачали однослівну відповідь. Прикладом такого діалогу є: «Чи 
згодні Ви з тим, що кожна людина вільна у своєму професійному й, 
узагалі, життєвому виборі?» – «Так!», «Щастя людини полягає в тому, 
щоб любити робите те, що вона повинна робити?» – «Так!». Закінчилася 
дискотека святковим феєрверком. 

Отож, у результаті упровадження розробленої соціально-
педагогічної технології формування та розвитку життєвих 
компетентностей здобувачів загальної середньої освіти у контексті Нової 
української школи у школярів: сформовано навички усвідомлення себе в 
кожному з трьох просторів життєдіяльності: у системі своєї діяльності, у 
системі спілкування й у системі власної особистості; започатковано 
розвиток відповідальності в юнаків і дівчат як вдосконалення їхньої 
діяльності, задоволення в ній основних особистісних потреб у 
самоствердженні, самовизначенні та самореалізації; відпрацьовано 
вміння здійснювати самостійний, усвідомлений вибір на основі 
всебічного аналізу й прийняття за нього відповідальності. 

Перевірка ефективності соціально-педагогічної технології 
формування життєвих компетентностей здобувачів загальної середньої 
освіти у контексті Нової української школи є заключним етапом нашої 
дослідницької роботи. 

До дослідно-експериментальної роботи було залучено учнів 
дев’ятих – одинадцятих класів Підгорівської ЗОШ І-ІІІ ст. та Бутівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Старобільського району Луганської області.  

Загальна вибіркова сукупність становить 101 особу. Вона 
складалася з низки окремих вибірок. Першу вибіркову сукупність (52 ос.) 
складають учні дев’ятих – одинадцятих класів Підгорівської ЗОШ  
І-ІІІ ст., які не брали участі в дослідно-експериментальній роботі, але 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (324), 2019  
 

 

58

яких двічі (до початку й наприкінці дослідної роботи) було опитано за 
розробленою нами методикою. Ця сукупність складала контрольну 
групу. Друга вибіркова сукупність становила 49 учня дев’ятих – 
одинадцятих класів Бутівської ЗОШ І-ІІІ ст., які брали участь у 
різноманітних видах і формах дослідно-педагогічної роботи. Ця 
сукупність складала експериментальну групу. 

Діагностуючи сформованість життєвих компетентностей у 
школярів за першим – когнітивно-операційним – критерієм 
(самоусвідомлення), нам необхідно визначити, чи здатні молоді люди до 
самоаналізу й аналізу суб’єктивних чинників та об’єктивних умов 
успішної адаптації особистості в сучасному світі. 

Саме тому ми вирішили можливим звернутися до показників, які 
відображають самооцінку чинників, що визначають життєвий успіх молодої 
людини. Одержані дані після статистичної обробки наведено у табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 
Самооцінка чинників, що визначають життєвий успіх  

молодої людини 

№ Чинники успіху 
Контрольна група 

Експериментальна  
група 

рангове 
місце 

% 
рангове 
місце 

% 

1. Матеріальне забезпечення та зв’язки 
батьків 

7 30,1 7 31,2 

2. Високий рівень освіти, 
професіоналізм 

1 98,3 1 97,8 

3. Гнучкість, уміння пристосовуватися 
до змін 

4 73,7 6 36,1 

4. Віра в себе, прагнення досягти 
якомога більшого в житті 

2 95,9 4 71,9 

5. Уміння «грати без правил», 
використовуючи всі засоби для 
досягнення особистого успіху 

8 13,2 8 12,2 

6. Чіткі життєві орієнтири, усвідомлені 
цілі  

3 81,2 2 94,2 

7. Почуття відповідальності, 
вимогливості до себе 

5 60,7 3 83,1 

8. Вольові якості, уміння 
підпорядковувати собі обставини 

6 33,2 5 57,3 

9. Інше 9 3,4 9 3,6 

 
Змістовний аналіз одержаних емпіричних даних доводить, що для 

більшості старшокласників КГ та ЕГ, як і до експерименту, провідним 
чинником, що визначає життєвий успіх, залишається високий рівень 
освіти, професіоналізм (І рангове місце). У подальшій самооцінці 
чинників, що визначають життєвий успіх, у КГ показники не змінилися, 
проте спостерігаємо зсув життєвих пріоритетів успіху в ЕГ. На другому 
ранговому місці знаходиться такий чинник, як чіткі життєві орієнтири, 
усвідомлені цілі. У першу п’ятірку також включено: почуття 
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відповідальності, вимогливості до себе (ІІІ); віра в себе, прагнення 
досягти якомога більшого в житті (ІV); вольові якості, уміння 
підпорядковувати собі обставини (V). На певні зміни в ціннісних 
пріоритетах експериментальної групи, імовірно, вплинула наша 
соціально-педагогічна робота. В експерименті багато уваги було 
присвячено формуванню та розвитку самосвідомості й акцентовано на 
тому, що успіх у більшості випадків залежить від самої людини. 

Проаналізувавши дані табл. 1.2, спостерігаємо, що, як і до 
експерименту, старшокласники КГ й ЕГ пов’язують відповідальність 
(поведінковий критерій) з: наполегливістю в досягненні мети (I), 
самостійністю в прийнятті рішень (II), готовністю відповідати за 
наслідки власних дій (III), цілеспрямованістю (IV) та відповідальним 
ставленням до справи (V). Таке розміщення якостей ще раз підтверджує 
ідею, що розвиток і вдосконалення відповідальності набуває особливого 
значення в юнацькому віці під час розв’язання юнаками й дівчатами 
проблем життєвого самовизначення. На цю обставину ми спиралися в 
експериментальному дослідженні. 

Далі відповіді різняться. У наступну п’ятірку в ЕГ включили: 
громадську активність, здатність особистості до співпереживання, уміння 
підкорити особисті інтереси суспільним, вірність у виконанні обов’язку, 
єдність слова й дій. Тобто, учні ЕГ розуміють, що відповідальність – це 
не управління й контроль, не здатність примушувати себе та інших 
робити те, чого ми бажаємо. Це усвідомлення того, що ви завжди готові 
нести відповідальність перед собою за те, як ви сприймаєте життєві 
ситуації, що думаєте й відчуваєте, як реагуєте на обставини й на наслідки 
своїх дій. Як і було попередньо заплановано, в експерименті ми робили 
акцент на формуванні емпатії, і ця робота принесла свої результати: 
здатність особистості до співпереживання перемістилася з 
вісімнадцятого рангового місця на сьоме, чуйність до чужого болю – з 
дев’ятнадцятого на одинадцяте.  

Таблиця 1.2 
Відображення характеристики відповідальності старшокласниками 

№ Якості 

Контрольна 
група 

Експериментальна 
група 

Рангове
Місце 

Середній
бал 

Рангове 
місце 

Середній 
бал 

1. Громадська активність 10 1,64 6 3,35 
2. Наполегливість у досягненні мети 1 3,99 1 4,00 
3. Відповідальне ставлення до справи 5 3,59 5 3,56 
4. Самостійність у прийнятті рішення  2 3.91 2 3,92 
5. Вірність у виконанні обов’язку 17 1,09 9 2,07 
6. Готовність відповідати за наслідки 

власних дій 
3 3, 87 3 3.87 

7. Уміння підкорити особисті інтереси 
суспільним 

11 1,44 8 2,54 

8. Ініціативність 8 2.56 16 1,12 
9. Пунктуальність 9 2,02 12 1,42 
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10. Старанність 7 2,57 17 1,08 
11. Самодисципліна 6 3,34 18 0,71 
12. Витримка 20 0,25 13 1,36 
13. Терплячість 12 1,41 19 0,45 
14. Цілеспрямованість 4 3,65 4 3,66 
15. Чесність 13 1,35 14 1,22 
16. Принциповість у критиці недоліків 14 1,26 20 0,24 
17. Єдність слова й дій 15 1,24 10 1,70 
18. Толерантність 16 1,22 15 1,24 
19. Здатність особистості до 

співпереживання 
18 0,73 7 2,48 

20. Чутливість до чужого болю 19 0,41 11 1,44 

 
Останнім блоком емпіричного матеріалу з досліджуваної проблеми 

є виявлення емоційно-вольових якостей (асертивність) учнів закладу 
загальної середньої освіти. Ми повторно вивчили особистісну значущість 
для респондентів цінностей, які характеризують засоби, що обирають 
люди для досягнення цілей життя. Після попереднього опрацювання всі 
показники було зведено в табл. 1.3. 

Таблиця 1.3 
Оцінка характеристик особистості (як цінностей) учнями ЗЗСО 

№ Характеристики КГ ЕГ 
ранг.м. б. ранг.м б. 

1. Високі запити (високі домагання) 13 3,65 16 2,06 
2. Чуйність (турбота) 15 2,25 3 4,86 
3. Вихованість (гарні манери) 5 4,54 4 4,68 
4. Життєрадісність (почуття гумору) 4 4, 67 5 4,54 
5. Ефективність у справах (працьовитість) 9 4,05 14 3,21 
6. Сміливість у відстоюванні власних 

думок, поглядів 
7 4,24 10 3,96 

7. Дисциплінованість 3 4,87 13 3,65 
8. Нетерпимість як недолік у собі та інших 16 2,04 15 2,25 
9. Широта поглядів (уміння зрозуміти 

інший погляд, поважати інші смаки, 
звички) 

12 3,81 6 4,43 

10. Чесність (правдивість, щирість) 1 4,95 12 3,82 
11. Освіченість (широта знань, висока 

загальна культура) 
8 4,21 7 4,26 

12. Самоконтроль (стриманість, 
самодисципліна) 

10 3,95 2 4,90 

13. Терпимість (до поглядів і думок інших 
людей, уміння пробачати іншим їхні 
помилки) 

2 4,89 11 3,91 

14. Тверда воля (уміння наполягати на 
своєму, не відступати перед труднощами) 

11 3,91 9 4,12 

15. Раціоналізм (уміння тверезо й логічно 
мислити, приймати виважені рішення) 

14 3,22 8 4,24 

16. Відповідальність (почуття обов’язку, 
уміння дотримуватися слова) 

6 4,41 1 4,97 
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Відповіді учнів КГ майже не змінилися. Щодо відповідей учнів ЕГ, 
як ми й очікували, спостерігаємо зсув в оцінці характеристик особистості 
(як цінностей). На перше рангове місце старшокласники поставили 
відповідальність. Далі було названо такі характеристики: самоконтроль, 
чуйність, вихованість, життєрадісність. Важливим показником є те, що 
чуйність як характеристику особистості, учні з дванадцятого рангового 
місця перемістили на третє. Значимими характеристиками є також: 
широта поглядів, освіченість, раціоналізм, тверда воля й сміливість у 
відстоюванні власних думок, поглядів (від 4,43 до 3,96 балів). У цілому, 
всі якості особистості, які характеризують соціально-успішну, 
конкурентноспроможну особистість, отримали достатньо високі бали. 
Така картина оцінок підтверджує нашу думку щодо правильного 
розуміння старшокласниками засобів досягнення життєвих цілей. 

Загальний висновок, який можна зробити, полягає в тому, що учні 
експериментальної групи за всіма показниками мають високий та середній 
рівні. На заключному етапі нашого дослідження ми не спостерігаємо 
значних розбіжностей між тим, чого прагнуть старшокласники, і реальною 
здатністю діяти для досягнення мети. Вони мають високий рівень 
готовності й здатності самостійно вирішувати власні проблеми, 
протидіяти тим життєвим умовам, які заважають їм самореалізовуватися.  

Нас приємно вразило, що 73% школярів власне майбутнє 
пов’язують з рідним містом, громадою, регіоном. Тому, якщо дорослі 
зацікавлені у тому, щоб такий людський ресурс розвивав регіон в 
майбутньому, необхідно вже сьогодні створювати сприятливі політичні й 
соціально-економічні умови для молоді. 

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 технологія 

формування життєвих компетентностей здобувачів загальної 
середньої освіти у контексті Нової української школи 

У статті надано характеристику соціально-педагогічній технології 
формування життєвих компетентностей здобувачів загальної середньої 
освіти у контексті Нової української школи. Акцентовано, що майбутнє 
за сучасною учнівською молоддю. Наголошено, зміст соціально-
педагогічної технології формування та розвитку життєвих 
компетентностей здобувачів загальної середньої освіти реалізується у 
три етапи шляхом його соціально-педагогічної підтримки та супроводу. 
Представлено результати формувального експерименту, які доводять, що 
на заключному етапі дослідження не спостерігається значних 
розбіжностей між тим, чого прагнуть старшокласники, і реальною 
здатністю діяти для досягнення мети. Вони мають високий рівень 
готовності й здатності самостійно вирішувати власні проблеми, 
протидіяти тим життєвим умовам, які заважають їм самореалізовуватися.  

Ключові слова: заклад загальної середньої освіти, життєві 
компетентності, самоусвідомлення, відповідальність, асертивність.  

 
Отрощенко Н. Л. Социально-педагогическая технология 

формирования жизненных компетенций соискателей общего 
среднего образования в контексте Новой украинской школы 

В статье охарактеризованы социально-педагогической технологии 
формирования жизненных компетенций соискателей общего среднего 
образования в контексте Новой украинской школы. Акцентировано, что 
будущее за современной учащейся молодежью. Отмечено, содержание 
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социально-педагогической технологии формирования и развития 
жизненных компетентностей соискателей общего среднего образования 
реализуется в три этапа путем его социально-педагогической поддержки 
и сопровождения. Представлены результаты формирующего 
эксперимента, которые доказывают, что на заключительном этапе 
исследования не наблюдается значительных расхождений между тем, 
чего хотят старшеклассники, и реальной способностью действовать для 
достижения цели. Они имеют высокий уровень готовности и 
способности самостоятельно решать собственные проблемы, 
противодействовать тем жизненным условиям, которые мешают им 
самореализовываться. 

Ключевые слова: заведение общего среднего образования, 
жизненные компетентности, самосознания, ответственность, 
ассертивность. 

 
Otroshchenko N. Socio-Pedagogical Technology of the Formation of 

Life Competencies of the Applicants of General Secondary Education in 
the Context of the New Ukrainian School 

The article gives a description of the social-pedagogical technology of 
forming the life competencies of the applicants of general secondary education 
in the context of the New Ukrainian school. Today, the pupils of the ninth and 
eleventh classes of rural schools and small towns need social and pedagogical 
assistance in the formation and development of life skills. It is accentuated that 
the future of modern student youth. It is emphasized that the content of social 
and pedagogical technology of formation and development of life 
competencies of applicants of school is realized in three stages by its social 
and pedagogical support. The results of the molding experiment are presented, 
which prove that at the final stage of the study there is no significant 
difference between what the senior pupils are keen on and the real ability to 
act to achieve the goal. They have a high level of readiness and ability to 
independently solve their own problems, to counteract those living conditions 
that prevent them from self-realizing. At present, the problem of social and 
pedagogical support for adolescents of the third millennium in the context of 
the New Ukrainian School is relevant and requires further research and 
development of effective content and technologies for the formation of a 
person of a new civilization. 

Key words: school, vital competency, self-awareness, responsibility, 
assertiveness. 
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ІНТЕРНЕТ-ЗАЛЕЖНІСТЬ У ЮНАЦТВА ЯК ОБ’ЄКТ 
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ 

 
Активне впровадження й використання інформаційно-комунікаційних 

технологій, зокрема Інтернету, як могутнього інформаційного джерела в 
умовах всесвітньої глобалізації, суттєво впливає не тільки на характер 
суспільного виробництва, а й змінює людство в цілому. Інтернет привертає 
увагу широкого загалу населення різного віку, освітнього рівня, соціального 
статусу, етнічного походження та віросповідання. Він впливає на їхній 
спосіб життя й потреби, на систему життєвих цінностей та ідеалів. 
Найбільш підвладні цьому впливу індивіди юнацького віку, які знаходяться 
на межі переходу від дитячих цінностей і поглядів до дорослого 
світосприйняття. Відсутність зовнішнього контролю у використанні 
Інтернету та нестійкість ціннісних орієнтацій юні перетворює його на 
загрозу гармонійному розвитку та здоров’ю нового покоління. Зважаючи на 
це, проблема Інтернет-залежності все більше викликає зацікавленість 
педагогів, представників психологічної служби в закладах освіти, діячів 
влади й науковців у багатьох країнах світу й спонукає до більш 
фундаментального дослідження й пошуку комплексу профілактичних і 
корекційних заходів. В Україні питання Інтернет-залежності молодої 
генерації розглядається головним чином як постановка проблеми, на 
відміну від зарубіжних досліджень, які вже вдосконалюють методи й форми 
профілактики цього явища. Також для вітчизняних досліджень 
притаманний розгляд феномену здебільшого з позиції психології, 
медицини, права, у той час, коли найбільше Інтернет-залежність торкається 
соціального оточення й спотворює соціальний розвиток особистості в 
соціумі, що є об’єктом досліджень соціальної педагогіки. Соціально-
педагогічна профілактика об’єктивно має необхідні інструменти для 
підтримання позитивного впливу віртуального світу Інтернет і мінімізації 
негативного для повноцінного соціального виховання в юнацькому віці в 
умовах інформаційного суспільства, хоча вивчена сьогодні недостатньо. 

Загальні закономірності психічних особливостей розвитку юнацького 
віку та проблеми періодизації висвітлені в працях Е. Еріксона, І. Кона, 
Л. Виготського, Л. Божовича та ін. Серед сучасних дослідників різних 
аспектів формування особи юнацького віку слід відзначити: І. Пампуру, яка 
вивчає особливості особистісного самовизначення; В. Хоронжука – 
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досліджує психолого-педагогічні особливості старшокласників; 
Ю. Шайгородського – приділяє увагу дослідженню зміни цінностей в 
умовах інформаційного суспільства. Інтернет-залежність та особливості 
комунікації в Інтернет-середовищі розглянуті в сучасних дослідженнях 
О. Білоуса, О. Каткова, І. Кужеля, А. Рижанової, О. Шапіра. Профілактика в 
галузі соціальної педагогіки є предметом досліджень в О. Безпалько, 
М. Галагузової, Н. Грінченко, Н. Заверико, І. Звєрєвої, С. Харченка та ін.; 
соціально-педагогічна профілактика відхилень та подолання проявів 
девіантної поведінки в юнацькому віці в працях Л. Вольнової, М. Фіцули, 
І. Фурманова. Питанню комп’ютерної й ігрової залежності в Інтернеті в юні 
присвячені дослідження К. Аймедова, Т. Бальбот, Л. Юр’євої. Однак, попри 
помітну зацікавленість науковців до кожної з вищезазначених проблем, 
питання соціально-педагогічної профілактики Інтернет-залежності в 
юнацькому віці залишається недостатньо дослідженим як у теоретичному, 
так і в практичному аспектах. 

Метою статті є, на підставі узагальнення ключових психофізичних 
новоутворень у юнацькому віці, які впливають на формування Інтернет-
залежності, обґрунтувати доцільність й ефективність саме соціально-
педагогічної профілактики цього негативного соціального явища в юні. 
Для цього в публікації використано теоретичні методи: аналіз 
зарубіжних і вітчизняних літературних джерел (психологічного, 
соціологічного, соціально-педагогічного змісту), метод систематизації, 
порівняння й узагальнення. 

Протягом багатьох десятиріч вчені працювали над теоріями 
періодизації людського життя й розвитку, розширюючи чи звужуючи 
межі кожного з етапів. Спираючись на теорії Л. Виготського, Е. Еріксона 
й сучасні напрацювання О. Бедлінського, враховуємо «біологічне 
начало» (фізичні перебудови протягом життя) та соціальну ситуацію 
розвитку, і визначаємо юнацький вік межами «ранньої юності 15-16 та 
дорослості 17-18 років» (Бедлінський, 2011; Эриксон, 1996). Зважаючи на 
тенденцію акселерації дітей та інтенсивні видозміни організму, слід 
відзначити більш швидке статеве дозрівання й наближеність до рівня 
сформованої дорослої людини в юнаків і дівчат. Такі фізіологічні 
перетворення пояснюють процес якісних змін усіх показників психічної 
діяльності (надмірна чутливість і ступінь реагування нервової системи до 
зовнішніх впливів оточення, імпульсивність і підвищений рівень 
тривожності тощо), які є першоосновою становлення особи юнацького 
віку (Павелків, 2015; Эриксон, 1996). Основними психічними 
новоутвореннями в юнацькому віці, які є визначальними в нашому 
дослідженні виступають: розвиток рефлексії як усвідомленого процесу 
самопізнання й подальший процес видозміни почуттів через аналіз 
власної поведінки та станів (Козирєв, 2012; Мирошниченко, 2014); 
ідентичність, як цілісна характеристика індивідуалізації, а саме – 
відчуття самостійності, власної ініціативності й компетентності 
(Козирєв, 2012; Іванків, 2015), а також приналежності до соціальної 
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групи (Павелків, 2015); особистісне самовизначення (Пампура, 2009); 
внутрішня позиція дорослого (Доскач, 2011); зміни ціннісних орієнтацій 
через свідоме засвоєння соціальних норм і правил взаємовідносин 
(Вартанова, 2016) і через нав’язування соціальними мережами, як 
агентами соціалізації сучасної молоді (Галіч, 2014); самоактуалізація 
(Пампура, 2009; Спиця-Оріщенко, 2016); самопрезентація 
(Щекотуров, 2012; Галіч, 2014) і самореалізація в різних видах діяльності 
(Лещук, 2012). Слід звернути увагу на вікові видозміни соціальних 
страхів, які також виступають складовими загальної структури 
особистості юнацького віку й визначають її місце в соціальному 
середовищі (Прилутская). В. Гузенко дослідив, що провідними страхами 
в юнацькому віці є: страх втратити сім’ю, любов близької або дорогої 
людини, друзів; страх утратити гроші й контроль над власним життям; 
страх невдачі (опинитися гірше за інших); страх показатися не таким, як 
усі; страх почервоніти; страх відмови в проханні іншим (Гузенко, 2009).  

Погоджуємося з думкою Е. Еріксона, що ключовими об’єктами в 
структурі соціальних відносин виступають групи ровесників, а 
результатом прогресивного розвитку в цих взаємовідносинах виступає 
самовизначення, відданість і вірність (Эриксон, 1996). Соціальна 
ситуація розвитку для особи юнацького віку зумовлена його підготовкою 
до вступу в самостійне життя: вибір свого шляху, професії; визначення 
подальших перспектив і ціннісних пріоритетів (Козирєв, 2012; 
Іванків, 2015; Вартанова, 2016). На нашу думку, ці кроки спрямовані на 
побудову повноцінного майбутнього й можливість максимально 
реалізувати власний потенціал, перш за все, у професійній сфері, у 
громадському житті та в сімейних стосунках.  

Із середини 90-х років минулого століття світ став свідком великих 
інформаційно-технологічних, соціально-економічних і політичних 
перетворень, що віддзеркалились не лише на матеріальному становищі 
основної більшості сімей, а й на можливості реалізації ними своєї головної 
задачі – вихованні молодого покоління. Процеси глобалізації нової доби 
мають значний вплив на соціальний розвиток людини. Вони є не лише 
проекцією внутрішніх соціокультурних умов, що панують в окремій країні, 
а й сублімують зміну норм цілого світу (Рижанова, 2009). Вплив суспільства 
на сімейні цінності та сімейний устрій відбувається через засоби масової 
комунікації (ЗМК): зросла велика кількість передач, які пропагують вільні 
стосунки та трансформацію типових ролей жінки і чоловіка; у фільмах 
видозмінюються стосунки з дорослими, наприклад, з’являється 
поблажливо-зневажливий відтінок характеру спілкування з боку юні, які 
почувають себе розкутими в присутності та в розмові зі значно дорослими 
людьми, іноді навіть проявляють деяку зверхність (Шайгородський, 2009) і 
надмірну впевненість у собі, коли розмова йде про інформаційно-
технологічні тенденції чи інновації; з’являються теледебати, де 
обговорюються явища, які раніше були невідомі, або приховувалися чи 
навіть зневажалися в нашому суспільстві, оскільки не відповідали нормам і 
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принципам тодішнього суспільного устрою: нетрадиційні шлюби; 
«childfree» (від англ. – вільний від дітей) – свідома відмова від народження 
дітей у шлюбі; збільшення кількості розлучень і скорочення тривалості 
подружніх стосунків; безвідповідальне ставлення молоді до зміни 
сексуальних партнерів. Крім цього для України характерні зміни: падіння 
життєвого рівня; масове безробіття, спричинене тотальним закриттям 
великих підприємств і заводів; зміна усталених цінностей без належної 
заміни їх новими, що призвели до деформації емоційного комфорту, 
послаблення моральних норм, поширення хибних ідеалів (Лавріненко, 2014; 
Рижанова, 2009; Шайгородський, 2009). Подібний соціальний та емоційний 
стани, а також постійне перебування в полоні інформаційного 
перенасичення стало причиною появи нового психічного стану в юнацтва, 
що робить їх більш уразливими до видозмін особистості та виникнення 
девіацій, зокрема адиктивних проявів. 

«Залежність» – термін міжгалузевого застосування. У широкому 
значенні поняття він означає підпорядкованість іншим (іншому) при 
відсутності самостійності, свободи власного вибору (Ушаков, 1960). 
Психологи підкреслюють наявність відчуття задоволення від стану адикції 
(Крисько, 2003; Психологическая энциклопедия, 2003), а медики 
(Червяк, 2012) акцентують увагу на фізичних видозмінах у людини. Термін 
«Інтернет-залежність» позначається визначеннями: нав’язливе бажання 
увійти в Інтернет, знаходячись у режимі офлайн, і неспроможність вийти з 
Інтернету, перебуваючи в режимі онлайн (Goldberg, 1995); «патологічне 
використання Інтернету» у контексті залежності користувачів від азартних 
ігор (Young, 1998). М. Гріффітс стверджує, що більшість цих людей не є 
«наркоманами в Інтернеті», а просто користуються Інтернетом як 
медіатором, засобом для розпалювання інших адикцій (Griffiths, 2000). 
Зважаючи на це, у своєму дослідженні спираємося на вже існуючі 
визначення. Зарубіжними вченими виділені загальні етапи формування 
Інтернет-залежності людини (Young, 1998), проте, на наш погляд, 
характерним для юнацтва є те, що, для не до кінця сформованого організму, 
цей процес відбувається наче в прискореному режимі: від першої спроби, 
коли відчуваєш інтерес та миттєву психічну сатисфакцію з почуттям 
полегшення будь-яких життєвих переживань, до моменту перевороту 
власного життя зі зміною його способу та повного контролю з боку 
залежного фактору. Перехідні етапи формування адикції полягають у 
систематичному зверненні до цього способу дії та як наслідок – до 
патологічного звикання (Suissa, 2013). Узагальнюючи дослідження К. Янг 
(Young, 1998) і враховуючи психофізичні особливості юнацького віку, слід 
виокремити чинники, що зумовлюють виникнення Інтернет-залежності: 
труднощі в спілкуванні й налагодженні міжособистісних зв’язків із 
однолітками; висока мотивація досягнень, яка не реалізується у реальному 
соціальному середовищі; занижена або неадекватна самооцінка; 
невпевненість у своїх силах та в собі; проблеми в сімейних стосунках; 
емоційна нестабільність; неуспішність у навчанні; внутрішній конфлікт 
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особистості між тим, ким вона є в реальному житті й тим образом, яким 
представляє себе у віртуальному просторі. Беручи до уваги наявність п’яти 
видів Інтернет-залежності (Young, 1998), найбільш привабливими у 
віртуальному просторі для юнацького віку виступають кібер-ігри, які за 
своїм змістом зазвичай відображають потреби особи, чи вже набутий 
соціальний досвід (Аймедов, 2012) і віртуальні соціальні мережі 
(Young, 1998; Orzack, 1998). Численні платформи для спілкування 
уособлюють неформальні об’єднання, різновиди субкультур, у яких 
знаходяться люди (користувачі), пов’язані спільними інтересами, 
цінностями, мотивами. Ці групи створюються задля задоволення власних 
потреб, презентації образів «реального Я» і подолання протиріччя зі своїм 
«публічним Я» (Лавріненко, 2014). У суб’єктів соціальної взаємодії в 
Інтернеті є можливість самореалізуватися в системі соціальних зв’язків, яка 
не втілюється в реальному житті. 

На шляху подолання проблеми Інтернет-залежності вчені 
розробляють різні підходи до її вирішення: медико-соціальна 
реабілітація у відповідних медичних закладах (Катков, 2012; 
Orzack, 1998) і психофармакологічне лікування (Young, 1998; 
Аймедов, 2012); створення відповідної нормативно-законодавчої бази 
для регулювання проблеми Інтернет-залежності й патологічного 
використання комп’ютера молодим поколінням (Білоус, 2014; Щеліна, 
Маслова, 2018); психологічна діагностика та психокорекція адиктивного 
стану Інтернет-залежної людини (Young, 1998; Юр’єва, Бальбот, 2006). 

Профілактику Інтернет-залежності розглядають з позиції соціології 
(так само як і в медицині) здебільшого як систему державних, 
соціальних, медичних заходів, спрямованих на забезпечення високого 
рівня здоров’я та попередження хвороби (Петровський, 1983), а також 
попередження асоціальних явищ і розладів (Крисько, 2003). Проте, 
вирішуючи проблему успішної профілактики залежності від Інтернету в 
юнацькому віці, слід звернути увагу на те, що віртуальний простір є 
складним і багатогранним (його вплив на психічні й соціальні 
особливості юнаків і дівчат може бути як позитивним, так і негативним у 
відповідності до соціалізуючих можливостей безконтрольного 
комп’ютерного середовища) і тому, як відзначала О. Фаблінова, 
механізми регулювання Інтернет-поведінки потребують як зовнішніх 
(соціальних), так і внутрішніх (індивідуальних) зусиль (Фаблінова, 2017). 
Профілактика (від грец. – попередження) – комплекс попередніх заходів 
для недопущення чого-небудь (Крисько, 2003). Соціальна профілактика 
виступає одним із напрямів реалізації соціальної політики держави й 
передбачає здійснення діяльності закладів освіти, соціальної роботи 
культурних установ, ЗМК тощо, з метою впровадження законодавчих 
актів держави, направлених на локалізацію негативних явищ у 
соціальному середовищі й гармонізацію життя людей (Звєрєва, 2008). 
Соціально-педагогічна профілактика передбачає попередження 
негативних відхилень у процесі соціалізації людини. Відповідно до 
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змісту соціально-виховної парадигми, яка існує у відповідності до 
зв’язків соціальної педагогіки з методологією інших наук та їх наукових 
парадигм (педагогічна, соціологічна, соціальна робота) та спираючись на 
системний, соціальний і діяльнісний підходи, виділяємо сутність 
соціально-педагогічної діяльності як триєдність соціальних процесів, що 
відбуваються в різноманітних інститутах соціуму на різних рівнях 
взаємодії. Ця діяльність полягає у впливові на: 1) суб’єкта (через 
безпосередню взаємодію) та його соціальний розвиток, з метою 
формування в нього позиції активного перетворювача власного 
соціального оточення у відповідності до особистих потреб і запитів; 
2) соціальне середовище (через безпосередню взаємодію), яке завдяки 
соціально-педагогічним методам (тобто педагогізацію), має створювати 
належні умови для суб’єктів соціальних відносин; 3) налагодити 
опосередковану суб’єкт-суб’єктну взаємодію соціального середовища й 
суб’єкта (опосередкований вплив) та контрольований процес соціального 
виховання, яке передбачає включення людини в соціум, а також вплив на 
соціальне середовище задля його перетворення для гармонійного 
розвитку суб’єкта виховного впливу (Рижанова, 2004). Зважаючи на це, 
соціально-педагогічна профілактика Інтернет-залежності в юні, як один 
із напрямів соціально-педагогічної діяльності, має ґрунтуватися на 
своєчасному попередженні негативних факторів сучасного 
інформаційного суспільства, що зумовлюють відхилення в соціальному 
розвитку юні, а також на саме юнацтво, спираючись на позитивні 
новоутворення цього віку, з метою їх успішної адаптації до нових умов 
сьогодення, продуктивній інтеграції в соціальний простір із можливістю 
відтворення глобальних норм і ціннісних орієнтацій та гармонійній 
індивідуалізації молодої особистості. Вона має включати об’єднані 
зусилля різних фахівців на кожному рівні суспільства, окремого регіону, 
макросередовища, окремої соціальної групи Інтернет-залежних, індивіду 
із зазначеною проблемою задля зменшення стихійного впливу 
соціалізації й підсилення відносно-спрямованої та соціально-
контрольованої, а саме: створення позитивного мікросередовища; 
налагодження взаємодії між батьками і дітьми; інформування населення 
про проблему й активне залучення закладів освіти, оскільки школа, як 
один із основних інститутів соціалізації, дозволяє визначити ступінь 
адаптації дитини до вимог суспільства в цілому та в певній віковій групі 
зокрема й, разом з цим, допомогти дитині не розчинитися в просторі 
соціуму, а зберегти та зміцнити власну особистість і творчий потенціал. 
Усі ці дії мають бути спрямовані на підтримку соціального розвитку юні 
в умовах інформаційного суспільства як цілісного гармонійного 
формування суб’єкта соціальних відносин.  

На підставі викладеного матеріалу, вбачаємо перспективним 
напрямом подальшого дослідження – вивчення особливостей соціально-
педагогічної профілактики залежності від соціальних мереж у юнацтва.  
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Потьомкіна Н. З. Інтернет-залежність у юнацтва як об’єкт 

соціально-педагогічної профілактики 
У статті узагальнені ключові психофізичні новоутворення 

юнацького віку, які впливають на формування Інтернет-залежності, як 
негативного соціального феномену в часи глобальних інформаційно-
технологічних змін українського суспільства. Відзначена специфіка 
соціально-педагогічної діяльності в контексті соціально-виховної 
парадигми соціальної педагогіки. На підставі виявлених особливостей 
зазначеного вікового періоду обґрунтована доцільність та ефективність 
соціально-педагогічної профілактики Інтернет-залежності у юні  

Ключові слова: юнацький вік, Інтернет-залежність, соціально-
педагогічна профілактика Інтернет-залежності юні. 
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Потёмкина Н. З. Интернет-зависимость в юношестве как 
объект социально-педагогической профилактики 

В статье обобщены ключевые психофизические новообразования 
юношеского возраста, которые влияют на формирование Интернет-
зависимости, как негативного социального феномена в эпоху глобальных 
информационно-технологических изменений украинского общества. 
Отмечена специфика социально-педагогической деятельности в 
контексте социально-воспитательной парадигмы социальной педагогики. 
На основании выявленных особенностей данного возрастного периода 
обоснована целесообразность и эффективность социально-
педагогической профилактики Интернет-зависимости в юношестве. 

Ключевые слова: юношеский возраст, Интернет-зависимость, 
социально-педагогическая профилактика Интернет-зависимости в 
юношестве. 

 
Potomkina N. Adolescentes’ Internet Addiction as Socio-Pedagogic 

Prevention Object 
The article summarizes the key adolescentes’ psychophysical neoplasms 

that influence formation of Internet addiction. The author argues that 
adolescentes’ Internet addiction is a negative social phenomenon which still 
are being neglected by Ukrainian researchers. It was also mentioned that the 
most assuming subtypes of Internet addiction (among five general subtypes 
which are based on the most problematic types of online applications) for 
young people are gambling or online computer games and social networking 
site addiction. The issues of social interaction on the Internet have the 
opportunity to adolescences for self-realization in the system of social ties, 
which are not embodied in a real life. European scientists have highlighted the 
general stages of Internet addiction formation, which, in our opinion, reflects 
with high rate on young people. Related studies suggested that the disorder is 
associated with social, academic and family impairment. The main features of 
dependent young people are: preoccupation with the Internet, inability to 
control using, hiding or lying about the behavior, psychological withdrawal, 
and continued use despite the consequences of the behavior. The specific 
features of socio-pedagogical activity in the context of social pedagogy’s 
social-educational paradigm is noted. It has been found that socio-pedagogical 
prevention of Internet addiction in adolescence is expedient and effective if it 
is based on the revealed features of this age period. 

Key words: adolescence, Internet addiction, socio-pedagogical 
prevention of adolescence’s Internet addiction. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ  

В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 
Усі соціальні науки, що досліджують певні складники об’єктивної 

соціальної реальності, залежні від докорінних соціокультурних змін, які 
«змушують» вдосконалювали методологічні основи (змістові та 
інструментальні) цих наук відповідно до «викликів» трансформації 
суспільства. Це стосується і соціальної педагогіки, яка досліджуючи 
соціальне виховання суб’єктів соціуму, обґрунтовує соціально-педагогічні 
технології гармонізації взаємокорисного соціального розвитку цих суб’єктів 
та їхнього соціального середовища в умовах визначального 
урізноманітнення та демократизації останнього. Виокремившись з 
педагогіки в індустріальну добу вона вирішувала проблеми зміцнення 
позитивного та мінімізації негативного впливу соціалізації капіталістичного 
суспільства для урівноваження соціальністю зростаючої актуальності 
індивідуальності в традиційних (сімейний, етнічний, … громадянський) 
соціумах. Провідні її теоретично-змістові основи ґрунтувалися на 
філософських, соціологічних, психологічних та загально-педагогічних 
концептах, а методологічно-інструментальні – на діалектичному, 
історичному, системному, діяльнісному тощо підходах. Становлення 
інформаційної цивілізації висуває завдання не лише збереження двоїстої 
єдності «індивідуальність-соціальність» соціальних суб’єктів як у 
традиційних, так і в інноваційних (регіонально-світовий, глобальний) 
соціумах, але й гармонізації розвитку подвійної соціальності «реальної-
віртуальної» людини та її середовища. Отже, щоб сприяти розвитку 
соціальності суб’єктів інформаційної доби для становлення інформаційної 
цивілізації людства, відповідного вдосконалення потребують методологічні 
основи соціальної педагогіки. 

Ґрунтовний методологічній аналіз класичної соціальної педагогіки 
здійснив І. Ліпський (Липский, 2004). Тенденції її трансформації в 
інформаційному суспільстві, зокрема і культурологічний підхід 
дослідження соціальної галузі педагогіки, обґрунтовувалися нами в 
докторській дисертації «Розвиток соціальної педагогіки в 
соціокультурному контексті» (Рижанова, 2005). Предметом вивчення у 
кандидатських та докторських дисертаціях стали теоретико-
методологічні засади: системи соціально-педагогічної діяльності зі 
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студентською молоддю у сфері дозвілля в умовах інформаційного 
суспільства (Максимовська, 2015); педагогічних умов соціальної 
адаптації людей похилого віку до інформаційного суспільства в процесі 
соціально-педагогічної роботи в стаціонарних закладах соціального 
обслуговування (Новікова, 2015); системи соціально-педагогічного 
супроводу медіасоціалізації молодших школярів у сучасному 
інформаційному просторі (Тадаєва, 2016); соціально-педагогічного 
супроводу соціалізації іноземних студентів в освітньо-культурному 
середовищі вищого навчального закладу України в умовах 
інформаційного суспільства (Білик. 2016); соціально-педагогічної 
технології розвитку соціальної культури студентської молоді засобами 
анімаційної діяльності в інформаційному суспільстві (Максимовський, 
2018) та інші. Проте методологічні проблеми соціальної педагогіки як 
галузі педагогіки інформаційної доби досліджено недостатньо.  

Метою статті є характеристика методологічних (змістових та 
інструментальних) проблем соціальної педагогіки, що нарощуються з 
розвитком інформаційного суспільства. Використано теоретичні методи: 
аналіз, синтез, узагальнення, систематизація, екстраполяція. 

Як відомо, рівнями методології класичної соціальної педагогіки у 
загальному вигляді є: філософський (закони, принципи, провідні теорії, 
базовий термінологічний апарат наукового пізнання взаєморозвитку 
людини та її соціального середовища); міжгалузевий – особливості 
соціальних (соціологія), культурних (культурологія), психічних 
(психологія) та інших теорій, факторів, чинників, механізмів, агентів, 
засобів тощо взаємозумовленого соціального вдосконалення індивіда та 
його соціумів; галузевий, а саме педагогічний, – педагогічні закони, 
закономірності, принципи, теорії, методи, форми та специфіка виховання 
цінностей, якостей характеру, досвіду поведінки соціальних суб’єктів, 
що забезпечують їх соціальний розвиток та самореалізацію у системі 
соціального середовища, без чого неможливе збереження-зміцнення 
останнього; специфічний – соціально-педагогічний – обґрунтування 
(використовуючи здобутки всіх попередніх рівнів методології): а) теорій 
соціального виховання у різноманітних соціумах, б) розвитку 
соціальності їх суб’єктів та в) соціально-педагогічних технологій для 
гармонізації соціальності суб’єктів соціуму і створення сприятливих для 
цього умов у ньому з метою взаємного підвищення рівня їх соціальної 
динаміки. При цьому якість соціально-педагогічного дослідження 
залежить від широти, глибини та точності (невтручання зміною) 
використання результатів попередніх методологічних рівнів. Наприклад, 
обґрунтовуючи поняття «соціально-педагогічна профілактика» маємо 
виокремлювати загальне саме для цього специфічного виду 
профілактики, не змінюючи сутності міжгалузевого терміну 
«профілактика – попередження, запобігання; забезпечування від чогось, 
охорона від чогось». На жаль, у деяких сучасних (навіть дисертаційних) 
роботах «соціально-педагогічна профілактика» окреслюється через 
поняття і «корекція», і «реабілітація», що демонструє «зазіхання» 
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нижчого рівня методології стосовно вищого та призводить до порушення 
логіки, а значить і якості досліджень у соціальній галузі педагогіки. В 
інших наукових працях цей термін розкривається, зважаючи на 
особливість проблеми (наркотичної, ігрової залежності тощо) та 
психовікову (підлітки, молодь тощо), соціальну (студентська молодь 
тощо) специфічність групи, котрій ця проблема притаманна. Це теж 
«зламує» логіку співвіднесення «універсального» та «одиничного», але 
вже на внутрішньому соціально-педагогічному рівні методології. Проте 
до таких проблем – оволодіння методологією соціально-педагогічного 
пізнання теорії та практики соціального виховання в умовах 
індустріального (оскільки галузь виникла тут) суспільства – додаються 
нові, пов’язані з соціокультурними «викликами» інформаційної доби.  

Сучасні соціально-педагогічні наукові пошуки, безумовно, 
ґрунтуються на тих самих методологічних рівнях, але зважаючи на 
становлення інноваційних видів соціуму (регіональний, глобальний), 
нового рівня свободи-залежності (в першу чергу інформаційної) людини 
і соціального середовища, виникнення віртуального соціального 
простору тощо в культурі інформаційного суспільства, на нашу думку, 
провідною інструментальною базою стає культурологічний підхід, за 
допомогою якого поступово зміняться сутнісні підвалини соціальної 
педагогіки від державно-громадянських до регіонально-глобальних (вищі 
соціальні рівні) за умови подальшої демократизації світового 
співтовариства. Культурологічний підхід забезпечить, з одного боку, 
спрямування змін соціальної педагогіки відповідно до головних 
тенденцій та потреб розвитку культури постіндустріального суспільства, 
уможливлюючи прискорення цього розвитку через підхожу соціальність 
суб’єктів даної доби. З іншого боку, він сприятиме доведенню 
доцільність соціальної галузі педагогіки і в інформаційній цивілізації. 
Нині актуальності, крім культурологічного, набувають інші підходи 
соціально-педагогічних розвідок: аксіологічний («перенесення 
соціальних конфліктів у ціннісну площину»), особистісний («тріумф 
особистості»), акмеологічний (оптимальна соціальна самореалізація 
суб’єктів), соціо-екологічний (запобігання суїциду людства), 
середовищний, інформаційний, синергетичний тощо. Зрозуміло, що 
трансформація змістового складника методології соціальної педагогіки 
залежить від оновлення наук вищих методологічних рівнів, зокрема від 
їхніх соціальних галузей: соціальної філософії, соціальної культурології, 
соціальної антропології, соціальної психології, соціальної економіки 
тощо. Вивчення соціального виховання в інформаційному суспільстві, 
соціальності суб’єктів інформаційної доби, розробка відповідних 
соціально-педагогічних технологій мають основуватися на 
обґрунтованих цими науками: специфіці структури (взаємозв’язків 
елементів) нового типу суспільства, його вимог до людини та інших 
соціальних суб’єктів; особливостях регіонального, глобального соціумів 
та віртуального простору, інноваціях соціалізації в них; факторах, 
чинниках, механізмах, агентах, засобах тощо кіберсоціалізації різних 
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соціальних суб’єктів у глобальному віртуальному просторі, 
регіональному та громадянському інформаційних середовищах; 
специфіці віртуальної соціальності, її перевагах та загрозах реальній 
соціальності людини, групи, суспільства, регіону тощо.  

Оскільки з нарощенням соціокультурних змін у інформаційній 
цивілізації докорінно трансформуватиметься процес соціалізації, то 
оновленні «універсальні» (інструментальні та змістові) методологічні 
основи соціальної педагогіки стануть у нагоді для визначення 
«одиничних» методологічних підстав у розв’язанні проблем соціального 
виховання певних категорій соціальних суб’єктів у змінених соціумах. 
Проте сьогодні соціальні педагоги не мають можливості очікувати 
рівноваги між внутрішніми методологічними рівнями нашої галузі, 
вимушені паралельно вирішувати ці завдання, а іноді навіть 
стимулювати дослідження сучасної теорії соціалізації на міжгалузевому 
рівні. Це потребує високого рівня філософсько-культурологічної 
освіченості та методологічної культури вчених. 

Серед найактуальніших проблем є розробка методологічних основ 
соціально-педагогічного супроводу становлення та розвитку соціальності 
інформаційної доби різноманітних соціальних суб’єктів. Актуалізація 
само соціально-педагогічного супроводу зумовлена інноваційністю 
нових видів соціального виховання – регіонального, глобального, які 
найактивніше «втручаються» через сучасні інформаційно-комунікативні 
технології (ІКТ) в соціальний розвиток людини в сім’ї, нації, державі, 
змінюючи до невпізнанності ці традиційні види соціального виховання. 
Отже, набуття сімейної, етнічної… та громадянської змістових 
соціальності потребують сьогодні соціально-педагогічного захисту, 
соціально-педагогічної допомоги та соціально-педагогічної підтримки їх 
успішного поступового розвитку в суб’єктах соціуму в нетрадиційних 
умовах кіберсоціалізації через організацію, координацію та контроль 
соціального виховання різних соціально-інформаційних середовищ. У 
свою чергу, регіональна та глобальна змістові соціальності індивідів 
потребують соціально-педагогічного супроводу їх впровадження в 
традиційні види соціального виховання, що забезпечить їх поширення 
людством. Отже, соціально-педагогічний супровід, як вид соціально-
педагогічної діяльності в нетрадиційних умовах соціалізації у 
інформаційному суспільстві, стосується всіх соціальних суб’єктів щодо 
становлення та вдосконалення їх соціальності інформаційної доби 
(мотиваційно-ціннісне, емоційно-вольове та поведінкове сходження від 
соціальної суб’єктності через сімейний, етнічний, професійний, 
релігійний… громадянський змістові складники до регіонального і 
глобального). Обґрунтування потребують методологічні основи: 
соціальної адаптації людей похилого віку (за відсутності цього завдання у 
філогенезі) в «культурі нового» задля запобігання їхньої маргіналізації та 
руйнування між поколінного фундаменту будь-якого соціуму; соціальної 
інтеграції та індивідуалізації представників другого віку в часи тривалих 
змін видів, форм, змісту соціальності (особливо професійної) для 
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забезпечення соціальних перетворень в «культурі людини»; розвитку 
всіх змістових соціальності дітей та молоді в умовах глобального 
«тріумфу особистості», необмеженості ціннісного плюралізму 
віртуального інформаційного простору, динаміки видів та форм сім’ї, 
уможливлення трансферу індивіда не лише за статевою, громадянською, 
але й культурно-етнічною та культурно-расовою ознаками для уникнення 
егоцентризму нової генерації, збереження екосистеми планети.  

Таким чином, серед методологічних проблем вітчизняної соціальної 
педагогіки в інформаційному суспільстві виокремлюємо суб’єктивні 
(зумовлені нерозв’язаністю завдань соціальної галузі української педагогіки 
за індустріальної доби) та об’єктивні (викликані соціокультурними змінами 
за постіндустріальних часів). Невирішеність суб’єктивних, перш за все, 
питання підвищення методологічної культури педагогів, заважає 
усвідомленню методологічної специфіки соціальної педагогіки, 
взаємозумовленості та цілісної єдності її рівнів, а тому – і демократичному 
узгодженню її наукового апарата, виявленню провідної парадигми для 
консолідації національно-громадянського суспільства нашої країни. 
Об’єктивні – актуалізація культурологічного, аксіологічного, особистісного, 
середовищного, інформаційного, акмеологічного тощо підходів 
(інструментально-методологічні основи) та розробка специфіки соціалізації 
людини, інших соціальних суб’єктів у різноманітних соціальних та 
віртуальних середовищах інформаційної цивілізації (змістово-методологічні 
основи філософського, міжгалузевого, галузевого рівнів, що 
узагальнюються в соціальній філософії, соціальній культурології, соціальній 
психології тощо) – спрямовані на обґрунтування технологій соціально-
педагогічного супроводу розвитку соціальності інформаційної доби всіх 
соціальних суб’єктів від людини до глобального людства, зокрема 
соціальної ідентифікації нашої країни як рівноправного демократичного 
суб’єкта європейського та глобального соціумів.  

Перспективою подальших наукових розвиток цієї проблеми є 
розробка надійних методологічних основ соціальної педагогіки 
інформаційного суспільства щодо подолання «броунівських» 
характеристик глобального соціального виховання для збереження 
реального соціального і природного середовищ людства та їх 
вдосконалення через віртуальний соціальний простір. 
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Рижанова А. О. Методологічні проблеми соціальної педагогіки 

в умовах інформаційного суспільства 
У статті обґрунтовується необхідність докорінного оновлення 

методологічних підвалин соціальної педагогіки під впливом становлення 
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інформаційної цивілізації. Розглядаються теоретико-методологічні 
відмінності соціально-громадяньської, за сутністю, соціальної педагогіки 
індустріального суспільства від соціально-глобальної – інформаційного. 
Доводиться залежність трансформації методології соціальної галузі 
педагогіки від оновлення її філософського, міжгалузевого 
(культурологічного, соціологічного, психологічного тощо), загально-
педагогічного рівнів щодо кіберсоціалізації соціальних суб’єктів у 
глобальному інформаційному просторі. Актуалізуються проблеми 
розробки методологічних основ соціально-педагогічного супроводу: 
соціальної адаптації людей похилого віку в «культурі нового»; розвитку 
соціальності молоді в умовах глобального «тріумфу особистості» для 
уникнення егоцентризму нової генерації; соціальної інтеграції та 
індивідуалізації представників другого віку в часи тривалих змін видів, 
форм, змісту соціальності (особливо професійної) для забезпечення 
соціальних перетворень в «культурі людини». Обґрунтовується 
перспектива розробки надійних методологічних основ соціальної 
педагогіки інформаційного суспільства щодо подолання «броунівських» 
характеристик глобального соціального виховання. 

Ключеві слова: соціальна педагогіка, інформаційне суспільство, 
методологічні проблеми, соціальність інформаційної доби, соціально-
педагогічний супровід розвитку соціальності. 

 
Рыжанова А. А. Методологические проблемы социальной 

педагогики в условиях информационного общества 
В статье обосновывается необходимость обновления 

методологического фундамента социальной педагогики под влиянием 
становления информационной цивилизации. Рассматриваются теоретико-
методологические отличия социально-гражданской, по сути, социальной 
педагогики индустриального общества от социально-глобальной – 
информационного. Доказывается зависимость трансформации 
методологии социальной отрасли педагогики от обновления её 
философского, межотраслевого (культурологического, социологического, 
психологического и др.), общепедагогического уровней относительно 
киберсоциализации социальных субъектов в глобальном информационном 
пространстве. Актуализируются проблемы разработки методологических 
основ социально-педагогического сопровождения: социальной адаптации 
людей пожилого возраста в «культуре нового»; развития социальности 
молодежи в условиях глобального «триумфа личности» для избегания 
эгоцентризма нового поколения; социальной интеграции и 
индивидуализации представителей второго возраста во времена 
продолжающихся изменений видов, форм, содержания социальности 
(особенно профессиональной) для обеспечения социальных 
преобразований в «культуре человека». Обосновывается перспектива 
разработки надёжных методологических основ социальной педагогики 
информационного общества относительно преодоления «броуновских» 
характеристик глобального социального воспитания. 
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Ключевые слова: социальная педагогика, информационное общество, 
методологические проблемы, социальность информационного периода, 
социально-педагогическое сопровождение развития социальности. 

 
Ryzhanova A. Methodological Issues of Social Pedagogy Under 

Conditions of Information Society 
The article justifies the necessity of fundamental renewal of social 

pedagogy’s methodological foundations under the influence of information 
civilization establishment, because adequacy of social-pedagogical 
technologies to the requirements of the new age will ensure harmonic 
interdevelopment of the dual unity that is “individuality-sociality” and 
sociality of the “real-virtual” person and their societies: from traditional ones – 
family, ethnic, civic, to innovational ones – regional and global. It reviews 
theoretical-methodological differences of sociocivic, essentially, social 
pedagogy of the industrial society and socioglobal – the information society. It 
proves the dependence of methodology transformation of pedagogy’s social 
branch on renewal of its philosophical, interdisciplinary (cultural studies, 
sociology, psychology etc.) and general-pedagogical levels regarding 
cybersocialization of social subjects in the global information space. The 
issues of developing methodological basis of social-pedagogical 
accompaniment are made topical: social adaptation of the elderly in “the 
culture of new” to prevent their marginalization; development of youth’s 
sociality under conditions of the global “personality triumph”, unlimited value 
pluralism of virtual information space, dynamics of types and forms of family, 
possibility of person’s transfer not only by gender and civic qualities, but also 
by cultural-ethnic and cultural-racial qualities to avoid egocentrism of the new 
generation; social integration and individualization of the second age members 
in times of long-term changes of types, forms and contents of sociality 
(especially professional) to ensure social transformations in “the culture of 
human”. The prospects of developing a reliable methodological basis of 
information society social pedagogy to overcome “Brownian” qualities of 
global social education are justified in order to preserve real social and natural 
environment of humanity and improve it through virtual social space. 

Key words: social pedagogy, information society, methodological issues, 
information age sociality, social-pedagogical accompaniment of sociality 
development. 
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МЕДІАСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЯК СКЛАДНИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ 
ОСОБИСТОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

 
Медіасоціалізація особистості – відносно новий напрям 

дослідження в теорії соціалізації, який виділився внаслідок швидкого 
розвитку інформаційного суспільства у ХХІ столітті. І, незважаючи на 
постійний розвиток соціалізаційної теорії, цей її аспект у науковій 
літературі розкрито поверхово та епізодично.  

Теоретичною базою для дослідження медіасоціалізації особистості 
є весь арсенал накопичених знань про процес соціалізації, його чинники, 
механізми, інститути тощо. Так, уже ставши класиком теорії соціалізації, 
А. Мудрик у своїх працях не тільки розкриває феномен соціалізації в усіх 
його проявах, а й доповнює традиційні мезофактори Інтернетом 
(Мудрик, 2006, с. 31). 

Серед сучасних учених, що досліджують вплив медіа на процес 
соцiалiзацiї особистості, можна назвати таких як І. Гарасюк, А. Гур’янов, 
М. Данилова, С. Кабiров, В. Курбатов, Н. Лебедєва, Г. Полякова, 
О. Романов, А. Селевко, А. Тадаева, А. Черемiсiн та ін. Причини та 
наслідки зміни людської свiдомостi в iнформацiйному суспiльствi 
вивчали Е. Аронсон, Р. Ейкерт, Г. Іванченко, Д. Кларк В. Коган, 
Д. Колесов, В. Марков, Д. Мiлованцев, А. Чернов та ін.  

Метою статті стало розкриття медіасоціалізації як складника 
процесу соціалізації особистості в інформаційному суспільстві. 

Для досягнення мети провідними методами дослідження було 
обрано теоретичні, зокрема: аналіз наукової літератури, структурний 
аналіз, синтез, класифікація, узагальнення для обгартування медіа-
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соціалізації як складника процесу соціалізації особистості в 
інформаційному суспільстві; прогнозування для визначення подальшого 
розвитку теорії соціалізації в інформаційному суспільстві. 

У сучасному свiтi інформація стає основною цінністю суспільства, 
інформацiйнi ресурси набувають доступності завдяки розвиткові 
iнформацiйних технологiй. У сучасних дослідженнях ідеться навіть про 
iнформацiйну цивiлiзацiю, тобто про світове iнформацiйне суспільство. 
Так, Н. Кириллова визначає iнформацiйне суспiлъства як нову 
iнформацiйну цивiлiзацiю, у якій сучасна iндустрiя iнформацiї впливає 
буквально на всі аспекти життя i свiдомостi (Кириллова, 2006, с. 294). А 
В. Шейко характеризує iнформацiйну цивiлiзацiю як якісно нову 
суспiльно-полiтичну формацію, що йде на зміну матерiальнiй 
(техногенній) цивiлiзацiї та прогресивно забезпечує освоєння процесів 
iнформатизацiї як неминучого i загального періоду розвитку суспільства, 
пізнання i освоєння iнформацiйної моделі світобудови, а також 
загального усвідомлення i прийняття єдності законів інформації у 
природі i суспiлъствi (Шейко, 2011, с. 201). 

Із сучасних досліджень стає зрозумілим, що основною ознакою 
iнформацiйного суспільства стало набуття iнформацiєю значення 
основної соціальної цiнностi та товару, перетворення iнформацiйних 
продуктів i послуг на головний об’єкт виробництва та споживання, 
розвиток високотехнологічних iнформацiйних мереж, які дозволяють 
людині необмежено отримувати iнформацiю вiдповiдно до власних 
потреб.  

Віртуальний простір стає обов’язковим складником соціального 
буття сучасної людини. Завдяки сучасним інформаційним технологіям 
людина в цьому віртуальному просторі дуже легко долає вiдстанi, бере 
активну участь у різних обговореннях, відчуває себе сильною та 
захищеною вiд поточних подій, проблем реального життя. Віртуальний 
простір не передбачає дотримання правил, необхідних під час 
безпосередньо комунікації, саме тому він нівелює вплив на особистість 
таких традиційних інститутів соціалізації, як родина, навчальний заклад, 
друзі. Тому часто людина намагається втекти у віртуальний простір від 
проблем повсякденного життя, стресів, утоми, цілком  віддається 
віртуальним переживанням. Отже, інформаційні сучасні технології, з 
одного боку, надають людині значних можливостей для розвитку та 
самореалiзацiї, з іншого – наражають людину на численні ризики, 
пов’язані, зокрема, і з психічними розладами, оскільки, маючи значні 
можливості для самореалiзацiї, розкриття власної iндивiдуальностi у 
віртуальному просторі, особистість не лише створює власний 
віртуальний світ, але й стає об’єктом iнформацiйної aгpeciї та різних 
манiпуляцiй, стикається з небезпекою нівелювання особистості. Оскільки 
реальна особистість ховається за створеними нею образами, це може 
спричинити кризу власного «Я», утрату культурної iдентичностi, 
спровокувати значні ускладнення у здiйсненнi безпосереднього 
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мiжособистiсного спілкування. Людина може втратити зв’язок з 
реальним світом та стати частиною штучно створеного віртуального 
світу. Особливу небезпеку така віртуальна реальність має для молоді, у 
якої ще недостатньо сформований світогляд, ціннісні переконання, 
особистісні соціальні якості тощо. 3а таких умов багато представників 
молоді не можуть знайти правильні шляхи власного духовного розвитку 
та соціального становлення.  

Ці обставини потребують посиленої  уваги до проблемисоцiалiзацiї 
в iнформацiйному суспільстві. Тут ми поділяємо думку 
Н. Максимовської про те, що «iнформацiя одночасно визначає 
соціокультурне життя людини та її матеріальне буття, що потребує 
адекватних механiзмiв вiдповiдного регулювання й гармонiзацiї 
соціального розвитку суб’єктів соціуму» (Максимовська, 2015, с. 109). 

Вiдповiдно, теорія соцiалiзацiї має визначальне значення для 
вивчення процесів соціального становлення особистості в iнформацiйному 
суспільства, у якому розширення мiжкультурних контактів актуалізує 
проблему соціального виховання i формування культурних цінностей 
особистості. Дедалі значущішими для людини в інформаційному 
суспільстві стають процеси її соціального розвитку, оволодіння певними 
програмами дiяльностi, лiнiями поведінки тощо. Отже, актуалізується 
вивчення проблем соцiалiзацiї різних соціальних гpyп, які представляють 
соціокультурний простір iнформацiйної доби. Як справедливо відзначає 
Н. Максимовська, у зв’язку зi світовою iнформатизацiєю та глобалізацією 
в сучасній науці тільки розпочинаються дослідження процесу соціалізації 
різних соціальних суб’єктів в умовах інформаційного соціуму» 
(Максимовська, 2015, с. 128). 

Науково доведено, що процес соціалізації відбувається в сукупності 
трьох векторів: стихійна, відносно спрямована, цілеспрямована. 
Соцiалiзацiя ж у віртуальному пpocтopi переважно є стихiйною. 
Особистість за власним бажанням визначає спосіб свого існування, 
поведінку, комунікацію в такому просторі, веде паралельне, майже ніким 
не контрольоване життя, значно обмежуючи безпосереднє спілкування в 
реальному житті. Як наслідок – людина втрачає зв’язок із культурними 
традиціями свого coцiyмy, засвоює норми, цінності правила, які 
характерні не для конкретного суспільства, у якому живе особистість, а 
притаманні мережевій спiльнотi, у якiй вона icнyє у віртуальній 
реальнocтi, що змінює її внутрiшнiй світ, ставлення до навколишньої 
дійсності, може призвести до кризи культурної ідентичності. 

Під впливом глобалiзацiї та інформатизації соціуму зростає 
значення макрофакторiв та дещо нівелюється роль мікрофакторів у 
coцілізaцiiйнoмy процесі, оскільки у віртуальному просторі сім’я, сусіди, 
навчальні заклади, заклади культури суттєво втрачають свій вплив на 
особистість і, навпаки, посилюється вплив соціальних спільнот, які 
формуються в глобальній мережі, та й самої глобальної мережі також. 
Таким чином, спостерігається криза базових агентів соціалізації, серед 
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яких родина, освіта, праця. На тлі цього зростає значення нетрадиційних 
агентів соціалізації, серед яких особливо важливим стають сучасні 
засоби масової iнформацiї, що перетворюються на найактивніших 
трансляторів соціального досвіду, норм i цінностей інформаційного 
суспільства. Інтернет завойовує місце провідного ресурсу інформації для 
сучасної людини, специфікою його впливу на соціалізацію особистості є 
опосередкована соціальність як результат соціалізації, оскільки агенти 
соціалізації в такій ситуації присутні як віртуальна реальність, яка 
перемагає реальних агентів соціалізації. Інтеграція віртуального i 
реального в Iнтернетi стає підґрунтям нового способу життя i нових 
форм соціалізації. Саме в процесі соціалізації відбувається освоєння 
віртуальної реальності. Так, на думку М. Данилової, яка розглядає вплив 
Інтернету на професійну соцiалізацiю студентів, у сучасному суспільстві 
формується новий тип особистості Ноmovirtualis – людина, яка 
орієнтується на феномен вiртуальностi (Данилова, 2009). 

Процес соцiалiзацiї, який набуває інформаційного аспекту, у 
сучасній науковій літературі позначається терміном «медiасоцiалiзацiя» 
особистості. Так, О. Петрунько як конкурентоспроможну альтернативну 
модель соцiалiзацiї пропонує модель медiасоцiалiзацiї, яка «передбачає, 
що аудiовiзуальнi мeдia перебирають на себе культурно-просвiтницьку, 
освiтньо-виховну та соцiалiзацiйну функції, які досі виконували 
традиційні інститути соціалізації» (Петрунько, 2010, с. 12). На думку 
дослідниці, «медіа не просто набувають статусу альтернативного 
чинника й інституту соціалізації, а й активно витісняють традиційні 
інститути за межі соціалізаційного процесу» (Петрунько, 2010, с. 16). 
Проте, нам більше імпонує думка А. Тадаєвої, котра розглядає 
медiасоцiалiзацiю як специфічний складник процесу соціалізації в 
інформаційному просторі (Тадаєва, 2016). 

Близьким до медіасоціалізації є термін «iнформацiйна 
соціалізація», який, за думкою В. Жилкіна, означає двосторонній процес, 
який передбачає, з одного боку, засвоєння особистістю значущого для неї 
iнформацiйного досвіду через залучення до інформаційного простору 
(інформаційної інфраструктури), системи iнформацiйних зв’язків, з 
іншого – процес активного відтворення iндивiдом iнформацiйних 
зв’язків завдяки влаcнiй інформаційній дiяльностi, активному долученню 
до інформаційного простору» (Жилкін, 2007, с. 40–41). 

На нашу думку, медіасоціалізація є актуальним аспектом 
соціального розвитку особистості в iнформацiйному суспільстві, а також 
важливим складником сучасного процесу соціалізації особистості. 

Узагальнюючи зазначене вище, окреслимо важливі для нас  
концептуальні засади вивчення процесу соцiалiзацiї в iнформацiйному 
суспільстві: 1) iнформацiйне суспільство, у якому живе сучасна людина, 
характеризується зростанням ролі iнформацiї та знань, які набувають 
значення основної соціальної цінності та товару; сучасні інформаційно-
комунікаційні технології дозволяють людині необмежено отримувати 
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iнформацiю вiдповiдно до власних потреб; 2) вiртуалiзацiя 
соціокультурного простору відкриває нові можливості для комунікації та 
розвитку особистості, водночас негативно впливає на психічний стан 
особистості; 3) змiни, якi вiдбуваються в iнформацiйному суспiльствi, 
зумовили набуття соціалізацією специфічних ознак, зокрема: змінюється 
роль чинників соцiалiзацiї, підвищується значення засобів масової 
комунікації, посилюється вплив соціальних спільнот, які формуються в 
глобальнiй мережі; 4) класичне розуміння поняття соціалізації як 
процесу засвоєння особистістю зразків поведінки, соціальних норм та 
цінностей, психологічних настанов розширюється завдяки засвоєнню 
iнформацiйної культури, а тому в структурі процесу соціалізації 
виділяється такий складник, як медіасоціалізація; 5) в умовах зовнішніх і 
внутрішніх викликів актуалізується увага до медіасоціалізації молоді, яка 
перебуває на стадії особистісного та професійного становлення та 
найбільш залучена до віртуальної реальності, а тому зростає значення 
вищої освіти як провідного агента соціально контрольованої, 
цілеспрямованої медіасоціалізації особистості в сучасному 
інформаційному суспільстві. Тому наразі є потреба в ретельному 
дослідженні потенціалу вищої освіти як інституту та засобу протидії 
ризикам у процесі медіасоціалізації особистості. 
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Савченко С. В., Курило В. С. Медіасоціалізація як складник 

соціалізації особистості в інформаційному суспільстві 
У статті обґрунтовано медіасоціалізацію як структурний складник 

процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства. 
Встановлено, що сучасне iнформацiйне суспільство характеризується 
зростанням ролі iнформацiї та знань, які набувають значення основної 
соціальної цінності та товару; вiртуалiзацiя соціокультурного простору 
відкриває як нові можливості для комунікації та розвитку особистості, 
так і негативно впливає на психічний стан особистості; класичне 
розуміння поняття соціалізації розширюється та доповнюється новим 
складником – медіасоціалізацією; у процесі медіасоціалізації молоді 
значну роль відіграє вища освіта як провідний інститут соціалізації 
особистості. У зв’язку з цим потребує спеціального дослідження 
потенціал вищої освіти для успішної медіасоціалізації молоді.  

Ключові слова: соціалізація, медіасоціалізація, особистість, 
інформаційне суспільство. 
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Савченко С. В., Курило В. С. Медиасоциализация как 
компонент социализации личности в информационном обществе 

В статье обоснована медиасоциализация как структурный 
компонент процесса социализации личности в условиях 
информационного общества. Установлено, что современное 
информационное общество характеризуется возрастанием роли 
информации и знаний, которые приобретают значение основной 
социальной ценности и товара; виртуализация социокультурного 
пространства открывает как новые возможности для коммуникации и 
развития личности, так и отрицательно влияет на психическое состояние 
личности; классическое понимание понятия социализации расширяется и 
дополняется новым компонентом – медиасоциализацией; в процессе 
медиасоциализации молодежи значительную роль играет высшее 
образование как ведущий институт социализации личности. В связи с 
этим требует специального исследования потенциал высшего 
образования для успешной медиасоциализации молодежи. 

Ключевые слова: социализация, медиасоциализация, личность, 
информационное общество. 

 
Savchenko S., Kurylo V. Media Socialization as a Component of 

Personality Socialization in the Information Society 
The article substantiates the media socialization as a structural 

component of the process of socialization of the individual in the conditions of 
the information society. It is established that modern information society is 
characterized by an increase in the role of information and knowledge, which 
acquire value of the basic social value and goods; the virtualization of the 
social and cultural space opens up as new opportunities for communication 
and personal development, and negatively affects the mental state of the 
individual; classical understanding of the notion of socialization is expanding 
and complemented by a new component is media socialization; in the process 
of media socialization of youth a significant role is played by higher education 
as a leading institution of socialization of the individual. In this regard, a 
special study needs the potential of higher education for the successful media 
socialization of youth. 

Key words: socialization, media socialization, personality, information 
society. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ДЕЗАДАПТОВАНИМИ 
ПІДЛІТКАМИ ПО ЗМЕНШЕННЮ ПОВЕДІНКОВИХ ДЕВІАЦІЙ 

 
Загострення кризових явищ у соціально-економічному й 

соціокультурному розвитку сучасного українського суспільства, 
скорочення фінансування соціальних програм та проектів негативно 
позначається на функціонуванні сім’ї, молодіжних і дитячих об’єднань, 
діяльності освітніх, оздоровчих, культурно-просвітницьких закладів і 
призводить до погіршення благополуччя дітей, унаслідок чого 
розширюється спектр проблем дитинства: зростає вплив криміногенних 
чинників на молоде покоління, поширюється безпритульність і 
бездоглядність, соціальне сирітство, жорстоке ставлення до дітей, 
активізуються різні форми їхньої девіантної поведінки. 

Указані проблеми, недоліки сімейного й шкільного виховання 
зумовлюють збільшення кількості дезадаптованих учнів підліткового 
віку, чия поведінка виходить за межі освітньо-виховних та морально-
правових норм. З огляду на вищевказане сьогодення вимагає 
застосування прогресивних підходів щодо організації соціально-
педагогічної роботи з дезадаптованими підлітками, пошуку оптимальних 
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шляхів, форм і методів взаємодії навчально-виховних закладів, 
реабілітаційних центрів, центрів соціальних служб для молоді, 
громадських організацій, благодійних фондів, здатних сприяти успішній 
соціалізації цієї категорії дітей. 

Аналіз соціально-педагогічної, психологічної, медичної літератури 
засвідчив, що в працях науковців розглянуто сутність, різновиди, причини 
та прояви девіантної поведінки у різних категорій неповнолітніх 
(Я. Гілінський, Н. Завацька, О. Змановська, Ю. Клейберг, В. Оржеховська 
та ін.); форми, методи й засоби профілактики відхилень у поведінці учнів 
(Н. Агетик, Н. Квітковська, Н. Максимова, С. Немченко, Н. Пихтіна, 
Л. Просандаєва, Т. Федорченко та ін.); питання соціально-педагогічної 
роботи з вихованцями залежно від наявних у них проблем щодо адаптації 
в навчальному і трудовому колективі, у сім’ї, товаристві ровесників, 
пошуку роботи та відновлення здоров’я (О. Безпалько, І. Звєрєва, 
А. Рижанова, С. Омельченко, С. Савченко, С. Харченко та ін.); підготовка 
соціальних педагогів до здійснення профілактичної і корекційної роботи з 
дітьми, що мають відхилення в поведінці (Л. Міщик, А. Мудрик, 
Т. Калиновська, І. Пінчук та ін.). При цьому недостатньо дослідженим 
залишається питання діагностики відхилень у поведінці у сучасних 
підлітків та організації соціально-педагогічної роботи з дезадаптованими 
підлітками по зменшенню поведінкових девіацій.  

Метою статті є теоретичне обґрунтування умов ефективної 
соціально-педагогічної роботи з дезадаптованими підлітками по 
зменшенню поведінкових девіацій. 

Для визначення відхилень у поведінці дезадаптованих підлітків були 
використані діагностичні методики: тест шкільної тривожності Філліпса; 
тест агресивності Басса-Даркі; опитувальник міжособистісних стосунків 
Шутца; опитувальник рівня суб’єктивного контролю Є. Бажина; методика 
виявлення самооцінки особистості Дембо-Рубінштейна; авторська 
методика «Тест схильності до поведінки, що відхиляється». 

Методи узагальнення, порівняння і систематизації були 
використані для обґрунтування умов ефективної соціально-педагогічної 
роботи з дезадаптованими підлітками. 

Із метою визначення рівня відхилень у поведінці дезадаптованих 
підлітків на констатувальному етапі педагогічного експерименту нами 
було здійснено опитування 184 учнів 5-7 класів загальноосвітніх шкіл 
№ 1, 8 міста Слов’янська (Донецька область, Україна).  

У ході опитування підлітків було виявлено, що для більшості 
дезадаптованих підлітків характерні занижена (43,8%) та підвищена 
(32,2%) самооцінки. Наявність адекватної самооцінки менше ніж у 
третини респондентів (24,0%) свідчить про відсутність ефективної 
навчально-виховної й корекційної роботи із зазначеною категорією 
учнів. Діагностика показала також, що у дезадаптованих підлітків 
спостерігається підвищений рівень тривожності від перебування у школі 
(64,6%); вони переживають соціальний стрес (52,0%); мають фрустрацію 
потреби в досягненні успіху (43,6%); відчувають страх самовираження 
(49,5%), страх ситуації перевірки знань (72,8%), страх невідповідності 
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очікуванням оточення (53,0%); мають низьку фізіологічну опірність 
стресу (19,4%) та переживають проблеми і страхи у стосунках з 
педагогами (68,6%). Вищезазначені експериментальні дані зумовлюють 
необхідність здійснення психолого-педагогічної роботи з 
дезадаптованими школярами щодо зниження показника особистісної 
тривожності вихованців за всіма факторами. Крім того, 
експериментальним шляхом установлено, що у випробуваних 
спостерігаються високі показники фізичної агресії (74,2%), 
роздратованості (65,5%), вербальної агресії (84,1%) зокрема та 
загального індексу агресії (74,6%) взагалі. Експериментальні дані також 
свідчать про наявність значної кількості дітей з екстернальним локус-
контролем (67,5%), для яких характерні невпевненість у собі, 
неспокійність, негативне ставлення до оточення та неусвідомленість 
змісту й цілей власного життя. Отже, проведена діагностична робота 
дозволила встановити, що є значний відсоток вихованців із низьким 
(18,6%), середнім (28,6%), високим (34,8%) і дуже високим (10,7%) 
рівнями вияву девіантної поведінки.  

Саме на попередження та усунення проявів девіантної поведінки у 
зазначеної категорії учнів має спрямовуватися соціально-педагогічна 
робота, успішними умовами реалізації якої є: формування в 
дезадаптованих підлітків зацікавленості й позитивного ставлення до 
суспільно значущої діяльності; включення дезадаптованих підлітків в 
інтенсивну соціально значущу діяльність; соціально-педагогічна 
підтримка дезадаптованих підлітків у процесі їх соціалізації. 

Розпочинаючи обґрунтування першої умови зауважимо, що 
соціально-педагогічна діяльність із формування в дезадаптованих 
підлітків зацікавленості й позитивного ставлення до суспільно значущої 
діяльності має бути спрямована на виконання таких завдань: 

 надання дезадаптованим вихованцям знань про соціальні норми, 
цінності, проблеми; 

 стимулювання інтересу підлітків до участі в соціально значущій 
діяльності; 

 розвиток усвідомленого позитивного емоційного ставлення до 
пошуку й розв’язання соціальних проблем; 

 формування позитивних установок на участь у соціально 
значимій діяльності. 

Для ефективного формування в підлітків зацікавленості й 
позитивного ставлення до суспільної діяльності ми рекомендуємо 
застосовувати такі форми роботи: дискусійний клуб (спільна робота 
підлітків, педагогів і батьків, спрямована на всебічне обговорення тем, 
актуальних для учасників); тематичний день (комбінована форма роботи, 
що дозволяє комплексно обговорювати обрану проблему в різних її 
аспектах); комплекс ігрових і рольових методик, на основі яких підліток 
може сформувати власне ставлення до певної проблеми в контексті 
особистого досвіду; «кіно не для всіх» (перегляд і спільне обговорення 
фільмів, що зачіпають філософські проблеми, які не мають однозначного 
розв’язання та дозволяють впливати на формування ціннісної системи 
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підлітка); тренінг для педагогів шкіл та спеціалістів соціальних служб 
(призначений для навчання фахівців методиці розвитку соціальної 
активності школярів, формування в них позитивного ставлення до 
прояву ініціативи й активності з боку підлітків).  

Обґрунтовуючи наступну умову (включення дезадаптованих 
підлітків в інтенсивну соціально значущу діяльність) зауважимо, що 
одним із ефективних способів включення дезадаптованих підлітків в 
інтенсивну соціально позитивну діяльність є соціально-педагогічне 
проектування, яке здійснюється вихованцями самостійно або під 
керівництвом дорослих (суб’єктів системи соціального партнерства) і 
реалізується через участь у соціально значимих проектах. 

Соціальний проект – це програма реальних дій, в основі якої 
лежить актуальна соціальна проблема, що вимагає розв’язання; це один 
зі способів участі дітей у суспільному житті шляхом практичного 
розв’язання насущних соціальних проблем. Реалізація соціального 
проекту спрямована на поліпшення соціальної ситуації в конкретному 
регіоні, районі, мікросоціумі (Звєрєва, 2013). 

У якості майбутніх об’єктів соціального проектування підліткам 
можна запропонувати наступні: фізичне та духовне оздоровлення нації 
(«Школа проти наркотиків і СНІДу», «Молодь і секти»), екологічний 
стан навколишнього середовища («Чистий двір – чисте місто», 
«Домопожемо річці»), облаштування мікросоціуму («Пришкільна 
ділянка», «Ігровий майданчик»), вивчення культурної спадщини 
(«Історичний будинок», «Історія вулиці») і правові норми («Захист прав 
дитини в школі», «Молодь проти злочинності») й ін. 

Робота над соціальним проектом має містити в собі кілька етапів 
(Пихтіна, 2012): 1) підготовка учнів до роботи над проектом; 2) вибір 
соціальної проблеми; 3) збір та аналіз інформації; 4) розробка власного 
варіанта розв’язання проблеми; 5) реалізація плану дій; 6) складання 
портфоліо; 7) презентація; 8) рефлексія. 

На етапі підготовки до роботи над проектом педагоги у формі 
анкетування або співбесіди виявляють наявні в дезадаптованих вихованців 
знання про соціальну дійсність; суспільні відносини; можливості впливу 
засобів масової інформації міста, району або регіону на характер 
соціальних взаємодій; структуру органів місцевої й державної влади й т.п. 
Уже на цьому етапі фахівцям рекомендується проаналізувати сформовану 
соціально-економічну ситуацію на певній території. 

Другий етап – вибір суспільно значимої проблеми – припускає 
детальний аналіз питань і проблем, що стоять перед даним 
співтовариством і потребують негайного розв’язання (Пихтіна, 2012). 
Для дезадаптованих учнів підліткового віку визначення соціальної 
проблеми – складний і важливий процес, тому що на основі 
сформульованої проблеми буде розроблятися соціальний проект, 
спрямований на її розв’язання й реалізацію. Саме тому на цьому етапі їх 
постійно мають консультувати педагоги або інші соціальні партнери.  

На третьому етапі дезадаптовані підлітки мають збирати й 
аналізувати інформацію з проблеми, що їх зацікавила. Слід зазначити, 
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що на цьому етапі дітям дуже важливо одержати схвалення й заручитися 
підтримкою з педагогічного колективу, адміністрації загальноосвітніх 
шкіл, представників громадських організацій, державних установ, 
органів місцевого самоврядування й інших осіб, зацікавлених у 
розв’язанні цієї проблеми, залучення дорослих до співробітництва. 
Підсумком роботи зазначеного етапу є отримання підлітками об’єктивної 
інформації, на якій ґрунтується робота групи на наступному етапі. 

Четвертий етап роботи дезадаптованих підлітків над соціальним 
проектом припускає формулювання мети проекту, визначення його 
завдань, спрямованих на її реалізацію, і передбачуваних чітких, 
конкретних, досяжних результатів. На цьому етапі на основі аналізу й 
систематизації отриманої інформації підлітками визначаються основні 
напрямки, форми й методи діяльності в рамках проекту, обсяг майбутньої 
роботи, строки її виконання, відповідальні особи. Підсумком роботи над 
проектом на цьому етапі можна вважати розробку вихованцями програми 
дій і власного варіанта розв’язання окресленої проблеми. 

На етапі реалізації плану дій учасники проекту (дезадаптовані 
підлітки) мають частково або повністю реалізувати на практиці свій 
варіант розв’язання досліджуваної проблеми. Виконання плану вимагає 
об’єднання зусиль всіх учасників проекту.  

На етапі підготовки матеріалів до презентації дезадаптовані 
підлітки мають провести аналіз проведеної роботи, порівняти поставлені 
цілі й досягнуті результати, виявити позитивні й негативні наслідки 
проекту, визначити труднощі, що їм зустрічалися, характеризувати 
внесок кожного учасника в загальний результат роботи, висвітлити 
отриманий досвід розв’язання проблем даного типу. Підсумком цього 
етапу буде розробка портфоліо, що представляє собою сукупність 
матеріалів і документів, які відбивають етапи розв’язання цієї проблеми 
в рамках соціального проекту. 

На останніх етапах роботи над соціальним проектом – презентації 
портфоліо й рефлексії – дезадаптовані підлітки мають представити 
отримані результати своєї діяльності, обґрунтувати логіку й ефективність 
свого проекту, виявити його сильні й слабкі сторони, переваги й 
недоліки, аналізувати власну соціально значущу діяльність, виявлену 
активність й ініціативність, осмислити придбаний досвід. 

Таким чином, застосування в діяльності школи методу соціально-
педагогічного проектування допомагає налагодити, встановити 
відносини дезадаптованих підлітків із соціальними інститутами 
виховання регіону, з людьми, що в них працюють, учні можуть 
навчитися реально впливати на проблеми соціального середовища, 
розв’язувати соціальні протиріччя. 

Соціально-педагогічна підтримка дезадаптованих підлітків у 
процесі їх соціалізації (третя виділена умова) в організаційному плані 
має здійснюватися педагогами у п’ять етапів: діагностичний, пошуковий, 
проектувальний, діяльнісний, рефлексивний (Максимова, 2010), на 
кожному з яких мають застосовуватися різноманітні методи, засоби й 
форми взаємодії педагога з дезадаптованими вихованцями. 
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Основна мета, що стоїть перед педагогами при наданні підтримки 
цій категорії вихованців, – це формування в дезадаптованих підлітків 
відповідальності за свою поведінку, прийняті рішення, здатності 
самостійно переборювати труднощі (Федорченко, 2009). Коротко 
охарактеризуємо етапи соціально-педагогічної підтримки. 

На діагностичному етапі педагоги виявляють і фіксують наявні в 
дезадаптованих підлітків проблеми щодо наявності відхилень у поведінці: 
відсутність у підлітка соціально-ціннісної орієнтації, наявність якихось 
труднощів, недостатність здатностей і якостей, зовнішні перешкоди тощо. 
Ціль етапу – створення умов для усвідомлення підлітком суті проблеми. 
Одним із засобів надання соціально-педагогічної підтримки на цьому етапі 
є вербалізація підлітком проблеми: важливо допомогти дезадаптованому 
підліткові сказати вголос те, чим він стурбований, яке місце в його житті 
займає дана ситуація, як він до неї ставиться й чому раніше не була 
розв’язана ця проблема. На цьому етапі ми рекомендуємо педагогам разом 
із підлітком оцінити наявну проблему з погляду її особистісної значимості 
для дитини. 

Пошуковий етап пов’язаний з організацією пошуку причин 
виникнення труднощів, можливих наслідків їхнього подолання. Метою 
даного етапу є забезпечити прийняття підлітком на себе відповідальності 
за виникнення й розв’язання проблеми з використанням даних 
діагностичного етапу (локус самоконтролю); надати допомогу у 
виявленні пов’язаних із проблемою фактів і обставин, причин, які 
привели до утруднення. Як педагогічні засоби ми рекомендуємо 
фахівцям використовувати: прояв уваги до будь-яких способів, які 
називав сам підліток; відмова від висловлення оцінних і критичних 
суджень; обговорення переваг того або іншого способу досягнення мети 
як підтримка вибору. Завданнями етапу є підтримати підлітка в 
соціально-ціннісному виборі й допомогти в кожному разі щодо його 
прагнення розвинути соціальну активність та самовдосконалитися. 

Проектувальний етап був пов’язаний з моделюванням спільних дій 
педагога й підлітка щодо розв’язання проблеми особистісного розвитку в 
процесі надання соціально-педагогічних послуг. Розподіл обов’язків на 
добровільній основі розвиває позиції пошукового етапу в напрямку 
розв’язання проблеми. Орієнтація на здатність підлітка самостійно 
переборювати труднощі відкриває шлях до проектування своїх дій. 
Бажання підлітка самостійно вживати зусилля для розв’язання своєї 
проблеми є важливим результатом даного етапу. 

На діяльнісному етапі соціально-педагогічної підтримки 
дезадаптованих підлітків має здійснюватися не тільки соціальний 
супровід учнів, але й, за необхідності, прямо захищатися їхні інтереси й 
права перед однолітками, батьками, вчителями, якщо це пов’язано із 
забезпеченням безпеки на шляху самостійної дії. Цей етап спрямовується 
на активне включення дезадаптованих підлітків у різноманітну соціально 
значиму діяльність, що дозволяє формувати, закріплювати й розвивати 
соціальну активність, навички соціальної поведінки. 
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Рефлексивний етап – це спільне з дезадаптованим підлітком 
обговорення успіхів і невдач попередніх етапів діяльності з розвитку 
соціальної активності, констатація фактів можливості розв’язання або 
нерозв’язності проблеми для її переформулювання, осмислення 
підлітком нових варіантів соціального самовизначення. В ході рефлексії 
відкриваються невидимі раніше причини й обставини, що стоять на 
шляху передбачуваного розв’язання проблеми. Обговорюючи з підлітком 
уже зроблені дії, педагоги повинні виділяти ключові моменти, що 
підтверджують правильність або помилковість зроблених дій. На цьому 
етапі особливу увагу слід приділяти почуттям та емоціям підлітків 
(ініціювання вираження власних почуттів і емоцій). Крім цього, педагоги 
мають допомагати підліткові роздивитися ті зміни, які відбулися як у 
ньому самому, так і довкола нього. Поділяємо точку зору науковців 
(Завацька, 2002; Міщик, 2003), що більш ефективно соціально-
педагогічна підтримка здійснюється, якщо рефлексія цілеспрямовано 
пронизує всі окреслені етапи. 

Негативні соціальні процеси у сучасному суспільстві призводять до 
збільшення кількості дезадаптованих підлітків, які характеризуються 
поглибленням негативного відношення до навчальної діяльності, норм і 
правил життя дитячого колективу, проявами асоціальних тенденцій, 
девіантної поведінки, підвищеним рівнем тривожності, агресії тощо. 
Ефективність процесу соціалізації дезадаптованих підлітків буде більш 
високою за умови забезпечення цілісного впливу на особистість різних 
суб’єктів соціально-педагогічного процесу. Соціально-педагогічна 
робота з дезадаптованими підлітками буде успішною за реалізації таких 
умов: формування в дезадаптованих підлітків зацікавленості й 
позитивного ставлення до суспільно значущої діяльності; включення 
дезадаптованих підлітків в інтенсивну соціально значущу діяльність; 
соціально-педагогічна підтримка дезадаптованих підлітків у процесі їх 
соціалізації. Перспективу подальших розвідок убачаємо в теоретичному 
обґрунтуванні форм і методів ефективної соціально-педагогічної роботи 
з дезадаптованими підлітками по зменшенню поведінкових девіацій. 
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Коношенко С. В., Коношенко Н. А., Кіс І. О. Соціально-

педагогічна робота з дезадаптованими підлітками по зменшенню 
поведінкових девіацій 

У статті експериментальним шляхом визначено рівень відхилень у 
поведінці дезадаптованих підлітків. Доведено, що соціально-педагогічна 
робота має спрямовуватися на попередження та усунення проявів 
девіантної поведінки у зазначеної категорії учнів. Схарактеризовано 
умови ефективної реалізації соціально-педагогічної роботи з 
дезадаптованими підлітками: формування в дезадаптованих підлітків 
зацікавленості й позитивного ставлення до суспільно значущої 
діяльності; включення дезадаптованих підлітків в інтенсивну соціально 
значущу діяльність; соціально-педагогічна підтримка дезадаптованих 
підлітків у процесі їх соціалізації. Обґрунтовано, що ефективність 
процесу соціалізації дезадаптованих підлітків буде більш високою за 
умови забезпечення цілісного впливу на особистість різних суб’єктів 
соціально-педагогічного процесу. 

Ключові слова: дезадаптований підліток, девіантна поведінка, 
соціально-педагогічна робота, соціалізація, підтримка. 
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Коношенко С. В., Коношенко Н. А., Кис И. А. Социально-
педагогическая работа с дезадаптированными подростками по 
уменьшению поведенческих девиаций 

В статье экспериментальным путем определен уровень отклонений 
в поведении дезадаптированных подростков. Доказано, что социально-
педагогическая работа должна направляться на предупреждение и 
устранение проявлений девиантного поведения в указанной категории 
учащихся. Охарактеризированы условия эффективной реализации 
социально-педагогической работы с дезадаптированными подростками: 
формирование у дезадаптированных подростков заинтересованности и 
положительного отношения к общественно значимой деятельности; 
включение дезадаптированных подростков в интенсивную социально 
значимую деятельность; социально-педагогическая поддержка 
дезадаптированных подростков в процессе их социализации. 
Обосновано, что эффективность процесса социализации 
дезадаптированных подростков будет более высокой при условии 
обеспечения целостного воздействия на личность различных субъектов 
социально-педагогического процесса. 

Ключевые слова: дезадаптированный подросток, девиантное 
поведение, социально-педагогическая работа, социализация, поддержка. 

 
Konoshenko S., Konoshenko N., Kis I. Socio-Pedagogical Work with 

Disadapted Teenagers to Reduce Behavioral Deviations 
The article substantiates that negative social processes in modern society 

lead to an increase in the number of disadapted teenagers who are 
characterized by deepening of negative attitude to educational activity, norms 
and rules of life of the children's collective, manifestations of asocial 
tendencies, deviant behavior, increased level of anxiety, aggression, etc. 
Experimentally determined the level of deviations in the behavior of 
disadapted teenagers. It is proved that social and pedagogical work should be 
aimed at preventing and eliminating manifestations of deviant behavior in the 
specified category of students. Conditions of effective implementation of 
social pedagogical work with disadapted teenagers are described: formation of 
interest and positive attitude towards socially significant activity in 
unaccomplished teenagers; the inclusion of disadapted teenagers in intensive 
socially meaningful activities; socio-pedagogical support for disadapted 
adolescents in the process of their socialization. It is substantiated that the 
effectiveness of the process of socialization of disadapted teenagers will be 
higher provided that the holistic influence on the personality of different 
subjects of the socio-pedagogical process is ensured. 

Key words: disadapted teenager, deviant behavior, socio-pedagogical 
work, socialization, support. 
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ЛІДЕРСТВО ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 

 
Ефективність розбудови суверенної, демократичної, соціальної і 

правової держави прямо пропорційно залежить від рівня громадянської 
зрілості та свідомості студентської молоді. Сучасна система освіти 
України повинна спрямовуватися на вирішення поставлених завдань, а 
саме: створити необхідні умови для самореалізації особистості студентів, 
формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, 
відповідальності за результат своєї праці (Качалов, 2007). 

Сучасне суспільство потребує компетентних і активних фахівців, 
здатних швидко і уміло визначати цілі своєї діяльності, прогнозувати 
досягнення, долати труднощі, будувати взаємини з людьми, працювати в 
команді, тобто повною мірою проявляти свій творчий потенціал і 
лідерські властивості особистості. 

Вважаємо, що важливою інтегрованою характеристикою 
особистості сучасного фахівця є наявність сформованої лідерської 
позиції, тобто комплексного, відносно стійкого, динамічного 
особистісного утворення, що характеризується певною системою 
ставлень людини до людей та до самої себе у складності соціальних 
відносин. Зовнішньо вона виявляється у лідерській поведінці і діяльності. 
Внутрішньо лідерська позиція зумовлюється системою установок, цілей і 
цінностей та відображає характер потреб, мотивів і переконань 
особистості (Дяків, 2011). 

Володіння позицією лідера, на думку Р. Кричевського, може бути 
обумовлено реалізацією особистістю певних якостей, які виступають 
ціннісними для групи (Кричевский, 1987). 

Проблема лідерства є однією з найактуальніших у філософських 
працях та психолого-педагогічних дослідженнях. Зацікавленість до 
розвитку лідерських якостей в молоді, починається ще за часів 
Аристотеля і Платона. Свої думки щодо сутності лідерських якостей 
пізніше висловлювали І. Гете, А. Адлер, К. Юнг та інші відомі науковці, 
суспільні діячі.  

Значний внесок у дослідження феномену лідерства було зроблено 
на початку ХХ ст. у рамках теорії управління, причому проблема 
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лідерства вивчалася в контексті підвищення ефективного керівництва. 
Пізніше, з 30-х рр., розпочалися системні дослідження в галузі лідерства 
як сфери менеджменту. Провідною метою стало виявлення типових 
властивостей успішних лідерів (Дяків, 2011). 

Екскурс в історію дав підстави стверджувати, що тривалий час у 
розвинених країнах концепції лідерства головним чином розвивалися в 
рамках теорії менеджменту, а поняття лідерства та керівництва 
(управління) ототожнювалися. Пізніше у використанні цих термінів 
з’явилися істотні відмінності. Більшість сучасних науковців (А. Карпов, 
С. Керр, Р. Кричевський, Ф. Файм, Дж. Хаус та ін.) вважають, що 
управління – це розумовий і фізичний процес, під час якого підлеглі 
виконують приписані керівником офіційні доручення. Лідерство – це 
процес, за допомогою якого одна особа впливає на членів групи. Головна 
відмінність між керівництвом та лідерством випливає з того факту, що ці 
феномени діють у різних структурах: керівництво – у формальній, а 
лідерство – у неформальній структурі (Фрейджер, 2004). 

Не дивлячись на те, що науково-емпіричні дослідження лідерства 
проводилися протягом усього ХХ століття, до теперішнього часу не лише 
не існує однозначного визначення поняття «лідерство», а відрізняються й 
уявлення про природу та сутність цього феномену. Наприклад, деякі 
дослідники ототожнюють лідерство та вплив, лідерство та владу, 
лідерство та керівництво. Кожна з цих моделей розуміння феномену 
лідерства розкриває лише одну зі сторін його природи. Зокрема, Ніцше 
вважав прагнення до лідерства природним прагненням людини, завадою 
якому слугує мораль. У Фрейда «витіснене» може сублімуватися в 
прагнення до лідерства. Відповідно до його схеми, людські маси мають 
потребу в лідері, аналогічному авторитарному батькові в сім’ї. За 
Адлером, прагнення до лідерства – компенсація почуття неповноцінності 
особистості (Фернхем, 2001). 

Вивченню проблеми лідерства присвячені роботи таких вчених, як 
Г. Андрєєва, Д. Гоулман, Є. Грудзинська, П. Друкер, Н. Дятленко, 
Ю. Ємельянов, Н. Жеребова, М. Ільїн, К. Левін, І. Лукманова, 
А. Лутошкін, Н. Малєєва, Д. МакГрегор, М. Мескон, А. Менегетті, 
А. Нємчин, Д. Ольшанський, Б. Паригін, А. Петровський, Л. Уманський 
та ін.  

Однак слід зауважити, що до теперішнього часу не лише не існує 
однозначного визначення поняття «лідерство», а відрізняються й 
уявлення про природу та сутність цього феномену. На сьогодні відомі 
характеристики та риси, властиві лідерам, проте досі не існує чіткого 
визначення факторів, які впливають на схильність людини до певного 
стилю лідерства. Тому важливим є вивчення того, які типологічні 
властивості особистості сприяють формуванню того чи іншого стилю 
лідерства. 

Метою статті є дослідження лідерства як наукової проблеми.  
Для досягнення мети використано теоретичні методи дослідження: 
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міждисциплінарний синтез та системний аналіз філософської, 
соціологічної, психологічної, соціально-педагогічної, педагогічної 
наукової літератури з метою теоретичного вивчення проблеми лідерства.  

Вивчення наукових доробків вітчизняних та зарубіжних учених дає 
підстави стверджувати, що дослідники по-різному визначають сутність 
понять «лідер» та «лідерство».  

Кожен член групи відповідно до своїх ділових та особистісних 
якостей, свого статусу, тобто закріплених за ним прав та обов’язків, 
престижу, який відображає міру його заслуги, вкладу у спільну справу, 
має певне місце в системі групової організації. З цієї точки зору групова 
структура являє собою своєрідну ієрархію престижу та статусу членів 
групи. Вершину цієї ієрархії, на думку А. Петровського та 
М. Ярошевського, займає лідер групи, який отримує право брати на себе 
найбільш відповідальні рішення, що зачіпають інтереси всіх членів групи 
(Петровський, 1990). У процесі збільшення числа функцій і конкретизації 
групових цілей розвивається ієрархія за ступенем впливу серед членів 
групи. На верхній сходинці ієрархічної драбини опиняється лідер, в 
середині розташовуються лідери другого та третього рівнів і на нижчих 
сходинках знаходяться послідовники. 

Кількість визначень лідера і лідерства як соціального явища 
постійно зростала. Лідер відіграє центральну роль в організації спільної 
діяльності групи, до якої він належить, і регулює міжособистісні 
відносини. За визначенням Т. Буряка (Буряк, 2009), лідер – це член 
групи, який має вплив на групу, що спонукає її членів до досягнення 
спільної мети, володіє необхідними організаторськими здібностями, 
займає центральне місце в структурі міжособистісних відносин і 
спонукає своїм прикладом, організацією й управлінням групою до 
досягнення групових цілей найкращим засобом. 

Більшість визначень лідерства, які наводяться в підручниках, 
включають три компоненти: мета, вплив, група. Лідер – це особа, яка 
впливає на інших людей, причому люди розглядаються як члени групи, 
послідовники (Адаир, 2005). Основний акцент при цьому робиться на 
цілі групи, які повинні бути адекватні та досягнуті. Таким чином, під 
лідерством розуміється процес впливу на інших членів групи заради 
досягнення поставлених цілей Лідерство необхідно розглядати як 
групове явище: лідер немислимий наодинці, він завжди є елементом 
групової структури, а лідерство є системою відносин у цій структурі. 
Тому феномен лідерства відноситься до динамічних процесів малої 
групи. 

Слушно зауважити, що корінь англійського слова «лідер» походить 
від поняття, яке означає шлях, напрямок чи курс судна у морі (Фролова, 
1989). Це слово має стосунок до руху. Лідер у буквальному сенсі – не 
завжди людина, що йде попереду. Від нього чекають, що він вкаже шлях. 
Наприклад, лідер – авторитетна для членів групи особистість, яка завжди 
займає активну життєву позицію; лідерство – явище активного 
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провідного впливу особистості – члена групи – на групу загалом 
(Р. Кричевський, Л. Уманський). Лідерство – один із процесів організації 
та управління малою соціальною групою, що сприяє досягненню 
групових цілей в оптимальні терміни (Б. Паригін). 

Аналіз теоретичних та емпіричних досліджень проблеми лідерства 
дав змогу визначити лідера як визнаного члена групи, який, 
використовуючи притаманні йому лідерські здібності та якості, обирає 
оптимальне рішення для досягнення групової цілі; а лідерство – як 
процес реалізації позитивного впливу лідера групи на її членів під час 
досягнення групових цілей. 

Лідерство набуває певних ознак відповідно до середовища 
розгортання. Так, лідерство серед студентів обумовлюється такими 
якостями молодої людини: ініціативність, товариськість, контактність, 
комунікабельність, чуйність, доброзичливість, широкий соціально-
інтелектуальний кругозір та ерудиція, готовність прийти на допомогу 
товаришеві (Вяткин, 2010). Провідні місця також посідають зовнішня 
привабливість, фізична сила і спритність. 

Лідер – це людина, здатна впливати на дії однієї людини або групи 
людей з метою досягнення певної мети. Лідер поділяється на два 
підвиди: активний і інтелектуальний. За визначенням І. Адізеса, 
активний тип лідера впливає на групу за допомогою сили своєї 
особистості. Політичні лідери, лідери громадських організацій і 
студентських рад є прикладами активних лідерів. Інтелектуальний тип 
лідера, навпаки, впливає на групу за допомогою своїх знань і ідей. 
Молодь, що вчиться, обдарована в будь-якій з областей навчання, має 
потенційні можливості зайняти лідерську позицію (Адизес, 2012). 

А. Менегетті пропонує наступне визначення поняття «лідер»: 
«Лідер – це той, хто вміє розпізнати «божественну пропорцію», 
пропорцію даної реальності, рухи відносин життєвої енергії та від 
моменту до моменту, від ситуації до ситуації застосовувати потрібну 
«формулу» для отримання переможного рішення. Він – точний творець 
«формул життя», той, хто вирішує завдання загального існування» 
(Менегетті, 2004; Адизес, 2012). 

Лідерство – це здатність окремої особистості спонукати інших 
діяти, «запалювати», надихати їх на певну активність і діяльність. 
А. Дяків вважає, що лідерство виступає як один з базових механізмів 
диференціації соціальної діяльності та передбачає досягнення 
особливого (лідируючого) положення певною особою (індивідуальне 
лідерство) або певною частиною групи (групове лідерство) відносно 
решти членів групи (Дяків, 2011). Лідерство є механізмом інтеграції 
студентів у групі. 

Для визначення соціально-психологічної сутності лідерства 
О. Євтіхов, спираючись на праці М. Ільїна, І. Лукманової, А. Нємчина, 
Б. Паригіна та ін., пропонує виділити загальні характеристики цього 
феномену: 
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1. Лідер повинен мати послідовників. Саме їх наявність відрізняє 
лідерів від не лідерів. За лідером слідують вірні йому люди, яких немає у 
не лідерів. Як зазначає У. Бланк, послідовники – це той елемент, який 
лежить в основі лідерства, саме його наявність дає людині право 
вважатися лідером. Лідер стає лідером лише тоді, коли в нього 
з’являються послідовники. 

2. Лідерство – це сфера взаємодії. Ця теза є похідною від першої: 
якщо лідерам необхідні послідовники, то, лідерство не зводиться лише 
до проблеми особистості лідера, а скоріш є продуктом відносин між 
лідером та людьми, які йдуть за ним. 

3. Лідерство засновано на авторитеті. В основі авторитету лежать 
якості, які мають високу цінність для членів конкретної групи. Наявність 
цих якостей у лідера визначає лояльність послідовників до його вчинків, 
прихильність і довіру його рішенням, які він може приймати самостійно, 
не радячись з групою. Авторитет має психологічну природу та 
формується на основі загальної зацікавленості членів групи в лідері та їх 
впевненості в його особливих необхідних для них здібностях. 

4. Лідерство складається з подій (актів) лідерства. Зазвичай 
лідерство розглядається як тривалий процес, який складається з окремих 
подій, що мають початок і кінець. На думку У. Бланка, сфери взаємодії 
лідера та послідовників виникають, досягають зрілості та завершуються. 
Ці сфери оживають щоразу, коли зустрічаються лідер і послідовник, 
тобто вони реалізуються як дискретні взаємодії. Якщо людина здійснює 
множинні акти-події лідерства, то її положення може виявитися 
тривалим. Більша частина подій, які підтверджують факт лідерства, 
короткий термін дії. Ці події здійснюються як короткі взаємодії лідера та 
послідовників за особливих умов. 

5. Лідерство засноване на неформальному впливові лідера. Ресурс 
впливу лідера на послідовників має виражений особистісний компонент 
(а не просто формальний). Він не може бути заснований на позиції 
зобов’язаності, дотримання уставів і посадових інструкцій. Не можна 
змусити інших слідувати за лідером. Це можливо в ситуації керівництва, 
а не лідерства. На відміну від керівника, лідер не наказує, а пропонує. І 
послідовник, навіть якщо він і знаходиться у відносинах субординації з 
керівником-лідером, піддається впливові та виконує доручення не тому, 
що зобов’язаний, а тому, що йому хочеться так вчинити в даному 
конкретному випадку. 

6. Лідерство – когнітивний конструкт. Поняття «лідерство» 
когнітивно конструюється по мірі того, як певні вчинки асоціюються з 
уявленням про лідерську поведінку. Інакше кажучи, у кожної людини 
формується протягом життя своє суб’єктивне уявлення про те, що лідер – 
це індивід, який наділений певними якостями та поводиться певним 
чином. І при зустрічі з іншою людиною, яка відповідає уявленню про 
лідера, на нього навішується ярлик лідерства. При цьому очікується, що 
наявність підтверджених лідерських якостей буде в подальшому 
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виявлятися й у відповідній лідерській поведінці. І навпаки: виявлена 
лідерська поведінка перетворюється на очікування того, що зразок такої 
поведінки володіє відповідними лідерськими якостями. З цього випливає, 
що для успішності становлення людини в якості лідера в конкретній 
соціальній групі їй необхідно вивчати якості, які члени цієї групи 
сприймають як лідерські, та фактори, які вони розглядають, коли 
приписують певні результати лідерству (Евтихов, 2007). 

Сутність лідерства в умовах спільної діяльності становить вибір 
групою одного або кількох членів, до якого або до яких вона звертається, 
щоб зорієнтуватися в об’єкті групової діяльності (в розумінні її цілі, в 
застосуванні засобів, необхідних для успішного здійснення і т.д.). 
Симпатії чи антипатії можуть сприяти такому вибору, але не детермінують 
його. По суті, лідер, за А. Петровським та М. Ярошевським, – це найбільш 
референтна для групи особа щодо спільної діяльності, якийсь загальний 
для групи середній член міжособистісних відносин, що впливає на її 
ефективність (Петровський, 1990). 

Лідер – член групи, за яким решта членів групи визнає право 
приймати відповідальні рішення в значимих для них ситуаціях, – 
рішення, які стосуються їх інтересів і визначають напрямок і характер 
діяльності всієї групи. Найавторитетніша особистість, яка реально 
відіграє центральну роль в організації спільної діяльності та регулюванні 
взаємовідносин у групі. 

У психології виділяють різні класифікації лідерів: 
1) за змістом діяльності – лідер-натхненник і лідер-виконавець; 
2) за характером діяльності – лідер універсальний і лідер 

ситуативний; 
3) за спрямованістю діяльності – емоційний лідер і діловий лідер 

(Сельченок, 2004). 
Лідером є такий член малої групи, який висувається в результаті 

взаємодії членів групи для організації групи при розв’язанні конкретного 
завдання. Він демонструє вищий, ніж інші члени групи, рівень 
активності, участі, впливу в розв’язанні даного завдання (Яхнін, 2010). 
Таким чином, лідер висувається в конкретній ситуації, беручи на себе 
певні функції. Решта членів групи приймають лідерство, тобто будують з 
лідером такі відносини, які передбачають, що він буде вести, а вони 
слідуватимуть за ним. Лідер здійснює найбільший психологічний вплив 
на групу загалом і окремих її членів, коли виступає в ролі координатора, 
організатора групових справ. 

Потреба у впливовому лідері особливо гостро відчувається групою 
в тих випадках, коли на шляху досягнення групових цілей виникає яка-
небудь перешкода чи щось загрожує групі із-зовні, тобто коли 
складається складна, критична ситуація. У таких випадках завжди 
виникає нестача узгодженого розуміння членами групи того, яких 
заходів слід вжити, щоб досягти цілей або уникнути небезпеки. Якщо 
при цьому який-небудь індивід зуміє забезпечити досягнення цілей в 
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силу своїх особистісних якостей, тоді він, як вважає В. Решетило, 
імовірніше всього стане лідером даної групи (Решетило, 2009). 
Труднощі, з якими зустрічається група, обумовлюють не лише факт 
виникнення лідерства, а також об’єм і форми його поширення. У 
найбільш критичних ситуаціях лідерство фокусується, зосереджується в 
одних руках. Якщо ж проблеми, з якими стикається група, дуже складні 
за своїм діапазоном, функції лідерства зазвичай розподіляються між 
декількома особами. По мірі спрощення задач лідерство стає 
концентрованим. При легких групових задачах лідерство знову 
розпилюється (Задача настільки проста, що кожен може розв’язати її 
самостійно). 

Сприятливі умови для висунення нового лідера можуть виникнути 
не лише під впливом зовнішньої загрози, але й внаслідок внутрішньо 
групових конфліктів. Новий лідер також може з’явитися в період, коли 
старий лідер не відповідає своєму положенню як стратег, експерт, 
плануючий та ін. 

У структурі лідерських якостей лідерів О. Євтіхов виділяє чотири 
основні компоненти: 

1. Індивідуально-особистісний – включає комплекс особистісних і 
професійних якостей. 

 Знання та відчуття себе. 
 Впевненість у собі. 
 Активна життєва позиція та прагнення до лідерства. 
 Моральна нормативність, надійність, послідовність у вчинках. 
 Розвинена лідерська Я-концепція. 
2. Соціально-психологічний – включає якості, які проявляються у 

відносинах з іншими людьми. 
 Міжособистісна чутливість, здатність розуміти потреби інших 

людей. 
 Комунікативна компетентність. 
 Уміння створювати умови для самореалізації послідовників. 
 Справедливість. 
 Здатність представляти та відстоювати інтереси групи в 

зовнішніх інстанціях, брати на себе відповідальність за групову 
діяльність. 

3. Організаційно-управлінський – включає якості, необхідні в 
контексті організаційних взаємовідносин з підлеглими. 

 Спрямованість на майбутнє та бачення перспективи. 
 Чутливість до ситуації та гнучкість поведінки. 
 Здатність створювати команду. 
 Здатність організовувати групу на рішення поставленої задачі. 
 Здатність контролювати результати спільної діяльності, дякувати 

та заохочувати. 
 Готовність підтримати у важку хвилину. 
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4. Перцептивно-лідерський – включає якості, які приписує лідеру 
група. 

 сприйняття індивіда групою як лідера; 
 визнання його лідерського статусу й авторитету, наявність 

послідовників, готових іти за лідером; 
 наявність особистих очікувань у членів групи від діяльності 

лідера; 
 делегування членами групи частини особистої активності лідеру 

і т. п. (Евтихов, 2007). 
Виділені компоненти О. Євтіхов пропонує умовно розмістити в 

трьохрівневій моделі лідерських якостей (табл. 1.1.). 
Таблиця 1.1 

Трьохрівнева модель лідерських якостей 

А
кт

уа
ль

но
-

лі
де

рс
ьк

ий
 р

ів
ен

ь Перцептивно-лідерський компонент 

Особистіс
ний 
авторитет 
в групі 

Сприйнятт
я групою 
як лідера 

Наявність 
послідовників, 
готових 
слідувати за 
лідером 

Наявність 
особистих 
очікувань 
членів групи від 
діяльності 
лідера 

Перенесення 
частини 
особистої 
активності 
членів групи 
на лідера 

Р
ів

ен
ь 

вн
ут

рі
ш

нь
ог

ру
по

во
ї в

за
єм

од
ії Професійно-управлінський 

компонент 
Соціально-психологічний компонент 

Спрямованість на майбутнє, бачення 
перспективи 

Міжособистісна чутливість, здатність 
розуміти 

Чутливість до ситуації та гнучкість 
поведінки (здатність швидко 
орієнтуватися в ситуації та приймати 
правильне рішення) 

Уміння створювати умови для 
самореалізації послідовників 

Уміння створювати команду та 
керувати нею 

Комунікативна компетентність 

Здатність організувати групу на 
розв’язання поставленого завдання 

Справедливість відносно інших людей 

Здатність контролювати результати 
спільної діяльності, дякувати та 
заохочувати 

Здатність представляти та відстоювати  
інтереси групи в зовнішніх інстанціях 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

ий
 

рі
ве

нь
 

Індивідуально-особистісний компонент 

Життєва 
активність і 
прагнення до 
лідерства 

Моральна 
нормативність. 
Надійність, 
послідовність у 
вчинках 

Розвинена 
лідерська 
Я-
концепція 

Знання 
та 
відчутт
я себе 

Висока 
самооцінка та 
впевненість у 
собі 

 
Відповідно до представленої таблиці, перший рівень, за О. Євтіховим 

– індивідуальний – представлений індивідуально-особистісними 
характеристиками людини, що визначають її лідерську Я-концепцію. 

Другий рівень – лідерської внутрішньогрупової взаємодії – включає 
соціально-психологічні та організаційно-управлінські якості, що 
реалізуються в процесі взаємодії з іншими членами групи. 

Третій рівень – актуально-лідерський – об’єднує в собі якості та 
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властивості, якими наділяє лідера група. 
Блок якостей індивідуального рівня є основою («фундаментом») 

для успішності становлення індивіда в якості лідера в навчальній групі 
(Евтихов, 2007). 

Отже, як показав проведений теоретичний аналіз, єдиної думки про 
те, якими ж якостями має володіти лідер, дотепер не існує. Очевидно, що 
надзавдання структурного підходу – знайти універсальний набір 
характеристик лідера на всі випадки життя – навряд чи здійснена. Кожен 
час, кожне суспільство, кожна група формує або вимагає своїх лідерів. 
Подальше дослідження буде присвячено розробці змісту і технологій 
формування лідерських якостей у студентської молоді. 
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Мороз В. П. Лідерство як наукова проблема 
Стаття розкриває проблему розуміння студентами поняття «лідер» 

та їх уявлень про особистісні лідерські якості. Узагальнено поняття 
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лідерства, описані різні підходи до визначення поняття «лідер», виділено 
специфічні риси, визначені види, компоненти лідерства, якості лідера. 
Представлені сутнісні характеристики феномену лідерства. Зображена і 
проаналізована трьохрівнева таблиця моделі лідерських якостей за 
О. Євтіхов.  

В статті лідерство розглядається,  як групове явище, яке належить до 
динамічних процесів малої групи: лідер немислимий наодинці, він завжди 
елемент групової структури. В той час групова структура не може 
обходитися без авторитетної особи, яка б відігравала центральну роль в 
організації спільної діяльності та регулюванні взаємовідносин у групі. 

Розглянуто основні історичні погляди вчених на виникнення 
лідерства. Проаналізовані філософські та психолого-педагогічних 
дослідження, де проблеми лідерства, є однією з найактуальніших. І не 
дарма, адже проведений теоретичний аналіз, свідчить про те що, єдиного, 
спільного визначення лідера не існує, так само, як і не існує єдиної думки 
про те, якими ж якостями має володіти лідер, і на нашу думку досягнути 
цього не можливо, бо кожна група формує своїх лідерів з універсальним 
набором особистих якостей.  

Ключевые слова: лидер, лидерство, лидерские качества. 
 
Мороз В. П. Лидерство как научная проблема 
Статья раскрывает проблему понимания студентами понятия 

«лидер» и их представлений о личностных лидерских качествах. 
Раскрыты понятия лидерства, описаны различные подходы к 
определению понятия «лидер», выделены специфические черты, 
определены виды, компоненты лидерства, качества лидера. 
Представлены сущностные характеристики феномена лидерства. 
Изображена и проанализирована трехуровневая таблица модели 
лидерских качеств по А. Евтихов. 

В статье лидерство рассматривается как групповое явление, 
которое относится к динамическим процессам малой группы: лидер 
немыслим в одиночку, он всегда элемент групповой структуры. В то 
время групповая структура не может обходиться без авторитетного лица, 
которое играет центральную роль в организации совместной 
деятельности и регулировании взаимоотношений в группе. 

Рассмотрены основные исторические взгляды ученых на 
возникновение лидерства. Проанализированы философские и психолого-
педагогических исследования, где проблема лидерства, является одной 
из самых актуальных. И не зря, ведь проведенный теоретический анализ 
свидетельствует о том, что, единого, общего определения лидера не 
существует, так же, как и не существует единого мнения о том, какими 
же качествами должен обладать лидер, и, по нашему мнению, достичь 
этого невозможно, потому что каждая группа формирует своих лидеров с 
универсальным набором личных качеств. 

Ключевые слова: лидер, лидерство, лидерские качества. 
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Moroz V. Leadership as a Scientific Problem 
The article reveals the problem of understanding the concept of "leader" 

by students and their perceptions of personal leadership qualities. The concept 
of leadership is generalized, different approaches to the definition of "leader" 
are described, specific features are distinguished, certain types, leadership 
components, leader's qualities are identified. The essential characteristics of 
the leadership phenomenon are presented. A three-level table of leadership 
qualities model for O. Yevtihov is depicted and analyzed. 

In the article, leadership is seen as a group phenomenon, which belongs 
to the dynamic processes of a small group: the leader is unthinkable alone, he 
is always an element of group structure. At that time, the group structure can 
not do without an authoritative person, who would play a central role in the 
organization of joint activities and regulation of relations in the group. 

The main historical views of scientists on the emergence of leadership 
are considered. Analyzed philosophical and psycho-pedagogical research, 
where the problems of leadership, are one of the most urgent. And it is not for 
nothing that the conducted theoretical analysis shows that there is no single, 
common definition of a leader, just as there is no consensus about what 
qualities the leader should have, and we do not think it is possible to achieve 
this because each group forms its leaders with a universal set of personal 
qualities. 

Key words: leader, leadership, leadership qualities. 
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МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОФІЛАКТИКИ 

ПОВЕДІНКОВИХ ДЕВІАЦІЙ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ  
 
Профілактика поведінкових девіацій обдарованих учнів є 

міждисциплінарною проблемою. У науковому просторі вона 
розглядається різними галузями знань, під різними кутами. Кожен 
вчений акцентує увагу на тому чи іншому аспекті проблеми. Вивчення 
цих аспектів є актуальним, оскільки погляди вчених містять у собі певні 
уявлення про шляхи і способи вирішення проблеми дослідження і дають 
змогу пошуку найбільш оптимальних варіантів. 

Метою цієї статті є аналіз наукових публікацій, що відображають 
медико-психологічний аспект проблеми профілактики поведінкових 
девіацій обдарованих учнів.  

В межах означеної проблеми доцільним є аналіз наукових праць 
Т. Вєнцової (Венцова, 2011), Н. Іринчиної, М. Мотрук, С. Ткачук, 
О. Ясінської (Іринчина, Мотрук, Ткачук & Ясінська, 2015), А. Кулемзіної 
(Кулемзина, 2003), В. Пєскова (Песков, 2011), Я. Рибаковського 
(Рибаковський, 2010) та ін., які на тлі порушення основного дискусійного 
питання медицини щодо взаємозв’язку між обдарованістю і відхиленнями 
від психічної норми, містять в собі і матеріали, що стосуються проблеми 
профілактики поведінкових девіацій обдарованих учнів.  

Аналіз наукових праць, які відображають медико-психологічний 
аспект проблеми дослідження, показав, що їх можна поділити на дві 
групи: 

1) наукові публікації, які містять тільки теоретичні дані щодо 
проблеми дослідження; 

2) наукові праці, що поряд з теоретичними надбаннями 
пропонують практичні методи вирішення проблеми. 

Серед першої групи праць науковий інтерес для нас становлять 
погляди Ч. Ломброзо, який серед ознак ненормальності обдарованих 
особистостей вказує на зловживання ними наркотичними речовинами і 
спиртними напоями (Ломброзо, 2009). 

Також слід розглянути погляди Н. Іринчиної та співавторів, які у 
своїй публікації «Геній чи безумство, норма чи патологія?» хоча й 
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торкаються проблеми дослідження опосередковано, але також наводять 
приклади адиктивної поведінки обдарованих видатних особистостей, 
зокрема алкогольної, наркотичної залежності, анорексії (Іринчина та ін., 
2015). 

Дослідження, проведене британськими вченими щодо поетів і 
художників, показало наявність зв’язку між творчою діяльністю й 
тенденцією до пошуку екстраординарних вражень і більшого числа 
сексуальних партнерів (Рибаковський, 2010, с. 11). По суті, дослідження 
підтверджує можливість розвитку сексуальних девіацій в обдарованих 
особистостей. 

За В. Менделевичем, девіантна поведінка на базі гіперздібностей 
може обумовлювати надцінні психологічні захоплення, неестетичну 
поведінку, аномалії сексуального характеру, характерологічні реакції і 
комунікативні девіації (Менделевич, 2005, с. 86). 

Серед другої групи наукових публікацій заслуговує на увагу 
дослідження Т. Вєнцової, яке містить у собі як теоретичні, так і 
практичні напрацювання автора. Дослідниця, вивчаючи особистісні 
особливості учнів 10 – 11 класів з високим рівнем інтелекту саме в 
медико-психологічному аспекті, говорить про те, що в таких дітей 
нерідко виявляють риси характеру, які утруднюють спілкування з ними і 
при певних умовах можуть провокувати психопатичні прояви. 
Невротичні і психологічні риси учнів з високими інтелектуальними 
здібностями можуть стати причинами утруднень в соціальних 
взаємодіях, призводять до конфліктів з оточуючими.  

Отримані Т. Вєнцовою результати щодо типів акцентуацій 
інтелектуально обдарованих старшокласників опосередковано 
підтвердили гіпотезу про домінування в них лівопівкульного мислення, 
що при несприятливих соціальних умовах, стресах, збільшенні 
навантаження на базі лівопівкульності може призвести до психастенії чи 
шизоїдності. Для профілактики таких наслідків, на думку дослідниці, 
необхідно активізувати роботу правої півкулі: емоційне, рухове 
розвантаження, музика, малювання, ліплення, прогулянки, фізичні 
вправи. При прояві невротичних відхилень відразу знизити 
інтелектуальне навантаження на ліву півкулю, знизити вимогливість до 
дитини, не зловживати суворістю, не підганяти, підтримувати її 
(Венцова, 2011). 

Отже, Т. Вєнцовою розкрито домінування певних типів акцентуацій 
характеру, невротичних рис інтелектуально обдарованих дітей, які при 
несприятливих соціальних умовах можуть призвести до розвитку 
психопатологічного чи патохарактерологічного типу девіантної 
поведінки, й запропоновано різні арт-терапевтичні і рухові медоди їх 
профілактики. 

Також важливими в контексті проблеми профілактики 
поведінкових девіацій обдарованих учнів є результати медико-
психолого-педагогічного дослідження В. Пєскова. Вченим висвітлено 
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питання нереалізованості потенціалу обдарованих учнів. Він говорить 
про те, що така нереалізованість може мати негативні наслідки не тільки 
для розвитку їх пізнавальної сфери, інтересів і здібностей, здоров’я, а й в 
тій чи іншій мірі деформувати їхню особистість, порушувати поведінку і 
міжособистісні відносини.  

В. Пєсков пропонує метод садової терапії як пріоритетний в 
профілактичній діяльності у межах здоров’язберігаючого і корекційно-
розвивального підходів. На його думку, цей метод формує екологічну 
свідомість обдарованого учня, змінює відношення не тільки до 
оточуючої природи, а й до самого себе, інших людей, впливаючи на 
психологічний стан, Я-концепцію і адаптацію обдарованої дитини 
(Песков, 2011). 

Науковий інтерес для нас становить публікація А. Кулемзіної, де 
автор порушує проблему профілактики неврозів обдарованих дітей. На 
думку А. Кулемзіної, ця проблема повинна бути вирішена не тільки у 
межах клініко-психологічних і нервово-психологічних наукових 
дисциплін, а й педагогічними засобами.  

Виходячи з цього, А. Кулемзіна пропонує педагогічну програму 
профілактики неврозів у дітей, в тому числі обдарованих. Основне завдання 
програми полягає у врахуванні в повному обсязі психофізіологічної 
індивідуальності дитини, формування в неї максимальної стійкості до 
деструктивних, потенційно невротизуючих інтро- і екстра-дій шляхом 
такого виховання, при якому нервова система зможе проявити свої сильні, 
стійкі і врівноважені якості (Кулемзина, 2003). 

Таким чином, основна ідея А. Кулемзіної полягає в координації 
зусиль медичних і педагогічних працівників під час профілактичної 
діяльності з обдарованими учнями. 

Отже, медико-психологічний аспект проблеми містять як 
теоретичні, так і практичні надбання щодо вирішення проблеми 
профілактики порушень у поведінці обдарованих особистостей. 
Теоретичний підхід базується на положенні щодо можливості розвитку 
патопсихологічного, патохарактерологічного й адиктивного типів 
девіантної поведінки обдарованих особистостей при несприятливих 
соціальних умовах. Практичні напрацювання включають в себе арт-
терапевтичні, еколого-терапевтичні, рухові, педагогічні форми і методи 
профілактичної діяльності, які пропонують автори у межах 
здоров’язберігаючого і корекційно-розвивального підхідів. 

Профілактика поведінкових девіацій обдарованих учнів як 
міждисциплінарна проблема потребує вивчення й інших її аспектів, 
комплексного об’єднання методології, теорій, концепцій різних наук, що 
є перспективою подальших наукових розвідок з метою формування 
системного уявлення про явище, що вивчається. 
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Степаненко В. І. Медико-психологічний аспект профілактики 

поведінкових девіацій обдарованих учнів 
У статті наголошено увагу на актуальності висвітлення медико-

психологічного аспекту як одного з аспектів проблеми профілактики 
поведінкових девіацій обдарованих учнів, яка має міждисциплінарний 
характер. Здійснено аналіз наукових публікацій, що відображають 
медико-психологічний аспект профілактики поведінкових девіацій 
обдарованих учнів і містять як теоретичні, так і практичні надбання щодо 
вирішення проблеми.  

Теоретичні роботи базуються на положенні щодо можливості 
розвитку патопсихологічного, патохарактерологічного й адиктивного 
типів девіантної поведінки обдарованих особистостей при 
несприятливих соціальних умовах.  

Практичні напрацювання включають в себе арт-терапевтичні, 
еколого-терапевтичні, рухові, педагогічні форми і методи 
профілактичної діяльності, які пропонують вчені у межах 
здоров’язберігаючого і корекційно-розвивального підходів. 

Ключові слова: обдарований учень, девіантна поведінка, 
профілактика, медико-психологічний аспект 

 
Степаненко В. И. Медико-психологический аспект 

профилактики поведенческих девиаций одаренных учеников 
В статье акцентировано внимание на актуальности освещения 

медико-психологического аспекта как одного из аспектов проблемы 
профилактики поведенческих девиаций одаренных учеников, которая 
имеет междисциплинарный характер. Осуществлен анализ научных 
публикаций, отражающих медико-психологический аспект 
профилактики поведенческих девиаций одаренных учеников и 
содержащих как теоретические, так и практические наработки по 
решению проблемы. 

Теоретические работы базируются на положении о возможности 
развития патопсихологического, патохарактерологического и 
аддиктивного типов девиантного поведения одаренных личностей при 
неблагоприятных социальных условиях. 

Практические наработки включают в себя арт-терапевтические, 
эколого-терапевтические, двигательные, педагогические формы и 
методы профилактической деятельности, которые предлагают ученые в 
рамках здоровьесберегающего и коррекционно-развивающего подходов. 

Ключевые слова: одаренный ученик, девиантное поведение, 
профилактика, медико-психологический аспект 
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Stepanenko V. The Medical-Psychological Aspect of Deviant 
Behavior Prevention Gifted Pupils 

The article focuses on the relevance of coverage of the medical-
psychological aspect as one of the aspects of the problem deviant behavior 
prevention gifted pupils. This problem has an interdisciplinary character.  

It noted that scientific works in this direction than the discussion of main 
question medicine by the relationship between giftedness and deviations from 
the psychological norm contain materials to the deviant behavior prevention of 
gifted pupils related. 

The analysis of these publications showed that they divided into two 
groups. The first group consists of works containing only theoretical 
developments on the problem of deviant behavior prevention of gifted pupils. 
In addition to theoretical material, the second group of works offers practical 
methods for solving the problem. 

Theoretical works based on the position of the possibility of developing, 
pathological psychological, pathological characterological and addictive types 
of deviant behavior of gifted individuals under adverse social conditions. 

Practical developments include art-therapeutic, environmental-
therapeutic, motor, pedagogical forms and methods of preventive activity, 
which scientists offer in the framework of health-saving and correctional-
development approaches. 

Key words: gifted pupil, deviant behaviour, prevention, medical-
psychological aspect. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ І СУТНІСТЬ ШКОЛИ, ДРУЖНЬОЇ  

ДО ДИТИНИ, ЯК ЗАСІБ ПРОТИДІЇ ЖОРСТОКОСТІ І БУЛЛІНГУ 
В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 
Проблема протидії буллінгу в дитячому середовищі є проблемою 

світового масштабу, про що говорить доклад ЮНЕСКО (ЮНЕСКО,  
17-19.01.2017): 34% учнів віком від 11 до 13 лет повідомили про 
знущання і залякування, які до них застосовувалися в минулому місяці, 
при цьому 8% вказали на щоденний характер знущань і залякувань. Про 
це свідчать дані 19 країн з низьким та середнім рівнем прибутку, що були 
проаналізовані в докладі «Насилие и запугивание со стороны 
сверстников в школе: Глобальный доклад о положении дел», 
ЮНЕСКО (ЮНЕСКО, 17-19.01.2017). В Україні, за даними ГО «Ла 
Страда – Україна» (Левченко К. Б., Панок В. Г., Трубавіна І. М., 2016) ця 
проблема теж нагальна і актуальна – було проведене опитування з 
проблем конфліктів в навчальному середовищі, більшість дітей 
шкільного віку потерпає від жорстокості, насильства, буллінгу тощо. 
Майже кожна дитина в шкільному середовищі України стикається в 
повсякденному житті з тією чи іншою дискримінацією, утиском своїх 
прав, бачить перемогу культури війни. Виникає питання як протистояти 
цьому і сформувати у дітей культуру миру та толерантність, що особливо 
важко сьогодні, в умовах військового конфлікту на Сході України. «Діти, 
які були свідками військового конфлікту, який вирішується за 
допомогою сили і зброї, бачать, що виживає той, хто сильніше і має 
зброю. Це продукує насильство і ненависть, досвіду яких діти набувають 
в своєму середовищі і в подальшому переносять на дорослий світ. 
Виникає ланцюг насильства і вирішення проблем силою…» 
(Михайленко О. Л., Юр’єва К. А, Трубавіна І. М., 2017, с. 4). Шляхом до 
подолання цього, за рекомендацією Д. Набарро, спеціального радника 
Генерального секретаря ООН, є освіта: «не повинно бути толерантності 
до ненависті, до агресії, до розпалювання насильства і до практики 
самого насильства. Нам необхідно цінувати ненасильницьку поведінку і 
заохочувати її в дитинстві, в юності, в дорослому віці, за будь-яких 
обставин і серед всіх людей. Нам необхідно уникати будь-якого вида 
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ситуацій або дій, які породжують або дозволяють насильство, і 
спостерігати самі ситуації, які його провокують. І тоді необхідно 
визнати, що люди, як добре відомо, поважають себе набагато більше, 
коли вміють ставитися до інших з повагою і коди не практикують 
насильства до інших. Як ми здійснюємо ці принципи практично? Це 
повинно здійснюватися через освіту» (Набарро Д., 2016). У концепції 
Нової Української школи зазначається, що випускник школи повинен 
бути відповідальним громадяном. Концепція називає як ключову 
соціальну і громадянську компетентності як 1 з 10, які повинна 
сформувати сучасна українська школа (Презентація Концепції Нової 
української школи, 2017). Це – прямий крок до школи дружньої до 
дитини, яка починає розбудовуватися в світі. Існують лікарні, дружні до 
дитини, клініки, дружні до дитини, вже є програми і проекти в світі щодо 
школи, дружньої до дитини, які вимагають на своє узагальнення, 
запозичення кращого світового досвіду і впровадження в практику 
роботи шкіл України. ЮНІСЕФ зазначає, що найкращу якість освіти 
забезпечують саме школи, дружні до дитини (ЮНЕСКО, 17-19.01.2017). 
Якісна освіта має основоположне значення для гендерної рівності, 
безпеки людини, розвитку громад і національного прогресу (Качество 
образования). Саме тому треба визначитися з тим, якою повинна бути 
школа, які можливості вона має щодо протидії насильству, жорстокості, 
буллінгу. Тому метою статті є узагальнення світового і вітчизняного 
досвіду щодо сутності і діяльності шкіл, дружніх до дитини, як шляху 
формування толерантності, культури миру у дітей і протидії буллінгу і 
жорстокості в шкільному дитячому середовищі. 

Існуючі дослідження (Брочковська Ю., Стельмах С., 2011, 
Гальона Є., 2011, Журавель Т., Зюзь В., 2015, Левченко К., Трубавіна І., 
2005, Левченко К., Панок В., Трубавіна І., 2016, Левченко К., 
Трубавіна І., 2005, Левченко К., Трубавіна І., 2005, Лушпай Л., 2010, 
Сушик Н., 2017, Старовойтенко Р., 2017, ЮНЕСКО, 17-19.01.2017 та ін.) 
розкривають сутність буллінгу, шляхи його подолання в освіті, доводять 
шо буллінг – нагальна проблема для України, бо вона посідає 4 місто в 
світі за рівнем його застосування щодо дітей. Протидії жорстокості в 
дитячому середовищі присвячений підручник (Левченко К., Трубавіна І., 
2005), який вперше в Україні розкрив сутність жорстокості щодо дітей і 
шляхи взаємодії різних державних і недержавних установ в протидії 
цьому явищі, надав конкретні практичні рекомендації з проблеми. Але 
буллінг окремо не розглядався в цій роботі.Відзначимо, що школа 
дружня до дитини – ідея ЮНІСЕФ (Child friendly schools), який є 
популяризатором ідеї шкоди, дружньої до дитини, на своєму сайті дає 
загальні рамки і рекомендації до створення такої школи, підтримує 
проекти, узагальнює досвід роботи таких шкіл. Але ЮНІСЕФ в контексті 
рекомендацій щодо шкіл, дружніх до дитини, не дає конкретних 
рекомендацій щодо протидії буллінгу в дитячому середовищі. Серед 
існуючих досліджень з проблеми шкіл, дружніх до дитини, можна 
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виділити концепцію 2006 р. (Трубавіна І., 2007), яка розкривала школу, 
дружню, до дитини, як простір для реалізації всіх потреб і прав дітей в 
навчальній та виховній діяльності і спілкуванні, через дитиноцентризм. 
Але ця робота тоді не розкривала особливостей атмосфери і побуту дітей 
в такій школі, питання протидії жорстокості і буллінгу. Ж. Петрочко 
(Петрочко Ж., 2014) в концепції школи, дружньої до дитини Інституту 
проблем виховання НАПН України розкривала її основні положення та 
терміни, зміст і складові цілісного благополуччя дитини (духовно-
моральне, психічне, фізичне й соціальне благополуччя) як мети 
діяльності такої школи. Відзначимо, що це пов’язане з оцінкою потреб 
дитини, яка є однією із англійських теорій соціальної роботи з дітьми. 
Водночас, проблеми буллінгу і жорстокості ця робота не торкалася. А 
соціальна робота покликана вирішувати проблеми соціалізації дітей, а не 
реалізації їх права на освіту, де можуть існувати інші теорії і не вся 
соціалізація дитини проходить в школі. Таким чином, постає питання про 
визначення сутності і теоретичних основ школи, дружньої до дитини, як 
шляху запобігання і протидії жорстокості і буллінгу в освітньо-
виховному середовищі закладу середньої освіти в сучасних умовах 
України, що і є метою статті.  

З метою визначення сутності школ, дружньої до дитини, к шляху 
протидії жорстокості і буллінгу в закладах середньої освіти узагальнення 
світового досвіду роботи шкіл, нами було здійснено теоретичний аналізу 
джерел з проблеми і узагальнення досвіду існуючих проектів таких шкіл 
на предмет зв’язку з протидією буллінгу і жорстокості. Ж. Петрочко дає 
визначення школі, дружньої до дитини таким чином: «це 
загальноосвітній навчальний заклад, у якому: діти навчаються відповідно 
до власних схильностей у сприятливому середовищі, що надає 
можливість повною мірою реалізувати особистісний потенціал; 
адміністрація школи й учителі несуть відповідальність за те, щоб зробити 
шкільне середовище сприятливим для розвитку особистості, 
організовують навчально-виховний процес на засадах розвитку 
соціально-психологічних компетентностей учня (його життєвих умінь); 
спільними зусиллями педагогів, учнів та їхніх батьків створено необхідні 
й достатні умови для забезпечення цілісного благополуччя дитини» 
(Петрочко Ж., 2014, с. 86). Для протидії буллінгу і жорстокості щодо 
дітей тут важливим є акцент на врахуванні схильності дітей, 
відповідальності педагогічних працівників за сприятливі умови 
одержання освіти, створенні умов для благополуччя дітей. Але 
конретних шляхів до цього ця концепція не називає, і це не було її 
завданням. Шляхами до цього в школі в Україні названа 1. «педагогіка 
партнерства»; 2. Дитиноцентризм; 3. Нове освітнє середовище» 
(концепція нової української школи) (Презентація Концепції Нової 
української школи, 2017). Нам важливо уточнити критерії школи, 
дружньої до дитини, в аспекті протидії жорстокості і буллінгу. ЮНІСЕФ 
визначає 5 критеріїв для моніторингу якості освіти: що учні додають до 
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навчання (досвід, проблеми тощо), середовище (чи є воно безпечним, 
захисним, стимулюючим, чи враховує воно гендер), зміст освіти (основні 
та життєві компетентності, врахування гендерного аспекту), процеси 
(технології та методики навчання і виховання, як вони орієнтовані на 
дитину, чи зменшують нерівність) та результати (як вони впливають на 
цілі суспільства і як сприяють залученню дитини до суспільства 
(Качество образования). Нами на основі теоретичного аналізу цього та 
інших джерел (Вступ до Прав людини, 1999; Трубавіна, 2012) було 
обрано ще такий критерії: реалізації всіх прав дітей, це не тільки право на 
освіту, а й потреби дітей. Ми не обмежилися базовими потребами 
дитини, оскільки для благополуччя дітей та їх безпеки потрібно цілісне 
благополуччя (Петрочко Ж., 2014). Реалізація прав дітей в школі повинна 
передбачати, за Петрочко: 1. створення сприятливих умов для повного 
здійснення прав дитини; 2. охорону прав дітей – запобігання порушенню 
прав; 3. захист прав дітей – відновлення порушених прав відповідно до 
власних повноважень. Сьогодні ж педагогічні працівники шкіл 
виконують лише перше завдання та повідомляють заступника директора 
з виховної роботи школи про помічені порушення прав дітей, самі вони 
охороняти та захищати права дітей не можуть у зв’язку з відсутністю 
повноважень і відповідних компетентностей. ЮНІСЕФ зазначає 
(Качество образования; Child friendly schools), що школи повинні 
захищати всіх дітей від зловживань та школи як в ній самій, так і за її 
межами. Тому важливим є правовий підхід до дитинства в педагогічній 
діяльності. Відзначимо, що традиційно звичайні школи і вчителі в них не 
опікуються правами дитини, вважаючи, що це справа юристів. Але 
оскільки саме вчителі щоденно бачать дитини і зміни в ній і перші 
можуть сигналізувати про небезпеку для неї, якщо матимуть відповідну 
підготовку. 

Доцільно проаналізувати світовий досвід для вирішення проблеми 
протидії жорстокості і буллінгу в школах через розбудову дружнього 
освітнього середовища. Так, ЮНІСЕФ зазначає, що школи повинні 
забезпечувати дитині фізичну та емоційну безпеку, психологічний захист 
(Child friendly schools). Варіантом створення такого безпечного 
середовища є проект в школах Албанії за підтримки ЄС, «мета якого 
полягає в тому, щоб знайти ефективні засоби боротьби з булінгом та 
екстремізмом в системі освіти в Албанії відповідно до європейських 
стандартів. Кінцевою метою є підтримка відповідних установ у створенні 
безпечного навчального середовища» (Старовойтенко Р., 2017), яка має 
бути досягнута наступним чином: «1. Відбуватимуться тренінги навичок 
фахівців у галузі освіти, підвищуючи їхні знання та компетенції щодо 
того, як запобігати випадкам буллінгу та екстремізму в школі. 
2. Моральні цінності залучення, небайдужості та поваги викладаються як 
частина шкільної культури у навчальному предметі. 3. Учні братимуть 
участь у створенні та підтримці безпечного простору у школі. Активно 
залучатимуться до творчого вирішення конфліктних ситуацій. 4. Пілотні 
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школи (21 з різних регіонів) розроблятимуть інструменти запобігання 
знущання та реагування на прояви екстремізму, з урахуванням власних 
особливостей, тобто, всі програми будуть адаптовані під албанські 
реалії». Ми бачимо такі теоретичні підходи до реалізації цього проекту: 
1. системний і цілісний підходи (середовище, школа, діти, вчителі, 
навчання і виховання як 2 нерозривні ланки педагогічного процесу), його 
увага до школи – місця, де дитина проводить більшу частину свого 
активного часу, де більше за все і спостергіється буллінг. 2. Діяльнісний 
підхід і теорія участі. Увага приділена участі дітей в рішення своїх 
проблем, а не рішенням дорослих за них. 3. Цілісний підхід – мова йде 
про різні етапи виховання особистості, що доводить формування 
толерантності і культури миру до сформованості на рівні звички 
поведінки. При цьому задіяні процеси і виховання, і навчання. 
4. Аксіологічний підхід – увага зосереджена на цінностях. Ними можуть 
бути мир, повага, толерантність, права дитини. 5. Середовищний підхід, 
який передбачає безпечне середовище. 

Існуючий в Молдові проект школи, дружньої до дитини, в контексті 
її безпеки дає перелік таких характеристик такої школи (Школа 
Дружественная ребенку. Теоретический лицей им. Л. Н. Толcтого. город 
Глодень, Молдова): 1. Школа дотримується прав дитини і в ній кожна 
дитини реалізує свої права, визначає статус вчителів і їх обов’язки щодо 
дітей, консолідує потенціал вчителів і їх моральний дух. 2. Школа 
сприймає і розуміє дитину, центрована на дитині, в ній є гендерна 
рівність. 3. Школа підтримує якість навчальних результатів, забезпечує 
освіту, яка заснована на реальному житті дітей, доступність освіти. 
4. Школа є гнучкою, реагує на різноманітність, забезпечує інклюзивну 
освіту, дає рівні шанси кожній дитині. 5. Школа спрямована на розумове 
і фізичне здоров’я дитини, орієнтована на сім’ю, базується на співпраці. 
Це означає дитиноцентризм, системний, діяльнісний, гендерний, 
родиноцентричний, полікультурний, демократичний, інклюзивний, 
прагматичний підходи, теорію участі, педагогіка співробітництва.  

При цьому зазначається, що метою школи є надання підтримки в 
розвитку щасливих дітей, добре освічених, які здатні брати участь є 
процесі освіти (Школа Дружественная ребенку. Теоретический лицей 
им. Л. Н. Толcтого. город Глодень, Молдова). 

Школа, дружня до дитини, повинна передбачати комфортні умови 
навчання і перебування в ній, які створюються навіть за участю дітей – 
наприклад, через застосування енергозбережувальних технологій, як в 
Казахстані в проекті «Школи, дружні до дитини і до оточуючого 
середовища» (Школа, дружественная к детям и окружающей среде). Це 
означає відкритість школи середовищу і педагогізацію його через школу, 
теорію участі дітей, соціально-виховний підхід до взаємодії з 
мікросередовищем учнів.  

Відзначимо, що слов’янськими традиціями завжди була увага і 
любов до дітей, милосердя, християнські цінності, яких дитина набувала 
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в сім’ї і на яких виховувалася в школі (Трубавіна І., 2007). ЮНІСЕФ 
наголошує (Child friendly schools), що така школа повинна захищати 
дітей і залучати їх до навчання, бути орієнтованою на права дитини, 
перш за все, на право на освіту, і на потреби дітей. Така школа повинна 
будуватися на діалозі між всіма учасниками – кожен має право і змогу 
висловитись і бути почутим, не боятися висловитися. Усе це означає 
необхідність побудови педагогічного процесу в школі як діалогу між 
вчителями, батьками, дітьми, де всі є суб’єктами цього процесу, 
пріоритет – інтереси і права дітей. Тому і підходи до захисту прав 
людини повинні бути дотримані в школі, дружній до дитини. Це такі 
підходи: інформаційний, політико-економічний, викриття насильства і 
ненависті, християнский, ненасильственного опору, виважений, 
діяльнісний, силовий (Вступ до Прав людини, 1999). При цьому 
виключені авторитарний стиль спілкування, декорація і маніпуляція 
дітьми, створюються умови для вільного висловлювання думок дітьми, 
самоврядування в школі. Засобом досягнення цього є робота з 
формування життєвих умінь і навичок у дітей, батьків і, навіть, у 
вчителів. До них відносимо: комунікативні, критичного мислення і 
прийняття рішень, керувати своїм станом і впливати на інших 
(Трубавіна І., 2007), що належать до ключових компетентностей нової 
української школи – соціальної та громадянської (Презентація Концепції 
Нової української школи, 2017). Таким чином, необхідним є 
компетентнісний підхід у школі, дружньої до дитини, в контексті 
формування життєвих умінь у всіх учасників навчально-виховного 
процесу. 

Школи, дружні до дитини, які існують в Молдові, 
характеризуються такими ознаками (Дружественная школа., Школа 
Дружественная ребенку. Теоретический лицей им. Л. Н. Толcтого. город 
Глодень, Молдова): врахування потреб і прав дитини, створення умов для 
їх реалізації та для розвитку всіх задатків дитини в здібності – вміння 
ними користуватися. Це – школа рівних можливостей для всіх дітей, з 
особливими потребами, для дівчаток і для хлопців, це – інклюзивна 
школа. В такій школі повинни бути такі навчальні плани і плани 
виховної роботи, які є гнучкими, враховують потреби дітей і суспільства, 
вчителі використовують новітні технології і методики навчання і 
виховання в інтересах розвитку дитини, застосовують індивідуальну 
освітню траєкторію в навчанні, спрямовані на формування компетентної 
творчої особистості дитини в освіті. Для школи, дружньої до дитини, 
характерно застосування здоров’язберігаючих та здоров’ярозвиваючих 
технологій, в ній навчатися комфортно і діти є щасливими, правила і 
традиції школи є живими і створюються дітьми, тому виконуються ними 
без напруження і примусу. 

Всеукраїнський проект теж наголошує на створенні умов в школі на 
реалізацію права дитини на здоров’я. Завданнями цього проекту є не 
тільки забезпечення якості освіти відповідно до європейських і світових 
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стандартів, завдяки чому учні зможуть досягти благополуччя; проект 
спрямований і на «створення атмосфери, за якої учні можуть вільно 
висловлювати свої думки і погляди, виявляти розуміння необхідності 
дотримання соціальних норм і правил шкільного співжиття; 
прогнозування і запобігання можливим ризикам і небезпекам для життя і 
здоров’я учнів та вчителів, які можуть виникнути у приміщенні школи, 
на її території, у межах місцевої громади…» (Всеукраїнський проект 
«Впровадження стандартів якості превентивної освіти «Школа 
дружня до дитини»). Відзначимо, що ключовими для визначення 
теоретичних основ існування таких шкіл тут є також 
здоров’язберігаючий, захисний, середовищний та родиноцентричний 
підходи. 

Виявлено, що щасливе середовище для дітей можна створити 
зовнішнім шляхом, окрім навчальної та виховної діяльності. Таке 
середовище, на думку Матвієнко, визначаться як «сукупність освітньо-
виховних впливів та умов, що поєднує можливості для вільного і 
комфортного всебічного розвитку дітей та тісний взаємозв’язок 
учасників навчально-виховного процесу (педагогів, учнів, батьків), а 
також характеризується їхнім відчуттям глибокого задоволення і 
радості» (Матвієнко М., 2017, с. 5.). Відчуття ж задоволення і радості у 
дитини можливо тільки в умовах безпечного середовища, без буллінгу і 
образ, нерівності, неповаги. До того ж дослідження насильства говорять, 
що причиною насильства є глибокі образи в дитинстві (Трубавіна І., 
Левченко К., Тюріна В., 2013). Якщо ж самих образ, часу і приводу для 
них немає, то немає і потреби ображати інших. М. Матвієнко в своїй 
роботі визначає такі характеристики щасливого освітньо-виховного 
середовища: комфортна атмосфера для учасників освітньо-виховного 
процесу, забезпечення можливостей для самовираження дитини через 
поєднання навчальної, дослідницької та творчої діяльності, 
різноманітність та легкість трансформації предметно-просторового 
компоненту освітньо-виховного середовища для задоволення 
індивідуальних потреб його учасників (Матвієнко М., 2017, с. 5). Це 
означає необхідність застосування в школі, дружньої до дитини, підходу 
універсального дизайну до планування середовища і обстановки, 
цілісного підходу до навчання і виховання дітей, дитиноцентризму, 
родиноцентризму, середовищного, особистісно-орієнтованого, 
діяльнісного підходів. Як доводять дослідження, кінцевої метою 
універсального дизайну в освіті є ефективність, результативність та 
економічність залучення всіх дітей до навчального процесу, у т.ч. осіб з 
інвалідністю (Азін В., Грибальський Я., Байда Л., Красюкова-Еннс О., 
2013, Васюник-Кулієва М., 2017). Універсальний дизайн демонструє, що 
цінність дитини не залежить від її здібностей і досягнень, а залежить від 
того, що вона перш за все людина. Тому універсальний дизайн є 
корисним в формуванні толерантності і протидії буллінгу як складова 
школи, дружньої до дитини. І все це можливе лише завдяки сенсорному 
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відчутті людиною принципів універсального дизайну. Вивляється, що 
універсальний дизайн забезпечує комфорт кожному і тим самим додає 
людині щастя і зменшує дискомфорт, підтримує позитивну атмосферу 
через відсутність бар’єрів. Саме ця продуманість і робить людей 
щасливими, створює умови для відчуття комфорту. 

Педагогічними умовами щасливого освітньо-виховного середовища 
для дітей Матвієнко називає: «створення індивідуальної освітньої 
траєкторії учня, забезпечення варіативності, надмірності середовища, 
співробітництва з родинами учнів, а також створення позитивної 
психологічної атмосфери в класі (фізичне оточення, рівноправ’я та 
повага до особистості, віра в сили кожної дитини, відверте та зрозуміле 
спілкування, задоволеність діяльністю, організація спільної діяльності та 
авторитет вчителя)» (Матвієнко М., 2017, с. 15). Це означає необхідність 
урахування таких теоретичних підходів до школи, дружньої до дитини: 
компетентнісний підхід, етика ненасильства, соціально когнітивна теорія, 
теорія соціального научінння, активізації діяльності особистості, 
аксіологічного, акмеологічного, синергетичного, ресурсного, 
культурологічного, гуманістичного підходів. Коли діти зайняті 
розвивальною різноманітною діяльністю, а батьки і вчителі 
співпрацюють в інтересах дитини, то відсутні конфлікти і образи, немає 
часу на буллінг і він не засобом проведення часу і предметом діяльності 
учнів, оскільки в них є інші цінності і прагнення, які задовольняють всі їх 
потреби в умовах безпеки. Відзначимо, що інклюзія важлива для всіх 
дітей, має переваги для всіх дітей. Але ризиків більше для дітей з 
особливими потребами. Тому до приходу такої дитини в школу треба 
готувати як шкільне середовище, так дитину і її батьків, вчителів. Тільки 
тоді ризиків стане менше. А переваги будуть відчутними і принесуть 
щастя кожній дитині, яка навчається в школі. 

Теоретичними основами школи, дружньої до дитини, в контексті 
протидії і запобігання жорстокості і буллінгу щодо дітей можуть бути 
комплекс наукових підходів різного рівня, виділених нами на основі 
проведеного теоретичного аналізу існуючих проектів і наукових 
досліджень з проблеми. 

1. Методологічні підходи: 1.1. Філософські – дитиноцентричний, 
діяльнісний, системний, етика ненасильства, прагматизм; 1.2. Політичні 
– участі дітей у прийнятті рішень щодо них самих, підхід «соціального 
партнерства», інклюзивний, гендерний – в контексті забезпечення 
гендерної рівності і можливостей; 1.3. Історичні підходи: християнських 
цінностей, милосердя; 1.4. Порівняльні підходи: критичний з огляду на 
світовий досвід. 

2. Теоретичні підходи: 2.1. Загальнонаукові підходи: аксіологчний, 
синергетичний, ресурсний, культурологічний, гуманістичний; 
2.2. Конкретнонаукові підходи: 2.2.1. Правові – захисту прав людини 
(інформаційний, виважений, викриття насильства і ненависті, політико-
економічний, християнський, непротивлення злу насильством); 
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2.2.2. Архітектурний: універсального дизайну. 2.2.3. Педагогічні – 
особистісно-орієнтований, активізації діяльності учня, педагогіка 
співробітництва, інклюзивний, педагогіка ненасильства, 
здоров’язберігаючий і здоров’язрозвиваючий. 2.2.4. Соціально-
педагогічні – середовищний, соціально-виховний, родиноцентричний. 
2.2.5. Психологічні – соціально-когнітивна теорія, теорія соціального 
научіння. 

Масова проблема буллінгу і жорстокості в дитячому освітньому 
середовищі існує попри всі зусилля вчителів в усьому світі, в Україні ця 
проблема поглиблюється на фоні військового конфлікту на Сході 
України. Шляхом подолання цих проблем в дитячому середовищі є 
освіта – через школу, дружню до дитини. Такі школи спрямовані на 
виховання щасливої, творчої, всебічно-розвиненої особистості дитини, 
яка здатна до інновацій, а своїми обстановкою, процесом навчання, 
виховання і спілкування виключають насильство і жорстокість, образи, і 
приводять до задоволення всіх потреб дитини, реалізацію її прав. На 
основі викладеного можемо стверджувати, що школи, дружні до дитини, 
відрізняються тим, що побудовані на комплексі наукових підходів 
різного рівня. Їх можна узагальнити і структурувати таким чином:  

1. Методологічні підходи: 1.1. Філософські – дитиноцентричний, 
діяльнісний, системний, етика ненасильства, прагматизм; 1.2. Політичні 
– участі дітей у прийнятті рішень щодо них самих, підхід «соціального 
партнерства», інклюзивний, гендерний – в контексті забезпечення 
гендерної рівності і можливостей; 1.3. Історичні підходи: християнських 
цінностей, милосердя; 1.4. Порівняльні підходи: критичний з огляду на 
світовий досвід. 

2. Теоретичні підходи: 2.1. Загальнонаукові підходи: аксіологчний, 
синергетичний, ресурсний, культурологічний, гуманістичний; 
2.2. Конкретнонаукові підходи: 2.2.1. Правові – захисту прав людини 
(інформаційний, виважений, викриття насильства і ненависті, політико-
економічний, християнський, непротивлення злу насильством); 
2.2.2. Архітектурний: універсального дизайну. 2.2.3. Педагогічні – 
особистісно-орієнтований, активізації діяльності учня, педагогіка 
співробітництва, інклюзивний, педагогіка ненасильства, 
здоров’язберігаючий і здоров’язрозвиваючий. 2.2.4. Соціально-
педагогічні – середовищний, соціально-виховний, родиноцентричний. 
2.2.5. Психологічні – соціально-когнітивна теорія, теорія соціального 
научіння. Перспективами подальших досліджень в цьому напрямку 
вважаємо перш за все розробку і відбір змісту і методик навчання і 
виховання, соціально-педагогічної і психологічної роботи в школах 
відповідно до таких підходів та в контексті рамок ЮНИСЕФ до шкіл, 
дружніх до дитини, проведення експериментальної перевірку 
ефективності таких шкіл в напрямку протидії буллінгу і жорстокості в 
дитячому середовищі.  
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Трубавіна І. М. Теоретичні основи і сутність школи, дружньої 

до дитини, як засіб протидії жорстокості і буллінгу в закладах 
середньої освіти 

Стаття розкриває актуальність протидії буллінгу і жорстокості в 
дитячому освітньому середовищі в світі та в Україні, масовість і небезпеку 
цього явища для майбутнього. Сьогодні майже кожна дитина відчуває на 
собі ці явища в школі України і в світі. В статті проведено теоретичний 
аналіз поняття «школа, дружня до дитини», узагальнено і показано 
існуючий в світі досвід створення і роботи таких шкіл. В статті відзначено, 
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що створення таких шкіл – це політика і ідеологія ЮНІСЕФ в світі для 
безпеки дітей і підвищення якості освіти. Автор уточнює значення, 
можливості школи, дружньої до дитини, з огляду на проблему протидії 
жорстокості і буллінгу в освітньому дитячому середовищі. В статті 
доведено, що такі школи можуть протидіяти жорстокості і буллінгу. В 
роботі показано ознаки такої школи на прикладі вимог ЮНІСЕФ, 
закордонного та вітчизняного досвіду. Розкрито напрямки реалізації ідеї 
такої школи в різних країнах (Молдові, Казахстані, Україні тощо). В статті 
проаналізовано сучасні діючі проекти таких шкіл з огляду на визначення 
їх теоретичних основ. Уперше визначено і систематизовано комплекс 
наукових основ, які формують ознаки шкіл, дружніх до дитини. Це 
підходи різних рівнів (методологічні, теоретичні, загальнонаукові, 
конкретнонаукові, педагогічні і соціально-педагогічні підходи).  

Ключові слова: школа, дружня до дитини, буллінг, жорстокість, 
теоретичні основи, наукові підходи різного рівня, освіта, права дитини, 
безпека дитини, благополуччя дитини. 

 
Трубавина И. Н. Теоретические основы и сущность школы, 

дружественный к ребенку, как средство противодействия 
жестокости и буллингу в учреждениях среднего образования 

Статья раскрывает актуальность противодействия буллингу и 
жестокости в детской образовательном среде в мире и в Украине, 
массовость и опасность этого явления для будущего. Сегодня почти 
каждый ребенок ощущает на себе эти явления в школах Украины и в 
мире. В статье проведен теоретический анализ понятия «школа, 
дружественная к ребенку», обобщен существующий в мире опыт 
создания и работы таких школ, в статье отмечено, что создание таких 
школ – это политика и идеология ЮНИСЕФ в мире для безопасности и 
повышения качества образования. Автор уточняет значение, 
возможности школы, дружественной к ребенку, учитывая проблему 
противодействия жестокости и буллингу в образовательной детской 
среде. В статье доказано, что такие школы могут противодействовать 
жестокости и буллингу. В работе показаны признаки такой школы на 
примере требований ЮНИСЕФ, зарубежного и отечественного опыта. 
Раскрыты направления реализации идеи такой школы в разных странах 
(Молдове, Казахстане, Украине и т.д.). В статье проанализированы 
современные действующие проекты таких школ для определения их 
теоретических основ. Впервые определены и систематизированы 
научные основ, формирующих признаки школ, дружественных к ребенку 
(методологические, теоретические, общенаучные, конкретнонаучные, 
педагогические и социально-педагогические подходы).  

Ключевые слова: школа, дружественная к ребенку, буллинг, 
жестокость, теоретические основы, научные подходы разного уровня, 
образование, права ребенка, безопасность ребенка, благополучие 
ребенка. 
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Tubavina I. Theoretical Basis and Essence of the School, Child-
Friendly, as a Means of Counteracting Cruelty and Bullying in 
Institutions of Secondary Education 

The article reveals the relevance of countering bullying and violence in 
the children's educational environment in the world and in Ukraine, the mass 
and danger of this phenomenon for the future. Today, almost every child feels 
these phenomena at school in Ukraine and in the world. The article gives a 
theoretical analysis of the concept of "child friendly school", summarizing and 
demonstrating the experience of creating and operating such schools in the 
world. The article notes that the creation of such schools is UNICEF's policy 
and ideology in the world for the safety of children and improving the quality 
of education. . The author clarifies the importance of the child-friendly school, 
given the problem of combating violence and bullying in the educational 
children's environment. It is proved in the article that such schools can counter 
cruelty and bullying. The work shows the features of such a school on the 
example of UNICEF, foreign and domestic experience. The directions of 
implementation of the idea of such a school in different countries (Moldova, 
Kazakhstan, Ukraine, etc.) are revealed. The article analyzes current active 
projects of such schools in view of the definition of their theoretical 
foundations. For the first time a set of scientific foundations (theoretical 
approaches) has been defined and systematized, which form the signs of 
schools that are child friendly. These are approaches of different levels 
(methodological, theoretical, general science, specifically scientific, 
pedagogical and socio-pedagogical approaches). The prospects of further 
pedagogical research in this direction are shown.  

Key words: school, child-friendly, bullying, cruelty, theoretical 
foundations, scientific approaches at various levels, education, child rights, 
child safety, child welfare. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДИТИНИ  

У ПРИЙОМНІЙ СІМ’Ї 
 
Останнім часом число дітей, батьки яких втратили батьківські 

права, неухильно зростає. Сьогодні дитячі будинки та інтернати 
переповнені. У той же час ставиться під сумнів доцільність утримання 
дітей в подібних установах. Наукові дослідження і життєва практика 
свідчать про вкрай низькі альтернативні здібності дітей, вихованих в 
дитячих будинках та інтернатах. Очевидна необхідність впровадження 
альтернативних форм утримання та виховання дітей, які залишилися без 
піклування батьків. Динамічний розвиток прийомних сімей у нашій 
державі – складний поступовий процес, що потребує відповідного 
науково-методичного забезпечення. 

Діти-сироти представляють певну специфічну групу, яка не здатна 
без допомоги і підтримки держави, соціальних інститутів, важливим з 
яких є прийомна сім’я, адаптуватися в сучасному суспільстві і тому 
потребує захисту. 

Аналіз останніх публікацій і досліджень показує, що істотне 
значення для з’ясування сутності психологічної готовності до реалізації 
окресленої форми опіки мають праці М. Дяченко, Л. Кандибовича, 
В. Моляко. Вагомий внесок у розвиток цієї проблеми своїми 
дослідженнями зробила український науковець Г. Бевз, розробки якої 
допомагають фахівцям соціальної сфери, а також прийомним батькам у 
формуванні сприятливого емоційно-психологічного клімату для розвитку 
дитини у прийомних сім’ях. Основні психолого-педагогічні рекомендації 
щодо виховання дітей в умовах прийомної сім’ї містяться й у роботах 
А. Капської, Н. Комарова, Л. Волинець. Але, незважаючи на достатню 
кількість наукових праць у цій царині, необхідним є подальше 
вдосконалення технології створення прийомних сімей: від процесу 
пошуку потенційних прийомних батьків до прийняття рішення про 
передачу дитини на виховання. 

Мета – забезпечення психолого-педагогічного супроводу прийомних 
сімей, створення умов для успішної соціалізації та розвитку вихованців. 

Основні завдання: надання індивідуально-орієнтованої 
психологічної, соціальної допомоги прийомним сім’ям у вирішенні 
найбільш складних завдань розвитку, навчання, соціалізації вихованців: 
труднощі періодів адаптації в новій сім’ї, вікові кризи розвитку, 
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навчальні труднощі, проблеми з вибором освітнього маршруту, проблеми 
взаємовідносин з однолітками, вчителями, батьками, допомога у 
вирішенні конфліктних ситуацій; розвиток психолого-педагогічної 
компетентності (педагогічної культури) заміщають батьків. 

Методологічною базою даного дослідження став мультимодальний 
підхід Д. Оудехоорна, згідно з яким чинники, які визначають успішність 
інтеграції дитини-сироти в сім’ю, можуть бути вивчені на трьох 
основних рівнях: 1) взаємини сім’ї з соціальним оточенням; 2) сама сім’я 
як система, в свою чергу включає чотири аспекти вивчення: а) структуру 
сім’ї, б) мікродинаміки, або функціонування сім’ї, в) макродинаміку, або 
історію сім’ї, г) ідеологію сім’ї, або сімейні норми і цінності; 
3) індивідуальні характеристики членів сім’ї. 

На процес адаптації замісної сім’ї та прийомної дитини впливає 
байдуже, а нерідко і негативне ставлення суспільства до дітей-сиріт. Це 
ставлення переноситься і на сім’ї, які беруть на виховання дітей із 
сирітських установ, що ускладнює залучення сімей для організації замісної 
сімейної турботи, знижує можливості і темпи деінституалізації. Важливою 
проблемою є і професійна допомога родині на складних етапах привчання 
дитини до нормального сімейного життя. Тому найбільш прийнятним 
варіантом виходу з даного кола проблем є створення єдиного соціально-
освітнього комплексу – системи міжвідомчого безперервного 
психологічного супроводу замісної сім’ї (Пєша, 2004, с. 106–118). 

Процес взаємної адаптації замісної сім’ї та прийомної дитини 
ускладнюється входженням дитини-сироти в сім’ю незалежно від форми 
сімейного влаштування і породжує безліч проблем. Вони обумовлені, з 
одного боку, станом самої сімейної системи, її ресурсів і готовності до 
прийому дітей.  

Психолого-педагогічний супровід прийомних сімей – це система 
психолого-педагогічних заходів, спрямованих на запобігання сімейного 
неблагополуччя, подолання труднощів виховання в прийомній сім’ї і 
забезпечення таких психолого-педагогічні та соціально-психологічні 
умов життєдіяльності прийомних батьків і дитини, які сприяють 
повноцінному розвитку і соціалізації особистості прийомної дитини і 
підвищенню психолого-педагогічної компетентності прийомних батьків. 

Прийомним батькам необхідна допомога фахівців для більш 
глибокого усвідомлення і осмислення змін, що відбуваються в їхньому 
життєвому просторі, і тих, які будуть відбуватися в їхній родині в 
процесі зростання або дорослішання дитини. 

Тривале спостереження за прийомними сім’ями, аналіз записів їх 
консультування, анкетування дало можливість виділити основні проблеми: 
1) незнання особливостей розвитку дітей, що мають негативних досвід в 
біологічній сім’ї і надалі, які виховуються в державній установі 
(характерологічних особливостей, причин порушення поведінки); 
2) неготовність дорослих до труднощів і змін в сім’ї, які виникають з 
появою нового члена; 3) нерозуміння завдань і цілей корекційної роботи, 
яка є основною в справі виховання депривованих дітей в умовах замісної 
сім’ї (Посібник для прийомних батьків та батьків – вихователів, 2006, с. 82). 
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Однією з умов інтеграції дитини в нову сім’ю є формування 
реалістичних очікувань, вимог членів базисної сім’ї та прийомної дитини 
один до одного. Кожна зі сторін, як правило, наповнена фантазіями про 
«ідеальних батьків» і «ідеальну дитину». Розчарування нерідко створює 
ґрунт для повного несприйняття та формування страхів взаємного 
руйнування. Створюється небезпека застрявання дитини в ролі 
ідентифікованого клієнта і закріплення функцій інвалідуючого оточення 
за сім’єю. Мішенями психологічного супроводу в даному випадку стають 
взаємні очікування і страхи. Прийомні батьки навчаються вмінню 
спостерігати за поведінкою дитини, думати про неї як про реальну 
людину з її потребами та можливостями. 

Становлення «взаємної ідентифікації» в прийомній сім’ї можна 
розглядати в якості найважливішої психологічної умови для позитивних 
змін в психічному розвитку дітей і компенсації у них порушень соціалізації. 

Формування ідентифікації в прийомній сім’ї – складний процес, 
який надає прямий вплив на інтеграцію дитини в нову систему. Нерідко 
ресурси прийомної дитину для встановлення нової «тотожності» 
виснажені. Віна приходить в прийомну сім’ю після «розлому» первинної, 
а часто і декількох уподобань, що, як правило, супроводжується 
порушеннями ідентифікації та самоідентичності. Для сім’ї, навіть якщо 
вона приймає дитину в рамках спорідненої опіки, становлення 
ідентифікації вимагає значних змін і зусиль, до яких вона часто не 
готова. У разі якщо ідентифікація не формується, відбувається 
психологічне відторгнення, яке нерідко виявляється в порушеннях 
поведінки дитини і відмову сім’ї від замісної турботи. 

Становлення «взаємної ідентифікації» в прийомній сім’ї можна 
розглядати в якості найважливішого психологічного умови для 
позитивних змін в психічному розвитку дітей і компенсації у них 
порушень соціалізації. 

Відсутність ідентифікації з прийомною дитиною провокує у 
прийомних батьків розчарування в прийомі і відмова від дитини. 

«Тригери материнської прихильності» істотно відрізняються в 
біологічних і прийомних діадах мати – дитина. У прийомних сім’ях вони 
ускладнюють становлення ідентифікації з дитиною. 

Провідним компонентом ідентифікації сім’ї з прийомною дитиною 
є «ідентифікація за манерою поведінки, звичок».  

Даний компонент взаємопов’язаний з основними змінами, які 
відбуваються в дитині і базовій сім’ї в процесі прийому, і має часовий 
континуум становлення. Це робить його найбільшим ресурсом при 
організації психологічного супроводу. В рамках психологічного супроводу 
сім’ї за допомогою спеціальних вправ, рольових ігор, спрямованих на 
відображення і доступну рефлексію почуттів, станів, поведінки один 
одного, створюються умови для зближення емоційних реакцій і 
вибудовування «ідентифікаційного поля» в сім’ї (Ослон, 2002, с. 8). 

Становлення ідентифікації «по реакції на ту чи іншу подію» 
залежить, в основному, від соціально-демографічних характеристик 
прийомної дитини і її травматичного досвіду, а також пов’язане з 
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позитивними змінами в її самооцінці. 
На відміну від інших компонентів ідентифікація має сензитивний 

вік формування – молодший шкільний вік. 
Компоненти ідентифікації сім’ї з прийомною дитиною «по манері 

поведінки, звичок», «по реакціях на ту чи іншу подію» взаємопов’язані з 
формуванням ідентифікації з сім’єю у прийомної дитини, що, в свою 
чергу, сприяє створенню ситуації «взаємної ідентифікації». 

Компонент ідентифікації «за зовнішнім виглядом» 
взаємопов’язаний з глибинними аспектами функціонування сімейної 
системи, при цьому не робить і не відчуває впливу будь-яких інших 
характеристик сім’ї та дитини. 

Дітей з прийомних сімей відрізняє підвищена емоційність і 
реактивність, невпевненість в собі, що поєднується з невротичною 
тривожністю. Такі ж психологічні особливості дітей, які виховувалися 
раніше поза сім’єю або в несприятливих сімейних умовах відзначають, 
наприклад, Р. Зачепіцький, Є. Яковлева, М. Калініна, М. Проселкова 
(Зачепицкий, 1960, с. 123). 

Обстеження прийомних дітей показало, що проблема, яка полягає в 
нездатності названої матері знайти оптимальний баланс між власним 
контролем і відповідальністю дитини, породжує найбільші труднощі у 
функціонуванні прийомної сім’ї. Виявлене ігнорування інтересів дитини в 
поєднанні з емоційною дистанцією між батьками і дітьми призводить до 
зростання его-захисних реакцій, відбивається на формуванні тривожно-
невпевненого поведінки в сім’ї з тенденцією до делінквентності. 

Тривожність, викликана сімейною ситуацією, виявляється у 54% 
дітей, а конфліктність в сім’ї після психокорекції відзначається в 23% 
випадків. Почуття неповноцінності дитини в сімейній ситуації після 
надання психологічної допомоги відзначається у 31% дітей, в той час як 
до корекції цей відсоток становив 77%. 

Після надання психологічної допомоги відзначається поліпшення 
ситуації в прийомних сім’ях, зниження конфліктності, роз’єднаності 
членів сім’ї, відкидання дитини. Про зниження почуття неповноцінності 
у прийомних дітей свідчить включення себе в сімейну ситуацію, 
підвищення емоційної близькості, зменшення віддаленості членів сім’ї 
один від одного. Відзначається значне зниження у прийомних дітей 
тривожності з приводу ідентифікації себе з сім’єю. 

Прийомні діти відзначають поліпшення взаємин з батьками, зниження 
високого рівня контролю з їх боку, підвищення емоційної близькості між 
ними та їхніми батьками. Ставлення батьків до дітей стало більш 
приймаючим, вони частіше надають можливість дітям самим приймати 
рішення, бути самостійними. Діти ж відзначають, що стали більше довіряти 
своїм батькам, частіше ділитися з ними своїми переживаннями. 

В результаті психологічного супроводу прийомної сім’ї вони повинні 
засвоїти якомога більше відповідних типів взаємодії. Взаємодія має 
будуватися на основі принципу рівних цінностей і взаємної поваги. Основне 
завдання сімейного виховання – допомогти дитині стати компетентною 
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людиною, який використовує конструктивні засоби для формування 
почуття власної гідності і досягнення певного суспільного становища. 

Психологічний супровід прийомних сімей направлений на 
забезпечення ефективної взаємодії дітей і прийомних батьків. Тому його 
доцільно вести за двома напрямками: «дорослий» і «дитина». 
Психологічний супровід включає такі напрямки роботи, як: допомога 
дитині в подоланні наявних емоційних і поведінкових труднощів; 
допомога дитині в подоланні негативних наслідків минулого досвіду 
дитини (пережитого насильства і зневаги, досвіду перебування в 
інтернатному закладі); допомога дитині в подоланні особистісно-
соціальних труднощів (наприклад, невміння вибудовувати відносини з 
однолітками, відсутність друзів); консультування батьків з приводу 
емоційних, поведінкових і інших психологічних труднощів дитини; 
консультування батьків з питань розвитку та виховання дитини, 
включаючи надання інформації про основні етапи розвитку та 
психологічних потребах дітей; допомога батькам у вирішенні особистих 
психологічних труднощів і усвідомленні свого досвіду, який робить 
негативний вплив на виховання прийомної дитини; сприяння розумінню 
батьками потреб дитини; розвиток батьківських навичок ефективної 
взаємодії з дитиною; психологічна підтримка заміщають батьків; 
допомогу у вирішенні сімейних конфліктів і ін. 
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Федотова Т. В. Психологічний супровід дитини в прийомній сім’ї 
У статті розкрито сутність, основні завдання та особливості 

психологічного супроводу прийомних сімей, як психолого-педагогічної 
проблеми. Розглянуто основні форми роботи щодо реалізації плану 
психологічного супроводу прийомних дітей. Досліджується процес 
адаптації дитини-сироти до життя в прийомній сім’ї, вивчення 
механізмів адаптації дитини, етапів і специфіки цього процесу. Стаття 
спрямована на пошук шляхів більш ефективної адаптації дитини-сироти 
до прийомної сім’ї, спираючись на досягнення професійної сфери. 

Ключові слова: прийомна сім’я, психологічний супровід, 
ідентичність, інтеграція. 

 
Федотова Т. В. Психологическое сопровождение ребенка в 

приемной семье 
В статье раскрыта сущность, основные задания и особенности 

психологического сопровождения приемных семей, как психолого-
педагогической проблемы. Рассмотрены основные формы работы 
относительно реализации плана психологического сопровождения 
приемных детей. Исследуется процесс адаптации ребенка-сироты к 
жизни в приемной семье, изучение механизмов адаптации ребенка, 
этапов и специфики этого процесса. Статья направлена на поиск путей 
более эффективной адаптации ребенка-сироты к приемной семье, 
опираясь на достижения профессиональной сферы. 

Ключевые слова: приемная семья, психологическое сопровождение, 
идентичность, интеграция. 

 
Fedotova T. Psychological Support of a Child in a Foster Family 
The article reveals the essence, main tasks and features of psychological 

support of foster families, as a psychological and pedagogical problem. The main 
forms of work regarding the implementation of the plan for the psychological 
support of foster children are considered. The process of adaptation of an orphan 
child to life in a foster family, the study of the adaptation mechanisms of the child, 
the stages and specifics of this process are investigated. The article is aimed at 
finding ways to more effectively adapt an orphan child to a foster family, based 
on the achievements of the professional sphere. 

Key words: adoptive family, psychological support, identity, integration. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ  
З ДІТЬМИ-СИРОТАМИ ТА ДІТЬМИ, ПОЗБАВЛЕНИМИ 

БАТЬКІВСЬКОЇ ОПІКИ, У БЕЛЬГІЇ 
 
Сирітство, як соціальне явище, існує стільки, скільки саме людське 

суспільство, і є невід’ємним елементом цивілізації. Дитина, яка втратила 
батьків, – це особливий світ, а потреба мати сім’ю – найсильніша потреба 
дитини. Соціально-економічна і політична ситуація, що склалася в 
Україні, призводить до збільшення кількості дітей-сиріт. У сучасних 
умовах поширеними явищами стали бідність, асоціальна поведінка 
батьків, жорстоке поводження з дітьми, зростає кількість соціальних 
сиріт, дітей, які виховуються в неблагополучних сім’ях. 

У більшості країн світу права дитини захищені законом, діють і 
міжнародні акти і декларації прав дитини, а, починаючи з 70-х років 
минулого століття у міжнародній практиці соціальної роботи міцно 
утвердився такий напрямок діяльності як захист прав дитини. Захист 
прав дитини соціальними працівниками здійснюється в різних країнах на 
різних рівнях і закріплений різними законодавчими актами. Вивчення 
зарубіжного досвіду вирішення проблем охорони і захисту прав дітей-
сиріт показує, що, незважаючи на зовнішнє розходження їх вихідних 
концептуальних ідей та різноманітність видів, форм і методів роботи, в 
них можна виявити багато спільного. В усіх розвинених країнах 
проблеми соціальної захищеності громадян, у тому числі й дітей-сиріт, 
були й залишаються надзвичайно актуальними й вимагають 
першочергового розв’язування. Осмислення і переробка зарубіжних 
концепцій підтримки дітей-сиріт та дітей, які залишилися без 
батьківського піклування, у взаємодії з традиційним національним 
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уявленням про благодійність багато в чому визначають становлення 
сучасної системи соціальної підтримки дітей в Україні. 

Питання організації педагогічної роботи з дітьми-сиротами та 
дітьми, позбавленими батьківського піклування, розглядали у своїх 
працях М. Василькова, В. Вінс, Л. Кальченко, Л. Канішевська, Б. Кобзар, 
Л. Міщин, Н. Огрієвич, У. Ульянченко, С. Харченко та інші вітчизняні 
дослідники. Досвід соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами у 
Великій Британії та Польщі досліджувати у своїх дисертаціях 
О. Романовська та Ю. Яким. Також у вітчизняних наукових педагогічних 
виданнях були окремі публікації, присвячені питанням соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у 
низці розвинених країн Європи (Німеччини, Швеції, Фінляндії, Данії), 
але ще не знайшов висвітлення аналіз досвіду роботи з дітьми-сиротами 
у Бельгії, одній з високорозвинених країн. 

Тому метою нашого дослідження є висвітлення і аналіз досвіду 
організації соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування, у Королівстві Бельгія. 

Королівство Бельгія – високорозвинена країна, де рівень життя 
населення дуже високий. Економіка Бельгії вважається однією з кращих 
на теренах Європейського Союзу.  

У Бельгії найнижчий показник бідності в Європі. Серед зарубіжних 
країн соціальна підтримка населення, напевне, найкраще організована саме 
в Бельгії. Ця країна посідає перше місце за відносною долею сімейних 
виплат у пересіченій зарплатні працюючих. Для сімей з двома і трьома 
дітьми вона складає відповідно 13,7% та 25,7%, у той час як у Німеччині – 
3 та 5,8%, у Великій Британії – 5,9 та 7,9%, у Данії – 5,6 та 8,5%, а у Франції 
– 7,1 та 18,2% відповідно (Family Policies: Belgium, 2014). 

Охорона дитинства у Бельгії має давню історію. Проблема 
виховання сиріт та покинутих дітей в Європі взагалі існувала ще до 
XVIII століття. Європейські країни з розвинутою католицькою 
традицією, такі як Австрія, Бельгія, Іспанія, Італія, Португалія, Франція 
створили в себе більш чи менш розвинені системи закладів для дітей, які 
залишилися без батьків. Батьківщиною сирітських будинків вважається 
Бельгія (Зарубіжний досвід соціального захисту сім’ї, 2015). 

15 травня 1912 року в Бельгії було прийнято закон про охорону 
дитинства. Цей закон, щоправда, обмежувався регламентацією окремих 
положень «дитячого питання», а саме: кримінальна відповідальність 
неповнолітніх, організація дитячих садків, контроль за зловживанням 
батьківськими правами та ухиленням від виконання своїх обов’язків, 
захист дітей від фізичного насильства і боротьба з дитячого 
бездоглядністю. 

У липні 1913 року в Брюсселі відбувся І Міжнародний конгрес з 
охорони дитинства, де міністр юстиції Бельгії А. Картон де Віаро 
зауважив, що «цей конгрес, без сумніву, слід вважати першим конгресом, 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (324), 2019  
 

 

140

на якому лише діти, і ніхто більше, були фокусом, центром, на якому 
була зосереджена вся особлива увага». 

Законом від 5 вересня 1919 року в Бельгії було створено 
«Національну організацію охорони дитинства» для розробки нових 
положень у сфері охорони материнства і дитинства та практичної їх 
реалізації. У 1921 році в країні було прийнято Закон про розвиток різних 
форм державної допомоги багатодітним сім’ям (Locke, B.). 

У січні 1963 року в Бельгії було створено асоціацію «Дитячих 
містечок SOS», яка почала працювати в місті Банд, а пізніше було 
засновано ще одну організацію, яка співпрацює з країнами, що 
розвиваються, і надає їм допомогу у створенні «Дитячих містечок SOS». 

На початку 90-х років минулого століття в Бельгії було засновано 
«Інститут охорони материнства та дитячих установ» та створено сферу 
послуг нянь та вихователів приватних служб допомоги сім’ї. Завданням 
цих служб є підбір прийомних батьків, підготовка і навчання прийомних 
батьків, підтримка і організація контактів з біологічними батьками, 
керування сім’ями (Зарубіжний досвід соціального захисту сім’ї, 2015). 

У Бельгії діє кілька законодавчих актів по підтримці дітей з дітьми, 
мета яких – забезпечення соціального захисту і мінімально гарантованого 
доходу кожному, незалежно від його участі в процесі виробництва. 

Слід зазначити, що політика підтримки дітей у Бельгії передбачає 
сімейні виплати, які надаються від народження дитини до досягнення 
18 років, а на студентів – до 25 років. На першу дитину щомісяця виплата 
складає 90,20Є, на другу – 167,05Є, на третю і кожну наступну – 249,41Є, 
ця допомога збільшується у віці 6 та 12 років. Матері при народженні 
першої дитини виплачується і кожної наступної – 920Є. Матерям 
надається по догляду за дитиною 4 тижні відпустки з виплатою 82% 
зарплатні і 11 тижнів з виплатою 75%, а далі мати може перебувати у 
неоплачуваній відпустці до 5 років. Батько отримує 10 днів відпустки, з 
яких 7 днів оплачується 82%. 

Сім’ї з дітьми у Бельгії мають податкові пільги, в залежності від 
кількості дітей – утриманців збільшується сума неоподаткованого 
доходу. Також сім’ям надаються й інші пільги: на користування 
транспортом, на житло, на призов на військову службу і т. ін. Таким 
чином, соціальна підтримка сімей у Бельгії забезпечує їм достатній 
рівень доходів, знімає соціальну напругу (Family Policies: Belgium, 2014). 

У квітні 2002 року дружина тодішнього короля Альберта ІІ Паола 
Гуфф ді Калабріа стала Почесним президентом організації «Child Focus», 
яка піклується про соціально незахищених дітей, які зіткнулися з 
фізичним насиллям. Варто зазначити ще таку цікаву традицію, 
піклування про багатодітні сім’ї, започатковану королевскою сім’єю: 
король є хрещеним батьком сьомого сина, а його дружина – хрещеною 
матір’ю сьомої доньки в кожній родині. 

Тому дотепер у Бельгії немає звичайних дитячих будинків, у 
лікарнях немає відділень для дітей, від яких відмовилися матері в 
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пологових будинках. Відмова від дитини в пологовому будинку в Бельгії 
– виняткове явище. За рік у країні може бути лише кілька випадків, коли 
мати відмовляється від дитини, і це як правило, – жінки-іммігрантки. 
Тому в черзі на усиновлення дитини дотепер перебувають понад 
500 батьків. Якщо дитина в силу обставин тимчасово або назавжди 
залишилися без сім’ї, її влаштовують у прийомну сім’ю, де вона може 
жити до повноліття. Як правило, це великі сім’ї, де є і свої і «чужі» діти 
різного віку, і держава їх фінансово підтримує. Для влаштування дитини-
сироти існують спеціальні служби за місцем проживання, які виявляють 
такі родини і таких дітей. Є в Бельгії й різні установи соціально-
педагогічної допомоги, однією з них є інститут «Наші діти, що 
складається з мережі розташованих у невеликих містечках окремих 
установ на 15-20 дітей, які втратили сім’ю, або яких вилучили з сім’ї 
(Бірюкова С.С., Варламова М.А., 2009). 

Приводом для вилучення дитини з сім’ї є асоціальна поведінка 
батьків, відсутність контактів з дитиною, алкоголізм і наркоманія 
батьків, психічні хвороби, тощо. 

Діти – це майбутнє будь-якої країни, і саме діти потребують 
особливого захисту в сучасному суспільстві. У країнах Європи дитяча 
безпритульність охоплює не лише дітей, які не мають постійного житла. 
У Бельгії, наприклад, до «дітей вулиці» належать також діти, які 
знаходяться на вулиці більшу частину дня, діти, які працюють на вулиці, 
діти, які жебракують, та діти, які мають житло, але вулиця є 
середовищем їх постійного місцеперебування. 

Особливістю установ для дітей, позбавлених батьківського 
піклування і дітей-сиріт у Бельгії є те, що діти, як правило живуть в 
окремих кімнатах, ходять до звичайної школи, у вільний час можуть 
виходити в місто, вони також беруть участь у прибиранні та 
приготуванні їжі, їх можуть відвідувати родичі. 

Обов’язковою умовою для створення сімейного дитячого будинку є 
наявність у сімейної пари фахової освіти. Максимальна кількість дітей 
тут – 11 осіб, і живуть вони по 2 в кімнаті (Кравчук Л.Ф., 2011). 

В Бельгії є і так звані притулки (інтернати), де діти перебувають 
тимчасово, коли їхні батьки знаходяться на лікуванні, у тривалому 
відряджені або у в’язниці. Ці заклади платні. Вони, як правило, 
спеціалізовані: одні – з релігійним нахилом, інші – з медичним (для 
хворих дітей). Існують заклади лише для хлопчиків, лише для дівчаток і 
змішані. Є заклади більш «престижні», є менш. 

Слід зазначити, що у соціальних сиріт у Бельгії відкривається 
рахунок у банку, на який батьки мають покласти суму, що дорівнює сумі 
тієї допомоги, яку вони отримують на дитину. До 18 років, коли дитина 
починає жити самостійно, у неї накопичується певна сума грошей. 

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що дослідження 
історичного досвіду та сучасних тенденцій щодо організації соціально-
педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 
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батьківського піклування, у Бельгії є цікавим, доцільним і корисним. Але 
варто звертати увагу на те, що сама структура будь-якої закордонної 
системи багато в чому визначається специфічним соціальним 
законодавством країни та особливостями адміністративного устрою. 
Наприклад, у 2006 році у Бельгії одностатевим сім’ям були надані ті ж 
юридичні права на усиновлення дитини, що й гетеросексуальним парам, 
що на наш погляд, не є позитивним, і з чим не погоджується багато 
бельгійців, бо все більше дітей-сиріт попадає в такі ситуації. Тому 
перенесення в Україну зарубіжного досвіду завжди вимагає врахування 
соціальних, економічних, законодавчо-правових, адміністративних та 
інших особливостей нашої країни. 
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Цибулько Л. Г., Ахтирська К. В. Організація соціально-

педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими 
батьківської опіки, у Бельгії 

У статті розглядаються види, форми і методи організації соціально-
педагогічної роботи з дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими 
батьківського піклування, в Бельгії. Виділено ряд принципів у сфері 
утримання, виховання та захисту прав цих категорій дітей. Звертається 
увага на те, що Бельгія вважається батьківщиною сирітських будинків, 
що Закон «Про охорону дитинства» був прийнятий у країні ще в 
1912 році, що сьогодні країна має найнижчий показник бідності у Європі, 
тому що тут найкраще організована соціальна підтримка населення, що 
найбільш популярною формою влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, у Бельгії є прийомна сім’я. 
Автори підкреслюють, що соціальне сирітство сьогодні є однією з 
головних проблем більшості країн світу, тому доцільним є вивчення 
зарубіжного досвіду вирішення проблем цих дітей. 

Ключові слова: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 
піклування, прийомна сім’я, соціально-педагогічна робота. 

 
Цибулько Л. Г., Ахтырская К. В. Организация социально-

педагогической работы с детьми-сиротами и детьми, лишенными 
родительской опеки, в Бельгии 

В статье рассматриваются виды, формы и методы организации 
социально-педагогической работы с детьми-сиротами и детьми, 
лишенными родительской опеки, в Бельгии. Выделен ряд принципов в 
сфере содержания, воспитания и защиты прав этих категорий детей. 
Обращается внимание на то, что Бельгия считается родиной сиротских 
домов, что Закон «Об охране детства» был принят в стране ещё в 
1912 году, что сегодня страна имеет самый низкий показатель бедности в 
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Европе, потому что здесь лучше всего организована социальная 
поддержка населения, что наиболее популярной формой устройства 
детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в Бельгии является 
приемная семья. Авторы подчеркивают, что социальное сиротство 
сегодня является одной из главных проблем большинства стран мира, 
поэтому целесообразным является изучение зарубежного опыта решения 
проблем таких детей. 

Ключевые слова: дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, 
приемная семья, социально-педагогическая работа. 

 
Tsybulko L., Akhtyrska K. Organizing of Social-Pedagogical Work 

with Children-Orphans and Children, Deprived of Parental Care, in 
Belgium 

The article is devoted to the problem of education of children-orphans 
and children, deprived of parental care, in Belgium. Belgium is a country with 
a relatively small number of disadvantaged children, it also has a tradition of 
high-cost social welfare position. This country has one of the lawest rates of 
childhood poverty in Europa and it should be noted, that most of the children, 
who are living in poverty here, come from an immigrant background. The 
orphanhood prophylactic measures begin from the child’s birth in Belgium, 
and the problem of maintenance and education of children has been paid 
always a great attention. Kinds, forms and methods of organizing of social-
pedagogical work with children-orphans and children, deprived of parental 
care, in Belgium, are considered in the article. A number of principles in the 
sphere of maintenance, education and protection of rights of children-orphans 
are outlined as well. 

Attention is paid to that facts, that Belgium is considered to be the native 
land of orphans children’s homes, that the first legislative act “About 
protection of childhood” was adopted in 1912 here and that the most popular 
form of upbringing of children-orphans and children, deprived of parental 
care, is a foster family. It should be said, that the institute of foster parents 
must have without fail a special education. 

The authors of the article came to the conclusion, that studying of the 
Belgian experience in upbringing of children-orphans and children, deprived 
of parental care is important today, because the social orphanhood is one of 
the main problems in many countries of the world now. 

Key words: children-orphans, children, deprived of parental care, foster 
family, social-pedagogical work. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ 

ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО УСПІШНЕ ПРОФЕСІЙНЕ 
МАЙБУТНЄ В СТУДЕНТІВ ЗВО 

 
Актуальні тенденції у системі вищої освіти – гуманізація та 

спрямованість на формування в особистості здатності до самостійного й 
відповідального вибору власного вектора розвитку – зумовлюють 
необхідність вдосконалення концептуальних та технологічних підходів 
до підготовки майбутніх фахівців. На перший план виступають задачі 
сформувати властивості особистості до адаптивності, життєстійкої, 
лабільності в умовах невизначеності, нестійкості соціальних умов, вимог 
конкурентоспроможності, ефективності, інноваційності праці. Це нові 
завдання розвитку особистості, яка займає активно-творчу позицію щодо 
власного самовизначення та самоорганізації, самореалізації.  

Отож, нагальним для закладів вищої освіти є завдання щодо 
переорієнтації освітнього процесу з накопичення певного комплексу 
знань, умінь та навичок на розвиток особистості майбутніх фахівців з 
урахуванням провідних тенденцій ринку праці, глобалізації та 
інформатизації професійної сфери.  

Проблема професійного самовизначення набуває особливої 
актуальності в сьогочасних умовах глобалізації, тотальної 
інформатизації, швидкого темпу «старіння» інформації, що породжують 
зміни способів організації діяльності й зумовлюють невизначеність та 
мінливість усіх сфер життя.  

Згідно з думкою К. Кастильоне, А. Рампулло, О. Ліцціарделло 
(Castiglione, 2015) ці фактори виникли як новий складний виклик для 
нових поколінь, які повинні бути в змозі представляти свою соціальну і 
професійну орієнтацію і майбутнє в соціальному контексті 
непередбачених змін. Цей перехід зазнав впливу глобалізації, 
культурного виміру, і сьогодні люди повинні керуватися новою гнучкою 
і складною реальністю для свого майбутнього професійного успіху. 
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Сучасна професійна діяльність відрізняється високою складністю, 
тому ринок праці потребує висококваліфікованих фахівців, які добре 
розуміються на новітніх технологіях. Успішність становлення 
особистості професіонала пов’язана із формуванням системи адекватних 
уявлень про професійне майбутнє, які зумовлюють визначення життєвих 
планів особистості, спрямовують її активність.  

Актуальність питань професійного становлення особистості 
підтверджується численними роботами зарубіжних й вітчизняних 
дослідників професійної праці. Різноаспектно дану проблему вивчали 
Ф. Парсонсон, Г. Мюнстенберг, З. Фрейд, У. Мозер, Е. Рое, Є. Бордін, 
А. Маслоу, Х. Томе, Г. Ріс, П. Цилер, Д. Тідеман, Е. Гінзберг, Д. Сьюпер, 
У. Джейд, Е. Зеєр, Д. Завалішина, О. Іванова, Є. Климов, А. Карпов, 
М. Пряжніков, А. Маркова, Л. Мітіна, Н. Кузьміна, Б. Ломов, Г. Костюк, 
Т. Кудрявцев, В. Толочек, В. Шадриков, І. Бондаревська, О. Бондарчук, 
Т. Канівець, А. Поплавська, М. Сурякова, Н. Шевченко, О. Щотка тощо. 

З досліджень вчених випливає, що особистісне становлення 
професіонала можливе лише в тому випадку, якщо для професійної 
діяльності є позитивна мотивація, а сама робота викликає почуття 
задоволеності. Тому ядром професійного самовизначення й подальшого 
становлення є усвідомлений вибір професії з урахуванням своїх 
особливостей і можливостей, вимог професійної діяльності й соціально-
економічних умов.  

Зазначимо, що уявлення про професійне майбутнє виникають на 
початкових етапах професійного самовизначення та визначають 
особливості руху людини у професії та можливості її 
конкурентоздатності на сучасному ринку праці. Стихійне формування 
уявлень про професійне майбутнє призводить до формування звужених 
моделей майбутньої професії, складає підґрунтя соціально-
психологічних бар’єрів професійного зростання та професійної 
успішності. Необхідно зауважити, що сучасні соціокультурні умови 
розвитку суспільства актуалізують чинники, що призводять до певної 
деформації образу професійного майбутнього. По-перше, суттєво 
змінився психологічний час людини, зростає його ритм і швидкість. 
Відповідно, переживання динаміки цього часу породжує психологічну 
напругу; невизначеність професійного майбутнього утруднює його 
планування та визначення перспектив кар’єри. По-друге, відсутність 
образу майбутнього утруднює прогнозування (планування) власного 
професійного майбутнього; некомпетентність у виборі майбутньої 
професії призводить до помилок професійного самовизначення внаслідок 
невмінь ухвалювати рішення в ситуаціях, що характеризуються 
суперечливими потребами майбутнього. 

Уявлення про професійне майбутнє суттєво впливають на процес 
підготовки фахівців у вищих навчальних закладах, виконують 
мотиваційну та регулятивну функції професійного самовизначення.  



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (324), 2019  
 

 

147

Професійні уявлення як компонент професійного становлення 
майбутніх фахівців, на думку М. Бикова, С. Джанерьян, О. Донцова, 
Р. Мільруд, Є. Рогова тощо виступають регуляторами професійного 
самовдосконалення та допомагають орієнтуватися в реальності, оскільки 
мають розглядатися як особливий спосіб інтерпретації та передачи 
інформації (Рогов, 2014, с. 10). Важливо зазначити, що адекватні 
уявлення про професію є необхідною умовою усвідомленого вибору 
життєвого шляху в цілому та майбутньої професійної діяльності зокрема 
з урахуванням індивідуальних інтересів та переваг. У дослідженні 
В. Брагіної наголошено на значенні регуляторної функції професійних 
уявлень в єдності трьох аспектів – когнітивному («знаю та відповідно 
оцінюю»), емоційному («подобається – не подобається») та 
поведінковому («маю намір обрати – обрав», «у подальшому планую 
працювати за обраною професією») (Брагіна, 1976). Уявлення про 
професійне майбутнє завжди опосередковані як індивідуальним досвідом 
конкретного суб’єкта, так й соціокультурними умовами його існування 
(Зеєр, 2016). 

Уявлення про професійне майбутнє безпосередньо пов’язані із 
професійною ідентичністю майбутніх фахівців як результатом процесів 
професійного самовизначення, персоналізації та самоорганізації, що 
виявляються в усвідомленні кожним студентом себе як представника 
певної професії, певної професійної спільноти (І. Григорович, 
Ю. Красникова, Л. Шнейдер, Т. Шахрай та ін.).  

Уявлення про професійне майбутнє є складником образу 
ймовірного майбутнього особистості, оскільки закладає прогноз щодо 
соціального стану, можливостей особистісно професійного росту. Саме 
на значущості антиципації у формування образу майбутнього, 
регулятивній функції образу майбутнього у визначення життєвого шляху 
особистості наголошує О. Михальський (Михальський, 2014). Так само 
Т. Титаренко відзначає, що «важливо, щоб людина була готова і здатна 
постійно змінюватися, вибудовуючи себе у часі життя через бачення 
реальних перспектив і постановку першочергових життєвих завдань» 
(Титаренко, 2012; с. 49). 

Одним з напрямків формування образу професійного майбутнього в 
студентів університету доцільно розглядати трендспоттинг як напрямок 
моніторингу, виявлення та вивчення трендів. Також  використовуються  
поняття трендвотчинu – діяльність, спрямована на спостереження за  
новими тенденціями та трендхантинг (кулхантинг) – збір інформації в 
середовищі потенційних споживачів. Тpeнд – це новий напрям розвитку 
будь-якого процесу; це стратегія подальшого розвитку. У більш 
широкому сенсі тренд – це закономірність, що характеризує загальну 
довгострокову тенденцію в змінах показників часового ряду, без 
випадкових впливів та індивідуальних особливостей окремих періодів.  

Така тенденція також може бути описана як колективна поведінка, 
яка триває певний час. Тенденції сканують широкий спектр джерел і 
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визначають найважливіші фактори – ті, які можуть впливати на роботу 
сьогодні, завтра, протягом наступних років. Кожна тенденція включає 
короткий виклад та дискусійні питання, які допомагають експерту 
аналізувати та діяти.  

За таких умов доцільність звернення у процесі формування в 
студентів університету уявлень про професійне майбутнє саме до 
трендспоттингу пов’язана із його орієнтацію не тільки на передбачення 
тенденцій розвитку різних сфер життєдіяльності суспільства, але й, що 
найважливіше, на прогнозування змін у поведінці людини, трансформації 
пріоритетів та потреб. Прогнозування професійного майбутнього – це 
випереджаюче віддзеркалення професійного становлення особистості на 
основі передпрогнозної орієнтації, встановлення динаміки розвитку і 
припущення про розгортання подій у майбутньому при зміні соціально-
економічних умов, професійному розвитку особистості і неперервної 
освіти.  

Зазначимо, що студентський вік розглядається як один із 
найважливіших етапів становлення і самовизначення особистості, у тому 
числі й професійного. В українській педагогічній теорії та практиці 
проведено значну кількість досліджень з питання професійної орієнтації 
студентів й особливостей формування уявлень про професійне майбутнє 
(зокрема, Л. Гуцан, М. Найдьонов, О. Пінська, С. Єрохін) (Гуцан, Морін, 
2016).  

Проте такий аспект питання, як формування в студентів 
університету уявлень про професійне майбутнє на основі трендспоттингу 
ще й досі не було розглянуто. Тож, актуальність даної розвідки не 
викликає жодних сумнівів. 

Мета дослідження полягає в узагальненні наявних теоретичних 
положень щодо сутності і характеристики особливостей процесу 
самовизначення професійного майбутнього студентами закладу вищої 
освіти за умови орієнтації на тренди, поширені як у різних сферах 
життєдіяльності суспільства, так і в конкретній професійній галузі 
зокрема; визначенні й експериментальному обґрунтуванні ефективності 
формування в студентів університету уявлень про професійне майбутнє 
на основі трендспоттингу. 

Для реалізації завдань дослідження використано комплекс методів. 
З метою визначення ключових понять дослідження було використано 
такі теоретичні методи як аналіз, синтез, порівняння. У ході проведення 
педагогічного експерименту дібрано діагностичний інструментарій, до 
якого включено: по-перше, наративний самоопис та наративне інтерв’ю 
як метод дослідження саморозуміння особистості в контексті 
взаємозв’язку її минулого, теперішнього та майбутнього в 
автобіографічному вимірі. Згідно такого критерію темпоральність 
(Дж. Принс (Prince, 1982), Й. Брокмейер (Brockmeier,2001) тощо) 
включення в наратив хронологічно вибудованих подій забезпечує 
функцію створення значень та інтерпретації (Brockmeier, 2001). 
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Дж. Принс відзначає, що «наратив – це уявлення у часовій послідовності 
декількох реальних або вигаданих подій. Наратив може бути розглянуто 
як один з провідних засобів організації переживання часу суб’єктом, 
оскільки оповідання завжди контролюється поняттям часу, та всі події у 
розповіді вибудовуються у суворій часовій послідовності» (Prince, 1982; 
с. 185). Важливим є зауваження Т. Титаренко про те, що «наратив про 
теперішнє і минуле стає водночас наративом про майбутнє, моделюючи 
відповідним чином і життєвий світ, і саму особистість із її ідентичністю» 
(Титаренко, 2012; с. 71). По-друге, контент-аналіз міні-творів на тему 
«Ідеальний фахівець обраного напряму», за результатами якого 
визначалися смислові одиниці, що характеризують особистість фахівця 
певного напряму. По-третє, особливості професійної ідентичності 
визначалися за допомогою методики «Мої життєві плани» (О. Кроник, 
Є. Головаха). По-четверте, уявлення майбутніх фахівців про 
трендспоттинг та тренди у відповідній професійній галузі з’ясовувалися 
за допомогою анкетування та виконання діагностичних творчих завдань. 
Для аргументованого підтвердження результатів педагогічного 
експерименту було здійснено їх статистичну перевірку через визначення 
статистичної значущості відмінностей між експериментальними і 
контрольними группами, розрахунки проводилися за формулою  
t-критерію Стьюдента. 

Експериментальне дослідження було проведено зі студентами  
1-2 та 3 курсів денної і заочної форм навчання освітнього ступеня 
«бакалавр» навчально-наукового інституту торгівлі, обслуговуючих 
технологій і туризму, навчально-наукового інституту педагогіки і 
психології ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка». Обсяг вибірки становив 132 особи.  

Формування уявлень про професійне майбутнє у студентів 
університету – це складний динамічний процес формування адекватних 
професійних намірів і планів, реалістичного образу себе, як 
професіонала, що передбачає, наявність чіткої системи професійних 
здібностей, мотивації, активізацію творчого самопізнання й 
саморозвитку особистості студента. 

З упевненістю можна стверджувати, що професійне майбутнє 
залежить від уявлення про образ професії, а також про майбутнє в цілому 
(загальні тенденції розвитку суспільства, професійної спільноти тощо), 
від ступеня розвитку прогностичних умінь та навичок майбутніх 
фахівців.  

Критеріями сформованості уявлень про професійне майбутнє 
визначено, по-перше, об’єм уявлень про певну професію, по-друге, 
яскравість-чіткість уявлень щодо образу: професії, фахівця, результатів 
професійної діяльності, по-третє, особливості професійної ідентичності, 
по-четверте, наявність якостей особистості, що репрезентують 
професійний образ.  
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Адекватний прогноз майбутніх змін та визначення відповідної 
стратегії досягнення успішності в професійній діяльності як гаранту 
перемоги в конкурентній боротьби на сучасному ринку праці пов’язані із 
орієнтацією майбутніх фахівців у трендах та тенденціях розвитку різних 
сфер життєдіяльності суспільства в цілому та конкретної професійної 
галузі зокрема. На питання «Що таке тренд? Яку роль виконують тренди 
в прогнозуванні розвитку суспільства в цілому та окремих його сфер 
зокрема?» більшість студентів (85,6%) відзначили, що «тренд – це 
мода», 45,7% – пов’язали тренди із «описом майбутнього». Студенти 
1 курсу усіх спеціальностей, окрім студентів спеціальності «Українська 
мова та література», відповідаючи на питання «Які тренди у вашій 
професійній галузі є найбільш значущими в сучасних соціокультурних 
умовах?», не відзначили жодного тренду у майбутній професійній галузі. 
Поняття «трендспоттинг», як було з’ясовано, не входить до тезаурусу 
студентів 1-2 курсу. Лише 15% опитаних інтуїтивно пов’язали 
трендспоттинг із трендами (типова відповідь «Трендспоттинг – це щось 
близьке до трендів»). На питання «Які існують джерела трендспоттингу? 
Які джерела ви використовуєте для відслідковування трендів у вашій 
професійній галузі?» абсолютна більшість студентів не дали 
переконливої відповіді. Лише деякі із студентів відзначили в якості 
джерел трендспттингу Інтернет та засоби масової комунікації. 

Аналіз результатів анкетування студентів щодо проблеми уявлень 
про професійне майбутнє дозволив зробити такі висновки: 91,7% 
респондентів пов’язали професійне майбутнє із самим фактом 
працевлаштування, 70,9% – із кар’єрними досягненнями, 30,4% – із 
професійною та особистісною самореалізацією. Слід відзначити 
принципову позицію: 45,8% студентів не планують після закінчення ЗВО 
працювати за фахом.  

Особливості професійного майбутнього студентів університету у 
зв’язку із трендспоттингом репрезентовано у процесі викладання курсу 
«Трендспоттинг та професійне майбутнє сучасного фахівця» (Алексєєва, 
2017). Елективний курс розраховано на 3 кредити, включає 2 модулі: 
«Трендспоттинг та конкурентоздатність майбутнього фахівця», «Основні 
тренди успішності професійного майбутнього сучасного фахівця». Мета 
курсу – надання майбутнім фахівцям теоретичних знань та практичних 
навичок у плануванні успішного професійного майбутнього в контексті 
трендспоттингу, завдання – розкрити сутність трендспоттингу як 
передумови успішності професійного майбутнього фахівця, забезпечення 
його конкурентоздатності; формувати практичні навички професійного 
саморозвитку та самопрезентації з урахуванням сучасних вимог ринку 
праці та основних трендів досягнення конкурентоздатності майбутніх 
фахівців. У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: сутнісні характеристики трендспоттингу в контексті 
прогнозування успішного професійного майбутнього; сучасні тенденції 
розвитку світу професій; основні вимоги до складання професіограми та 
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професіографічного опису форм трудової діяльності; зміст і технологічні 
характеристики конкурентоздатності сучасних фахівців; методи й засоби 
досягнення успішності в професійній діяльності; вміти: здійснювати 
пошук основних трендів у конкретній професійній галузі; визначати 
професіологічні характеристики власної професії; здійснювати 
діагностику основних показників конкурентоздатності особистості; 
володіти методами та засобами побудови власного кар’єрного профілю; 
володіти методами попередження професійних деформацій; здійснювати 
пошук інформаційних ресурсів щодо різних форм фрілансу; володіти 
навичками культури мережевого спілкування фахівців; володіти 
методами й засобами самоменеджементу та самопрезентації. 

Курсу «Трендспоттинг та професійне майбутнє сучасного фахівця» 
має практико зорієнтований характер, спрямовано на реалізацію завдань 
випереджувальної освіти (А. Урсул) з урахуванням методології 
конструктивістського підходу в освіті (К. Дж. Джерджен (K. J. Gergen), 
зокрема щодо вимог забезпечення діалогізму у навчанні, 
контекстуалізації знання, орієнтації на контекстуально специфічні 
смислові простори, що враховують інтереси усіх сторін, які залучено до 
конкретної освітньої ситуації (Зеєр, 2016). Важливо підкреслити, що 
зміст пропонованого курсу вибудовано на міждисциплінарних засадах, 
що дозволяє, згідно позицій К. Дж. Джерджена, проблематизувати 
авторитетні дискурси завдяки їхньому зіштовхненню із локальними та 
неформальними точками зору.  

Особливу увагу у процесі вивчення курсу приділено комплексу 
проблемно-діалогових завдань. Наприклад, у контексті обговорення 
впливу інформаційних технологій та перспектив розвитку різних 
професійних галузей студентам пропоновано ознайомитися із 
резонансним есе журналіста Н. Карра (N. Carr) «Google робить нас 
дурнішими?» (Is Google Making Us Stupid?). Особливу зацікавленість 
студентів викликала робота із ресурсами Інтернет: карта «Майбутнє 
глобальної освіти 2015-2035» (http://map.edu2035.org/futuremap?force), 
дорожня карта «Освіта 2030» (http://asi.ru/upload_docs/Forsight/ 
edu2030print_3364x1189.jpg) та ін. Для визначення особливостей 
професійного майбутнього корисним було ознайомлення із результатами 
професіологічних досліджень, прогнозами щодо затребуваності на ринку 
праці тих чи інших професій, номенклатурою професій майбутнього, 
наприклад, за Атласом нових професій (М., 2014). Урахування трендів 
розвитку світу професій становить важливе підґрунтя для визначення 
сценаріїв професійного майбутнього студентської молоді на основі 
методології форсайту (Н. Гапоненко, С. Дєнєжніков, С. Переслегін, 
Н. Шелюбська). На основі випереджальної інформації щодо 
диверсифікації ринку праці особливу зацікавленість студентів викликали 
питання щодо фрілансу (від англ. freelance) як форми трудової 
зайнятості.  
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У межах модулю «Основні тренди успішності професійного 
майбутнього сучасного фахівця» увагу студентів було спрямовано на 
питання щодо сучасних трендів кар’єрного розвитку професіоналів, 
технологій самоменеджменту (наприклад, технології цілепокладання та 
самоорганізації, тайм-менеджменту) та створення персонального бренду, 
професійного іміджу. Акцент на культурі мережевого спілкування та 
нетворкінгу зумовлено особливостями сучасного інтернет-середовища, 
мережевими засадами розвитку інформаційного простору, який стає 
переповненим безліччю інформаційних джерел часто різної точки зору, 
надійності та мотивуючих намірів, та спілкування в ньому.  

Узагальнення результатів дослідження довело, що уявлення про 
професійне майбутнє мають певні особливості залежно від етапу 
навчання у ЗВО. Так, за результатами опитування студентів 1 курсу (у 
межах загальноуніверситетської дисципліни «Університетська освіта. 
Пропедевтика») та студентів 3 курсу (за результатами роботи за курсом 
«Трендспоттинг та професійне майбутнє») засвідчено позитивну 
динаміку щодо об’єму уявлень студентів про професійне майбутнє: 
загальна кількість смислових одиниць збільшилася з 68 до 125. Аналіз 
студентських робіт засвідчив, що студенти 1 курсу в описі свого 
професійного майбутнього надають перевагу узагальненим соціальним 
категоріям щодо професійного статусу особистості, а студенти третього 
курсу – більш індивідуалізованим характеристикам. Якісний аналіз 
опитування студентів засвідчив, що на початковому етапі уявлення 
майбутніх фахівців до професійне майбутнє характеризується 
фрагментарністю, орієнтацією на усталені в суспільстві образи професій, 
зокрема такі, як ступінь престижності, соціальний статус. Відповіді 
студентів 3 курсу демонструють варіативність їхньої позиції щодо 
можливостей працевлаштування згідно обраного фаху, зокрема 72% 
студентів відзначають про перспективи зміни фахової спеціалізації. 
Однак, слід зауважити, що в цілому уявлення про професійне майбутнє 
не є достатньо адекватними вимогам професії.  

Аналіз уявлень про професійне майбутнє за таким показником, як 
«яскравість – чіткість» (у балах) засвідчив позитивну динаміку: позиція 
«образ професії» – на початку роботи 2,70, на кінець – 3,82; позиція 
«образ фахівця», відповідно, 1,9 та 3,6; позиція «образ результатів 
професійної діяльності» – 3,4 та 4,01. Якісний аналіз за показником 
«яскравість-чіткість уявлень про професійне майбутнє» засвідчує 
перевагу характеристик образу професії. Натомість характеристики 
образу фахівця залишаються у вимірі соціальних категорій, які 
превалюють над індивідуальними характеристиками. Так само, образ 
результатів професійної діяльності представлено у конструктах 
повсякденного, буденного розуміння сутності конкретної професії. 
Аналіз результатів дослідження за таким показником, як «якості 
особистості, що репрезентують професійний образ» (у балах) засвідчив 
такі результати: певне зниження середнього значення особистісних 
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категорій, що пов’язані із уявленнями про себе як фахівця – з 8,2 до 
5,6 балів; підвищення діяльнісно-комунікативних категорій – з 5,1 до 
5,6 балів; несуттєве підвищення соціальних категорій – 3,4 до 3,7 балів.  

За результатами використання методики «Мої життєві плани» 
з’ясовано, що для студентів 1 курсу характерно обмеження найближчою 
часовою перспективою, як правило термін такої перспективи не 
перевищує п’яти років та характеризує насамперед очікувані події 
набуття певного професійного фаху у період навчання у ЗВО. Установки 
на професійні досягнення, успішність на ринку праці більш характерні 
для студентів 3 курсу, які окреслюють часові перспективи свого 
професійного майбутнього максимум на 10 років (середня перспектива). 
Внаслідок цілеспрямованого звернення до проблем трендів професійного 
майбутнього, трендспоттингу для студентів 3 курсу характерні: 
орієнтація на різні форми інформальної, додаткової освіти з метою 
забезпечення варіативності працевлаштування в сучасних умовах, 
первинні міркування про варіанти кар’єрного розвитку.  

Важливим показником сформованості уявлень про професійне 
майбутнє є орієнтація у трендах світу професій у цілому та обраного 
фаху зокрема. Так, 92,7% студентів показали високий рівень 
поінформованості щодо понять «тренд», «трендспоттинг», 
«трендсеттер», 79,3% студентів засвідчили знання щодо здібностей 
«куратора тенденцій». Суттєво підвищилася кількість студентів, які 
відзначили конкретні тренди в обраній професійній галузі (з 35,5% до 
71,2%). 

Таким чином, дослідження засвідчило позитивні зміни в уявленнях 
про професійне майбутнє у зв’язку із введенням у контекст професійної 
підготовки майбутніх фахівців у ЗВО комплексу питань, пов’язаних із 
трендами, трендспотиннгом. Протягом навчання у ЗВО відбувається 
процес професіоналізації образу Я, конкретизації вимог до професійного 
майбутнього згідно сучасних трендів соціального та професійного 
розвитку суспільства. Отримані за результатами дослідження дані 
засвідчили достовірний рівень відмінності (p<0,05) за такими 
показниками, як яскравість-чіткість щодо образу професії (різниця 1,12) 
та образу фахівця (різниця 1,7); діяльнісно-комунікативні якості 
особистості, що репрезентують професійний образ. Варто відзначити, що 
вагомим показником успішності дослідження, на нашу думку, є 
посилення взаємозв’язку між об’ємом уявлень про професійне майбутнє 
(варіативність та кількість смислових одиниць) та яскравістю-чіткістю 
уявлень про образ професії та образ фахівця. За результатами вивчення 
курсу «Трендспоттинг та професійне майбутнє сучасного фахівця» 
студенти університету набули знань, умінь та навичок планування та 
контролю навчальної та професійної діяльності, визначення перспектив 
власного професійного майбутнього. 

Таким чином, для майбутніх фахівців орієнтація у трендах 
пов’язана із необхідністю розуміти майбутнє й прогнозувати та 
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знаходити в ньому перспективи власного становлення й самореалізації. 
Для творення адекватного образу професійного майбутнього майбутні 
фахівці повинні мати достатньо чіткі уявлення про: сутнісні та функційні 
аспекти професіографічного опису професії, спектр професій 
майбутнього; основні тренди в майбутній професійній сфері; основні 
вимоги до конкурентоздатного фахівця, який затребуваний на сучасному 
та майбутньому ринках праці; психолого-педагогічні засади успішності 
професіонала; сучасні тренди кар’єрного розвитку професіоналів, форми 
та методи проектування професійної кар’єри; сутнісні ознаки можливих 
професійних криз і професійних деструкцій фахівців різного профілю; 
основні тенденції самозайнятості фахівців у сучасних соціокультурних 
умовах (різні форми фрілансу); особливості культури професійного 
спілкування в сучасних умовах, особливості мережевого спілкування в 
контексті вирішення завдань професійної діяльності; форми та методи 
самоменеджменту фахівця в умовах конкурентного професійного 
середовища; основні складники іміджу сучасного фахівця; основні 
тенденції становлення персонального бренду фахівця; форми та методи 
самопрезентації фахівця в умовах сучасного ринку праці.  

Перспективи подальшого дослідження пов’язано з проблемами 
використання технологій форсайту у процесі професійної підготовки 
майбутніх фахівців.  
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Алексєєва О. Р. Сучасні підходи до розв’язання проблеми 

формування уявлень про успішне професійне майбутнє в студентів 
ЗВО  

У статті узагальнено наявні теоретичні положення щодо сутності й 
характеристики особливостей процесу самовизначення професійного 
майбутнього за умов орієнтації на тренди, поширені сьогодні в різних 
сферах життєдіяльності світового й українського суспільства; 
обґрунтовано ефективність формування в студентів університету уявлень 
про професійне майбутнє на основі трендспоттингу. Одним із 
ефективних засобів формування образу професійного майбутнього в 
студентів університету доцільно розглядати трендспоттинг як напрямок 
моніторингу, виявлення та вивчення трендів сучасності в будь-якій сфері 
життєдіяльності. Тренди в освіті, у тому числі вищій, – це тенденції до її 
змін, каталізатори покращення навчального процесу, що, безсумнівно, 
визначають основні напрямки її модернізації. У зв’язку з цим 
дослідження змісту процесу формування в студентів уявлень про 
професійне майбутнє на основі трендспотингу стає актуальною 
проблемою педагогіки вищої школи.  

Ключові слова: студенти університету, професійне майбутнє, 
уявлення про професійне майбутнє, тренд, трендспоттинг.  

 
Алексеева О. Р. Современные подходы к решению проблемы 

формирования представлений об успешном профессиональном 
будущем у студентов учреждений высшего образования 

В статье обобщены имеющиеся теоретические положения о 
сущности и характеристике особенностей процесса самоопределения 
профессионального будущого студентов в условиях ориентации на 
тренды, имеющиеся сегодня в различных сферах жизнедеятельности 
украинского и мирового сообщества; обоснована эффективность 
формирования у студентов университета представлений о 
профессиональном будущем на основе трендспоттинга. Одним из 
эффективных средств формирования образа профессионального 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (324), 2019  
 

 

157

будущего у студентов университета целесообразно рассматривать 
трендспоттинг как направление мониторинга, выявления и изучения 
трендов современности в любой сфере жизнедеятельности. Тренды в 
образовании, в том числе высшем, – это тенденции к его изменениям, 
катализаторы улучшения учебного процесса, что, несомненно, 
определяют основные направления его модернизации. В связи с этим 
исследования содержания процесса формирования у студентов 
представлений о профессиональном будущем на основе трендспотинга 
становится актуальной проблемой педагогики высшей школы. 

Ключевые слова: студенты университета, профессиональное 
будущее, представления о профессиональном будущем, тренд, 
трендспоттинг. 

 
Aleksieieva О. Modern Approaches to Solving the Problem of 

Forming Ideas About a Successful Professional Future in University 
Students 

The article summarizes the theoretical material on the issue and 
characteristics of the process of students’ professional future self-
determination through orientation to the trends that are prevalent today both in 
various areas of social life and in a specific professional field; proves the 
efficiency of formation of students' ideas about the professional future on the 
basis of trendspotting. One of the efficient means of formation of students’ 
ideas about their professional future is trendspotting as a direction for 
identifying and studying different trends in any area of human life. 
Educational trends, in particular higher education trends, are the tendency to 
view its changes, improve the educational process and determine the core 
elements of modernization.The purpose of the paper is to summarize the 
existing theoretical positions regarding the nature and characteristics of the 
process of self-determination of the professional future in the context of 
orientation towards trends that are spread today as in various spheres of life of 
the world and Ukrainian society, as well as in a particular professional field in 
particular. In that regard, the research of the process of formation of students' 
ideas about the professional future by the means of trendspotting is the most 
current problem of higher education pedagogy. 

Key words: university students, professional future, ideas about the 
professional future, trend, trendspotting. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ  

З ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО МИСЛЕННЯ 
МАЙБУТНІХ МОДЕЛЬЄРІВ-ПЕРУКАРІВ 

 
Сучасний ринок бьюті послуг висуває вимоги не стільки до рівня 

теоретичних знань потенційного працівника, скільки до рівня 
професійної компетентності, яку він зможе продемонструвати. Новітні 
технології в перукарському мистецтві направлені до необхідності 
змінити підходи до розробки змісту освіти і якості навчання. Сучасний 
розвиток та полегшення доступу до інформаційних технологій передача 
готових знань не є головним завданням навчального процесу. Крім того 
знижується функціональне значення і привабливість традиційної 
організації навчання. Формуються сучасні уявлення про освіту, 
отримання якої, дозволяє людині надалі самостійно проектувати свою як 
навчальну, так і професійну діяльність ринку праці. Окрім того, науковці 
з мистецтва краси висувають свої вимоги до переліку ключових 
компетенцій фахівців перукарського мистецтва. У зв’язку з цим 
теоретичні підходи до визначення професійних та особистісних якостей 
модельєрів-перукарів, сутності та особливостей художньо-образного 
мислення, специфіки та структури сформованості художньо-образного 
мислення у процесі фахової підготовки, пов’язані, насамперед, з ідеєю 
системної підготовки майбутнього фахівця не тільки як професіонала, 
але як особистості, здатної до саморозвитку, самовиховання і самоосвіти. 
Аналіз педагогічної, соціологічної, культурологічної літератури свідчить 
про те, що проблема формування професійної компетентності з різних 
наукових позицій завжди цікавила вчених, але особливу актуальність 
вона отримала останнім часом, у трансформаційний період нашої 
держави та розвитку бьюті галузі нашої країни. Проте результати аналізу 
наукової літератури переконують в тому, що проблема формування 
професійної компетентності студентів перукарів з навчальних закладів, 
зокрема, недостатньо висвітлена. Психолого-педагогічний аналіз і 
вивчення сучасного стану сформованості професійної компетентності 
майбутніх фахівців у галузі мистецтва краси, визначення та 
обґрунтування умов формування художньо-образного мислення 
майбутніх фахівців перукарської справи дали можливість попередньо 
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розробити модель формування професійної компетентності майбутніх 
модельєрів перукарів, що потребує експериментальної перевірки 
(Алексюк, 1993; Овчарук, 2004). 

Тому, метою представленої статті є висвітлення результатів 
формувального педагогічного експерименту щодо формування 
художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів в процесі 
фахової підготовки. 

Згідно з гіпотезою нашого дослідження та теоретико-практичними 
висновками в ході експериментальної роботи ми перевірили 
ефективність запропонованих нами умов формування художньо-
образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів. 

Відповідно до вищезазначеного, було розроблено завдання 
формувального етапу експерименту, відповідно до яких сформували 
показники готовності майбутніх модельєрів-перукарів одночасно й 
спрямовували їх на: 

 формування мотивації до розвитку художньо-образного 
мислення (потреби в професійній, художній діяльності модельєра-
перукаря; пізнавальні мотиви; мотивація успіху);  

 формування комплексу професійних якостей, що забезпечують 
здійснення професійно-творчої діяльності в сфері обслуговування; 

 формування комплексу якостей діяльнісно-практичного 
компоненту готовності, які сприяють виробленню вмінь і навичок 
формування художньо-образного мислення. 

Спираючись на результати експериментальної роботи, для 
формування необхідної готовності доцільними та результативними 
будуть такі педагогічні засоби: 

 у зміст навчального матеріалу з мистецьких дисциплін будуть 
включені короткі відомості про особливості організації певних видів 
художньо-творчої діяльності на заняттях у закладах додаткової 
позашкільної освіти; 

 до навчальних планів професійно-творчих спеціальностей 
уведено спецкурс «Конкурсна діяльність»; 

 конкурсна діяльність з перукарського мистецтва буде 
спрямована на співтворчість педагога й практиканта, що дозволить 
студентам реалізувати набуті теоретичні знання й сформувати навички 
художньо-образного мислення; 

 процес спілкування педагога й студента буде ґрунтуватися на 
співтворчості, співавторстві, взаємодопомозі, на засадах особистісно 
орієнтованого підходу. 

Отже, перед початком формувального експерименту були 
поставлені такі завдання: формування потреби в професійно-творчій 
діяльності модельєра-перукаря, в емоційній творчій самореалізації, 
визначенні ступеня сформованості мотивації до художньо-творчої 
діяльності в галузі перукарського мистецтва; формування професійних та 
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художніх знань, необхідних для розвитку художньо-образного мислення; 
формування навичок та вмінь організації художньо-творчої діяльності, 
здібностей до самоконтролю та самооцінки в майбутній професійній 
діяльності. 

Основними формами роботи в ході експерименту були: лекційні та 
практичні заняття з фахових дисциплін, самостійна робота студентів над 
художньо-творчими завданнями, організація художньо-педагогічного 
простору в ході групових лекційних та практичних занять зі спецкурсу 
«Конкурсна діяльність», на практичних заняттях з мистецьких 
дисциплін, під час проходження виробничої практики на базі провідних 
перукарень; групові та індивідуальні творчі рефлексивні завдання в 
процесі лекційних і практичних занять з фахових дисциплін, самостійна 
та групова робота студентів з художніми образами мистецтва.  

У ході експерименту було використано такі методи роботи: аналіз 
продуктів діяльності (творчих завдань з фахових дисциплін художнього 
напрямку, творчих письмових робіт, рефератів та курсових робіт); бесіди 
та інтерв’ю зі студентами мистецьких факультетів; аналіз художніх 
образів. 

Отже, експериментальна підготовка майбутніх фахівців у галузі 
перукарського мистецтва до художньо-творчої діяльності здійснювалася 
комплексно й була спрямована на формування знань, умінь та навичок, 
необхідних для розвитку художньо-образного мислення, на формування 
показників професійної готовності в межах виділених нами компонентів 
(мотиваційного, когнітивного та діяльнісно-практичного). 

До початку формувального експерименту були підготовлені 
необхідні матеріали: структура системи роботи з питань підготовки 
фахівців у галузі перукарського мистецтва, зміст анкет, бесід, 
контрольно-творчих завдань, діагностичні методики, спецкурс 
«Конкурсна діяльність» та методичні поради щодо його реалізації, 
методично-практичні рекомендації викладачам фахових дисциплін 
«Композиція», «Пастиж», «Виробнича практика». 

З метою отримання підсумкової інформації про рівень готовності 
майбутніх модельєрів-перукарів до професійної діяльності 
використовували такі методи:  

 аналіз результатів навчально-виховної та художньо-творчої 
діяльності студентів; 

  аналіз документів, спостереження; діагностичні зрізи, аналіз 
результатів творчих завдань, які виконували студенти, оцінювання їх 
експертною комісією;  

 статистичні методи математичної обробки даних результатів 
експериментальної роботи. 

Спостереження за респондентами підтверджують думку, що 
впровадження знань, умінь та навичок, направлених на формування 
художньо-образного мислення підвищують у них професійний рівень 
готовності. 
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Порівняльно-зіставний аналіз проводився у відповідності з кожним 
з трьох компонентів сформованості художньо-образного мислення 
майбутніх модельєрів-перукарів у процесі фахової підготовки на підставі 
методик, що використовувалися на діагностичному етапі 
експериментальної роботи. 

Дані підсумкового зрізу порівнювалися між собою та з 
результатами констатувального етапу дослідження відповідно до 
кожного зі структурних компонентів сформованості художньо-образного 
мислення майбутніх модельєрів-перукарів у процесі фахової підготовки.  

Аналіз експерименту. 
У контрольних групах навчання й виховання здійснювалося 

традиційно, без додаткової інформації стимулювання. У цих групах 
відповідно до обраних нами критеріїв щодо рівнів готовності та її 
показників було проведено контрольні завдання, бесіди, діагностування, 
анкетування з метою визначення підсумкових відомостей. 

Головне завдання формувального етапу експерименту полягало в 
тому, щоб з’ясувати як впливає на якість сформованості художньо-
образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів у процесі фахової 
підготовки методика роботи, обрана та обґрунтована нами, і програма 
впровадження підготовки до формування художньо-образного мислення 
у навчально-виховний процес ВНЗ.  

Підґрунтям для аналізу результативності дослідно-
експериментальної роботи стали розроблені нами критерії оцінювання 
сформованості художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-
перукарів у процесі фахової підготовки. Згідно з цими критеріями 
вимірювалися основні структурні компоненти та показники шуканої 
готовності: 

 мотиваційний критерій – рівень потреби в художньо-професійній 
діяльності встановлювався за результатами бесіди, інтерв’ю, 
анкетування, у ході аналізу продуктів творчої діяльності модельєрів-
перукарів; 

 когнітивний критерій – діагностична карта, анкетування, бесіда; 
 діяльнісно-практичний критерій – аналіз творчих рефлексивних 

завдань, спостереження, анкетування, спостереження за роботою 
студентів під час виробничої практики, у процесі викладання фахових 
дисциплін. 

Отже, для оптимальної характеристики студентів контрольної та 
експериментальної груп подано вихідні дані рівнів сформованості 
художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів у процесі 
фахової підготовки за трьома діагностуючими критеріями. 

Дослідження результатів упровадження педагогічних умов 
сформованості художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-
перукарів у процесі фахової підготовки проводилося шляхом порівняння 
результатів підсумкового діагностування студентів експериментальних 
та контрольних груп на підставі комплексу методик: бесіда, 
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спостереження, аналіз результатів творчої діяльності, аналіз документів, 
анкетування, діагностика, методи математичної статистики. 

Комплекс діагностичних методик, які взаємодоповнюють одна 
одну, дозволив одержати об’єктивні та вірогідні дані за показниками 
критеріїв сформованості художньо-образного мислення майбутніх 
модельєрів-перукарів у процесі фахової підготовки. 

У контрольних та експериментальних групах було запроваджено 
ідентичні методики.  

Програма формуючого експерименту з перевірки результативності 
педагогічних умов щодо формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців перукарського мистецтва передбачала вирішення 
таких завдань: 

1. Упровадження заходів науково-методичного забезпечення 
реалізації педагогічних умов формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців перукарського мистецтва.  

2. Уточнення змісту, методів і форм професійної підготовки 
модельєрів-перукарів.  

3. Визначення специфіки професійної підготовки модельєрів-
перукарів навчальних закладів.  

4. Експериментальна перевірка педагогічних умов формування 
професійної компетентності майбутніх модельєрів-перукарів.  

5. Визначення в студентів потреб, мотивів, інтересу до 
експериментальних заходів. 

Таким чином, розробка, підготовка та здійснення заходів, 
визначених планом експериментальної роботи, спрямовані на 
формування в студентів високого рівня професійної компетентності. 
Організація експериментальної роботи містила:  

 розробку методики та підготовку матеріалів для проведення 
експериментальної роботи;  

 упровадження в експериментальній групі комплексу 
педагогічних умов щодо формування професійної компетентності 
майбутніх модельєрів-перукарів;  

 проведення замірів під час формуючого експерименту.  
Зміст експериментальної роботи:  
 визначення учасників експерименту: науково-педагогічного 

складу, кураторів навчальних груп, а також ознайомлення їх з 
конкретними завданнями на період проведення експериментальної 
роботи;  

 підбір та інструктаж викладачів, які при проведенні формуючого 
експерименту виступають як експерти; 

 розробка методичних заходів щодо реалізації педагогічних умов 
формування професійної компетентності майбутніх модельєрів-
перукарів і організаторська робота щодо їх упровадження в навчально–
виховний процес; 
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 експериментальна перевірка педагогічних умов формування 
професійної компетентності майбутніх модельєрів-перукарів. 

У формувальному етапі експерименту взяли участь студенти 
спеціальності «Перукарське мистецтво та декоративна косметика» 
Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка», ВП «Брянківський коледж Луганського національного 
університету імені Тараса Шевченка». 

Під час цих заходів уточнювалася програма формуючого 
експерименту. Вона охоплювала такі напрями роботи: 

 забезпечення спрямованості навчального процесу на оволодіння 
майбутніми фахівцями знаннями, уміннями та навичками художньо-
образного мислення на основі інтеграції різних форм художньо-творчої 
діяльності – здійснювалася у процесі інтеграції різних форм художньо-
творчої діяльності на заняттях з фахових дисциплін, цілеспрямованої роботи 
щодо формування мотивації студентів на майбутню художньо-професійну 
діяльність; 

 розробка та впровадження у процес підготовки майбутніх 
модельєрів-перукарів системи творчих завдань художньо-творчої 
направленості – передбачала використання на заняттях з фахових 
дисциплін художньо-творчих завдань різного типу: сугестивні творчі 
завдання на основі методів арт-терапії, експресивного впливу, створення 
ситуацій успіху, упевненості; естетотерапевтичні на основі драмотерапії, 
імаготерапії («проживання образу»); проблемні (завдання на аналіз 
художнього образу); 

 залучення студентів до розробки художньо-творчих проектів, що 
сприяють розвитку художньо-образного мислення – здійснювалося 
шляхом використання професійно-виробничих ситуацій 
(квазіпрофесійних), що вимагали активного проживання, вирішення 
майбутніми фахівцями в галузі перукарського мистецтва тих чи інших 
проблем; розробки творчих проектів з різних фахових дисциплін; 

 систематична підготовка модельєрів-перукарів у межах 
навчально-виховного процесу вишу до участі в творчих конкурсах з 
перукарського мистецтва різного рівня – реалізовувалася під час 
виробничої практики на базі вишу. Студенти третього курсу розробляли 
й утілювали у своїй професійній діяльності творчі проекти, цілісні 
образи, нестандартні елементи зачіски на основі індивідуалізації та 
диференціації художньо-творчого процесу. 

Ефективність роботи з експериментальної перевірки педагогічних 
умов формування професійної компетентності планувалося визначати як 
на початку експерименту, так і після його закінчення. Поточний 
контроль мав на меті стежити за перебігом експерименту та своєчасно 
вносити в нього необхідні корективи, а також передбачав проведення 
спостереження за діяльністю студентів експериментальної та 
контрольної груп, проведення замірів рівня сформованості професійної 
компетентності тощо. Завершальний контроль мав на меті виявити 
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ефективність експерименту та передбачав зіставлення початкового та 
кінцевого рівнів сформованості професійної компетентності майбутніх 
модельєрів-перукарів експериментальної групи, а також порівняння 
отриманих даних з даними контрольної групи. На початку та після 
завершення педагогічного експерименту було здійснено оцінку рівня 
сформованості професійної компетентності студентів в 
експериментальній і контрольній групах за кожним критерієм, після чого 
проведено порівняльний аналіз.  

Завершальний контроль мав на меті виявити ефективність 
експерименту та передбачав зіставлення початкового та кінцевого рівнів 
сформованості художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-
перукарів у процесі фахової підготовки. 

Динаміка росту за даними трьох критеріїв сформованості 
художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів у процесі 
фахової підготовки в експериментальних групах досить помітна й, на 
нашу думку, достатня для якісної фахової підготовки майбутніх 
модельєрів-перукарів. Так, за всіма критеріями значно знизилася 
кількість студентів низького рівня готовності (хоча на початку 
експерименту ми мали такі відсоткові дані: мотиваційний критерій – 
15,9%, когнітивний – 29,5%, діяльнісно-практичний – 25,3%), що 
підтверджує ефективність проведеної в цих групах роботи. 

У ході експерименту помітно поступове зростання рівня активності 
включення студентів у художньо-творчу та професійну діяльність під час 
виробничної практики, помітно зріс рівень інтелектуально-творчої 
підготовки фахівців, які з питомим інтересом ставилися до науково-
дослідної роботи з проблем формування художньо-образного мислення, 
розв’язували різні художньо-практичні завдання в межах фахових 
дисциплін. 

Високий відсотковий результат оволодіння студентами 
експериментальних груп знаннями, уміннями та навичками в галузі 
перукарського мистецтва досягнуто завдяки усвідомленим особистісним 
потребам майбутніх модельєрів-перукарів в ході вирішення художньо-
творчих завдань, самостійного конструювання власної художньо-
професійної діяльності, застосування власних творчих здібностей під час 
виробничої практики, що дало респондентам змогу самореалізуватися в 
професійній діяльності. 

Аналіз діяльності студентів засвідчив, що в ході роботи над 
художньо-творчими завданнями в деяких студентів виникли певні 
труднощі під час аналізу художніх образів, вони з важкістю відстежували 
історичні та композиційні особливості зачіски, що вказує на низький 
загальний рівень обізнаності в галузі перукарського мистецтва, 
культурно-історичних епохах тощо. 

В окремих студентів спостерігалися труднощі з організацією 
художньо-творчого процесу, направленого на підготовку до участі в 
конкурсах. На нашу думку, це зумовлено тим, що в них слабо розвинені 
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навички художнього бачення. З особливими труднощами студенти 
зіткнулися при виявленні знань з художньо-образного мислення, 
оскільки з цим поняттям вони обізнані не були, а при творчій роботі в 
галузі перукарського мистецтва це досить суттєвий показник готовності.  

Аналіз рівнів сформованості художньо-образного мислення 
майбутніх модельєрів-перукарів у процесі фахової підготовки 
експериментальних груп на завершальному етапі відзначається в таблиці 
істотним відсотковим підвищенням. Так, виявлено небагато студентів, 
які знаходяться на низькому рівні за всіма критеріями. Незначний 
відсотковий показник зафіксовано на критичному та низькому рівнях 
відповідно 7,1% та 3,5% згідно з експериментальними даними. 

Узагальнювальні дані за результатами експериментальної роботи з 
сформованості художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-
перукарів у процесі фахової підготовки представлено в таблиці 1. 

Таблиця 1  
Динаміка сформованості художньо-образного мислення 

майбутніх модельєрів-перукарів у процесі фахової підготовки (%) 
Рівні 

готовності 
Експериментальна група Контрольна група 
Початок 

експерименту 
Кінець 

експерименту 
Початок 

експерименту 
Кінець 

експерименту 
Високий  10,8 28,8 10,3 9,6 
Достатній  14,8 42,6 14,3 14,9 
Середній  25,7 18,0 25,1 23,4 
Критичний  24,8 7,1 24,7 27,8 
Низький  23,8 3,5 25,6 24,3 

 
Таким чином, проведена експериментальна робота з формування 

професійної компетентності студентів спеціальності перукарське 
мистецтво підтвердила правильність гіпотези, висунутої на початку 
дослідження.  

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи дає 
можливість зробити висновок про можливість та ефективність 
упровадження запропонованої нами методики формування художньо-
образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів. Зіставлення даних 
констатувального та формувального експериментів доводить 
ефективність запропонованої нами методики формування художньо-
образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів. Це підтверджують 
статистичні дані: якщо в контрольній групі дані низького рівня фактично 
не змінилися (25,6% на початку експерименту та 24,3% – у кінці), то в 
експериментальній суттєво зменшилися (23,8% та 3,5% відповідно); 
порівняння результатів високого рівня сформованості контрольної (від 
10,3% до 9,6%) та експериментальної (від 10,8% до 28,8%) груп свідчить 
про результативні зміни в експериментальній групі. Різниця в 
результатах, отриманих в експериментальних та контрольних групах, 
підтверджує виправданість запропонованого комплексу умов. Явним є 
той факт, що процес підготовки майбутніх модельєрів-перукарів 
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відбувається ефективно у зв’язку з систематичною роботою й викладачів, 
і студентів над формуванням художньо-образного мислення. Свідченням 
є показники, отримані в ході формувального експерименту. 

Перспективними є подальші дослідження, що стосуються 
здійснення цілеспрямованої роботи з сформування художньо-образного 
мислення майбутніх модельєрів-перукарів. 
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Віщенко О. В. Особливості експериментальної роботи з 

формування художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-
перукарів 

У статті розглянуто особливості змісту і організації проведення 
педагогічного експерименту по формуванню професійної компетентності 
майбутніх фахівців перукарського мистецтва. Розкрито практичну 
підготовку фахівців у галузі перукарського мистецтва, що можливо 
завдяки вдосконаленню навчально-виховного процесу у навчальному 
закладі. Представлено художньо-творчі завдання зі спеціальних та 
педагогічних дисциплін. Визначено вихідні дані рівнів сформованості 
художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів у процесі 
фахової підготовки за трьома діагностуючими критеріями. 

Представлено та теоретично обґрунтовано педагогічні умови 
сформованості художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-
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перукарів у процесі фахової підготовки. Проаналізовано результати 
формувального педагогічного експерименту щодо формування 
художньо-образного мислення майбутніх модельєрів-перукарів, 
сформульовані відповідні висновки.  

Ключові слова: майбутні фахівці перукарського мистецтва, 
експеримент, формувальний експеримент, контрольна група, 
експериментальна група, рівень професійної сформованості художньо-
образного мислення 

 
Вищенко О. В. Особенности экспериментальной работы по 

формированию художественно-образного мышления будущих 
модельеров парикмахеров 

В статье рассмотрены особенности содержания и организации 
проведения педагогического эксперимента по формированию 
профессиональной компетентности будущих специалистов 
парикмахерского искусства. Раскрыта практическая подготовка 
специалистов в области парикмахерского искусства, возможно благодаря 
совершенствованию учебно-воспитательного процесса в учебном 
заведении. Представлены художественно-творческие задания из 
специальных и педагогических дисциплин. Определены исходные 
данные уровнем формирования художественно-образного мышления 
будущих модельеров парикмахеров в процессе профессиональной 
подготовки по трем диагностирующим критериям. 

Представлены и теоретически обоснованы педагогические условия 
формирования художественно-образного мышления будущих 
модельеров парикмахеров в процессе профессиональной подготовки. 
Проанализированы результаты формирующего педагогического 
эксперимента по формированию художественно-образного мышления 
будущих модельеров парикмахеров, сформулированы соответствующие 
выводы. 

Ключевые слова: будущие специалисты парикмахерского искусства, 
эксперимент, формирующий эксперимент, контрольная группа, 
экспериментальная группа, уровень профессиональной 
сформированности художественно-образного мышления. 

 
Vishchenko O. Features of the Experimental Work on the 

Formation of Artistic and Imaginative Thinking of Future Fashion 
Designers Hairdressers 

The article discusses the features of the content and organization of the 
pedagogical experiment on the formation of professional competence of future 
specialists in hairdressing. Practical training of specialists in the field of 
hairdresser's art is revealed, possibly due to the improvement of the 
educational process in an educational institution. Artistic and creative tasks 
from special and pedagogical disciplines are presented. The initial data are 
determined by the level of formation of artistic and figurative thinking of 
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future hairdresser's fashion designers in the process of professional training on 
three diagnostic criteria. 

The pedagogical conditions of the formation of the artistic and 
imaginative thinking of future designers of hairdressers in the process of 
professional training are presented and theoretically justified.  
In the experimental group, effective work methods were used: analysis of 
creative tasks in special disciplines of artistic direction, creative written works, 
essays and term papers; conversations and interviews with students of art 
faculties; analysis of artistic images. An assessment was made of the level of 
professional competence of students in the experimental and control groups 
for each criterion. 

The results of the forming pedagogical experiment on the formation of 
the artistic and figurative thinking of future fashion designers of hairdressers 
are analyzed, the relevant conclusions are formulated.  

Key words: future specialists of hairdressing, experiment, forming 
experiment, control group, experimental group, level of professional formation 
of artistic and figurative thinking. 
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ  

У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК МЕДИКО-ПЕДАГОІЧНА 
ПРОБЛЕМА 

 
Останніми десятиліттями в епоху стрімкого розвитку 

промисловості, науки та IT-технологій спостерігається тенденція до 
погіршення здоров’я людей як у нашій державі, так і у світі в цілому. 

Експерти визначили, що тривалість життя в Україні нижча, ніж у 
країнах ЄС, на 10-12 років. За прогнозом ООН, при збереженні динаміки 
скорочення населення до 2030 року кількість українців зменшиться до 
39млн. Основними причинами високої смертності серед наших 
співвітчизників є неінфекційні захворювання: серцево-судинні, судинно-
мозкові, онкологія, а також травматизм, котрі складають 94% у структурі 
смертності. Основні фактори, що сприяють цим захворюванням: 
тютюнопаління – 110 тис. смертей щорічно та надмірне вживання 
алкоголю – 40 тис. смертей щорічно (Статут (Конституція) Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, 2014). 

Дуже загрозливим для України є погіршення стану здоров’я молоді: 
зокрема показниками є: рівень захворюванності на ВІЛ/СНІД, кількість 
небажаних вагітностей, кількість молоді, яка курить, вживає алкоголь та 
наркотики. 

Одним із головних завдань, визначених Національною стратегією 
розвитку освіти України в ХХІ столітті та Цільовою комплексною 
програмою «Фізичне виховання – здоров’я нації» є виховання 
гармонійно розвиненої, морально й фізично здорової особистості, яка 
відповідально ставиться до власного здоров’я і здоров’я інших як до 
найвищої індивідуальної і суспільної державної цінності (Національна 
стратегія розвитку освіти в Україні на 2012 – 2021 роки). 

Сьогодні науці відомо, що підвищення рівня здоров’я пов’язане, у 
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першу чергу, не тільки з розвитком медицини, але й зі свідомою 
розумовою роботою самої людини щодо відновлення і розвитку 
життєвих ресурсів, перетворення здорового способу життя в складову 
образа «Я». Для цього необхідна переорієнтація особистості з лікування 
хвороб на формування мотивації здорового способу життя (далі ЗСЖ). 

Аналіз основних досліджень і публікацій засвідчує, що проблема 
формування ЗСЖ є багатогранною. Сам термін «здоровий спосіб життя» 
однозначно поки що невизначено. Представниками філософсько-
соціального напряму (П. Виноградов, Б. Єрасов, О. Мільштейн, 
В. Пономарчук, В. Столяров та ін.) розглядають здоровий спосіб життя 
як глобальну соціальну проблему, складову частину життя в цілому. 
Питання формування ЗСЖ відносно медичної науки розкрито у працях 
М. Амосова, Н. Артамонова, А. Леонтьєва, Ю. Лісіцина та ін. Психолого-
педагогічні аспекти виховання дітей і молоді у відповідності до 
показників ЗСЖ розглянуті в дослідженнях О. Безпалько, Т. Бойченко, 
Т. Круцевич, В. Оржеховської; окремі питання багатовекторного та 
складного процесу розвитку професійної підготовки майбутніх учителів 
у ВНЗ як пропагандистів і вихователів ЗСЖ висвітлено у працях 
В. Бобрицької, Т. Книш, В. Нестеренко, О. Смакуш та ін.  

Метою нашого дослідження є вивчення рівня соматичного здоров’я 
студентів І курсу педагогічного університету та обґрунтування необхідності 
формування здорового способу життя (ЗСЖ) у студентської молоді. 

Вивчення проблеми ЗСЖ студентської молоді обумовлене 
специфікою цієї соціально-професійної групи, особливостями її 
формування та потенціалом для її розвитку. Саме здоров’я визначає 
пріоритетну роль у можливості реалізації особистісних та професійних 
амбіцій студентства у прагненні утворити сім’ю, народити дітей, брати 
активну участь у суспільно-політичному житті країни. 

Під час навчання у ВНЗ студенти відчувають вплив певного 
комплексу факторів, що негативно впливає на стан здоров’я: стреси, 
пов’язані з успішністю, матеріальні труднощі і, як наслідок, потреба у 
роботі за сумісництвом із навчанням; постійні порушення режиму дня; 
значна гіподинамія та набуття шкідливих звичок. 

Під нашим спостереженням знаходилося 210 студентів першого 
курсу педагогічного університету, з яких 54 – студенти факультету 
фізичного виховання. Юнаків – 116, дівчат – 94. Із них студентів 
факультету фізичного виховання відповідно 42 та 12. Рівень фізичного 
здоров’я молоді розраховувався за експрес-оцінкою Г. Апанасенко 
(Апанасенко Г.Л., 1985). Ця методика включає визначення показників: 
життєвої ємності легенів, частоти серцевих скорочень, артеріальний 
тиск, маса тіла, довжина тіла, динамометрія кисті, а також тест Руф’є, 
життєвий індекс. За результатами дослідження високий рівень здоров’я 
мають 1,59% студентів, рівень вище середнього – 10,82%, середній – 
37,38%, рівень нижче середнього – 28,75%, низький – 21,41% студентів. 

Високий рівень здоров’я встановлено тільки у юнаків: у двох з 
факультетів фізичного виховання (показник 31,7 на 1000) та у трьох 
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студентів інших факультетів (показник 28,3 на 1000).  
Рівень здоров’я нижче середнього у юнаків факультету фізичного 

виховання 285,7 на 1000, інших факультетів – 84,9; у дівчат факультету 
фізичного виховання 222,2, інших факультетів – 23,8. 

Середній рівень здоров’я у юнаків факультету фізичного виховання 
– 349,2, інших факультетів 415,1, у дівчат відповідно 444,4 та 341,3. 

Рівень здоров’я нижче середнього у юнаків факультету фізичного 
виховання 174,6, інших факультетів 245,3; у дівчат відповідно 222,2 та 
388,9. 

Низький рівень здоров’я у юнаків факультету фізичного виховання 
158,3, інших факультетів 226,4; у дівчат – 111,1 та 246,1. 

Аналіз матеріалів виконаного дослідження підтверджує загальну 
тенденцію зниження рівня здоров̓я учнівської та студентської молоді. 
Помічено, що рівень соматичного здоров’я молоді, яка систематично 
займається фізичною культурою, в 1,5-2,5 рази вищий. 

Продовжуючи науковий пошук, виявлено, що при розгляді здоров’я 
сьогодні фахівцями оцінюється в найкращому разі роль біологічного 
компонента, екологічного фактора, умов праці, побуту, дозвілля людини, 
а не система його власної активної діяльності, спрямованої на постійне 
зміцнення життєвих сил організму. 

У міжнародному співтоваристві поняття здоров’я загальноприйняте 
у відповідності до Преамбули Статута ВООЗ (1948р.): «Здоров’я – це 
стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не 
лише відсутність хвороб або фізичних вад». 

Поняття «спосіб життя» Ю. Лісіцин (Лісіцин Ю., 2007). Науковець 
розглядає його як таке, що інтегрує уявлення про певний тип 
життєдіяльності людини в різних його проявах (навчання, праця, 
спілкування, побут, дозвілля, форми задоволення матеріальних та 
духовних потреб, способи організації взаємодії з навколишнім, правила 
індивідуальної та громадської поведінки тощо). У цьому контексті 
термін «здоровий спосіб життя» розуміється науковцем як типові форми 
і способи повсякденної життєдіяльності та активності людини. 

Для з’ясування суті поняття «здоровий спосіб життя» варто 
визначити сутність понять «здоров’я», спосіб жити». Основні підходи до 
визначення поняття «здоровий спосіб життя» висвітлені у роботах 
Є. Ввайнера, А. Волик, А. Ізуткина, Ю. Лісіцина, Л. Сущенко та ін. 
Аналізуючи визначення поняття «здоровий спосіб життя» – це види і 
способи діяльності, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я; 
форми матеріальної і духовної життєдіяльності відповідно до рівня 
розвитку суспільства; вияв усвідомленої активності особистості у 
напрямі повноцінного виконання біологічних і соціальних функцій; 
задоволення життєвих потреб і досягнення довголіття; повсякденна 
життєдіяльність людини із забезпечення гігієнічних норм, зміцнення 
адаптивних можливостей організму, відновлення сил, виконання 
професійних функцій» (Лісіцин Ю., 2007). 

На жаль, на сьогодні відсутня розгорнута система вироблення 
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практичних навичок конструювання молоддю такого психічного й 
фізичного здоров’я, яке дозволяє успішно впоратися з постійно 
зростаючими навантаженнями сучасного життя на організм людини. 
Тому для збереження здоров’я актуальним є завдання формування у 
всього населення нової культури здоров’я, яка знижує не тільки 
ймовірність появи хвороб, але й дозволяє постійно зміцнювати життєві 
сили людини на основі використання традиційних і нетрадиційних 
методів збереження й зміцнення здоров’я. Керування здоров’ям є 
головним важелем профілактики. Людина повинна не тільки знати про 
хвороби й причини їх появи, вона повинна з раннього дитинства 
здобувати практичні навички саморегуляції свого організму. 

У сучасному освітньому просторі можна виокремити чотири 
концепції фізичного виховання дітей і молоді, в яких акцентується 
питання мотивації здорового способу життя та фізичного розвитку 
студентів, нові фізкультурно-спортивні, оздоровчі форми роботи з ними, 
як в урочній, так і в позакласній та позашкільній діяльності. 

М. Солопчук відносить до них: 1) валеологічну освіту; 
2) спортиризацію фізичного виховання; 3) олімпійську освіту; 
4) гуманізацію та естетизацію фізичного виховання. На думку 
дослідника, валеологічна освіта забезпечується інтеграцією обов’язкових 
теоретичних уроків фізичної культури і валеології, використанням 
обов’язкових позаурочних навчально-тренувальних занять оздоровчого й 
корекційного спрямування. Метою спортизованого фізичного виховання 
є розвиток основ фізичної і духовної культури особистості, використання 
потенціалу здоров’я як системи цінностей, що активно реалізуються у 
здоровому способі життя. Концепція олімпійської освіти, своєю чергою, 
передбачає залучення дітей та молоді до ідеалів олімпізму, які 
зорієнтовані на вселюдські та духовні цінності, пов’язані зі спортом. 
Концепція гуманізації та естетизації фізичного виховання побудована на 
ідеях спортивно-гуманістичного виховання школярів шляхом 
підвищенням духовно-морального й естетичного компонентів сучасного 
спорту, його гуманізації й інтеграції з мистецтвом (Солопчук М., 2014). 

Отже, формування ЗСЖ у студентської молоді: це 
міждисциплінарна проблема, яка міцно поєднує педагогіку і медицину. 
Ми переконані, що покращення здоров’я пов’язане зі свідомою, 
смистематичною роботою самої людини зі зміцнення, відновлення та 
розвитку життєвих ресурсів організму та набуттям необхідних знань і 
навичок. Молодь повинна розуміти – ліки не здатні зробити нас 
здоровими! Тільки гармонійний фізичний розвиток, щоденна рухова 
активність, раціональне харчування, психологічна мотивація у поєднанні 
зі сприятливим соціальним середовищем та колом однодумців стануть 
гарним стартом щодо формування ЗСЖ.  

Студентська молодь є потенціалом нашого суспільства тому, 
наскільки вона буде здорова у фізичному, психічному та соціальному 
плані – залежить наше майбутнє і процвітання нашої держави. 
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Гутарєва Н. В., Анушкевич І. К. Формування здорового способу 
життя у студентської молоді як медико-педагоічна проблема 

У статті розкрито поняття «здоров’я» та «здоровий спосіб життя». 
Схарактеризовано фактори, що погіршують стан здоров’я у населення в 
Україні. Зроблено аналіз медичної, філософсько-соціалогічної та 
педагогічної літератури з означеної проблематики. Вивчено рівень 
соматичного здоров’я студентської молоді педагогічного університету та 
обгрунтовано необхідність формування здорового способу життя (ЗСЖ) 
у вищезазначеної соціальної групи. Доведено необхідність формування 
ЗСЖ студентів педагогічних ВНЗ (педагогів-професіоналів у 
майбутньому), які повинні володіти потужним арсеналом знань, умінь і 
навичок щодо шляхів збереження та зміцнення власного здоров’я та 
здоров’я своїх вихованців. 

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, студентська 
молодь, виховання, особистість. 

 
Гутарева Н. В., Анушкевич И. К. Формирование здорового образа 

жизни у студенческой молодежи как медико-педагогическая проблема 
В статье раскрыто понятие «здоровье» и «здоровый образ жизни». 

Охарактеризован факторы, ухудшающие состояние здоровья населения в 
Украине. Сделан анализ медицинской, философско-социалогической и 
педагогической литературы по обозначенной проблематике. Изучен 
уровень соматического здоровья студенческой молодежи 
педагогического университета и обоснована необходимость 
формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) в вышеупомянутой 
социальной группы. Доказана необходимость формирования ЗОЖ 
студентов педагогических ВУЗОВ (педагогов-профессионалов в 
будущем), которые должны обладать мощным арсеналом знаний, умений 
и навыков относительно путей сохранения и укрепления собственного 
здоровья и здоровья своих воспитанников. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, студенческая 
молодежь, воспитание, личность. 

 
Gutareva N., Anushkevich I. Forming of Healthy Lifestyle of 

Stdents Youth as a Medical-Pedagogical Problem 
Notions “health” and “healthy lifestyle” are outlined in the article. Factors, 

changing for the worse the state of population health in Ukraine, are characterized 
as well. Medical, philosophical-sociological and pedagogical literature of 
indicated problem is analyzed. Level of somatic health of pedagogical university 
students is studied and necessity of healthy lifestyle forming by indicated social 
group is grounded. Necessity of healthy lifestyle forming by students of higher 
schools (pedagogues-professionals in the future), who have to master a powerful 
arsenal of knowledge's, skills and experience, concerning ways of protecting and 
strengthening of own health and health of their pupils, is proved.  

Key words: health, healthy lifestyle, students youth, education, personality. 
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МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ 

ЦИФРОВОГО СТОРІТЕЛІНГУ 
 
Визнання особливостей представників покоління сучасних дітей 

шкільного віку (покоління Z) призводить до необхідності концептуальної 
перебудови всієї системи їх навчання, розвитку та соціальної адаптації. 
Представники цього покоління у більшій мірі, ніж інших (Х та Y), 
потребують зацікавленості у виконанні завдання, що їм пропонується. У 
загальному вигляді ця проблема може бути сформульована як проблема 
ефективного мотивування школярів до навчальних дій, що виникла із 
суперечності між потребою суспільства у високоосвічених людях та 
недостатнім усвідомленням індивідуумів про необхідність багато 
працювати з метою розвитку власного інтелектуального та фізичного 
потенціалу. 

Різні аспекти проблеми мотивації розглядали закордонні та 
вітчизняні науковці. У деяких україномовних публікаціях 
розповсюджена думка про те, що вперше термін «мотивація» було 
запропоновано у 1900-1910 рр. А. Шопенгауером, але А. Шопенгауер у 
філософському творі – докторській дисертації, що була захищена у 
Йєнському університеті уже у 1813 році, не лише застосував термін 
«мотивація» і пов’язав його з поняттями мотиву, причинності 
(каузальності), а також вивів закон мотивації. Тому можемо говорити, що 
термін «мотивація» існує не менше як 200 років. Про важливість мотиву 
А. Шопенгауер писав: «Без мотиву дія для нас так само неможлива, як 
рух неживого тіла без поштовху або тяги (Шопенгауер, 1813, 2001, 
параграф 43)» При цьому філософ виводить важливе положення, про те, 
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що «мотивація – це каузальність (причиність – авт.), яку можна бачити 
зсередини». Саме ця позиція на нашу думку дає підстави подальшим 
дослідникам розрізняти зовнішні і внутрішні мотиви. У подальших 
роботах мотивація розглядається поряд з таким термінами, як мотив, 
фактор, стимулювання, спонукання тощо. Його розглядають як здатність 
людини і як процес. Дослідники розглядають мотивацію до навчання, 
праці або трудової діяльності (Л. Червінська, 2003, Н. Пиж, 2010), 
мотивація персоналу (К. Наумік, 2003, І. Стець, 2006) тощо. Широко 
використовуються ідеї теорії мотивації у менеджменті. Автори 
підручника з виробничого менеджменту пропонують включити до 
поняття мотивації такі складові:  

 внутрішнє спонукання людини до дій; 
 динамічний процес фізіологічного і психологічного плану, що 

управляє поведінкою людини, визначає її спрямування, організованість, 
активність і усталеність; 

 здатність людини в результаті праці задовольнити свої потреби. 
Більшість науковців, серед яких О. Моргулець включає до поняття 

мотивації, окрім внутрішніх, ще й зовнішні компоненти: «Мотивація – це 
сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що спонукають людину 
до діяльності, задають межі і форми діяльності і надають цій діяльності 
спрямованості, яка орієнтується на досягнення поставлених цілей» 
(Моргулець О.Б., 2012). 

Треба визнати, що останні два століття були здійснені численні 
наукові розвідки у цьому напрямку, і серед них виявилися досить плідні з 
точки зору побудови різних теорій мотивацій. Угрупування теорій 
мотивацій здійснюється відповідно до того, що лежить у фокусі уваги 
дослідників. Так, перша група теорій мотивацій зосереджує увагу на 
змістовому компоненті, а саме потребах людини, які вважаються 
основними мотивами, що змушують людину діяти (або не діяти). До 
таких теорій належать, наприклад, теорія мотивації по А. Маслоу, теорія 
мотивації Д. Клелланда, теорія мотивації Ф. Герцберга та інші. До другої 
групи відносять так звані «процесуальні» (або процесійні) теорії, у 
фокусі уваги яких є процес створення умов для зміни поведінки людини 
для досягнення певних цілей: теорія мотивації (очікувань) по В. Вруму, 
теорія справедливості, теорія мотивації Портеру-Лоулера. 
(Мачтакова О.Г., 2013). В окремих працях виокремлено ще одну групу: 
первинні теорії, що базуються на історичному досвіді (Бутко М.П., 2015). 

Оскільки нас цікавить мотивація навчальної діяльності, у контексті 
цієї роботи важливими є ідеї процесуальних теорій мотивації, що 
стосуються вищих щаблів потреб людини (відповідно до змістових 
теорій мотивації), зокрема потреби у самовираженні та самовдоскаленні. 
Не можна не погодитися з провідною на сьогодні думкою, що «навчальна 
діяльність передусім мотивується внутрішнім мотивом, коли пізнавальна 
потреба особистості спрямовується на предмет діяльності, а також 
зовнішніми мотивами (самоутвердження, престижу, обов’язку, 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (324), 2019  
 

 

177

необхідності, досягнення тощо). (Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., 
Коханова О. П., Пасєка О. В., 2012). Інакше кажучи, навчальні мотиви 
можуть бути пізнавальні (цікавість) і соціальні (бажання зайняти певну 
позицію при взаємодії з іншими людьми). 

Разом з констатацією факту суттєвого інтересу до проблеми 
мотивації можемо зазначити, що цілком ця проблема наразі не є 
вирішеною і не може бути вирішеною один раз назавжди, адже зміни 
суспільних вимог та умов різного характеру потребують перегляду 
прийомів та способів мотивування учнів. Сьогодні за умов широкого 
розповсюдження і доступності комп’ютеризованих засобів і нових 
інформаційних технологій доцільно дослідити можливості їх включення 
у процес мотивування. Метою нашої роботи є розробка концепції та 
теоретичне обґрунтування технології мотивування учнів за допомогою 
однієї з інформаційних технологій, а саме технології цифрового 
сторітелінгу. Для досягнення мети були виконані наступні завдання: 
побудова понятійної системи проблеми мотивування, аналіз 
особливостей та потенційних можливостей технології сторітелінгу як 
методу мотивування учнів, формулювання .... Характер завдань зумовив 
вибір методів нашого дослідження. Так, для створення понятійної 
системи був застосований метод формалізації та структурно-генетичний 
аналіз-синтез, який дозволив виокремити у складному об’єкті певні 
ключові складники (блоки), що мають впливове значення на інші 
сторони об’єкта, методи аналогії, абстрагування та узагальнення, 
моделювання за допомогою побудови образно-знакової моделі, гіпотеко-
дедуктивний метод.  

Запропоновані у цій роботі елементи методики навчання, що 
базуються на ідеях цифрового сторітелінгу, самі по собі включають 
мотиваційний компонент, що поєднує обидва типи навчальних мотивів. 
Розглянемо більш детально цифровий сторітелінг як метод навчання, що 
мотивує учнів до навчання. 

Цифровий сторітелінг (Digital Storytelling) можна розглядати як 
процес оповідання історії за допомогою комп’ютерних інструментів. Як і 
при традиційному оповіданні історій у більшості цифрових історій: 
1) фокусується увага на певній темі; 2) історія містить особистісну точку 
зору того, хто є  її автором.  

Цифрові історії можуть бути створені за допомогою численних 
програм і, найчастіше, їх розміщують у веб-просторі для перегляду 
певною спільнотою. При цьому цифрові історії технологічно містять 
декілька поєднаних між собою елементів, таких як текст, відео, звук.  

Щоб відокремити цифрову історію від інших відеоматеріалів 
(аналогових або потокових), важливо виявити специфічні риси цифрових 
історій. Існують різні стандарти щодо включення певних елементів у 
цифрові історії. Так, стандарт CDS (The Center for Digital Storytelling in 
Berkeley, California) передбачає, що цифрові історії характеризуються 
наявністю (переклад авт.):  
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1) точки зору; 
2) драматичного (проблемне) запитання; 
3) емоційний контент; 
4) голосовий супровід; 
5) саундтрек.  
Для них характерні лаконічність і специфічний темп. Реальні 

цифрові розповіді можуть відрізнятися від запропонованого стандарту.  
Р. Робін (Bernard R. Robin, 2008) пропонує оцінювати створені 

учнями цифрові історії за якістю їх складників, зокрема: 
1) загальна мета розповіді; 
2) точка зору оповідача; 
3) ключове питання (питання), що утримує увагу; 
4) вибір матеріалів (контенту); 
5) чіткість голосового супроводу; 
6) темп розповіді; 
7) використання відповідного змісту музичного та звукового 

оформлення; 
8) якість використовуваних зображень, відеозаписів та інших 

мультимедій них компонентів; 
9) лаконічність по відношенню до деталей; 
10) граматична та стилістична правильність. 
Пропонуємо розглядати технологію цифрового сторітелінгу у 

дидактичному контексті, виокремоюючи в ній цільовий, змістовий, 
операційний та оціночно-рефлексійний блоки (робимо для чого?, що?, 
як?, що далі?). Ця технологія передбачає, що учні отримують завдання 
щодо перегляду або створення цифрової історії. 

Для наповнення цільового блоку вчитель визначає мету роботи з 
цифровою історією. Л. Бутуріан (Buturian L., 2016, chapter 2), аналізуючи, 
чому важливо використовувати сторітелінг у навчанні, зазначає, що 
успіхом можна вважати, якщо «кожний учень (студент) пройде курс с 
трансформованим розумінням як навчального контенту, так 
усвідомленням власної здатності зробити позитивні зміни у суспільстві 
шляхом використання академічних знань і участі у колективі». У своїй 
роботі вона наводить приклади цифрових історій, які можуть бути 
віднесені до однієї з трьох категорій: як інструмент соціальної освіти; як 
засіб рефлексії; як засіб донесення певної ідеї. Ця типологія не претендує 
на повноту, але вона може слугувати певним орієнтиром для вчителя при 
визначенні цілі. 

Важливо, що окрім здобуття учнями знань з певної теми, має бути 
поставлена більш загальна мета щодо формування наскрізних ключових 
компетентностей, визначених Концепцією НУШ. Це може бути, 
наприклад, здоров’язберігаюча компетентність. При цьому не можна 
залишати поза увагою саме мотиваційний аспект, він може бути, 
наприклад, таким: формувати і розвивати бажання дотримуватися 
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здорового способу життя, тобто формувати в учнів мотиви, що 
спонукають їх до діяльності в напрямку збереження власного здоров’я.  

Змістовий блок технології цифрового сторітелінгу доречно 
наповнити завданням щодо створення історії, яка забезпечить виконання 
поставлених цілей. Розглянемо, якими взагалі можуть бути теми 
цифрових історій. За основу класифікації може бути використана 
класифікація М. Сакара і Д. Ламберта (Lambert J., 2003). Автори 
виділяють наступні тематичні групи цифрових оповідань:  

 розповіді про взаємини;  
 меморіальні розповіді (в пам’ять про людей, що пішли з життя); 
 розповіді про події – пригодницькі розповіді (про подорожі, 

поїздки, важливі дати, тощо);  
 розповіді про досягнення (наприклад, про закінчення школи або 

університету, про спортивні перемоги); 
 розповіді про місця, дорогі серцю (про свою або батьківську 

хату, про місто, улюблений парк, кафе і т.п;);  
 розповіді про діяльність (про професії, захоплення, громадську 

роботу);  
 розповіді про подолання (про боротьбу з хворобою, життєвими 

труднощами, тощо); 
 розповіді про кохання (про початок взаємин, закоханість і 

залицяння, шлюб, любов до своєї сім’ї та рідних); 
 розповіді про знахідки і відкриття. 
Окрім тематики, цифрові історії можна класифікувати за різними 

ознаками, серед яких: авторство оповідання, мета створення, структурні 
особливості та форма подання.  

Для молодших учнів для формування бажання дотримуватися 
здорового способу життя можуть бути запропоновані теми про їхні 
особисті досягнення у спорті, про людей, які вразили їх подоланням 
проблем, про власні відкриття щодо впливу різних факторів на здоров’я 
тощо.  

Операційний блок. Створення та використання цифрових історій 
учнями – різнорівневі завдання. Можна виділити три типи завдань за 
рівнем складності, пов’язаних із цифровим сторітелінгом: перегляд історій 
незнайомих людей, створення власної історії, реакція та створення 
постісторії. Окрім цього ускладнюючими елементами можуть слугувати 
додаткові умови, зокрема: виконання роботи групою учнів, використання 
конкретних специфічних програм або їх самостійний вибір тощо. 

До переваг технології цифрового сторітелінгу слід віднести той факт, 
що створення учнями цифрових історій-оповідань дозволяє у повній мірі 
реалізувати принцип індивідуалізації навчання, адже учні розповідають 
персоналізовані історії, у своєму темпі працюють над їх оформленням, 
вкладаючи вже набуті раніше знання і навички, поглиблюючи та 
розвиваючи їх, що забезпечує відчуття успіху і сприяє підвищенню 
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мотивації. У процесі роботи над цифровими оповіданнями зростає також 
рівень інтегрованості знань, адже ця робота включає такі виді діяльності 
як читання, візуальне сприйняття, розуміння, реагування, перетворення 
цифрових та мультимедийних текстів, а також взаємодію з ними.  

У контексті нашого дослідження однією з найважливіших ознак 
технології сторітелінгу є емоційне наповнення учнівської діяльності при 
створенні, перегляді, оповіданні, обговоренні історій. Щоб підвищити 
ефект, важливо наголосити учням, що цифрова історія оповідується від 
першої особи і має відображати власний досвід учнів, їх думки і 
ставлення. Створення та обговорення цифрових оповідань сприяє 
встановленню емоційних зв’язків між автором та аудиторією, сприяє 
соціалізації у групі, а також формуванню внутрішніх та зовнішніх 
мотивів до навчання, таких як прагнення до самоствердження, поваги, 
любові. Впливаючи на почуття та емоції учнів, цифрові оповідання 
можуть забезпечити суттєвий виховний результат, один з аспектів якого 
є підвищення мотивації до навчальної діяльності та формуванню 
ключових компетентностей. 

Використання технології, за якої учні створюють власні цифрові 
історії передбачає зсув у стосунках вчителя та учня у бік збільшення 
співпраці на рівних. Вчитель виконує роль фасилітатора, тобто 
помічника, який допомагає учням визначити тему, побудувати структуру 
цифрового оповідання. Вони спільно вирішують, які технічні та 
програмні засоби можна використовувати для його створення. При цьому 
вирішальне слово завжди залишається за авторами оповідання. 

На сьогодні спостерігається використання самих різних форм 
існування цифрових історій: від презентації з текстом, графікою, 
голосовим та музичним супроводом до фільмів, створених на професійних 
платформах. Учителю доречно надати поради учням форми подання їх 
історій, при цьому доцільно враховувати як вікові особливості, уміння 
учнів, так і цілі використання цієї технології. Незаперечним є факт, що 
сучасні діти із задоволенням занурюються у світ комп’ютерних 
технологій, легко засвоюють і використовують їх, діляться між собою 
відкриттями щодо їх можливостей, а також створюють власні канали для 
розповсюдження історій. Отже комп’ютерні технології самі по собі 
відіграють мотивуючу роль для виконання завдання. 

При характеристиці рефлексійно-оціночного блоку технології 
сторітелінгу слід зауважити, що якими б незалежними не вдавали себе 
учні, всі вони хочуть мати зворотний зв’язок з аудиторією. Цей зв’язок 
може бути віртуальним (у вигляді вподобайок, кількості підписників 
їхнього каналу) або реальним (у вигляді реакції реальної аудиторії при 
перегляді цифрової історії). Оцифрована історія відрізняється від живої 
розповіді тим, що вона може існувати відокремлено від автора, але при 
цьому автор присутній у ній через власне ставлення, а тому він особливо 
вразливий до реакції. Важливо учителям організувати безпечне 
середовище для розповсюдження історії, особливо для молодших 
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школярів та підлітків, знайти способи обмеження аудиторії. Оцінювання 
цифрових історій може відбуватися у різні способи: голосуванням серед 
підлітків, бальним оцінюванням, самооцінюванням та 
взаємооцінюванням за спільно визначеними критеріями, словесно, але в 
будь-якому разі воно має бути мотивуючим. Вважаємо за доцільне 
проводити і рефлексію, у результаті якої учні зможуть піднятися над 
окремими деталями та подивитися на свою діяльність в цілому, побачити 
свої сильні та слабкі сторони, визначитись із своїм місцем на шляху до 
досягнення певної мети. Для рефлексії, наприклад, за темою збереження 
здоров’я доречно надати молодшим учням такі запитання: «Що 
змінилося в тобі, коли ти виконував завдання?», «Яких результатів ти 
очікував?», «Яких результатів тобі вдалося досягти вже сьогодні, а що ти 
плануєш робити завтра?» тощо.  

Висновки. Описана в цій роботі концепція технології цифрового 
сторітелінгу має визначні перспективи для зміни ситуації з бажанням 
учнів до позитивних змін, до формування ключових компетентностей. 
Кожний з блоків технології несе в собі мотиваційний фактор і створює 
умови для навчання та розвитку учнів із задоволенням. Перспективними 
напрямками наукових розвідок вважаємо детальну розробку кожного 
блоку технології з демонстрацію на конкретних прикладах, а також 
проведення педагогічного експерименту. 
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Золочевська М. В., Назаренко Л. М. Мотиваційний аспект 

використання технології цифрового сторітелінгу 
Стаття присвячена розробці концепції та теоретичному 

обґрунтуванню технології мотивування учнів за допомогою однієї з 
інформаційних технологій, а саме технології цифрового сторітелінгу. 
Розкрито сутність поняття мотивації, здійснено історичний екскурс 
розвитку теорій мотивації. Подано аналіз особливостей та потенційних 
можливостей технології цифрового сторітелінгу як методу мотивування 
учнів. Названі елементи та ознаки цифрових історій. Виокремлено та 
схарактеризовано чотири умовні блоки технології цифрового 
сторітелінгу: цільовий, змістовий, операційний та оціночно-
рефлексійний. У характеристику кожного з блоків включено види 
діяльності учителя та учнів, методичні рекомендації щодо забезпечення 
мотиваційного ефекту для формування ключових компетентностей. 

Ключові слова: мотивація, сторітелінг, цифрова історія 
 
Золочевская М. В., Назаренко Л. Н. Мотивационный аспект 

использования технологии цифрового сторителинга 
Статья посвящена разработке концепции и теоретическому 

обоснованию технологии мотивации учащихся с помощью одной из 
информационных технологий, а именно технологии цифрового 
сторителинга. Раскрыта сущность понятия мотивация, совершен 
исторический экскурс развития теорий мотивации. Дан анализ 
особенностей и потенциальных возможностей технологии цифрового 
сторителинга как метода мотивации учащихся. Названы элементы и 
отличительные признаки цифровых историй. Выделены и 
охарактеризованы четыре условных блока технологии цифрового 
сторителинга: целевой, содержательный, операционный и оценочно-
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рефлексивных. В характеристику каждого из блоков включены виды 
деятельности учителя и учащихся, методические рекомендации по 
обеспечению мотивационного эффекта для формирования ключевых 
компетенций. 

Ключевые слова: мотивация, сторителинг, цифровая история. 
 
Zolochevska M., Nazarenko L. Motivational Aspect of the Use of 

Digital Storytelling Technology 
The article is dedicated to the design of the concept of motivational 

technology based on digital storytelling. The article critically examines the 
definition of motivation in the historical aspect, starting with Schopenhauer, 
and shows development of motivational theories. There are two main types of 
motivational theories: procedural and contextual. The objective of this study is 
to highlight the problem of using ICT in the classroom and, particularly, the 
use of the digital storytelling as a teaching method that helps to raise the level 
of motivation in pupils. Digital stories can be created using a large number of 
applications and are often put in a website for viewing by a specific 
community. In this case, a digital story technologically contains several 
interconnected elements such as text, video, and sound. In order to separate 
digital story from other video materials (slide or stream) specific features of 
digital stories were revealed on the basis of the research by Robin B., 
Buturian L. 

The central thesis of this paper is that four blocks of digital storytelling 
teaching technology are distinguished and characterized: target, content, 
operational and evaluation reflexive. The characteristics of each of the blocks 
include activities of teachers and students, methodological recommendations 
to ensure the motivational impact on the formation of key competencies. Each 
of the blocks carries a motivational factor and creates conditions for learning 
and development with pleasure.  

Taken together, this research extends our knowledge of teaching 
methods and the theory of motivation. In future investigations, it might be 
possible to detail each block of technology with demonstration of concrete 
examples, and also to carry out a pedagogical experiment. 

Key words: motivation, digital story, storytelling. 
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СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ОСОБИСТІСНО-

ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ 
У КОНТЕКСТІ СУБ’ЄКТНОГО ТА ОБ’ЄКТНОГО 

КОМПОНЕНТІВ 
 
Удосконалення управління розвитком держави в основному 

залежить від професійної майстерності держслужбовців, яке формується 
зазвичай на початкових етапах службової кар’єри. Неоцінну допомогу в 
цьому їм можуть надати досвідчені колеги та безпосередні керівники. 
Іншими словами, мова йде про такий феномен як система педагогічної 
підтримки, яка може бути побудована та ефективно функціонувати в 
структурі органів державного управління. 

Аналіз педагогічних досліджень дозволяє нам розглядати 
педагогічну підтримку як: 

 фундаментальне поняття, яке відображає реальне і повсякденне 
явище педагогічної практики і виражає суттєві властивості (норми) 
педагогічної діяльності нового типу, орієнтованого на саморозвиток 
кожної дитини (Н. Крилова); 

 превентивну і оперативну допомогу дітям в рішенні 
індивідуальних проблем (О. Газман); 

 професійну кооперацію фахівців з забезпечення індивідуального 
розвитку дитини в межах соціокультурного простору і простора його 
життєдіяльності (С. Юсфін); 

 специфічну педагогічну діяльність, спрямовану на становлення 
індивідуальності дитини (А. Бояринцева); 

 діяльність дорослого, яка спрямована на суб’єктності і 
індивідуальності дитини, як здібності особистості до перетворюючого 
відношення до власної життєдіяльності (Е. Ісаєв, В. Слободчиков); 

 діяльність педагога, яка спрямована на сумісний з учнем аналіз 
його освітньої траєкторії, на допомогу в самовизначенні (А. Гольдін); 

 діяльність професійних педагогів з надання оперативної 
допомоги дітям в рішенні їх індивідуальних проблем, які пов’язані з 
фізичним і психічним здоров’ям, соціальним і економічним положенням, 
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успішним просуванням у навчанні, у прийнятті шкільних правил; з 
життєвим, професійним, етичним вибором (Т. Фролова). 

Нам близька позиція Т. Строкової, яка вважає, що педагогічна 
підтримка більш повно відображається в двох підходах до її визначення – 
вузькому і широкому. Вузький смисл асоціюється з допомогою педагога, 
його сприянням в рішенні проблем, пов’язаних з навчанням, 
спілкуванням, здоров’ям, самовизначенням. Широка інтерпретація 
пов’язана зі створенням безпечного середовища, необхідних умов для 
розвитку і саморозвитку дітей, розкриття і реалізації їх внутрішніх сил, 
формування здібності до самостійних дій. Педагогічну підтримку вона 
трактує як систему заходів, які забезпечують самореалізацію підлітків в 
різних видах діяльності. Ця частина професійної діяльності педагогів 
відображає їх гуманне ставлення до дітей, сприяє створенню 
комфортного мікроклімату і демократизації освітнього процесу в цілому 
(Щедровицкий, 1964, с. 34-39). 

Детальну змістовну трактовку розглядуваному феномену дає 
Н. Крилова, яка відмічає, що педагогічна підтримка педагога відрізняється 
від традиційних методів навчання і виховання тим, що здійснюється у 
процесі його діалогу і взаємодії з дитиною. Вона завжди припускає 
самовизначення дитини в ситуації вибору і подальше самостійне рішення 
цієї своєї проблеми. Педагогічна підтримка – діяльність педагога, яка 
можлива лише за наявності у нього гуманістичної позиції. В широкому 
соціокультурному контексті вона розглядається як елемент будь-якого 
співробітництва і взаємодії, оскільки вона проявляється як позитивне 
відношення до діяльності людини і готовність сприяння його починанням 
і самореалізації, що передбачає товариські стосунки (Кузьмин, 1976; 
Лекторский, 1980, с. 103). 

Подальший теоретичний аналіз поняття педагогічна підтримка 
дозволяє нам слідом за Т. Шалавіною прийти до висновку, що поєднання 
слів педагогічна підтримка достатньо широко використовується при 
позначенні самих різних педагогічних, психологічних і соціальних 
феноменах. Однак, виявляється явний глибокий смисловий збіг 
підтримки та сутності психолого-педагогічної допомоги особистості в 
складний період її самовизначення. Педагогічна підтримка поряд із 
навчанням і вихованням є самоцінною, самостійною професійною 
діяльністю зі створення умов для розвитку учня, центральним 
принципом якої є цінність особистого вибору людини, його 
самовизначення в значущих життєвих ситуаціях, а основним змістом – 
індивідуалізація (Анфилатов, Емельянов&Кукушкин, 2003, с.101). 

Мета статті – охарактеризувати суб’єкт і об’єкт як компоненти 
системи педагогічної підтримки. 

Перш ніж охарактеризувати ці компоненти необхідно визначити, кого 
ми можемо і повинні віднести до суб’єктів, які реалізують педагогічну 
підтримку в державних структурах. При цьому ми виходимо з того, що в 
органах державної влади немає штатних педагогічних працівників. 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (324), 2019  
 

 

186

З цією метою ми звертаємося до законодавчої бази, зокрема до 
закону «Про державну службу». У статті 48 чітко визначається: 
«Керівник державної служби забезпечує професійне навчання державних 
службовців, уперше призначених на посаду державної служби, протягом 
року з дня їх призначення» (Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII).  

Отже, суб’єктом розробленої нами педагогічної системи виступає 
спочатку перший керівник держслужби, який є організатором цієї 
роботи. Якщо виходити зі статті 49 цього ж закону, що визначає 
Індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності 
державного службовця, то до числа суб’єктів системи слід віднести 
безпосередніх керівників самостійного структурного підрозділу. 

Основним підрозділом місцевих державних адміністрацій, які 
організовують процес адаптації держслужбовців, уперше призначених на 
посаду в держслужбі, є управління по роботі з персоналом. 

Вони керуються у своїй роботі крім Закону «Про державну службу» 
та закону «Про місцеві державні адміністрації» (Закон України від 
09.04.1999 № 586-XIV), Типовими положеннями про службу управління 
персоналом державного органу, затвердженого наказом Національного 
агентства України з питань державної служби (№ 47 від 03.03.2016). 

Виділимо й узагальнимо основні завдання цієї управлінської 
структури, які мають відхилення до нашого дослідження. Отже, 
управління по роботі з персоналом: 

а) прогнозує розвиток, підвищення рівня професійної 
компетентності; 

б) проводити роботу щодо створення сприятливого організаційного 
та психологічного клімату, формування корпоративної культури, 
розв’язання конфліктних ситуацій в апараті; 

в) забезпечує планування службової кар’єри, планомірне заміщення 
посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до 
професійної компетності, з урахуванням яких та сумлінного виконання 
посадових обов’язків, стимулює просування по службі в апараті; 

г) організовує проведення внутрішніх навчань державних 
службовців апарату;  

д) здійснює планування професійного навчання державних 
службовців апарату; 

е) поряд із державними службовцями апарату складає 
індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за 
результатами оцінювання їх службової діяльності; 

ж) надає консультативну допомогу з питань управління персоналом; 
з) бере участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах 

із питань управління персоналом. 
Таким чином, суб’єктами нашої системи виступають керівники 

органів державної влади, керівники підрозділів, досвідчені співробітники 
державних органів, співробітники управління по роботі з персоналом. 
Усі вони виконують функції організації, консультування, надання 
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практичної допомоги початківцям держслужбовцям. У цілому, загальний 
напрямок їх роботи з молодими держслужбовцями ‒ соціально-
педагогічний і в даному контексті, якщо конкретно визначати до них 
вимоги як суб’єкта соціально-педагогічної роботи, слід за основу взяти їх 
соціальну компетентність. 

Ми вважаємо, що соціальну компетентність держслужбовців, які 
виступають суб’єктами системи педагогічної підтримки молодих 
співробітників слід розглядати як інтегративну характеристику, 
сукупність якостей, знань, емоційно-ціннісних орієнтацій, які дають їм 
можливість активно взаємодіяти і налагоджувати продуктивні контакти з 
початківцями колегами задля їх успішної адаптації до державної служби. 

Відзначимо в загальному вигляді основні показники цієї соціальної 
компетентності за традиційними критеріями. При цьому ми будемо 
опиратися на змістовні характеристики, запропоновані І. Зарубінською 
(Зарубінська, 2010). 

Отже, стосовно нашої педагогічної системи, відповідно до ціннісно-
мотиваційного критерію провідними показниками виступають:  

 ставлення до соціальної взаємодії як до цінності;  
 визначення цінності об’єкта застосування соціальної 

компетентності; 
 прагнення сприяти розвитку й досягненням інших.  
У контексті когнітивного критерію для суб’єкта педагогічної 

підтримки мають бути властиві:  
 знання структури процесу комунікації, його основних 

закономірностей, прийомів ефективного вербального та невербального 
впливу;  

 розуміння, що таке конфлікт, знання типології конфліктів, їх 
ознак, видів, стратегій реагування та розв’язання;  

 знання способів вираження співчуття та підтримки іншими.  
Операційно-технологічний критерій передбачає для суб’єктів 

підтримки: 
 вміння визначати мету комунікації, застосовувати ефективні 

стратегії спілкування залежно від ситуації;  
 вміння емоційно налаштовуватися на спілкування з іншими, 

розуміти почуття, потреби та проблеми інших людей, висловлювати це 
розуміння, допомагати та підтримувати;  

 уміння актуалізувати особистісний досвід стосовно конкретної 
ситуації соціальної та професійної взаємодії. 

Рефлексивний критерій включає до себе такі характеристики 
суб’єкта педагогічної системи як  

 соціальна рефлексія;  
 вміння знаходити, аналізувати й продуктивно використовувати 

зворотний зв’язок;  
 оцінювати та коригувати процес міжособистісної взаємодії.  
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І останній, особистісний критерій, включає такі якості як 
толерантність, емпатія, особистісна гнучкість (Зарубінська, 2010, с. 71–74). 

Виділені показники соціальної компетентності суб’єктів 
педагогічної системи, до яких ми відносимо керівників держслужби, 
досвідчених співробітників, працівників управління по роботі з 
персоналом, у цьому випадку не передбачають її всебічної 
характеристики. Виходячи із завдань нашого дослідження, вони 
включають до себе тільки ті показники, які ми вважаємо головними для 
успішного здійснення процесу педагогічної підтримки. 

Продовжуючи характеристику суб’єкта цієї педагогічної системи 
ми звертаємося до документа, який називається «Концепція 
реформування системи професійного навчання державних службовців, 
голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, 
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», 
схваленого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 грудня 
2017 року №974-р. У цьому документі зазначається, що проведення 
реформи системи професійного навчання державних службовців 
потребує належної координації зусиль різних суб’єктів відповідного 
ринку освітніх послуг, а саме органів державної влади як замовників 
відповідних освітніх послуг та закладів освіти, які надають освітні 
послуги у сфері професійного навчання. У документі мова йде про 
запровадження механізму співпраці між ними «щодо визначення 
пріоритетних напрямів навчання з урахуванням цілей державного 
управління, євроінтеграційних та євроатлантичних зобов’язань України, 
портрет територіальних громад, функцій органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування тощо» (Розпорядження КМУ від 
1 грудня 2017 р. № 974-р, с. 19). 

Іншими словами, ми зобов’язані включити до складу суб’єктів 
педагогічної системи вчених і викладачів ЗВО, які будуть підвищувати 
професійну кваліфікацію держслужбовців в тих її формах, які ми далі 
розкриємо (курси, семінари тренінги та ін.). Ми вважаємо, що недоцільно 
описувати ті вимоги, які пред’являються до викладачів як суб’єктів 
нашої системи, оскільки очевидно, що договори про освітні послуги 
будуть укладатися з ЗВО, кафедрами, вченими найбільш 
кваліфікованими в питаннях державного управління. Тим більше, що 
вони будуть реалізовувати ту частину педагогічної підтримки, яка 
переважно стосується когнітивного компонента, професіоналізму 
діяльності, більше, ніж інших завдань нашої педагогічної системи. 

Продовжуючи розробку компонентів педагогічної системи, ми 
звертаємося до об’єкту системи, під яким ми розуміємо держслужбовців, 
вперше призначених на посаду державної служби. За суттю педагогічна 
система зокрема та усе дослідження загалом присвячено необхідності 
вдосконалення ефективності їх особистісно-професійного становлення 
саме в період адаптації до управлінської діяльності, тобто в перший рік 
держслужби. 
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Виходячи з цього, проведений нами аналіз поняття та змісту 
становлення держслужбовців в контексті чотирьох основних підсистем 
(професіоналізму діяльності, професіоналізму особистості, 
нормативності діяльності, продуктивної Я-концепції), сформульована 
мета і завдання нашої педагогічної системи, на наш погляд, в повній мірі 
характеризують молодих держслужбовців. Це і є їх характеристика як 
об’єкта педагогічної системи. 

Разом із тим, ми вважаємо за необхідне виокремити ті особистісні 
характеристики держслужбовців, на які слід звернути особливу увагу при 
реалізації педагогічної підтримки. Ці показники як і у суб’єктів нашої 
педагогічної системи стосуються процесу адаптації як соціальної 
взаємодії з колегами, керівниками, підлеглими та структурно складають 
їх соціальну компетентність. Виділимо ці показники за тими ж 
критеріями, що у суб’єктів системи.  

Отже, ціннісно-мотиваційний критерій передбачає:  
 усвідомлення необхідності прийняття норм (потреб, вимог, 

реалій) професійного соціального оточення, намагання зрозуміти його;  
 прагнення до поповнення та розширення знань та вмінь, які 

стосуються взаємодії з людьми;  
 усвідомлення необхідності володіння такими якостями як 

чесність, турботливість, терпимість щодо поглядів і думок інших.  
Згідно когнітивного критерію – це:  
 розуміння прийомів самопрезентації як короткочасного, 

специфічного вмотивованого та організаційного процесу надання 
інформації про себе у вербальній та невербальній поведінці;  

 знання особливостей та специфіки роботи у команді, виконання 
ролей та функцій у колективі;  

 володіння інформацією щодо природи проблемних ситуацій, їх 
класифікації та характерних ознак;  

 володіння інформацією про прийоми самоосвіти та 
самовдосконалення. 

Оперативно-технологічний критерій передбачає:  
 володіння механізмами саморегуляції необхідної для успішного 

виконання діяльності;  
 володіння технологіями спілкування та навичками ефективної 

само презентації;  
 уміння прогнозувати виникнення проблемної ситуації, 

діагностувати її наявність та давати оцінку, усвідомлювати та 
контролювати свою поведінку в складних ситуаціях спілкування.  

Показниками рефлексивного критерію виступають:  
 осмислення того, що відбувається у навколишньому світі та 

власній свідомості;  
 формування власного ставлення до того, що відбувається 

довкола людини та в ній самій.  
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Останній – особистісний критерій включає до себе: емоційну 
саморегуляцію, адекватну самооцінку, впевненість у собі (Зарубінська, 
2010, с. 71–74). 

Змістовно представлені характеристики (показники) соціальної 
взаємодії суб’єктів і об’єктів системи педагогічної підтримки 
держслужбовців в процесі їх адаптації до управлінської діяльності є для 
нас тим науковим орієнтиром, який дозволяє перейти до подальшої 
розробки нашої системи. 

Висновки: 
1) Суб’єктом педагогічної підтримки держслужбовців, уперше 

прийнятих на держслужбу, виступають керівники органів державної 
влади, керівники підрозділів, досвідчені співробітники державних 
органів, співробітники управління по роботі з персоналом. Всі вони 
виконують функції організації, консультування, надання практичної 
допомоги держслужбовців-початківців. 

2) Ми виходимо з того, що загальний напрямок роботи суб’єктів 
підсистеми з молодими держслужбовцями (об’єктів) є соціально-
педагогічний напрямок, тому за основу вимог до них треба визначати 
соціальну компетентність. 

3) Соціальна компетентність держслужбовців слід розглядувати 
як інтегративну характеристику, сукупність якостей, знань, емоційно-
ціннісних орієнтацій, які дають їм можливість активно взаємодіяти і 
налагоджувати продуктивні контакти з початківцями колегами задля їх 
успішної адаптації до державної служби. 

4) Особистісно-професійне становлення молодих держслужбовців 
як об’єкта педагогічної системи розглядується в контексті чотирьох 
підсистем (професіоналізм діяльності, професіоналізм особистості, 
нормативність діяльності, продуктивна Я-концепція) і опирається на 
ціннісно-мотиваційний, когнітивний, операційно-технологічний, 
рефлексивний і особистісний критерії. 
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Калініна І. М. Система педагогічної підтримки особистісно-
професійного становлення держслужбовців у контексті суб’єктного 
та об’єктного компонентів 

У статті надано грунтовну характеристику суб’єктів і об’єктів 
системи педагогічної підтримки держслужбовців в процесі їх адаптації до 
управлінської діяльності. Доведено, що суб’єктом педагогічної підтримки 
держслужбовців, уперше прийнятих на держслужбу, виступають 
керівники органів державної влади, керівники підрозділів, досвідчені 
співробітники державних органів, співробітники управління по роботі з 
персоналом, які виконують функції організації, консультування, надання 
практичної допомоги держслужбовцям-початківцям, основною вимогою 
до суб’єктів висувається наявність соціальної компетентності.  

Встановлено, що об’єкт педагогічної системи – це особистісно-
професійне становлення молодих держслужбовців; він розглядається в 
контексті чотирьох підсистем (професіоналізм діяльності, 
професіоналізм особистості, нормативність діяльності, продуктивна Я-
концепція), і опирається на ціннісно-мотиваційний, когнітивний, 
операційно-технологічний, рефлексивний і особистісний критерій. 

Ключові слова: суб’єкт, об’єкт, компонент системи педагогічної 
підтримки, соціальна компетентність працівника державної служби, 
держслужбовець-початківець, особистісно-професійний розвиток.  

 
Калинина И. Н. Система педагогической поддержки личностно-

профессионального становления госслужащих в контексте 
субъектного и объектного компонентов 

В статье дана характеристика субъектов и объектов системы 
педагогической поддержки госслужащих в процессе их адаптации к 
управленческой деятельности. Доказано, что субъектом педагогической 
поддержки госслужащих, впервые принятых на госслужбу, выступают 
руководители органов государственной власти, руководители 
подразделений, опытные сотрудники государственных органов, 
сотрудники управления по работе с персоналом, которые выполняют 
функции организации, консультирования, оказания практической 
помощи начинающим госслужащим; основным требованием к субъектам  
выдвигается наличие социальной компетентности.  

Установлено, что объект педагогической системы – это личностно-
профессиональное становление молодых госслужащих; он рассматривается 
в контексте четырех подсистем (профессионализм деятельности, 
профессионализм личности, нормативность деятельности, продуктивная Я-
концепция), и опирается на ценностно-мотивационный, когнитивный, 
операционно-технологический, рефлексивный и личностный критерии. 

Ключевые слова: субъект, объект, компонент системы 
педагогической поддержки, социальная компетентность работника 
государственной службы, начинающий государственный служащий, 
личностно-профессиональное развитие. 
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Kalinina I. System of Pedagogical Support of Civil Servants’ 
Personal and Professional Development in the Context of Subject and 
Object Components 

The article gives a detailed description of the subjects and objects of the 
system of pedagogical support of civil servants in the process of their 
adaptation to management. It is defined the subject of pedagogical support of 
civil servants, accepted on civil service for the first time. They are the heads of 
public authorities, heads of departments, experienced employees of state 
bodies, employees of the Department for work with personnel. They perform 
the functions of organization, consulting, providing practical assistance to new 
civil servants. It is determined the main requirement to the subjects which is 
the presence of social competence of civil servants. Social competence of civil 
servants should be considered as an integrative characteristic, a set of qualities, 
knowledge, emotional and value orientations that enable them to actively 
interact and establish productive contacts with budding colleagues for their 
successful adaptation to the public service. 

It is established that the object of the pedagogical system is the personal 
and professional formation of budding civil servants, which is considered in 
the context of four subsystems (professionalism of activities, professionalism 
of individual, normative activities, productive Self–concept), and is based on 
the value-motivational, cognitive, operational-technological, reflective and 
personal criteria. 

Key words: subject, object, component of pedagogical support system, 
social competence of civil service employee, budding civil servant, individual  
and professional development.   
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МЕТОДИЧНІ ЗАДАЧІ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
 
Актуальність статті зумовлена реформуванням національної 

системи освіти на засадах компетентнісного підходу, що потребує 
поступового впровадження освітніх стандартів і європейських норм до 
змісту освіти і, відповідно, до підготовки майбутніх фахівців.  

Майбутній учитель біології має знати вимоги сьогодення до 
навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи, до організації 
навчальної діяльності як педагогічної взаємодії, що спрямована на 
розвиток кожної особистості школяра – її повноцінне існування та 
діяльність у суспільстві. Саме тому підхід до підготовки майбутнього 
вчителя біології має бути заснований на практичних діях, застосовуванні 
ефективних педагогічних технологій у ситуаціях професійної діяльності, 
а також самоосвіти та рефлексії. Методичні задачі як складова 
праксіологічних умінь і навичок є одиницями навчальної діяльності та 
важливими засобами професійної підготовки майбутніх учителів. 

Мета статті – схарактеризувати методичні задачі як засіб фахової 
підготовки майбутнього вчителя. 

До проблеми формування професійної компетентності майбутніх 
фахівців звертались А. Алексюк, Н. Бібік, О. Біда, В. Бондар, І. Зязюн, 
Н. Ничкало, О. Савченко та ін.  

Обґрунтуванню концептуальних засад професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх учителів присвячені дослідження О. Абдулліної, 
А. Алексюк, Т. Байбара, Н. Бібік, В. Бондар, М. Вашуленко, О. Глузмана, 
Я. Кодлюк, О. Кучерявого, О. Мордкович, І. Новик, Л. Пєтухової, 
О. Савченко, С. Сисоєвої, Л. Хомич. 
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Структуру педагогічної діяльності та специфіку вчительського 
фаху вивчали О. Абдулліна, О. Адаменко, А. Алексюк, Г. Балл, І. Бех, 
М. Євтух, Н. Кузьміна, В. Кремень, В. Сластьонін, С. Харченко. 
Професійну підготовку вчителя в умовах закладу вищої освіти визначили 
С. Архангельський, С. Гончаренко, О. Глузман, Н. Волкова, І. Зязюн, 
І. Підласий, Т. Полякова, О. Савченко, Н. Ничкало. 

Вивчаючи проблему професійно-педагогічної підготовки майбутніх 
учителів, Л. Хомич зазначає, що головним завданням закладу освіти, що 
їх готує, є формування суб’єкта професійної діяльності, який здатний 
творчо розв’язувати фахові проблемні ситуації (Хомич, 1998). 

Здатність учителя розв’язувати типові задачі професійної діяльності 
є нормативною складовою прояву його фахової впевненості в умовах 
становлення як професіонала. Означене зумовлює побудову навчального 
процесу у закладі вищої освіти на задачному підході й вимагає 
застосування задач та завдань у методичній підготовці майбутнього 
вчителя. 

Термін «задача» у науковому обігу традиційно є вживаним у фізиці, 
математиці, хімії. Довідникові наукові видання задачу тлумачать як 
задану у визначених умовах мету діяльності, яка має бути досягнута.  

Трансформуючись у педагогічну науку, термін «задача» набуває 
того ж самого значення. Натомість відмінність полягає у тому, що її 
зміст, крім набуття предметних та ключових компетенцій, поповнюється 
ще й фаховими компетентностями. 

Зазначене вище зумовлює сутність задачного підходу, який полягає 
в тому, щоб «побудувати навчальне пізнання особистості як систему 
задач та розробити алгоритм їх розв’язання з метою допомогти 
студентам усвідомити проблемність певних ситуацій, знайти форми та 
методи їх аналізу та розв’язання у процесі підготовки майбутнього 
фахівця у закладах вищої освіти», наголошує В. Желанова (Желанова, 
2013, с. 52). 

У психологічних та педагогічних наукових дослідженнях 
визначають чималу кількість різновидів задач: 

 педагогічні (Н. Кузьміна, Л. Мільто, В. Сластьонін); 
 дидактичні (О. Дубасенюк, Т. Максаєва);  
 методичні (Л. Коваль, Н. Глузман); 
 дидактико-методичні (О. Маляренко, Н. Черв’якова); 
 акмеологічні (В. Бранський, Н. Кузьмина). 
У процесі професійної підготовки майбутнього фахівця типові 

задачі ставлять майбутнього вчителя в позицію: 
 усвідомлення сутності ознак педагогічних понять, процесів 

(категорія знання); 
 виявлення гнучкості мислення й усвідомлення знань студентів 

(категорія розуміння); 
 включення планування, побудову майбутньої педагогічної 
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діяльності, вибір або знаходження оптимальних засобів і способів її 
виконання (категорія застосування); 

 розвиток уміння передбачати результат педагогічного впливу 
(категорія аналізу); 

 формування нових знань, засобів і методів застосування 
(категорія синтезу); 

 оцінювання й доказ правильної або неправильної педагогічної 
дії, її проміжних і кінцевих результатів із виявленням і виправленням 
допущених педагогічних прорахунків (категорія оцінювання) (Соловова, 
2004). 

Різновидом педагогічних завдань є дидактико-методичні. У 
діяльності вчителя вони виникають у процесі організації та здійснення 
навчального (дидактичного) процесу і пов’язані з виконанням 
професійних дій, що спрямовані на створення умов для ґрунтовного 
засвоєння учнями знань, умінь та навичок, розвиток творчого мислення 
та їхнього особистісного зростання. 

За визначенням О. Маляренко, дидактико-методичні завдання 
набувають характер навчально-професійних за умови їх включення у 
процес підготовки майбутнього фахівця у закладі вищої освіти. Вони 
потребують розроблення на рівні відповідного алгоритму розв’язання, а 
саме: 

1) виявлення протиріччя у навчально-пізнавальній діяльності учнів; 
2) формулювання навчально-пізнавальної проблеми; 
3) визначення конкретної мети прогнозованої методичної 

діяльності; 
4) аналіз особливостей психічного та емоційного стану майбутніх 

учителів у конкретній навчально-виховній ситуації; 
5) включення майбутніх учителів в освітній процес шляхом 

створення особистісно значущої для них ситуації; 
6) визначення засобів, методів, прийомів досягнення запланованих 

результатів з урахуванням особливостей того чи іншого навчального 
предмета; 

7) реалізація навчально-виховної діяльності відповідно до 
специфіки конкретних методичних задач; 

8) аналіз і корекція отриманого результату. 
На основі заявленого алгоритму методична задача як компонент 

фахової діяльності розглядається як спеціально сконструйована знакова 
модель професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя біології. 

У науковій літературі, що висвітлює професійну підготовку 
вчителя, поняття «методична задача» зустрічається нерідко, але, як 
правило, має неоднозначне тлумачення. Це є результатом і одночасно 
показником рідкого використання задач у системах методичної 
(професійно-педагогічної) підготовки майбутнього вчителя. У той час, 
коли «навчальну задачу» розглядають як дидактичну категорію, 
найбільш відомі педагогічні й методичні словники взагалі не містять це 
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поняття, що не зупиняє сучасних науковців вивчати, типологізувати та 
використовувати його у професійно-педагогічній діяльності. 

Традиційно «методичну задачу» дослідники розглядають як 
категорію навчальної діяльності й засіб навчання майбутніх учителів у 
контексті їх методичної та професійної підготовки (методична задача – 
це «об’єкт педагогічної дії, що містить вимоги осмислення і практичного 
застосування предметних знань за допомогою певного інструментарію» 
(Сергієнко, 2007, с. 96); «завдання, зміст якого береться з певної 
діяльності» (Ковтунова, 2004). 

Деякі науковці джерелом методичних задач визначають проблемні 
ситуації, які виникають у професійній діяльності вчителів, ототожнюючи 
тим самим методичні задачі з проблемними ситуаціями й педагогічними 
задачами, створюючи таким чином хибне уявлення про те, що вся 
педагогічна діяльність полягає переважно із проблем. Наявність 
проблеми поєднує педагогічні задачі з методичними як одиницями 
навчальної діяльності професійно-педагогічного спрямування.  

За значеннєвим і функціональним значенням найбільш близькими 
до методичних задач є функціонально-педагогічні й оперативні задачі, 
оскільки в їхній основі закладена необхідність виконання дій та операцій.  

Головне призначення методичних задач – це технологізація 
методичної підготовки й оволодіння викладацькою майстерністю, 
розвиток методичного мислення й дидактичних здібностей, забезпечення 
теоретичної й практичної готовності до майбутньої роботи в школі. 
Ефективність, функціональність, практична спрямованість – основні 
вимоги до методичних задач, ключові індикатори якості їх складання й 
рівня систематизації.  

Методичні задачі можуть бути підведені під поняття «навчальні 
задачі», якщо в сукупності вони становлять певну систему, в якій їх 
розв’язання повинно привести в остаточному підсумку до зміни самого 
учня – сформувати в нього відповідні здібності. 

Поряд із поняттям «методична задача» співіснують поняття 
«навчальна методична задача» та «навчально-методична задача». 
Навчальні методичні задачі трактуються як один із основних засобів, що 
сприяє формуванню методичного мислення особистості майбутнього 
фахівця (вчителя біології). Поняття «навчальні методичні задачі», 
безперечно, можна вважати синонімічним стосовно поняття «методичні 
задачі». Саме тому цілком доречне додаткове визначення «навчальна», 
що призначене переважно для позначення провідної функції даного виду 
задач – функції значимої й невід’ємної одиниці навчальної діяльності, 
засобу методичної підготовки як основи професійного педагогічного 
росту майбутнього вчителя біології.  

Т. Ковтунова, характеризуючи зміст поняття «методичні задачі», 
підкреслює, що методичні задачі «призначені для використання у 
навчальному процесі. Метою їхнього використання є не знаходження 
власне способу розв’язання задачі, а оволодіння спеціальними знаннями 
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й уміннями, засвоєння знань, принципів, ідей, які є основою розв’язання 
задачі або можуть бути виявлені по ходу цього розв’язку; засвоєння 
прийомів, шляхів, способів, варіантів розв’язання; формування й 
відпрацьовування тих або інших практичних умінь і навичок, які надалі 
можуть послужити опорою для ефективного розв’язання проблемних 
ситуацій у майбутній професійній діяльності» (Ковтунова, 2004). 

Особливість методичних задач у порівнянні з педагогічними 
задачами (педагогічною ситуацією або проблемою) полягає в тому, що 
вони характеризується значним ступенем технологічності й 
обґрунтованості науково-практичних, рефлексивних методичних рішень 
і незначним ступенем креативності, евристичності, різноманіттям 
варіантів розв’язання В основі методичних задач лежить завдання, що 
вимагає професійного педагогічного й методичного осмислення та 
обґрунтування науково-практичного й рефлексивного характеру. 
Використання методичних задач здійснюється на рівнях осмислення, 
проектування і реалізації практичних дій (тобто на теоретичному й 
практичному рівнях). 

Таким чином, «методична задача» (або «навчальна методична 
задача», або «методичне завдання») – це завдання, яке використовується 
в методичній підготовці майбутнього вчителя на рівні осмислення, 
проектування і реалізації практичних методичних, педагогічних 
професійних дій (тобто і на теоретичному, і на практичному рівні) з 
метою розвитку методичної компетенції як основи професійного 
педагогічного росту особистості фахівця. 

Методичні задачі у професійній підготовці майбутнього вчителя 
служать для забезпечення ефективності і реалізації творчого підходу до 
засвоєння методичних дисциплін; моделювання реальних навчальних 
ситуацій; актуалізації теоретичних знань; попередження й профілактики 
методичних помилок у майбутній професійно-педагогічній діяльності; 
організації та активізації пізнавальної діяльності студентів; 
удосконалення методичної підготовки та розвитку професійного 
мислення майбутнього фахівця. 

На сьогодні в науці є чимало підходів щодо класифікації 
методичних задач фахової підготовки майбутнього вчителя. Наведемо 
найбільш відомі. В основі класифікації методичних задач В. Ростовцевої 
лежать рівні творчості й рівні знань; О. Автушко – помилковість дій 
суб’єктів освітнього процесу; В. Косирєва – орієнтація на професійні 
завдання та функціональні одиниці діяльності; В. Полякова, Н. Качалової 
– види формулювань/способи подачі навчального матеріалу; С. Десненко 
– спрямованість на формування особистісної позиції учня; О. Соловової 
– рівні рефлексії. 

За рівнями знань, що застосовують студенти для вирішення 
методичних задач, виділяють контекстуальні задач; міжпредметні, що 
припускають залучення суміжних галузей знань (хімії, географії, фізики); 
задачі, для виконання яких необхідно синтезувати нове знання на основі 
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аналізу власної (соціальної, освітньої) практики.  
З погляду помилковості дій різних суб’єктів навчально-виховного 

процесу виділяють такі типи методичних задач: на аналіз дій учнів; на 
аналіз дій учителів; на аналіз дій авторів підручників та навчальних книг 
з позицій проведеного ними відбору змісту навчання.  

За видами формулювань, тобто способу подачі, методичні задачі 
можуть бути вербальними (у вигляді схем, креслень, діаграм, таблиць; у 
вигляді фонограм; у вигляді навчальних кіно- і відеофільмів; у вигляді 
комп’ютерних програм; у вигляді мультимедійних комплектів). 

Слушним для нашого дослідження є запропонований С. Десненко 
комплекс навчально-методичних задач як спеціальних засобів, що 
виступають одним з основних елементів методики підготовки майбутніх 
учителів біології до діяльності по формуванню особистісної позиції учнів. 
Цей комплекс включає три групи задач: на оволодіння вміннями сприяти 
формуванню особистісної позиції учнів засобами навчального предмету; 
на формування вміння здійснювати рефлексію власної діяльності у 
процесі формування особистісної позиції учнів; на оволодіння вміннями 
проектувати разом з учнями індивідуальний освітній маршрут як основу 
формування їхньої особистісної позиції) (Десненко, 2008). 

Цікавою є розроблена А. Курашиновою система педагогічних 
задач, які цілком можуть виконувати роль власне методичних задач: 
інформаційно-аналітичні; аналітико-синтетичні; проектні; організаційно-
підготовчі; операційно-практичні (Курашинова, 2007). 

Виходячи з того, що у майбутніх учителів у процесі їх методичної 
підготовки у закладі вищої освіти формуються професійні знання, 
навички, уміння й професійно-педагогічна спрямованість особистості в 
цілому, та спираючись на зміст професійно-методичної діяльності 
вчителя біології можна виділити наступні групи типових методичних 
задач: практичні, технологічні і дослідницькі.  

Згідно з практичним підходом Н. Язикової до методичної 
підготовки майбутнього вчителя, студентам пропонується ряд завдань 
«додому», спрямованих на відтворення раніше засвоєної інформації, й 
ряд завдань, що розв’язуються безпосередньо на заняттях і спрямовані на 
застосування знань, самостійне визначення методів і прийомів навчання 
в конкретних навчальних ситуаціях. Дослідницькі завдання 
класифікуються згідно з уміннями (уміння підбирати й працювати з 
науковою літературою та узагальнювати теоретичні знання в доповідях, 
анотаціях, повідомленнях, рефератах; уміння спостерігати, вивчати, 
аналізувати, узагальнювати досвід учителів з метою застосування у 
власній педагогічній діяльності; уміння ставити дослідницькі завдання, 
формулювати гіпотезу; планувати, реалізовувати, аналізувати роботу й 
представляти результати у формі повідомлень, статей, доповідей).  

При методичній підготовці майбутніх учителів у закладі вищої 
освіти сучасні дослідники пропонують орієнтуватися саме на професійні 
задачі (проектування, реалізація, аналіз) і відповідні їм функціональні 
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одиниці діяльності. Тому рівні професійно-методичної компетенції 
вчителя мають співвідноситися з його кваліфікаційною характеристикою 
та системою професійних розрядів. А навчально-методичне забезпечення 
методичної підготовки майбутніх вчителів біології (курс лекцій, 
лабораторні роботи, практикум, педагогічна практика) повинно 
ґрунтуватися на інтегративно-рефлексивному підході. Саме тому задачі і 
вправи, що відповідають різним рівням рефлексії, включають визначення 
параметрів навчальної ситуації, аналіз дій учителя й учнів, визначення 
характеру й причин прояву труднощів, аналіз емоційного стану вчителя й 
учнів у конкретній ситуації, виділення основних і другорядних факторів, 
що впливають на динаміку ситуації, пошук альтернативних рішень у 
даній ситуації, моделювання нової навчальної ситуації, застосування 
методу аналізу/самоаналізу (Соловова, 2004, с. 7). 

Проведений аналіз наукових досліджень дозволяє зробити наступні 
висновки. При проектуванні узагальненої й всебічної системи 
методичних задач для професійної педагогічної підготовки майбутніх 
учителів мають враховуватися наступні вимоги: 

 вибір підходу або підходів до методичної підготовки з 
урахуванням особливостей професійної спрямованості вчителя; 

 урахування рівнів методичної підготовки й рівнів її реалізації;  
 орієнтація на функціональні одиниці професійно-педагогічної 

діяльності майбутнього вчителя; 
 забезпечення міжпредметної інтеграції, наступності дидактичної 

й методичної підготовки; 
 забезпечення різноманітності форм, видів, прийомів і основ 

«подачі» і вирішення методичних задач; 
 визначення умов: сполучуваності, гнучкості, універсальності, 

динаміки застосування й «укрупнення» методичних задач; 
 визначення інформаційних та операційних елементів і 

«стимулів» для розв’язання методичних задач, «сполучних компонентів» 
між класами методичних задач. 
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Котєнєва І. С., Вовк С. В. Методичні задачі у фаховій підготовці 

майбутнього вчителя 
У статті схарактеризовано методичні задачі як складову 

праксіологічних умінь і навичок та засоби навчальної діяльності у 
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фаховій підготовці майбутніх учителів у закладі вищої освіти. 
Проаналізовано сутність задачного підходу у фаховій підготовці 
майбутнього фахівця, різні підходи до наукового визначення основної 
дефініції дослідження. Розглянуто сучасні основні наукові підходи до 
класифікації методичних задач фахової підготовки майбутнього вчителя. 
Визначено, що використання типових методичних задач у процесі 
професійної підготовки майбутнього фахівця сприяють формуванню 
складових особистої професійної позиції майбутнього вчителя.  

Акцентовано увагу на головному призначенні методичних задач – 
технологізації методичної підготовки і оволодіння викладацькою 
майстерністю, розвитку методичного мислення і дидактичних 
здібностей, забезпеченні теоретичної і практичної готовності до 
майбутньої роботи в школі. 

Зроблено висновок щодо врахування ряду вимог професійної 
педагогічної підготовки майбутніх учителів при проектуванні 
узагальненої й всебічної системи методичних задач. 

Ключові слова: професійна підготовка, задача, методична задача, 
задачний підхід. 

 
Котенева И. С., Вовк С. В. Методические задачи в 

профессиональной подготовке будущего учителя 
В статье охарактеризованы методические задачи как составляющая 

праксиологических умений и навыков и средства учебной деятельности в 
профессиональной подготовке будущих учителей в учреждении высшего 
образования. Проанализирована сущность задачного подхода в 
профессиональной подготовке будущего специалиста, различные 
подходы к научному определению основной дефиниции исследования. 
Рассмотрены основные современные научные подходы относительно 
классификации методических задач профессиональной подготовки 
будущего учителя. Определено, что использование типичных 
методических задач в процессе профессиональной подготовки будущего 
специалиста способствует формированию составляющих личной 
профессиональной позиции будущего учителя.  

Акцентировано внимание на главном назначении методических 
задач – технологизации методической подготовки и овладении 
педагогическим мастерством будущего учителя, развитии его 
методического мышления и дидактических способностей, обеспечении 
теоретической и практической готовности к будущей работе в школе. 

Проведенное исследование относительно методических задач в 
профессиональной подготовке будущего учителя позволило сделать 
вывод относительно учета ряда требований к профессионально-
педагогической подготовке будущих учителей при проектировании 
системы методических задач. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, задача, 
методическая задача, задачный подход.  
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Koteneva I., Vovk S. Methodical Problems in Vocational Training of 
the Future Teacher 

In article methodical problems as a component praxiological skills and 
means of educational activity in vocational training of the future teachers in 
EHE are characterised. It is analysed: the essence of problem approach in 
vocational training of the future expert; different lines of thought to scientific 
definition of the basic definition of research. Possibility of use of problems in 
pedagogics which has the same value, as in engineering science and except 
finding subject and key competence is proved, replenishes also professional 
competences.  

The basic modern scientific approaches concerning classification of 
methodical problems of vocational training of the future teacher are 
considered. It is defined that use of typical methodical problems in the course 
of vocational training of the future expert promotes formation of components 
of a personal professional position of the future teacher.  

Accent the attention to the main appointment of methodical problems is 
methodical preparation technologies and mastering by pedagogical skill of the 
future teacher, development of its methodical thinking and didactic abilities, 
maintenance of theoretical and practical readiness for the future work at 
school. 

The conducted research concerning methodical problems in vocational 
training of the future teacher has allowed to draw a conclusion, concerning the 
account of some requirements to professional-pedagogical preparation of the 
future teachers at designing of system of methodical problems. 

Key words: vocational training, problem, methodical problem, problem 
approach. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ  

В УКРАЇНІ 
 

За останнє десятиріччя в українській педагогічній науці зросла 
зацікавленість у дослідженні гендерного аспекту освітнього простору. 
Насамперед це пов’язано з підвищенням самосвідомості та активізацією 
жіночого руху на теренах незалежної України.  

Одним із напрямів реформування системи освіти згідно 
європейських норм є створення сприятливого середовища для позитивних 
змін щодо зменшення гендерної нерівності в освіті шляхом подолання 
сталих гендерних стереотипів. Саме на освіту, яка здатна інтегрувати 
гендерний підхід у навчальний процес, покладаються вимоги забезпечення 
становлення гендерної культури європейського рівня в Україні. 

Характерною рисою сучасної гуманітарної освіти в Україні є 
спроба введення у вищі навчальні заклади гендерної педагогіки, яка є 
новим актуальним і перспективним напрямом у соціальних науках, 
зокрема у філософії освіти. Серед питань прав дитини, моніторингу рівня 
і якості освіти, навчальних планів, форм і методів навчання, 
полікультурності, взаємодії в умовах освітнього процесу, питання статі 
стало досить значущим для сучасної філософії освіти, яка підтримує 
загальну тенденцію на особистісно-зорієнтовану освіту. 

Протягом останнього століття філософія освіти зазнала значного 
інтелектуального впливу з боку фемінізму, завдяки якому розширилися 
можливості для загальної освіти жінок, була затверджена система вищої 
жіночої освіти, отримані доступи до нових професій, відбулося 
подолання ґендерної асиметрії та створення умов для самореалізації 
особистісного потенціалу жінок у світі. Саме під впливом феміністського 
руху зародилися гендерні дослідження, що стали галуззю 
міждисциплінарних підходів, отримали свою термінологію, предмет і 
об’єкт дослідження.  

Теоретико-прикладні аспекти досліджень ґендерної проблематики в 
системі освіти розкрито в роботах багатьох зарубіжних та вітчизняних 
вчених. Зокрема, важливий внесок у розробку концепції гендерного 
підходу в педагогічній освіті зробили: О. Вороніна (проблеми розробки 
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теорії та методології гендерних досліджень, визначення їх місця в 
системі підготовки студентів), Л. Штильова (розробка методичних 
програм для вчителів з питань упровадження гендерної освіти та 
виховання в середній школі), І. Кльоцина (шляхи гендерної соціалізації 
особистості з урахуванням вікових особливостей, розробка практикуму з 
гендерної проблематики для студентів з метою гендерних стереотипів). 
гендерний підхід при підготовці майбутніх фахівців, урахований у 
роботах С. Матюшкової, Т. Говорун, О. Кікінежді, О. Малахової, 
Г. Омельченко, Н. Світайло та ін. 

Метою нашої статті є аналіз теоретико-методичних засад 
гендерного підходу в освіті з позиції складності та багатоаспектності 
його змістовного наповнення, розгляд особливостей вітчизняної системи 
освіти з урахуванням ґендерних стереотипів, що застосовуються у ній. 

У зв’язку з демократизацією українського суспільства зростає роль 
гендерної освіти як основної ланки впровадження принципів гендерної 
рівності, що сприятиме реалізації прав особистості, активізації її участі в 
економічному, політичному, соціальному та культурному розвитку. 
Оволодіння основами гендерних знань відповідає цілям модернізації 
системи освіти та завданням впровадження принципів Болонської 
домовленості в навчальний процес і покращення якості освіти. Гендерне 
знання ґрунтується на основі теорії гендера, ідей гендерного підходу. 

Протягом останнього століття філософія освіти зазнала значного 
інтелектуального впливу з боку фемінізму, завдяки якому розширилися 
можливості для загальної освіти жінок, була затверджена система вищої 
жіночої освіти, отримані доступи до нових професій, відбулося 
подолання ґендерної асиметрії та створення умов для самореалізації 
особистісного потенціалу жінок у світі. Саме під впливом феміністського 
руху зародилися гендерні дослідження, що стали галуззю 
міждисциплінарних підходів, отримали свою термінологію, предмет і 
об’єкт дослідження.  

Гендерні дослідження – це дослідження способів відображення 
соціального розуміння статевих відмінностей, дослідження існування 
людського роду у вигляді значень і сенсу: залежно від розподілу за 
ознакою статі у соціальних організаціях та інституціях (ринок праці, 
сім’я, освіта) нормативних значень, які виражаються у політичних і 
релігійних доктринах; символів; значень особистісного сприйняття 
(Антонова, 2004). 

Широко поширений у вітчизняній системі освіти статеворольовий 
підхід органічно інтегрує людину до наявної структури суспільства. Проте, 
він залишає мало можливостей для її перебудови. Фахівці виділяють певні 
відмінності гендерного й статеворольового підходів в освіті. Зупинимось 
тут на тих, що пропонує І. Герасимова (Герасимова, 2011): 

 гендерний підхід орієнтований на нейтралізацію й нівелювання 
міжстатевих відмінностей, у той час як статеворольовий – на 
підкреслення міжстатевих відмінностей; 
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 гендерний підхід виховую особистість у дусі вільного вибору 
гендерної ідентичності, а статеворольовий жорстко зумовлює вибір 
статевої ідентичності; 

 у гендерному підході на відміну від статеворольового відсутня 
орієнтація на «особливе призначення» чоловіка та жінки; 

 гендерний підхід заохочує види діяльності, що відповідають 
інтересам особи, у той час, коли статеворольовий підхід заохочує лише ті 
види діяльності, що відповідають статі; 

 гендерний підхід надає широкий вибір варіантів поведінки в 
конкретній ситуації, тоді як статеворольовий вимагає поведінки лише з 
огляду на статеву належність; 

 гендерний підхід наголошує недоцільність роздільного за статтю 
навчання, статеворольовий же вбачає доцільність у роздільної за статтю 
освіті; 

 гендерний підхід має тенденцію до розмивання культурно 
сформованих гендерних схем, статеворольовий – до формування 
жорстких, культурно сформованих гендерних схем; 

 та найголовніше – те, що гендерний підхід надає можливість 
відступів від традиційних патріархальних моделей суспільного устрою, 
тоді як у рамках статеворольового підходу засуджуються відступи від 
традиційних патріархальних моделей суспільного устрою. 

Завдячуючи гендерним дослідженням, сьогодні ми маємо розуміння 
того, що проблема нерівності набагато глибша, ніж це уявлялося; що 
вона спирається на нерівності можливостей. Гендерні дослідження 
вивчають динаміку змін чоловічих і жіночих ролей у суспільстві й 
культурі, розробляють перспективну стратегію досягнення фактичної 
рівності можливостей жінок і чоловіків. Гендерні дослідження вивчають 
суспільні інститути, які формують «традиційні» ролі і культурні норми: 
державу, сім’ю, систему освіти, церкву, мову, законодавство, механізм 
суспільного розподілу праці, засоби масової інформації.  

Вони дають змогу розкрити соціальні і культурні механізми, за 
допомогою яких у традиційному суспільстві формується нерівність 
людей на основі їх біологічної статі.  

Гендерні дослідження, що становлять важливий розділ сучасного 
суспільствознавства, на відміну від біології статевого диформізму, 
вивчають соціальні і культурні відмінності у соціальному становищі і 
поведінці чоловіків і жінок у конкретному соціокультурному середовищі. 
Вони безпосередньо пов’язані з реалізацією прав людини.  

Як показує аналіз досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених, 
гендерну культуру не можна ототожнювати з культурою суспільства, 
оскільки вона залежить від останньої і підпорядкована загальним з нею 
закономірностям єдності і суперечності традиції і новаторства. Це 
призводить до множинності її визначень, що існують в соціальній науці. 
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Гендерна культура, як вважає Марія Пірен (Пірен, 2002), пов’язана 
із статевою специфікою людей і їх життєтворчістю. В основі гендерної 
культури лежить міжстатевий поділ праці, що надає їй характеру 
біполярності, без такого поділу не існує жодне суспільство. Гендерна 
культура детермінує не тільки зовнішній вигляд, психофізіологію, але й 
впливає на професійну культуру, культуру виробництва та на інші 
аспекти життя соціуму і, зокрема, особистостей й ньому. 

Незважаючи на уявну відмінність у розумінні гендерної культури, 
між ними простежується наступна спільність. Як похідна від культури 
взагалі, гендерна культура виявляє, яким чином культурна традиція 
відбивається в специфічній галузі взаємодії статей. У культурі 
інтегруються матеріальні й духовних цінності, які зберігаються, 
нарощуються в процесі їх засвоєння і передаються майбутнім 
поколінням. Основною функцією культури є процес продукування 
цінностей. Тому гендерну культуру можна розглядати як систему 
відносин і одночасно процес виробництва й відтворення складових її 
елементів у ряді поколінь, які змінюють одне одного. Це явище 
динамічне, постійно розвивається та збагачується історією у своєму 
змісті й формах, це явище, що чутливо реагує на зміни в реаліях 
навколишнього світу. 

Отже, основу формування гендерної культури в процесі освітньої 
діяльності складають, по-перше, усвідомлення особою власної статі й 
позитивне до неї ставлення, по-друге, усвідомлення фізіологічних, 
анатомічних і психологічних характеристик і особливостей своєї статі, 
по-третє, усвідомлення специфіки протилежної статі і позитивне до неї 
ставлення, по-четверте, визначення й усвідомлення сфери соціальної 
активності, адекватної змісту й специфіці статі з метою реалізації її 
потенціалу. Новітні трансформаційні процеси у світовій спільноті в 
нашій державі, початок ери повноправності буття жінки та чоловіка 
потребують глибшого осмислення соціально-психологічних механізмів 
набуття зростаючою особистістю гендерної ідентичності як передумови 
повноцінної реалізації Я-жінки та Я-чоловіка. 

Гендерна демократія можлива за умови належного виховання 
хлопчиків та дівчат, їхньої орієнтації на партнерство та взаємозамінність 
у виконанні сімейних та соціальних ролей. Відомо, що наріжним 
принципом гендерного виховання є уникнення сексизму, тобто будь-яких 
проявів упередженості та дискримінації молоді, диференціації вимог 
щодо освоєння ними майбутніх сімейних та громадських ролей на 
підставі належності до певної статі. 

Гендерна культура розуміється нами як складне інтегроване 
динамічне утворення особистості, що розуміється як система соціально-
статевих цінностей, статусів, норм і позицій на відповідному рівні 
розвитку суспільства, соціальної групи, особистості. 
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Основні напрями роботи навчальних закладів із формування 
гендерної культури, які сьогодні можуть бути реалізовані і частково вже 
реалізуються:  

 це безпосередня освітня діяльність, під час якої учні отримують 
необхідний комплекс знань, що забезпечує уявлення про гендер, 
гендерну культуру, гендерні ролі, гендерну поведінку тощо, а також про 
існуючі у цій сфері норми і правила, що в цілому повинне бути основою 
для формування ними власних ціннісних пріоритетів;  

 це застосування викладачами спеціальних підходів, методів і 
педагогічних технологій, які стимулюють розвиток творчого, 
стратегічного мислення, почуття відповідальності; 

 це спеціальні курси, тренінги та інші активні форми, які могли б 
забезпечити набуття студентами навичок ґендерного аналізу; 

 це широкий спектр інформаційно-просвітницьких, 
розважальних, спортивно-масових заходів, які забезпечують 
інформування щодо різних аспектів гендерних відносин, а також 
демонструють у доступній формі бажані зразки гендерно-чутливої і 
гендерно-відповідальної поведінки. 

Освітні установи підносять дуже впливові уроки ґендерних 
відносин. Справа в тому, що крім явно вираженого навчального плану 
існує так званий «прихований навчальний план», який зміцнює 
сексистські визначення жінок і чоловіків. Освітні установи відображають 
ґендерну стратифікацію суспільства та культури в цілому, демонструючи 
на своєму прикладі нерівний статус жінок і чоловіків. 

Українському суспільству завжди була притаманна гендерна 
нерівність, і такий важливий, безальтернативний за масштабом свого 
впливу, соціалізуючий інститут, як освіта зіграв у її відтворенні 
першорядну роль.  

Педагогіка, як провідна комплексна дисципліна, що базується на 
найновіших досягненнях знань про людину, не може стояти осторонь 
трансформаційних модифікацій соціуму, не реагувати на їхні виклики. 

Нині український освітній соціум гостро потребує нових механізмів 
пізнання і перетворення дійсності, адже національний освітній простір, 
що віддзеркалює гендерну стратифікацію суспільства, демонструє на 
сьогодні дисбаланс і гендерну асиметрію чоловічих та жіночих практик, 
дискримінаційне становище жінок, зокрема в освітніх сферах лідерства і 
управління.  

З огляду на таку ситуацію вітчизняний освітній простір вимагає 
такої наукової парадигми теоретичних пошуків, яка б могла: по-перше, 
збалансувати гендерну дискримінацію і асиметрію в педагогічному 
соціумі; по-друге, забезпечити відсутність ієрархії та нерівності 
«чоловічого» і «жіночого»; по-третє, досліджувати дійсність із позицій 
толерантності, гармонізації статеворольової взаємодії, паритетних і 
збалансованих відносин між статтями, їх конструктивного і 
консенсусного співіснування. 
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На сьогодні таким методологічним напрямом теоретичного 
пізнання й інструментом практичного перетворення освітніх процесів є 
гендерний підхід.  

За визначенням ООН, гендерний підхід являє собою «… процес 
оцінки будь-якого заходу, що планується, з точки зору його впливу на 
жінок і чоловіків, а також законодавства, стратегій і програм в усіх 
галузях і на всіх рівнях. Ця стратегія ґрунтується на тому, що інтереси та 
досвід жінок, як і чоловіків, мають стати невід’ємним критерієм при 
розробці загальної концепції, при здійсненні моніторингу й оцінки 
загальних напрямів діяльності і програм у політичних, економічних та 
суспільних сферах для того, щоб жінки, як і чоловіки, могли одержувати 
однакові можливості і шанси, а нерівність щоб ніколи не вкорінювалась» 
(Кравець, 2003, с. 78). 

Нині гендерний складник досить міцно «вживився» і розвинувся 
практично у всіх галузях вітчизняних наук – від філософії, соціології, 
історії, релігієзнавства, культурології, психології до економіки, 
правознавства, сфери політики, державного керівництва і т.д., а сам 
гендер став необхідним базовим конструктом (нарівні із такими 
стратифікаційними категоріями, як «клас», «раса», «етнічність») усіх 
перетворень суспільного життя, невід’ємними учасниками якого є жінка і 
чоловік як соціокультурні статі. Тож, у цілому маємо говорити про 
загальну «гендеризацію» сучасного українського суспільства.  

Інтегрування гендерного підходу в національний освітній простір 
закріплюється діючою законодавчою базою, зокрема Закон України «Про 
забезпечення рівних прав та можливостей для жінок і чоловіків» (№ 2866 
– IV від 8 вересня 2005 р.) у 5 розділі статті 21 розкриває сутність 
гендерних ініціатив в освітній практиці таким чином: «Навчальні заклади 
забезпечують: рівні умови для жінок і чоловіків під час вступу до 
навчальних закладів, рівні умови оцінки знань; підготовку та видання 
підручників, навчальних посібників, вільних від стереотипних уявлень 
про роль жінки і чоловіка; виховання культури ґендерної рівності, 
рівного розподілу професійних і сімейних обов’язків тощо». 

Разом із тим, слід відмітити, що у вітчизняній педагогічній науці 
лише розпочинається процес аналітичного осмислення гендерного 
виміру дійсності, а тому впровадження гендерних ініціатив в освітньо-
виховний простір потребує розробки методологічних засад, чіткого 
обґрунтування мети, змісту, принципів, визначення доцільності і 
значущості гендерно зорієнтованих наукових пошуків тощо. 

Уперше термін «прихований навчальний план» або «латентна 
програма» було запропоновано у 1968 р. американським психологом 
П. Джексоном. В його розумінні прихований навчальний план – це ті 
цінності, диспозиції, норми, навички, які були наявні в кожній 
дисципліні, незалежно від теми уроку або предмета, і мали імпліцитний 
вплив на особистість та засвоювались нею.  
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Надалі поняття «прихований навчальний план» пропонувалося 
розглядати у таких контекстах, як: 1) результат позаакадемічного 
навчання; 2) організацію; і 3) процес (Кравець, 2003). Отже, таке 
осмислення неявних форм і смислів освіти демонструє концептуальний 
підхід, згідно якого, прихований навчальний план може бути виявлений у 
тому, який ефект має освіта на соціалізацію учнів. 

Тобто латентний навчальний план / навчальна програма 
розкривають механізми формування особистості відповідно до цілей 
суспільства. Наприклад, кожен підручник містить не просто навчальну 
інформацію, а зашифровані в ній стереотипи та впровадження бажаних 
для суспільства переваг.  

Таким чином, прихований навчальний план / навчальна програма 
нав’язують особистості певну суспільну роль шляхом відповідного 
конструювання. В умовах статеворольового підходу до освіти, неявні 
форми навчально-виховного процесу не лише ретранслюють традиційні 
гендерні стереотипи, стандарти, упередження, а й через саму систему 
організації освітнього процесу – зміст предметів, структуру, методи і 
форми освіти, стиль поведінки і викладання, специфіку гендерної 
стратифікації вчительської професії закріплюють і підтримують 
гендерний дисбаланс, позиціонуючи при цьому однобічний 
маскуліноцентрований характер освіти. 

Імпліцитна форма статевої дискримінації виражається через 
наявність і закріплення в освітньому процесі гендерних стереотипів та 
їхню ретрансляцію в поведінці учителя. До проявів такої диспропорції з 
позицій феміністської критики належать: позиціонування в змісті 
навчальних матеріалів чи спеціалізованих джерел образу чоловіка, як 
такого, що здатний до великих звершень у публічній сфері життя 
(підкорення стихій, перемога у війні, створення нового); образу жінки як 
«берегині» − дружини, матері, подруги, помічниці, соратниці, 
орієнтованої виключно на успіхи в приватній сфері суспільства; 
зображення в навчальних текстах головними дійовими особами 
хлопчиків, чоловіків; другорядними персонажами – дівчат, жінок; 
використання в граматиці мови чоловічого роду як домінуючого, коли 
йдеться про гендерно нейтральні поняття, зокрема про людину, або 
людей взагалі; зорієнтованість навчальних планів, програм і предметів на 
технократичний, природничо-науковий профіль; негласний розподіл 
навчальних дисциплін на «чоловічі» − алгебру, геометрію, фізику, хімію, 
які вважаються важчими у вивченні і потребують критичного мислення, 
інтелектуальної діяльності, та «жіночі» − рідну мову, іноземну мову, 
літературу, біологію, історію; превалювання в освітньому процесі форм і 
методів, які більше «відповідають» чоловічому складу психіки – панівні 
форми викладання, рейтингова система оцінювання, упровадження 
елементів змагальності, тестова форма контролю, індивідуальні доповіді, 
повідомлення тощо; загальноприйняту патріархатну атмосферу освітніх 
закладів, де педагоги на підсвідомому/інтуїтивному рівні своєю 
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поведінкою, спілкуванням закріплюють традиційні стереотипні уявлення 
про жіночі і чоловічі соціальні ролі, зорієнтовуючи хлопців – на 
«позасімейну» діяльність (визнання активності, потреби в досягненнях, 
вміння демонструвати свої знання, відстоювати власну думку), дівчат – 
на сферу «внутрішньо-сімейної» діяльності (підвищено дбайливе 
ставлення, схвалювання охайності, стриманості, слухняності, 
дисциплінованості, старанності, ретельності). 

Головна ідея гендерного підходу в освіті вбачається нами не в опису 
біологічних відмінностей та фіксуванні різниці в соціальних статусах, 
ролях, нормах і правилах життя (навчання, виховання) представників 
різної статі, а в оцінці гармонії взаємодії статей, в аналітичному 
осмисленні і поясненні специфіки цієї взаємодії в культурно-освітньо-
виховному середовищі, у врахуванні впливу всіх факторів педагогічного 
процесу на гендерний розвиток особистості та її саморух.  

Гендерна освітня теорія спрямована на забезпечення й підтримання 
змін та перетворень в становищі і статусі обох статей, регулюванні 
їхнього гендерного балансу, визначаючи при цьому реальні перспективні 
завдання утвердження справедливості й гуманізму у відносинах 
чоловіків і жінок, а врешті, – створення цивілізованого суспільства 
гендерної рівності. 

У зв’язку із цим, провідними завданнями гендерного підходу в 
умовах сучасного навчально-виховного процесу визначаємо:  

1) гармонізацію статево-рольових відносин на основі егалітаризму і 
гендерної рівності;  

2) розкриття і аналітичне осмислення наявних відмінностей у 
виховані хлопців і дівчат, упередженості в змісті навчальних програм, 
пояснення гендерного дисбалансу в освіті у цілому;  

3) регулювання гендерної асиметрії навчально-виховного процесу, 
гальмування проявів сексизму і дискримінації, подолання найбільш 
жорстких гендерних стереотипів в освітній практиці;  

4) корегування впливу середовища, розширення життєвого 
простору для розкриття та розвитку індивідуальних здібностей і задатків 
кожної особистості, можливостей її самореалізації;  

5) створення комфортних умов для гендерної ідентифікації та 
ефективної соціалізації особистості;  

6) формування внутрішньої культури індивіда, толерантного 
ставлення до партнерів протилежної статі, виховання гармонійних 
морально-етичних гендерних відносин;  

7) реконструкцію гендерних стереотипів у навчанні, вивільнення 
мислення педагогів, батьків учнів від традиційних статево-рольових 
стандартів і гендерних упереджень;  

8) створення моделі гендерного виховання і здійснення 
педагогічного процесу на основі особистісно-зорієнтованих стратегій 
гендерного виховання. 
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Отже, гендерний підхід обґрунтовуємо як сутнісно новий, 
прогресивний напрям теоретичного пізнання та інтерпретації 
педагогічної дійсності, що передбачає перш за все «ламку» традиційних 
стереотипів ієрархічності, дискримінації і асиметрії в навчально-
виховному процесі. Новий механізм перетворення освітнього простору 
зорієнтований на формування гендерно-чутливого, культурно-освітньо-
виховного середовища, в якому, з урахуванням гендерних особливостей 
кожного суб’єкта, створені відповідні умови для гендерного виховання 
людини, формування гармонійної, емансипованої особистості з новим 
форматом егалітарного мислення, здатної до вільного самовизначення, 
максимальної самореалізації і повного самоствердження. 

Таким чином, сучасний етап розвитку освіти в Україні потребує 
глибокого переосмислення та розстановки відповідних пріоритетів на 
користь застосування гендерного підходу в порівнянні зі 
статеворольовим. Мета поширення у суспільстві гендерної культури, 
перш за все, повинна супроводжуватися подоланням ґендерних 
стереотипів в системі освіти щодо місця та ролі чоловіків та жінок в усіх 
можливих площинах. Негативні тенденції відносно встановлених норм та 
правил, що роками формувалися в системі освіти під впливом гендерних 
стереотипів, не відповідають сучасним вимогам розвитку європейського 
освітнього простору.  

Руйнування старої освітньої системи на користь створення 
сучасних українських навчальних закладів із затребуваними освітніми 
послугами потребує застосування останніми гендерно-орієнтованих 
технологій навчання та управління системою освіти в цілому. 
Проведення гендерних досліджень і розвиток гендерної освіти є вкрай 
актуальним і необхідним для України як визначальної передумова 
розвитку громадянського суспільства. 
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Маркова Н. В. Сучасні тенденції розвитку гендерної освіти в 

Україні 
У статті розглянуто теоретико-прикладні аспекти впровадження 

гендерної проблематики в систему освіти України, проаналізовано 
відмінності гендерного й статеворольового підходів в освіті, уточнено 
роль формування гендерної культури в межах гендерного підходу в 
освіті. Авторкою надано характеристику вітчизняної системи освіти з 
урахуванням гендерних стереотипів, яка зазначила низький ступінь її 
адаптації до сучасних вимог розвитку європейської науки та освіти, а 
також ринку праці в цілому. В аналізі сучасних тенденцій розвитку 
гендерної освіти в Україні приділено увагу феномену «скритого 
навчального плану» та провідним завданням гендерного підходу в 
умовах сучасного навчально-виховного процесу. 

Ключові слова: освіта, система, гендер, гендерна культура, 
навчальний заклад, стереотип, прихований навчальний план. 

 
Маркова Н. В. Современные тенденции развития гендерного 

образования Украине 
В статье рассмотрены теоретико-прикладные аспекты внедрения 

гендерной проблематики в систему образования Украины, 
проанализированы различия гендерного и полоролевого подходов в 
образовании, уточнено роль формирования гендерной культуры в рамках 
гендерного подхода в образовании. Авторка характеризует 
отечественную систему образования с учетом гендерных стереотипов, 
отмечая низкую степень ее адаптации к современным требованиям 
развития европейской науки и образования, а также рынка труда в целом. 
В анализе современных тенденций развития гендерного образования в 
Украине уделено внимание феномену «скрытого учебного плана» и 
основным заданиям гендерного подхода в условиях современного 
учебно-воспитательного процесса. 

Ключевые слова: образование, система, гендер, гендерная культура, 
учебное заведение, стереотип, скрытый учебный план. 
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Markova N. Contemporary Trends in the Development of Gender 
Education in Ukraine 

The article deals with the theoretical and applied aspects of the 
introduction of gender perspective into the educational system of Ukraine, 
analyzes the differences between gender and gender roles in education, and the 
role of forming a gender culture within the framework of the gender approach 
in education. First of all, the purpose of the dissemination of gender culture in 
society should be to overcome gender stereotypes in the education system 
regarding the place and role of men and women in all possible ways. Negative 
tendencies in relation to established norms and rules developed over the years 
in the education system under the influence of gender stereotypes do not meet 
the modern requirements of the development of the European educational 
space. The author provided a description of the national system of education 
taking into account gender stereotypes, which noted the low degree of its 
adaptation to the modern requirements of the development of European 
science and education, as well as the labor market in general. In the analysis of 
the current tendencies in the development of gender education in Ukraine 
attention is paid to the phenomenon of «hidden curriculum» and the main 
tasks of the gender approach in the conditions of the modern educational 
process. The gender approach is substantiated as an essentially new, 
progressive trend of theoretical knowledge and interpretation of pedagogical 
reality, which implies a lacquer of traditional stereotypes of hierarchy, 
discrimination and asymmetry in the educational process. 

Key words: education, system, gender, gender culture, educational 
institution, stereotype, hidden curriculum. 
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МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ КРАЇН 

СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
 
Концепт інтернаціоналізації у сфері вищої освіти бере свої витоки з 

1980-х років, коли власне термін було використано в якості 
«парасолькового» на позначення міжнародного виміру національних систем 
вищої освіти. Більше 30 років активного функціонування однак не призвели 
до появи загальновживаного його визначення, якого не існує так само, як і 
цілісної структури механізмів реалізації процесу інтернаціоналізації. В 
якості ключової характеристики терміну більшість учених на 
інституційному рівні називають міжнародний характер діяльності 
національних класичних закладів вищої освіти (ЗВО), який базується на 
міжнародному співробітництві, програмах та послугах, а на національному – 
міжнародний вектор розвитку національних систем вищої освіти, 
спрямований на підтримку програм мобільності, програм подвійних та 
спільних дипломів, розвиток глобальних полікультурних компетентностей 
(Arum, 1992). Український науково-педагогічний контекст тлумачить 
інтернаціоналізацію наступним чином: «У вищій освіті це процес інтеграції 
освітньої, дослідницької та адміністративної діяльності закладу вищої освіти 
чи наукової установи з міжнародною складовою: індивідуальна мобільність 
(студентів, науковців, викладачів, адміністративного персоналу); створення 
спільних міжнародних освітніх і дослідницьких програм; формування 
міжнародних освітніх стандартів з метою забезпечення якості; інституційне 
партнерство, створення освітніх і дослідницьких консорціумів, об’єднань» 
(Національний освітній глосарій, 2014). 

Поняттєвий аналіз наявних станом на 2018 рік визначень 
інтернаціоналізації системи вищої освіти дозволяє твердити, що 
провідною формою реалізації останньої є мобільність (академічна 
мобільність), яку визначаємо як можливість упродовж періоду навчання 
вчитися один або більше семестрів у ЗВО іншої країни з зарахуванням 
дисциплін (кредитів) та періоду навчання. Мобільність є невід’ємною 
складовою системи вищої освіти, вона стимулює розвиток людського 
потенціалу (Доклад о развитии человека, 2009) і дає можливість 
говорити, що концепт інтернаціоналізації у сфері вищої освіти, основою 
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якого і визначаємо академічну мобільність, функціонував набагато 
раніше, ніж було представлено власне термін на його позначення (див. 
Табл. 1) (Altbach, 2004; Grayson, 2006; Van Der Wende, 1997). 

Таблиця 1 
Історико-хронологічний аналіз функціонування концепту 

інтернаціоналізація у сфері вищої освіти 
Період в 

історії 
розвитку 
людства 

Християнський 
(XII – XVII ст.) 

Індустріальний 
(XVIII ст. – 

1945 р.) 

Пост- 
індустріальний 
(1945 – 1980 рр.) 

Глобальний  
(1980 р. – XXI ст.) 

Чинники 
розвитку 

Релігійні, 
культурні 

Економічні, 
політичні 

Політичні, 
ідеологічні 

Культурні, 
академічні, політичні, 

економічні 

Ц
іл

і й
 з

ав
да

н
н

я 
ін

те
р

н
ац

іо
н

ал
із

ац
ії

 

Поширення 
християнства; 

розповсюдження 
культурних норм 

періоду 
Ренесансу та 

епохи 
Відродження  

Заснування 
національних 
систем вищої 

освіти 

Імпорт і експорт 
політичних 
ідеологій 

Формування 
глобального 

суспільства знань; 
розвиток глобальних 

(у тому числі 
полікультурної) 

компетентностей; 
підвищення 

конкурентоздатності 
випускників 

національних ЗВО на 
глобальному ринку 

праці 

С
п

ец
и

ф
іч

н
і п

р
оя

ви
 Індивідуальна 

мобільність 
студентів, 
викладачів 

Експорт або 
імпорт 

національних 
моделей вищої 
освіти (зокрема 

як засобів 
колонізації)  

Високий рівень 
організації 
співпраці з 
країнами  

Третього Світу у 
сфері вищої 

освіти 

Міжнародне 
співробітництво на 
національному та 
інституційному 

рівнях –міжнародний 
вимір компонентів 

національних систем 
вищої освіти 

 
Як бачимо, мобільність студентів та викладачів ще за часів 

християнського періоду історії розвитку людства була визначальним 
фактором дисемінації знань та культурних норм. Новітня історія дозволяє 
говорити про тотальну мобільність, яка охопила весь світ: «Плинна 
сучасність» (Бауман, 2008), роботи, присвячені новій соціології мобільності, 
дослідження спектру нових мобільностей і навіть мобільної структури 
почуттів (Cresswell, 2006; Cresswell, 2010; Sheller, 2006; Урри, 2012). 

Повертаючись до поняття мобільності як основи та компоненту 
процесу інтернаціоналізації національних систем вищої освіти, 
зазначимо, що за даними UNESCO (United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization), у 2010 році 3,6 млн. студентів здобували вищу 
освіту за межами своєї держави, у 2013 – 4,1 млн. осіб (UNESCO, 2016). 
Прогнозована кількість таких студентів у 2020 році сягатиме 5,8 млн. 
осіб. Дослідження EURODATA, здійснене Асоціацією Академічного 
Співробітництва в 2013 – 2015 роках, нарахувало більше 1,4 мільйона 
іноземних студентів в 31 країні, що брали участь в опитуванні 
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(28 держав-членів ЄС, 4 країни Європейської асоціації вільної торгівлі – 
Норвегія, Швейцарія, Ісландія, Ліхтенштейн і Туреччина) (Focus on 
Higher Education in Europe, 2015).  

Емпіричний аналіз, що його було здійснено для визначення 
теоретичних засад функціонування концепту інтернаціоналізація та 
супутнього йому академічна мобільність у сфері вищої освіти, дозволив 
розробити методологію дослідження мобільності як компоненту та основи 
процесу інтернаціоналізації національних систем вищої освіти країн 
Східної Європи. Представимо методологію відповідно до етапів аналізу. 

Перший етап – раціональний – дозволив визначити, що форми 
інтернаціоналізації національного рівня (програми двостороннього та 
багатостороннього обміну; інтернаціоналізація навчальних планів; 
програми професійного розвитку; міжнародне співробітництво; створення 
національних порталів для міжнародної презентації національних ЗВО; 
міжнародна акредитація освітніх програм; інтеграція дослідницької 
інфраструктури ЗВО в міжнародні мережі та залучення національних 
дослідницьких груп до міжнародних проектів, що фінансуються за 
допомогою міжнародних фінансових інструментів; створення закордонних 
асоціацій випускників, стратегічних альянсів з іноземними ЗВО тощо) є 
базою для мобільності як компоненту національної політики 
інтернаціоналізації систем вищої освіти досліджуваних країн.  

Мобільність вимірюємо за допомогою двох статистичних 
показників: вхідна та вихідна мобільність. Вхідна мобільність 
обчислюється та презентується на офіційному сайті EUROSTAT – служби 
Європейського Союзу, яка займається збиранням статистичної 
інформації (у тому числі і у галузі вищої освіти та студентської 
мобільності) по країнам-членам ЄС, визначається відсотком іноземних 
студентів, які приїжджають в приймаючу країну для навчання, або 
проведення досліджень. Вихідну мобільність визначаємо відсотком 
національних студентів, які їдуть навчатися за кордон (The 
Internationalization of Higher Education, 2014). Твердимо, що вхідна 
мобільність є визнанням привабливості національних ЗВО країн з точки 
зору надання освітніх послуг, якості освіти або фінансової підтримки; в 
той час як вихідна мобільність є результатом заохочення студентів 
пройти частину навчання, здійснити дослідження в іншій країні, або 
результатом низької якості вищої освіти в рідній країні, або труднощів, з 
якими стикаються випускники на ринку праці в їхній рідній країні. 

Другий етап – процесуальний – спрямований на вивчення 
інструментів реалізації мобільності в досліджуваних країнах. В якості таких 
інструментів називаємо національні стипендіальні програми та спеціальні 
програми, фінансовані міжнародними організаціями в галузі вищої освіти.  

Так, в Україні функціонує Бюджетна програма навчання та 
стажування за кордоном, започаткована з метою підвищення рівня 
теоретичної та практичної підготовки студентів, аспірантів, наукових і 
науково-педагогічних працівників, проведення авторських досліджень з 
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використанням сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми 
методами, набуття досвіду здійснення науково-дослідної і викладацької 
діяльності, забезпечення інформаційного обміну, розширення наукових 
контактів із зарубіжними науковцями. Програма працює відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 411 
«Питання навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і 
науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах 
та наукових установах за кордоном», відповідно до якої Міністерство 
освіти і науки України оголошує конкурс з відбору на навчання студентів 
і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників 
у провідних ЗВО та наукових установах за кордоном, а також 
«Положення про академічну мобільність студентів вищих навчальних 
закладів України», затвердження якого називаємо формальністю, адже 
його сприяння академічній мобільності в Україні є сумнівним. 

Серед програм мобільності, фінансованих міжнародними 
організаціями, першою назвемо Рамкову програму Європейського Союзу 
з досліджень та інновацій Horizon 2020. Станом на 2017 рік за 
підсумками 446 конкурсів для 117 українських організацій-учасників 
програми передбачено фінансування у сумі 17,232 мільйонів євро 
(90 проектів, 9 з яких координуються українськими організаціями). За 
цей час 1190 українських ЗВО та організацій підготували та подали на 
розгляд 915 проектних пропозицій. Загальна вартість проектів, у яких 
беруть участь 117 українських організацій – 465.851.011 євро (МОНУ, 
2018). Міністерством освіти і науки України затверджено Положення 
про національний контактний пункт Рамкової програми ЄС з 
досліджень та інновацій Horizon 2020 (Наказ МОН №1469 від 08 грудня 
2016 року). Наразі формується Дорожня карта інтеграції України до 
Європейського дослідницького простору (ERA-UA). Зауважимо, що 
Horizon 2020 не є єдиною програмою сприяння мобільності за фінансової 
підтримки міжнародних організацій. Інші програми представлено нижче 
у Матриці інструментів забезпечення мобільності з урахуванням галузей 
освітніх реформ (див. Табл. 2).  

Таблиця 2 
Матриця інструментів мобільності в Україні 

Галузь освітньої 
реформи 

Програма, що підтримує мобільність у визначеній галузі 
 

політика в 
галузі освіти 

 Erasmus+ higher education reform experts team (EU); 
 Erasmus+ K2 projects (EU); 
 Support of the development of higher education (Czech Development 
Agency); 
 Support with reforms and enhancement of capacities in the field of 
higher education (Czech Development Agency); 
 Higher education financing model (World Bank).  

якість освіти 

 Alliance USETI (USAID); 
 Quality and Excellence in higher education in Ukraine (British Council); 
 Mit Deutsch Zum Ziel (Goethe-Institute Ukraine); 
 Erasmus+ projects (EU). 
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Галузь освітньої 
реформи 

Програма, що підтримує мобільність у визначеній галузі 
 

розвиток 
персоналу 

національних 
ЗВО 

 PRESETT (British Council); 
 Quality and Excellence in higher education in Ukraine (British 
Council); 
 Teaching English as a Foreign Language, Youth Development, 
Community Development (US Peace Corps in Ukraine); 
 Enhancing knowledge, skills and attitudes related to human rights and 
democracy of the students and academic staff at Ukrainian universities 
(Estonia MFA); 
 Academic Exchange Program (US Embassy); 
 English Language Specialist Program. 

інтернаціона-
лізація системи 

вищої освіти 

 Quality and Excellence in higher education in Ukraine (British 
Council); 
 TEMPUS projects (EU); 
 Erasmus+ projects (EU); 
 Jean Monnet projects (EU); 
 Fulbright Program (US Department of State); 
 Academic mobility programs (Hungary, Slovak Republic, Poland, 
Czech Republic, Bulgaria, Germany, France). 

інтернаціона-
лізація планів і 

програм 

 Deutsch lehren lernen: Cooperation with pedagogical university 
(Goethe-Institute Ukraine); 
 Erasmus+ projects (EU). 

врядування, 
лідерство 

 Quality and Excellence in higher education in Ukraine (British 
Council); 
 Transfer of Best Practices in School Management and International 
Cooperation (Czech Development Agency). 

Доброчесність 

 Strengthening Academic Integrity in Ukrainian Higher Education 
Program (SAIUP) (US Embassy); 
 Risk Analysis of Issues Affecting the Integrity of the Ukrainian Higher 
Education System (Council of Europe). 

інфраструктура
 Modernization of public education system in Ukraine (Czech 
Development Agency). 

(МОНУ, 2018) 
 
В Польській Республіці функціонує Національна ініціатива 

Mobility Plus (Mobilność Plus), започаткована Міністерством науки і 
вищої освіти в 2012 році, яка надає можливість молодим науковцям 
(віком до 35 років), включаючи аспірантів, брати участь у дослідженнях, 
проведених у відомих міжнародних дослідницьких установах. У 
2015 році було оголошено запуск польської державної програми Studies 
for the Outstanding (Studia dla wybitnych). Програма призначена для 
надання грантів на навчання в кращих міжнародних університетах 
Шанхайського рейтингу (Академічний рейтинг всесвітніх університетів) 
для випускників бакалаврів та видатних студентів, які закінчили 3 курс 
магістерської програми. Програма була призупинена в 2016 році, наразі 
уряд працює над покращенням процедур застосування та відбору 
аплікантів для програми (EURYDICE, 2018). 

Можливості для польських студентів для проведення навчального 
періоду в країнах Європейського Союзу виникли в 1990 році, коли 
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співтовариство запустило програму TEMPUS для Польської Республіки, 
Угорщини та Чехословаччини. У 1998 році, як і інші країни-кандидати в 
ЄС, Польща приєдналася до Intra-Community Socrates Programme, 
відповідно до якої студенти могли пройти навчання в рамках програми 
Erasmus. У період з 2007 по 2013 рік Erasmus був частиною великої EU 
Lifelong Learning Programme. Програма Erasmus+ (2014 – 2020), якою 
опікується Фонд розвитку системи освіти, пропонує декілька 
можливостей для мобільності польських студентів. В межах програми 
Erasmus+ Action 1. Learning Mobility студенти першого, другого та 
третього курсів можуть пройти навчання від 3 до 12 місяців або практику 
від 2 до 12 місяців на підприємстві або в іншій організації за кордоном. 
Ці види мобільності відбуваються в рамках проектів мобільності, 
заснованих на угодах між ЗВО студентів та установами / організаціями за 
кордоном. Мобільність для студентів також може реалізовуватися в 
межах двох типів проектів – Strategic Partnerships та Capacity Building in 
Higher Education в межах програми Erasmus+. Стратегічні партнерства 
можуть включати інтенсивні програми для студентів тривалістю від 5 до 
2 місяців (літні школи) та змішану мобільність (blended mobility) як 
комбінацію фізичної мобільності (коротке перебування в іншій країні) та 
віртуальної мобільності (участь у віртуальному навчанні). Як і в Action 1, 
у програмі Capacity Building in Higher Education студенти можуть пройти 
навчання (від 3 до 12 місяців) або практику (від 2 до 12 місяців) за 
кордоном (EURYDICE, 2018). 

Центральноєвропейська програма обміну (CEEPUS) є першою 
програмою багатостороннього співробітництва в галузі освіти в Європі, 
заснованою на основі міжнародної багатосторонньої угоди. Польська 
Республіка бере участь у програмі з 1994 року. Програма головним 
чином підтримує створення міжвузівських мереж, де партнери з 
принаймні трьох країн впроваджують спільні програми; пропонує 
стипендії студентам та викладачам на основі принципу, згідно якого 
кожна країна повинна фінансувати принаймні 100 стипендій для 
внутрішньої мобільності протягом кожного навчального року. Стипендії 
надаються на короткі навчальні візити, семестрові періоди навчання та 
практичні заняття. Підтримка також передбачена для навчальних 
семінарів, мовних курсів та спеціалізованих курсів (EURYDICE, 2018). 

В рамках Fulbright Programme Польсько-Американська Комісія 
Програми пропонує стипендії для навчання та науково-дослідної роботи, 
які фінансуються Міністерством науки та вищої освіти Польщі та 
Державним департаментом США. Стипендіями нагороджуються, серед 
іншого, випускники польських ЗВО, які планують або були зараховані на 
перший курс магістратури / докторантури в американських навчальних 
закладах (від 9 до 10 місяців). Аспіранти готують свої докторські 
дисертації у польських ЗВО або дослідницьких установах для 
проведення дослідницького проекту в американському навчальному 
закладі (від 6 до 9 місяців); для громадян США можливі аспірантури або 
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дослідження у польських ЗВО або наукових установах (від 9 до 
10 місяців). 

Польська Республіка підтримує кілька державних стипендіальних 
програм для студентів Східного партнерства та пострадянських країн. 
Вони включають, наприклад, Стипендіальну програму Константи 
Каліновського (Konstanty Kalinowski Scholarship Programme), Програму 
для фахівців східних студій, стипендіальну програму Стефана Банаха для 
студентів другого та третього курсів (Stefan Banach Scholarship 
Programme for second- and third-cycle studies) (EURYDICE, 2018). 

В Словацькій Республіці найважливішим інструментом для 
сприяння мобільності є програма Erasmus+ (SK), яка є правонаступником 
програми Lifelong Learning Programme – Програми навчання впродовж 
життя (2007 – 2013 роки). Окрім неї працює також National Scholarship 
Programme, яка фінансується Міністерством освіти, науки, досліджень та 
спорту Словацької Республіки і надає: 1) стипендії для студентів та 
аспірантів в словацьких ЗВО для покриття витрат на проживання 
впродовж другого рівня вищої освіти (ступінь магістра / докторантура), а 
також навчання або дослідження протягом докторських студій в 
обраному іноземному ЗВО; 2) підтримку мобільності іноземних 
студентів, аспірантів, викладачів, дослідників для перебування в 
словацьких ЗВО та дослідницьких організаціях; 3) гранти на проїзд, 
пов’язаний з плановим дослідженням, перебування за кордоном для 
студентів та аспірантів, викладачів, науковців та артистів Словацької 
академії наук (EURYDICE, 2018). 

Мобільність також підтримується стипендіальними програмами 
Міжнародного Вишеградського фонду у співпраці з національними 
міністерствами освіти країн V4. Стипендії призначені для студентів та 
молодих вчених, а також для студентів, які вже навчалися щонайменше 
чотири терміни у ЗВО під час подання заявки на стипендію. Програма 
CEEPUS надає стипендії для: мобільності студентів, аспірантів та 
викладачів, навчання студентів та аспірантів (від 3 до 10 місяців), 
короткострокових перебувань студентів та аспірантів у зв’язку з 
написанням дипломної роботи або дисертації (1 – 2 місяці), читання 
лекцій та проведення досліджень для викладачів (1 місяць). Scholarship 
programme EEA Slovakia – Mobility project between higher education 
institutions зосереджена на підтримці міжнародної мобільності студентів, 
аспірантів та наукових співробітників ЗВО Словаччини та країн-донорів 
(Норвегія, Ісландія, Ліхтенштейн), які є членами Erasmus Charter вищої 
освіти (ECHE). Програма передбачає: довгострокову мобільність 
студентів та аспірантів, яка триває від 3 до 12 місяців протягом 
принаймні одного повного семестру; мобільність академічного 
персоналу, яка дозволяє науковцям викладати протягом короткого 
проміжку часу у ЗВО країн-партнерів (від 3 до 6 тижнів). Action Austria – 
Slovakia – двостороння програма підтримки співпраці між Австрією та 
Словаччиною у галузі вищої освіти, науки та досліджень, яка 
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фінансується Міністерством освіти, науки, досліджень та спорту 
Словацької Республіки та Федеральним міністерством науки, досліджень 
та економіки Австрійської Республіки. Підтримка пріоритетних 
напрямків відбувається у формі індивідуальних стипендій: 1) стипендії 
студентам магістратури (1 – 3 місяці); 2) стипендії для аспірантів  
(3 – 6 місяців); 3) стипендії для аспірантів на проведення досліджень  
(3 – 6 місяців); 4) стипендії для участі у літніх мовних школах. Academic 
mobilities – стипендіальна програма, яка базується на дійсних 
двосторонніх угодах між Словацькою Республікою та іншими 
державами. На основі двосторонніх угод та прямих пропозицій від 
іноземних урядів SAIA організовує процедуру відбору стипендій у 
30 країнах, а також прийом іноземних грантодавців до національних 
ЗВО. Grant Programme for Strengthening Analytical Capacities in Public 
Administration спрямована на надання можливості роботи та досліджень 
співробітникам державних установ в іноземних провідних ЗВО з метою 
набуття актуальних навичок і подальшого підвищення якості 
формування державної політики країни. Стипендія покриває витрати на 
навчання, проживання, транспортні витрати та страхування подорожі на 
термін не більше двох академічних років, після чого аплікант 
зобов’язується повернутися і працювати в державних установах 
Словаччини протягом трьох наступних років. Програму підтримує 
Міністерство освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки 
(EURYDICE, 2018). 

Чеські національні ЗВО пропонують своїм студентам, які 
навчаються на програмах бакалавра, магістра, а також докторських 
ступенів навчання та можливість проведення досліджень в закладах 
вищої освіти за кордоном. Мобільність чеських студентів відбувається в 
межах: програм співпраці між університетами чи факультетами; 
міжнародних програм / програм професійного розвитку; відповідно до 
міжурядових або міжвідомчих угод; в межах науково-дослідних та інших 
проектів (EURYDICE, 2018). Співпраця між університетами чи 
факультетами базується на двосторонніх угодах, що укладаються для 
підтримки мобільності студентів (навчання, короткострокові навчальні 
візити, літні мовні курси). Ці мобільності можуть покриватися 
стипендіями, але не завжди. Існує можливість скористатися підтримкою 
стипендіальних фондів університету чи факультету або ресурсами 
Міністерства освіти, молоді та спорту (проекти інституційного розвитку). 

ЗВО реалізують міжнародне співробітництво в рамках таких 
програм, як Erasmus+, CEEPUS (основна увага приділяється 
багатосторонньому співробітництву між країнами Центральної та 
Східної Європи), Aktion Czech Republic – Austria (програма, спрямована 
на співробітництво в галузі науки та досліджень між Чехією та 
Австрією); грантів EEA та Норвегії. Так, в рамках програми Erasmus+ у 
2014 році 8237 студентів чеських ЗВО було відправлено за кордон, з яких 
6555 студентів було відправлено на навчання та 1682 – на практичні 
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заняття. CEEPUS в Чеській Республіці спрямована на підтримку 
регіонального співробітництва в галузі вищої освіти і має такі самі 
умови, що і у Польській та Словацькій Республіках. AKTION Czech 
Republic – Austria сприяє двосторонньому співробітництву у галузі освіти 
та науки між Чеською Республікою та Австрією. Програма надає 
стипендії для навчання та наукового перебування, а також для участі в 
літніх мовних та професійних школах. Крім того, підтримуються 
проекти, спрямовані на інституційну співпрацю між національними ЗВО. 
Три країни, що не є членами ЄС (Ісландія, Князівство Ліхтенштейн та 
Норвегія), створили гранти Європейської економічної зони (EEA), а 
Норвегія започаткувала на додачу до цього окремий грант. Ці гранти 
спрямовані також на дослідження та співпрацю у сфері вищої освіти. 
Пріоритетні сектори співпраці включають освіта та молодіжне 
підприємництво. Підтримується навчальна мобільність та мобільності 
персоналу між країнами-донорами та країнами-бенефіціарами 
(EURYDICE, 2018). 

Студентам чеських національних ЗВО доступні також можливості, 
які пропонує Міжнародний Вишеградський фонд, який, як ми зазначали 
раніше, було створено з метою сприяння розвитку співпраці та 
зміцненню зв’язків серед країн Центральної Європи. Чеські студенти 
можуть навчатися / проводити дослідження у країнах Вишеградської 
групи (Intra-Visegrad Scholarships) або в сусідній країні, яка не є членом 
групи V4 – Албанія, Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Боснія і 
Герцеговина, Грузія, Македонія, Молдова, Чорногорія, Сербія та Україна 
– на тих самих умовах, про які йшлося при розгляді мобільності цього 
типу у Польській та Словацькій Республіках. 

Чеська Республіка співпрацює з іншими країнами в галузі вищої 
освіти на основі міжнародних угод. Детальна інформація про стипендії, 
що пропонуються на основі міжнародних угод, опублікована 
Міністерством освіти, молоді та спорту через Агенцію академічної 
інформації (AIA), яка є частиною Центру Міжнародного співробітництва 
в галузі освіти. Стипендії виділяються двома способами: 1) на основі 
квот (окремі ЗВО виділяють певну кількість стипендій, кандидати 
обираються безпосередньо університетами); 2) шляхом конкуренції 
(стипендії призначені для всіх ЗВО у Чеській Республіці, АІА 
організовує процедуру відбору). Чеські університети також можуть 
використовувати Централізовані програми розвитку та ресурси 
відповідно до Інституційних програм як джерел фінансування 
мобільності студентів (EURYDICE, 2018). 

Багато іноземних візитів академічного персоналу здійснюється в 
межах програм наукової співпраці. Ці візити фінансуються за рахунок 
грантів, спрямованих на конкретні дослідницькі проекти. Основними 
грантодавцями в Чеській Республіці є Чеський науковий фонд (GACR), 
Технологічне агентство Чеської Республіки (TACR) та окремі 
міністерства. Чеські вчені також можуть подати заявку на отримання 
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стипендій на спеціальні дослідницькі проекти від зарубіжних програм. 
При Чеській Академії наук створено Euraxess Czech Republic Service 
Centre (Сервісний Центр Чеської Республіки Euraxess) для підтримки 
мобільності дослідників. Центр є частиною Центру європейських мереж 
сервісів EURAXESS і має на меті надання інформації та послуг, 
необхідних для здійснення перебування міжнародних дослідників у 
Чеській Республіці, а також чеських дослідників за кордоном. На базі 
національних ЗВО створено також мережу регіональних пунктів 
співпраці. Проект підтримується Міністерством освіти, молоді та спорту 
в рамках програми EUPRO. Мобільність також підтримується деякими 
фондами, прикладом чого є стипендії на поїздки з метою навчання, 
викладання та науково-дослідної роботи для молодих вчених, включені 
до річних планів програм деяких чеських фондів, таких як Чеська 
літературна фундація та Фонд Йозефа, Марії та Зденека Хлавки (Josef, 
Marie and Zdeněk Hlávka Fund). 

Третій етап – результативний – передбачав вивчення 
інтенсивності показників мобільності студентів в межах досліджуваних 
країн. Зазначимо, що поступова інтеграція української системи вищої 
освіти до Болонського процесу робить можливою і так звану зовнішню 
мобільність стосовно України, коли громадяни інших держав – членів 
Європейського Союзу приїжджають на навчання до України. Будучи 
обмежені рамками нашого дослідження представимо процес зовнішньої 
мобільності громадян Польської, Чеської та Словацької Республік в 
межах досліджуваних країн.  

Таблиця 3 
Студенти – громадяни Польської Республіки за кордоном 

Країна приймаючої 
мобільності 

(Inbound Mobility) 

Рік 
2011 - 
2012 

2012 - 
2013 

2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

Україна - - - 871 689 672 
Чеська Республіка 364 346 382 363 360 - 

Словацька 
Республіка 

130 178 264 350 463 - 

(UNESCO Institute for Statistics, 2018) 
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Рис. 1. Студенти – громадяни Польської Республіки за кордоном 

 
Таблиця 4 

Студенти – громадяни Чеської Республіки за кордоном 
Країна 

приймаючої 
мобільності 

(Inbound 
Mobility) 

Рік 
2011 - 
2012 

2012 - 
2013 

2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

Україна 101 88 75 95 88 - 
Польська 

Республіка 
529 650 805 594 757 1189 

Словацька 
Республіка 

4979 4996 5502 5482 5045 - 

(UNESCO Institute for Statistics, 2018) 
 

 
Рис. 2. Студенти – громадяни Чеської Республіки за кордоном 
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Таблиця 5 
Студенти – громадяни Словацької Республіки за кордоном 

Країна приймаючої 
мобільності 

(Inbound Mobility) 

Рік 
2011 

- 2012 
2012 - 
2013 

2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

Україна 116 138 237 834 514 - 
Польська Республіка 115 100 119 136 181 516 

Чеська Республіка 24544 24819 24300 23667 22922 - 

(UNESCO Institute for Statistics, 2018) 
 

 
Рис. 3. Студенти – громадяни Словацької Республіки за кордоном 

 
Загалом в межах Європейського Союзу в окреслений нами часовий 

відрізок навчалася така кількість громадян України, Польської, Чеської, 
Словацької Республік (показник зовнішньої мобільності). 

Таблиця 6 
Зовнішня мобільність_Регіон Східної Європи 

 
Країна 

Рік 
2011 - 
2012 

2012 - 
2013 

2013 - 
2014 

2014 - 
2015 

2015 - 
2016 

2016 - 
2017 

2017 - 
2018 

Україна 21827 21275 25992 32843 50309 57913 57913 
Польська 

Республіка 
796 906 1283 2147 1994 2054 2054 

Чеська 
Республіка 

5679 5862 6462 6356 5981 6442 6442 

Словацька 
Республіка 

26928 27177 27121 26231 25111 25593 25593 

(UNESCO Institute for Statistics, 2018) 
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Рис. 4. Студенти – громадяни України, Польської, Чеської та Словацької 

Республік на навчання в країнах ЄС 
 
Підводячи підсумок, називаємо мобільність інструментом обміну та 

набуття досвіду, а також побудови реляційного капіталу. У чотирьох 
досліджуваних країнах наявна велика кількість механізмів фінансової 
підтримки мобільності як основи та компоненту процесу 
інтернаціоналізації національних систем вищої освіти країн. Статистичні 
дані свідчать про інтенсивність мобільності, тобто про зростання 
кількості учасників процесу за визначений проміжок часу. Стимулами 
для цього називаємо: 1) можливості для навчання вдома обмежені, але 
віддача від освіти вдома висока, тому студенти здобувають бажану 
освіту й повертаються додому; 2) можливості для навчання вдома є, але 
віддача від освіти нижча, ніж в країні призначення, тому студенти їдуть 
здобувати освіту за кордон з намірами там залишитись на постійне 
проживання. Перспективою подальшого дослідження вважаємо 
визначення швидкості мобільності та подальшого сукупного індексу 
мобільності для національних систем вищої освіти України, Польської, 
Чеської та Словацької Республік.  
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Мигович І. В. Мобільність як основа національної політики 

інтернаціоналізації систем вищої освіти країн Східної Європи 
Стаття присвячена дослідженню мобільності як компоненту та 

основи національної політики інтернаціоналізації систем вищої освіти 
країн Східної Європи. Інтернаціоналізація національної системи вищої 
освіти передбачає будь-яку діяльність системи вищої освіти чи закладу, 
що здійснюється з перетином національного кордону, в якій задіяні всі 
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суб’єкти освітнього процесу. Мобільність визначено як можливість 
упродовж періоду навчання вчитися один або більше семестрів у закладі 
вищої освіти іншої країни з зарахуванням дисциплін (кредитів) та 
періоду навчання та як невід’ємну складову системи вищої освіти, що 
стимулює розвиток людського потенціалу. Методика дослідження 
мобільності як компоненту та основи національної політики 
інтернаціоналізації систем вищої освіти країн Східної Європи розроблена 
з урахуванням трьох етапів – раціонального, процесуального, 
результативного, які дозволяють окреслити теоретичні засади, 
проаналізувати наявні інструменти мобільності в Україні, Польській, 
Чеській та Словацькій Республіках, на підставі статистичних даних 
встановити інтенсивність мобільності, тобто зростання кількості 
учасників процесу за визначений проміжок часу. 

Ключові слова: система вищої освіти, інтернаціоналізація, 
мобільність, інтенсивність мобільності, Східна Європа.  

 
Мигович И. В. Мобильность как основа национальной 

политики интернационализации систем высшего образования стран 
Восточной Европы 

Статья посвящена исследованию мобильности как компонента и 
основы национальной политики интернационализации систем высшего 
образования стран Восточной Европы. Интернационализация 
национальной системы высшего образования предполагает любую 
деятельность системы высшего образования или учреждения, которая 
осуществляется при условии пересечения национальной границы, в 
которой задействованы все субъекты образовательного процесса. 
Мобильность определена как возможность в течение периода обучения 
учиться один или больше семестров в учреждении высшего образования 
другой страны при условии зачисления дисциплин (кредитов) и периода 
обучения; как неотъемлемая составляющая системы высшего 
образования, которая стимулирует развитие человеческого потенциала. 
Методика исследования мобильности как компонента и основы 
национальной политики интернационализации систем высшего 
образования стран Восточной Европы разработана с учетом трех этапов – 
рационального, процессуального, результативного, которые позволяют 
определить теоретические основы, проанализировать имеющиеся 
инструменты мобильности в Украине, Польской, Чешской и Словацкой 
Республиках, на основании статистических данных установить 
интенсивнисть мобильности, иными словами, рост количества учасников 
процесса за определенный промежуток времени. 

Ключевые слова: система высшего образования, 
интернационализация, мобильность, интенсивнисть мобильности, 
Восточная Европа. 
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Myhovych I. Mobility as the Basis of National Internationalization 
Policy of the Eastern Europe Higher Education Systems  

The article is devoted to the investigation of mobility as a component 
and the basis of the national policy of internationalization of higher education 
systems in Eastern Europe. Internationalization of national higher education 
system implies any activity which is carried out at the intersection of national 
borders, ranges from traditional study abroad programs, which allow students 
to learn about other cultures, to providing access to higher education in 
countries where local institutions cannot meet the demand. Other activities 
stress upgrading the international perspectives and skills of students, 
enhancing foreign language programs, and providing cross-cultural 
understanding. Mobility has been identified as a possibility for a certain period 
to study at a higher education institution in a foreign country with an 
enrollment of subjects (credits) and periods of studies; as an integral part of 
the system of higher education which promotes the development of human 
potential. The complex of methods for the investigation of mobility as a 
component and the basis of the national policy of internationalization of higher 
education systems in Eastern Europe has been elaborated taking into account 
three stages – rational, procedural, resultative, that have allowed to outline the 
theoretical foundations, analyze existing mobility instruments in Ukraine, 
Polish, Czech and Slovak Republics, on the basis of statistical data identify the 
intensity of mobility, that is, the increase in the number of participants of the 
process within the preliminary identified timeframe.  

Key words: higher education system, internationalization, mobility, 
intensity of mobility, Eastern Europe. 
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ТВОРЧА АКТИВНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ЗВО 
 

Формування екологічної культури – дуже важлива умова існування 
людства. До певного часу вплив людини на природу згладжувався 
процесами, які відбуваються в біосфері, але в даний час людина стоїть на 
грані екологічної кризи. Різні форми і види діяльності людини, в тій чи 
іншій мірі, впливають на хід природних процесів, чинять негативний 
вплив на біосферу планети. Однією з причин такого стрімкого 
погіршення екології є культура побуту людини і її основні цінності, які 
вказують на значимість в ній тих чи інших явищ і фактів, а також наочно 
демонструють ставлення до природи. Для відновлення навколишнього 
середовища потрібні не тільки фінансові витрати, необхідно поліпшити 
екологічну політику і підвищити рівень екологічної культури населення. 
У наш час стабілізація екологічної обстановки і знаходження гармонії 
між людиною і природою залежать від самих людей. Історичний досвід 
людства вчить обережності в управлінні силами природи. 

Людині, на відміну від інших живих істот, властиво усвідомлене, 
творче та активне ставлення до природи, причому, як матеріально-
практичне, так і духовне. Потреба у людини в творчості закладена 
природою. А сама творчість виступає тією «сполучною ланкою» в 
спілкуванні людини з природою, завдяки якій можлива гармонія людини і 
природи. Творчий характер перетворення природи підвищує екологічність 
виробничих технологій і в той же час сприяє збільшенню різноманітності в 
біосфері, що дуже важливо для її стійкості. Творче перетворення природи 
не повинно бути самоціллю. При регулюванні певних морально-етичних 
норм воно буде виконувати свою позитивну соціально-екологічну функцію. 

Навчитися творчо діяти людина зможе тоді, коли вона реально буде 
поставлена в ситуацію, що вимагає від неї творчих рішень. Засвоєння 
якихось готових знань і вироблення відповідних навичок тут абсолютно 
недостатньо. Ці вимоги, що продиктовані самим життям, безпосередньо 
відносяться і до навчально-виховного процесу вищої школи. 

Підвищена увага до проблем екологічної освіти студентів 
зумовлюється наступними причинами: необхідністю розгляду 
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екологічного виховання як безперервного і систематичного процесу, 
чинного протягом усього періоду навчання; актуальністю формування 
екологічної культури в період професійного становлення особистості. 
Тому метою статті є розгляд механізмів творчої взаємодії людини з 
природою, визначення екологічної культури та виявлення педагогічних 
умов формування цієї якості особистості у студентської молоді. 

Екологічна культура не тільки впливає на збалансованість системи 
відносин «людина – суспільство – природа», але і сприяє гармонійному 
розвитку особистості, оскільки вона ґрунтується на єдності 
раціонального та емоційного, що передбачає оптимальну взаємодію 
механізмів лівопівкульного і правопівкульного мислення людини. Тому в 
процесі виховання екологічної культури необхідно поєднувати засвоєння 
природничої інформації з реалізацією образних уявлень, активізацією 
почуттів, переживань, настроїв, прагнень, мотивів. 

Екологічна культура багато в чому визначає світогляд людини, 
духовно-моральні, естетичні, ціннісні орієнтири, її готовність до 
творчого впливу на довкілля. Вона базується на чотирьох 
взаємопов’язаних елементах: пізнавальному, емоційно-ціннісному, 
поведінковому, діяльнісному (Пустовит, Вороніна, Руденко, 1997). При 
цьому природознавство, етика, естетика виступають в екологічній 
культурі в нерозривній взаємодії, що дозволяє виховувати у людей 
морально-естетичне ставлення до природи. 

Можливі шляхи духовної взаємодії людини і природи, необхідність 
екологічної освіти кожної людини, роль екологічної культури в процесі 
формування духовної культури особистості і суспільства представлені в 
роботах Н. Бібик, С. Бородавкіна, А. Букіна, О. Вербицького, Е. Гірусова, 
О. Захлєбного, І. Звєрева, В. Ільченко, О. Плахотнік, І. Суравегіної, 
Г. Тарасенко, М. Тарасенка, Г. Ткачук, М. Хилька, В. Червонецького і ін. 
Проте, зміни, що відбуваються в природному середовищі, впливають і на 
саму людину, на її ставлення до довкілля, на її екологічні орієнтири, 
світосприйняття, в цілому, рівень екологічної культури. 

Екологічна трансформація свідомості особистості і суспільства 
повинна йти від придбання екологічної грамотності до засвоєння 
екологічної культури. Сучасна екологічна освіта і виховання орієнтовані на 
створення системи безперервної екологічної освіти, сутність якої полягає в 
її основних цілях: розвиток екологічної свідомості і мислення, екологічної 
культури особистості і суспільства, відповідального ставлення кожної 
людини до природи. У процесі екологічного виховання людина повинна 
оволодіти системою суспільно важливих цінностей, що визначають її 
поведінку і діяльність по відношенню до навколишнього світу. 

Екологічна культура, по О. Вербицькому, виступає як «сукупність 
досвіду взаємодії людей з природою, яка забезпечує виживання і 
розвиток людини, виражена у вигляді теоретичних знань і способів 
практичних дій у природі і суспільстві, моральних норм, цінностей і 
культурних традицій» (Вербицький, 1997, с. 33). 
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А. Захлєбний, І. Суравегіна трактують поняття «екологічна культура», 
як така, що проявляється у відповідальному ставленні до природи як 
загальної умови і передумови матеріальної праці, природного середовища 
життєдіяльності людини. Інший аспект відображає ставлення до власних 
природних даних, свого організму, який включений в систему екологічних 
взаємодій. І, нарешті, найважливіший компонент екологічної культури – 
ставлення людей до діяльності, пов’язаної з вивченням і охороною 
навколишнього природного середовища (Захлєбний, Суравегіна, 1985). 

М. Тарасенко вважає, що «екологічна культура включає певний 
«зріз» суспільно виробленого способу самореалізації людини в природі, 
культурні традиції, життєвий досвід, моральні почуття і моральну оцінку 
ставлення людини до навколишнього середовища» (Тарасенко, 1985, 
с. 232). М. Реймерс визначив екологічну культуру як сукупність знань, 
умінь, соціальних та інженерних норм, керуючись якими людина 
усвідомлює себе (і відповідним чином діє) як частина природного 
середовища і як суб’єкт, відповідальний перед собою, нинішнім і 
наступними поколіннями людей за її збереження (Реймерс, 1992). 
М. Хилько характеризує екологічну культуру особистості як складову 
частину екологічної політики, що реалізується в трьох аспектах: 
соціально-політичному, науково-технологічному (техніко-
економічному), духовно-педагогічному (Хилько, 2006). На думку 
С. Бородавкіна, розвиваючи екологічну культуру, доцільно враховувати 
як усталені норми поведінки, так і спиратися на внутрішній контроль 
самої особистості: відповідальність, совість, борг і т.д. (Бородавкін, 
1988). А. Букін в екологічну культуру особистості включає наступні 
компоненти: оволодіння людиною науковими знаннями, засвоєння норм 
поведінки, розвиток морально-естетичних почуттів у спілкуванні з 
природою, охорону навколишнього середовища (Букін, 1991). Екологічна 
культура, на думку І. Звєрева, передбачає наявність у людини твердих 
знань, переконань, готовність до діяльності, а також її практичні дії, які 
узгоджені з вимогами дбайливого ставлення до природи (Звєрев, 1983). 
Н. Гнілуша основними компонентами екологічної культури вважає 
екологічну свідомість, екологічні переконання, екологічний світогляд, 
готовність до екологічної діяльності, відповідальне ставлення до 
навколишнього середовища (Гнілуша, 1999). Екологічна культура, 
звернена до двох світів – природного довкілля і внутрішнього світу 
людини, структурними елементами якої є сукупність знань, норм, 
стереотипів та правил поведінки людини в оточуючому її природному 
світі (Дубовий, Дубовий, 2016, с. 56). 

Виходячи з вищевикладеного, ми під екологічною культурою 
розуміємо інтегративну якість особистості, що втілює духовно-моральні 
цінності і визначальні екологічно-моральні вчинки, спрямовані на 
збереження життя у всіх його проявах і на створення краси природного 
середовища. При цьому екологічна культура майбутнього фахівця 
характеризується не тільки оволодінням технічними, науково-
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економічними знаннями, вміннями, навичками, а й естетичним ставленням 
до природи, розвитком емоційно-чуттєвої сфери людини, вихованням її 
естетичних потреб та інтересів, проявом творчої діяльності. 

Впровадження нових методичних прийомів навчання і виховання 
студентів передбачає використання таких форм і методів роботи, які 
впливають на екологічне становлення особистості, розвивають її 
самопізнання і самоконтроль. Проведене нами дослідження показало, що 
найбільша ефективність у формуванні екологічної культури досягається за 
допомогою застосування різних прийомів педагогічного впливу, що 
включають використання спеціальних питань, екоігр, установок, 
аутотренінгів, ситуацій, які забезпечують дотримання етичних норм 
поведінки і розвиваючих «екологічну совість», завдань, заснованих на 
зіставленні художніх об’єктів і реальної природи, проблем творчого 
характеру і т.д. Поєднання різних форм роботи, при тісній співпраці 
студентів і викладачів сприяють формуванню екологічної культури 
майбутніх фахівців. При організації процесу формування екологічної 
культури студентів необхідно дотримуватися наступних педагогічних умов: 

 реалізації мультидисциплінарного підходу в організації 
екологічної освіти студентської молоді. При цьому під 
мультидисциплінарним підходом розуміється екологізація більшості 
існуючих навчальних предметів; 

 використання творів мистецтва поряд з організацією 
безпосереднього сприйняття майбутніми фахівцями природних об’єктів; 

 здійснення на морально-естетичному рівні занурення в світ 
природи, переживання її художнього образу; 

 використання творів мистецтва як засобу «естетичного діалогу» 
з об’єктами природи. 

Необхідно, щоб курс екологічної безпеки сталого розвитку став 
обов’язковим компонентом вищої освіти незалежно від профілю ЗВО і 
спеціальності випускника. Базовою умовою розвитку всіх форм освітніх 
установ слід вважати збереження і підтримку державної системи екологічної 
освіти та досліджень в області екологічної безпеки та сталого розвитку. 

Представлене дослідження проблеми формування екологічної 
культури студентів допоможуть у пошуку нових, ефективних шляхів 
удосконалення екологічної освіти вищої школи, у створенні сучасних 
технологій навчання, прогнозуванні результатів екологічного виховання. 

Отже, на сучасному етапі оновлення освіти вищої школи розвиток 
екологічної культури студентів, майбутніх фахівців, повинен розглядатися 
в якості складової частини, необхідної для їхньої подальшої успішної 
життєвої самореалізації, підвищення затребуваності в суспільстві, для 
здійснення нового способу життя, який перебував би в гармонії з 
природою. Перспективними напрямками для подальшого вивчення могли 
б стати взаємозв’язок різних навчальних предметів у формуванні 
екологічної культури студентів і дослідження емоційних переживань 
майбутніх фахівців в процесі розвитку їхньої екологічної культури. 
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Павленко І. Г. Творча активність у формуванні екологічної 

культури студентів ЗВО 
У статті розглядається механізм розвитку творчої активності 

студентської молоді, виявлені педагогічні умови формування її 
екологічної культури. Людині притаманне свідоме, творчо активне 
ставлення до природи, як матеріально-практичне, так і духовне. 
Екологічна культура багато в чому визначає сприйняття людини, її 
готовність до творчого впливу на довкілля. 

Навчитися творчо діяти людина зможе тоді, коли вона реально буде 
поставлена в ситуацію, що вимагає від неї творчих рішень. Засвоєння 
якихось готових знань і вироблення відповідних навичок тут абсолютно 
недостатньо. Ці вимоги, що продиктовані самим життям, безпосередньо 
відносяться і до навчально-виховного процесу вищої школи. 

Підвищена увага до проблем екологічної освіти студентів 
зумовлюється наступними причинами: необхідністю розгляду 
екологічного виховання як безперервного і систематичного процесу, 
чинного протягом усього періоду навчання, актуальністю формування 
екологічної культури в період професійного становлення особистості. 

Ключеві слова: екологічна культура, творчість, екологічна 
свідомість, екологічне виховання, екологічна освіта.  

 
Павленко И. Г. Творческая активность в формировании 

экологической культуры студентов ВУЗов  
В данной статье рассматривается механизм развития творческой 

активности студенческой молодежи, выявлены педагогические условия 
формирования ее экологической культуры. Человеку свойственно 
осознанное, творчески активное отношение к природе, причем как 
материально-практическое, так и духовное. Экологическая культура во 
многом определяет мировоззрение человека, духовно-нравственные, 
эстетические, ценностные ориентиры, его готовность к творческому 
созиданию. 

Научиться творчески действовать человек сможет тогда, когда он 
реально будет поставлен в ситуацию, требующую от него творческих 
решений. Усвоения каких-то готовых знаний и выработки 
соответствующих навыков здесь совершенно недостаточно. Эти 
требования, предъявляемые жизнью, непосредственно относятся и к 
учебно-воспитательному процессу высшей школы. 
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Повышенное внимание к проблемам экологического образования 
студентов обусловлено следующими причинами: необходимостью 
рассмотрения экологического воспитания как непрерывного и 
систематического процесса, действующего в течение всего периода 
обучения, актуальностью формирования экологической культуры в 
период профессионального становления личности.  

Ключевые слова: экологическая культура, творчество, экологическое 
сознание, экологическое воспитание, экологическое образование. 

 
Pavlenko I. Creative Activity in the Formation of Higher Education 

Students' Ecological Culture 
The article deals with the important pedagogical problem as young person 

creative activity; the development of efficient mechanism of this process and 
proper pedagogical conditions for successful formation of students’ ecological 
culture are revealed as well. A human is characterized by a conscious, active 
and creative attitude to nature that is covered both materialistic and spiritual 
areas. Ecological culture determines a person’s spiritual outlook, way of 
thinking, aesthetic values and orientations, individual readiness for creation of 
cultural and ecological wealth as well as a more secure world. 

A person can learn how to act creatively when the situation requires their 
creative decisions. Creativity is an activity that actively engage person's 
imagination across all domains - cognitive, communicative, social, emotional, and 
physical. It is obvious that the assimilation of some knowledge and the 
development of appropriate skills are completely insufficient. These requirements 
of life are directly related to the educational process of higher education.  

High priority to the problems of students’ ecological education is due to 
the following reasons: the need to consider ecological education as a 
continuous and systematic process that operates during the entire period of 
training, the relevance of the formation of ecological culture in the period of 
the professional development of a personality. 

Our study showed that the greatest efficiency in the formation of 
ecological culture is achieved through the practicing of various pedagogical 
influence methods that are including the use of special questions, eco-games, 
auto-trainings, problem situations ensuring compliance with ethical standards 
of behavior and developing “environmental conscience” as well as other 
different types of creative tasks. The combination of various forms of work 
with the close students–educators cooperation makes a positive effect on 
formation of the ecological culture of future specialists. 

Key words: ecological culture, creativity, ecological awareness, 
ecological education, ecological education. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АФЕКТИВНО-ЧУТТЄВОГО КОМПОНЕНТУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
 
Професійна підготовка майбутніх фахівців сьогодні визначається 

потребами оцінювання рівня її ефективності за різними показниками, що 
входять до структури професійної компетентності як основного 
очікуваного результату. Професійна компетентність як результат 
процесу професійної підготовки майбутніх фахівців є визначальною 
категорією більшості сучасних досліджень із педагогіки, заснованих на 
компетентнісному підході в освіті. У освітньо-професійних програмах 
підготовки майбутніх соціальних педагогів окремий розділ документу 
представлено у вигляді переліку компетентностей випускників, у яких 
точкою відліку слугує поняття інтегральної компетентності як здатності 
розв’язувати складні задачі й проблеми у професійній діяльності або у 
процесі фахового навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 
Водночас, формулювання результатів професійного навчання через 
поняття «компетентність» викликає труднощі у зв’язку зі складністю 
його кількісного оцінювання, що вимагає від дослідників пошуку 
діагностичного інструментарію, який дозволить оцінити 
результативність навчально-виховного процесу вищої школи. 

Аналіз літератури з проблеми формування й моніторингу 
професійної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери 
свідчить про зосередження уваги дослідників на когнітивному та 
діяльнісному компонентах професійної компетентності. Це, з одного 
боку, може відображати усталений підхід до вивчення результатів 
професійного навчання у знаннях, уміннях, навичках і компетентностях 
як здатностях до професійної діяльності. Водночас, поза увагою 
дослідників освіти залишаються почуття та емоційні ставлення студентів 
як до процесу професійної підготовки, так і до її результатів.  

Тому завданнями нашої статті є: охарактеризувати основні 
тенденції формування афективно-чуттєвого компоненту професійної 
підготовки майбутніх соціальних педагогів; охарактеризувати наявний 
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стан почуттів і ставлень студентів до формальної і неформальної освіти 
як вихідних умов їх подальшої професійної самореалізації.  

Афективно-чуттєвий критерій дослідження відображає суб’єктивні 
психологічні стани, що супроводжують студентів у процесі навчання (як 
формального, так і неформального) і визначають рівень емоційної 
залученості молоді. При виділенні афективно-чуттєвого компоненту ми 
послуговувалися філософськими уявленнями про рівні свідомості, де 
базовим і найбільш давнім уважається чуттєво-афективний пласт, до 
якого належать: відчуття, сприйняття, уявлення (Поцюрко, 2014). 

Афективно-чуттєвий компонент професійної компетентності 
майбутніх фахівців соціальної сфери характеризує емоційний стан і 
ставлення студентів до організації навчально-виховного процесу у вищій 
школі. Для його вивчення ми застосовували авторську анкету 
компаративного аналізу ставлення молоді до організації, змісту, 
результатів формальної і неформальної освіти. Анкета складається із 
двох блоків запитань  відкритих, спрямованих на визначення якісних 
показників афективно-чуттєвого ставлення досліджуваних і закритих, 
скерованих на кількісну оцінку різних факторів соціально-
психологічного середовища процесу професійної підготовки.  

Якісний аналіз результатів відкритого опитування студентів дає 
змогу нам сформулювати такі тенденції: 

1. У більшості студентів превалює спрощене, стереотипізоване 
розуміння неформальної освіти як позааудиторної діяльності людини, 
спрямованої на проведення вільного часу.  

2. Основними труднощами у процесі професійної підготовки 
студенти вважають застарілість і непотрібність окремих предметів і тем; 
відсутність новітньої літератури з навчальних дисциплін; «скучність» 
навчально-виховної діяльності; неможливість конструктивної взаємодії з 
викладачами; відірваність навчання від життя, нестачу часу, незадовільні 
умови навчання. Щодо труднощів неформальної освіти, то студенти 
відзначили як перепони участі її вартість, необхідність іншомовної 
підготовки, нестачу часу, вимушений характер участі. Загалом, описані 
молоддю на констатувальному етапі експерименту труднощі виглядають 
як виправдання за невключеність у формальний і неформальний освітній 
процеси, спрямованістю на забезпечення інших сфер життя (пошук 
роботи, побудова спілкування і т.д.), відсутність інтересу до 
професійного самовдосконалення.  

3. Серед чинників, які найбільше подобаються у процесі навчання, 
студенти зазначають можливість спілкування з цікавими людьми, 
можливість дізнатися нове, можливість дискутувати на заняттях. Тобто, 
важливою потребою студентського віку є створення умов для обговорення 
актуальних проблем, висловлювання власної думки, пошуку цікавих рішень 
через дискусії. Натомість, найбільш неприємними факторами навчання 
студенти визначають неповагу з боку викладачів, незрозумілі вимоги щодо 
виконання навчальних завдань, брак творчості та спілкування.  
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4. Найбільш позивним досвідом участі молоддю відзначено: участь у 
окремих навчальних заходах, які вимагали роботи у мікрогрупах та прояв 
себе; екскурсії до організацій й установ соціальної сфери; можливість бути 
причетними до соціальних заходів і проектів загальноміського або 
загальноукраїнського значення. Тобто, важливими мотиваторами 
навчальної діяльності студентів є можливість проявити себе у ситуації 
успіху, визнання власної значимості та потрібності, вільність комунікацій, 
доступ до реальних ситуацій майбутньої професійної діяльності. 
Уважаємо за важливе врахування цих чинників у організації неформальної 
освіти студентів через забезпечення ситуації успіху у професії та 
розширення кола спілкування молоді із колегами та клієнтами.  

5. Найбільш негативний досвід навчання студенти описують як 
ситуації обмеження доступу до певних ресурсів або рішень, 
неспроможність донести свою думку або міжособистісне виключення із 
колективних заходів. Тобто, ситуація соціальних та міжособистісної 
стратифікації, виключення, дискримінації демотивує молодь до участі у 
навчальному процесі, включає захисні реакції опору чи байдужості. 
Важливою є робота усього науково-педагогічного колективу, оскільки 
навіть одиничні випадки можуть призвести до виключення молоді.  

Результати кількісного аналізу даних подано нами у табл. 1.  
Таблиця 1. 

Емоційне ставлення досліджуваних до процесу навчання 

№ 
Характер 
прояву  

Експериментальна група Контрольна група 
Формальна 

освіта 
Неформальна 

освіта 
Формальна 

освіта 
Неформальна 

освіта 
а.в. % а.в. % а.в. % а.в. % 

1 Ставлення до організації навчання  
1.1 Негативний  23 14,6 28 17,7 24 14,2 26 15,4 
1.2 Нейтральний 

із тенденцією 
до 
негативного 

49 31,0 46 29,1 54 32,0 59 34,9 

1.3 Нейтральний 
із тенденцією 
до 
позитивного  

57 36,1 56 35,4 62 36,7 65 38,5 

1.4 Позитивний   29 18,4 28 17,7 29 17,2 19 11,2 
Всього  158 100 158 100 169 100 169 100 
2 Ставлення до змісту навчання  
1.1 Негативний  19 12,0 25 15,8 23 13,6 25 14,8 
1.2 Нейтральний 

із тенденцією 
до 
негативного 

48 30,4 48 30,4 51 30,2 57 33,7 

1.3 Нейтральний 
із тенденцією 
до 
позитивного  

63 39,9 57 36,1 65 38,5 68 40,2 
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№ 
Характер 
прояву  

Експериментальна група Контрольна група 
Формальна 

освіта 
Неформальна 

освіта 
Формальна 

освіта 
Неформальна 

освіта 
а.в. % а.в. % а.в. % а.в. % 

1.4 Позитивний   28 17,7 28 17,7 30 17,8 19 11,2 
Всього  158 100 158 100 169 100 169 100 
3 Задоволеність результатами навчання  
3.1 Негативний  21 13,3 22 13,9 23 13,6 21 12,4 
3.2 Нейтральний 

із тенденцією 
до 
негативного 

52 32,9 51 32,3 54 32,0 53 31,4 

3.3 Нейтральний 
із тенденцією 
до 
позитивного  

67 42,4 64 40,5 74 43,8 69 40,8 

3.4 Позитивний 18 11,4 21 13,3 18 10,7 26 15,4 
Всього  158 100 158 100 169 100 169 100 

 
Щодо кількісних результатів діагностики, то аналіз даних 

здійснювався нами за трьома шкалами: ставлення до організації 
навчання, до його змісту та результатів.  

Ставлення до організації навчання визначає задоволеність 
студентами умовами та організаційними формами освітнього процесу. 
Висока кількість респондентів означила своє ставлення до організації 
навчання як негативне. Так, 14% досліджуваних обох груп незадоволені 
умовами організації навчання у формальній освітній системі. У 
неформальній освіті цей показник дещо вищий, негативне ставлення до 
зовнішніх умов навчання означили 17,7% досліджуваних 
експериментальної і 15,4% учасників контрольної груп. 

Цікаво, що характер розподілу відповідей опитуваних за оцінкою 
організації навчання є симетричним. Тобто, кількість позитивно 
налаштованих на зовнішні умови організації навчання наближається до 
кількості негативно налаштованих; те саме простежується у кількісних 
даних нейтральної позиції. Ми пояснюємо це різними вимогами та 
установками молоді щодо того, як має бути організований навчальний 
процес, відсутністю досвіду щодо варіативності форм навчання, 
несформованістю суджень та рефлексій організаційних засад навчання як 
зовнішніх і адміністративних, які не є підвладними студентському впливу.  

Ставлення опитуваних до змісту навчання демонструє 
задоволеність молоді навчальними дисциплінами, темами, які виносяться 
на розгляд, навчальними завданнями та методами  тобто усім, що 
відображає внутрішню, змістовну сторону професійної підготовки. 
Емпіричні дані за цією шкалою наближені до оцінки ставлення до 
зовнішньої організації навчального процесу: 12-14% досліджуваних не 
задоволені змістом навчання у вищій школі; приблизно 30% 
респондентів швидше не задоволені, аніж задоволені; до 40% опитаних є 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (324), 2019  
 

 

243

швидше задоволеними, аніж ні; високо оцінюють зміст навчання близько 
17% майбутніх соціальних педагогів.  

Варто відзначити, що ставлення до формальної і неформальної 
освіти мало відрізняється за рівнями та характером. Ми пояснюємо це 
відсутністю досвіду участі молоді у організованих формах 
неформального навчання, що відображається у неможливості порівняння 
переваг та недоліків різних організаційних форм.  

Задоволеність результатами навчання відображає емоційне 
ставлення молоді до формальних і неформальних результатів освітнього 
процесу. Більше 13% опитуваних обох груп негативно ставляться до 
результатів навчання. Це підтверджує дані дослідження ціннісно-
мотиваційного критерію, тобто відсутність сформованої мотивації до 
формування професійної компетентності. За результатами опитування, 
лише кожний 10-й студент позитивно ставиться до результатів навчання.  

Узагальнені дані оцінки емоційного ставлення молоді до навчання 
представлено у табл. 2.  

Таблиця 2. 
Діагностика афективно-чуттєвого компоненту професійної 

компетентності майбутніх соціальних педагогів 

№ Рівні  
Експериментальна група Контрольна група  

а.в. % а.в. % 
1 Незадовільний 23 14,6 24 14,2 
2 Достатній 49 31,0 55 32,5 
3 Середній 61 38,6 67 39,6 
4 Високий 25 15,8 23 13,6 
Всього  158 100 169 100 

 
Афективно-чуттєвий критерій діагностує емоційне ставлення 

молоді до навчального процесу, їх задоволеність соціально-
психологічним кліматом навчання та його результатами, він частково 
відображає рефлексивній компонент організації процесу професійної 
підготовки. Одержані результати діагностики свідчать, що лише 15,8% 
опитаних експериментальної групи та 13,6% респондентів контрольної 
групи високо оцінюють своє ставлення до процесу навчання. 38,6% 
досліджуваних експериментальної групи та 39,6% учасників контрольної 
групи ставляться до процесу навчання позитивно, але відзначаючи його 
певні недоліки у організації, змісті, результатах.  

Натомість, майже половина учасників експерименту (44,6% у 
експериментальній групі та 46,7% у контрольній) є незадоволеними 
своїм емоційним станом у процесі навчання, вони оцінюють емоційну 
атмосферу навчання як несприятливу.  

Емоції, почуття та стани афекту відображають перебіг і характер 
протікання психічних процесів, їх вплив на довільність пам’яті, 
мислення, уваги, уяви є доведеним. Тобто, не достатнє врахування 
емоційного ставлення молоді до організації процесу навчання виключає 
можливість забезпечення повноцінної пізнавальної діяльності молоді, що 
може негативно відображатися як на процесі, так і на результатах 
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професійної підготовки. Відповідно, важливим завданням вищої школи 
сьогодні є створити комфортні умови навчання молоді, які дозволять 
розвивати емоційно-чуттєву сферу та позитивне ставлення до навчання 
та майбутньої професійної діяльності. Тому перспективами подальших 
розвідок уважаємо необхідність впровадження у процес професійної 
підготовки майбутніх фахівців методів і форм навчання, спрямованих на 
покращення афективно-чуттєвого ставлення студентів, та 
експериментальна перевірка їх ефективності. 
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Павлик Н. П. Дослідження афективно-чуттєвого компоненту 

професійної підготовки майбутніх фахівців 
Стаття присвячена діагностиці афективно-чуттєвого компоненту 

професійної компетентності майбутніх фахівців, який відображає 
суб’єктивні  психологічні стани, що супроводжують студентів у процесі 
навчання (як формального, так і неформального) і визначають рівень 
емоційної залученості молоді. Завданнями статті визначено: 
характеристику основних тенденцій формування афективно-чуттєвого 
компоненту професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів; 
дослідження наявного стану почуттів і ставлень студентів до формальної 
і неформальної освіти як вихідних умов їх подальшої професійної 
самореалізації. Діагностика здійснювалася за допомогою авторської 
анкети компаративного аналізу ставлення молоді до організації, змісту, 
результатів формальної і неформальної освіти. Сформульовано висновок 
про необхідність створення комфортних умов професійної підготовки 
молоді, які дозволять розвивати емоційно-чуттєву сферу та позитивне 
ставлення до навчання та майбутньої професійної діяльності. 

Ключові слова: професійна підготовка, професійна компетентність, 
майбутні фахівці, емоції, почуття, ставлення.  

 
Павлик Н. П. Исследование аффективно-чувственного компонента 

профессиональной подготовки будущих социальных педагогов 
Статья посвящена диагностике аффективно-чувственного 

компонента профессиональной подготовки будущих специалистов, 
который отражает субъективные психологические состояния, 
сопровождающие студентов в процессе обучения (как формального, так 
и неформального) и определяют уровень эмоциональной включенности 
молодежи. Задачами статьи определено: характеристику основных 
тенденций формирования аффективно-чувственного компонента 
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профессиональной подготовки будущих социальных педагогов; 
исследование актуального состояния чувств и отношений студентов к 
формальному и неформальному образованию как исходных условий их 
дальнейшей профессиональной самореализации. Диагностика 
осуществлялась при помощи авторской анкеты компаративного анализа 
отношения молодежи к организации, содержанию, результатам 
формального и неформального образования. Сформулирован вывод о 
необходимости создания комфортных условий профессиональной 
подготовки молодежи, которые позволят развивать эмоционально-
чувственную сферу и позитивное отношение у обучению и будущей 
профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональная 
компетентность, будущие специалисты, эмоции, чувства, отношения.  

 
Pavlyk N. Investigation of the Affective and Sensitive Component of 

Future Specialists’ Professional Training 
The article is devoted to the diagnostics of the affective and sensitive 

component of future specialists’ professional competence, which reflects the 
subjective psychological states that accompany students in the process of learning 
(both formal and informal) and determine the level of emotional involvement of 
young people. The objectives of the article are as follows: the description of the 
main tendencies of the formation affective and sensitive component of the future 
social educators’ training; the study of students’ existing state of feelings and 
attitudes to formal and informal education as the starting conditions for their 
further professional self-realization. The diagnosis was carried out using the 
author's questionnaire for a comparative analysis of the young people’ attitude 
towards the organization, content, results of formal and informal education. 

It is established that the main difficulties in the process of training students 
consider the obsolete and uselessness of some subjects and topics; lack of modern 
literature on educational disciplines; "Boring" of educational activity; 
impossibility of constructive interaction with teachers; separation of learning from 
life, lack of time, unsatisfactory learning conditions. Among the factors that 
students like the most in the learning process, they point out the opportunity to 
communicate with interesting people, the opportunity to learn new, and the 
opportunity to discuss on the lessons. Almost half of the participants of the 
experiment (45.65%) are dissatisfied with their emotional state in the process of 
learning; they estimate the atmosphere of learning as unfavorable. The conclusion 
is formulated on the need to create comfortable conditions for the professional 
training of young people, which will allow developing the emotional and sensitive 
sphere and positive attitude to learning and to future professional activities. 

Key words: professional training, professional competence, future 
specialists, emotions, feelings, attitude. 
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ  

В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 
 
У сучасних умовах важливо не лише мати професію, а й бути 

готовими до вдосконалення своїх навичок, бути орієнтованим на 
постійне самовдосконалення. Суспільний інтерес до проблеми розвитку 
професійної мобільності педагога зростає у зв’язку із модернізацію 
освіти, підготовці висококваліфікованих та конкурентоспроможних 
фахівців, здатних продуктивно здійснювати професійну діяльність. В 
умовах швидкої зміни змісту професійної діяльності, швидкого 
оновлення наявних знань виникає необхідність розвитку професійної 
мобільності фахівців у системи післядипломної освіти задля оволодіння 
новими навичками та вміннями, здатності оперативно орієнтуватися в 
професійному та соціальному середовищі. 

Розвиток професійної мобільності досліджували такі науковці, як 
В. Андрущенко, Т. Голубенко, Т. Гордєєв, В. Гринько, Н. Грицькова, 
Ю. Гуров, Є. Іванченко, Б. Ігошев, О. Кіпіна, Ю. Клименко, 
Н. Кожемякіна, Н. Мерзлякова, Л. Меркулова, Е. Нікітіна, Л. Пілецка, 
Р. Пріма, Н. Сидорова, С. Сисоєва, Л. Сушенцева, І. Хом’юк, Л. Хоружа, 
І. Шпекторенко, Н. Чернуха, В. Юрченко, О. Яненко та інші. 

Велика кількість наукових праць свідчить про зацікавленість 
науковців щодо процесу формування та розвитку професійної 
мобільності фахівців саме тому, що вітчизняна система освіти повинна 
забезпечувати підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації 
фахівців, які здатні об’єктивно сприймати мінливе навколишнє 
середовище та успішно до нього адаптуватись. 

Поняття «професійна мобільність» як наукова категорія, має 
мультидисциплінарний характер, вивчається у взаємозв’язку декількох 
наук (філософії, соціології, економіці, психології та педагогіці), де 
розглядається той чи інший її аспект. У філософському напрямку 
професійну мобільність розглядають як рух людей (індивідів), груп у 
межах соціальної структури суспільства між класами, групами, верствами, 
категоріями. В соціологічному аспекті під професійною мобільністю 
розуміють соціальні переміщення людей у напрямку визначення їх 
суспільних позицій, які характеризуються або більш високим (соціальне 
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піднесення), або більш низьким (соціальна деградація) рівнем доходів, 
престижу та інше. Психологічний напрямок професійної мобільності 
передбачає наявність адаптивно важливих особистісних якостей, тобто 
мотивів, основна увага приділяється внутрішньо-мотиваційним та 
інтелектуально-вольовим компонентам особистості. В економічному 
ракурсі професійна мобільність розглядається як рух робочої сили, тобто 
здатність і готовність фахівця змінювати місце роботи, регіон чи сферу 
діяльності. Дослідження «професійної мобільності» педагогічною наукою 
доводить існування різних підходів щодо трактування поняття 
професійної мобільності, розрізняючи формування професійної 
мобільності майбутніх спеціалістів у процесі їх навчання у ВНЗ та 
розвиток професійної мобільності фахівців. 

Ми згодні з думкою науковців (О. Акулов, Л. Горюнова, 
Л. Меркулова, Л. Сушенцева), які розглядають професійну мобільність 
як інтегративну якість особистості, необхідну для здійснення 
професійної діяльності.  

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 (Пілецька Л.С., 2013, с. 207). 

Як зазначає Л. Сушенцева, професійна мобільність виявляється на 
різних рівнях – на рівні особистісних якостей (комунікативність, 
самостійність, критичність мислення, здатність до самопізнання і 
саморозвитку та ін.); на рівні характеристик діяльності (цілевизначення, 
прогнозування, креативність, рефлективність та ін.); на рівні процесів 
перетворення власної особистості, діяльності та навколишнього 
середовища. Профеійна мобільніть проявляється в професійній 
діяльності і забезпечує самовизначення, самореалізацію в житті і праці на 
основі сформованості ключових компетенцій та базових професійних 
(ключових) кваліфікацій і прагненні особистості змінити не тільки себе, а 
й професійне поле та життєве середовище (Сушенцева Л. Л., 2011). 

Отже професійна мобільність фахівця це інтегральна характеристика 
особистості, яка поєднує в собі успішність адаптації у професійному 
середовищі, сформовану внутрішню потребу особистості у змінах, 
готовність до самовдосконалення, саморозвитку і самореалізації, що 
забезпечує стабільність розвитку фахівця та активну професійну позицію. 

Згідно з Законом України «Про освіту» ст. 59 професійний розвиток 
педагогічних і науково-педагогічних працівників передбачає постійну 
самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які інші 
види і форми професійного зростання. Заклади освіти, в яких працюють 
педагогічні та науково-педагогічні працівники, сприяють їхньому 
професійному розвитку та підвищенню кваліфікації (Закон України «Про 
освіту», 2017). 
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Під розвитком професійної мобільності педагога науковці 
розуміють процес набуття нових та удосконалення існуючих 
компетенцій, знань, умінь та навичок, які він використовує або буде 
використовувати в своїй професійній діяльності. 

В. Гринько вважає, що формами розвитку професійної мобільності 
педагогів у системі освіти можуть бути: інноваційна педагогічна 
діяльність, що проявляється в застосуванні нових форм, методик, 
технологій навчання, впровадженні педагогічних інновацій; засвоєння 
суміжних педагогічних професій і сфер педагогічної діяльності, 
здійснюваної на основі отриманої базової педагогічної освіти; 
управлінська діяльність у сфері освіти; підвищення кваліфікації, що 
сприяє професійному становленню особистості й 
конкурентоспроможності у сучасних умовах; взаємодія з професійно-
педагогічною спільнотою, що в свою чергу забезпечує розвиток 
соціального партнерства в освітньому процесі; опанування інших 
професіями (Гринько В., 2012). 

Процес розвитку професійної мобільності педагога передбачає 
наявність освітнього середовища, що орієнтує спеціаліста на 
різноплановість розвитку, прагнення до самовдосконалення. Професійна 
мобільність педагога проявляється в професійній діяльності і забезпечує 
самовизначення й самореалізацію на основі сформованості професійних 
компетенцій і професійного розвитку. Професійна компетентність дає 
змогу фахівцю успішно виконувати різноманітні види професійної 
діяльності, виявляє рівень знань і практичних умінь, ступінь 
сформованості професійної культури спеціаліста і визначає результати 
його роботи. Професійна компетентність є ознакою й головним 
критерієм професійної підготовленості та здатності виконувати свої 
професійні обовʼязки відповідно до обійманої посади в умовах 
конкуренції та вимог сучаності. Вдоконалення професійної 
компетентності в свою чергу дає змогу успішно виконувати різноманітні 
види професійної діяльності, удоконалює знання і практичні уміння.  

Професійний розвиток тісно повʼязаний з особистісним, саме 
особистісні якості у процесі професійної діяльності забезпечують 
спрямованість особистості на самовдосконалення.  

Розвиток професійної мобільністі педагога є засобом активізації 
професійних якостей фахівця, актуалізації його внутрішніх резервів і 
можливостей, формування здатності самореалізації у професійній 
діяльності. Отже, розвиток професійної мобільності це безперервний 
процес оновлення знань, умінь і навичок та вдосконалення професійних 
компетенцій, який зумовлен ускладненням та мобільністю сучасного 
суспільного життя, розширенням сфер діяльності людини, обмеженням 
набутих компетентностей, що в свою чергу зумовили необхідніть розвитку 
профеійної мобільності педагогів в системі післядипломної освіти. 

Сучасні зміни в освіті відповідно мобілізують професійні 
компетенції педагога, актуалізують інші цінності й нове бачення себе у 
професії. Наразі професійна мобільність відіграє надзвичайно важливу 
роль у сучасному соціумі в умовах конкуренції на ринку праці, яка 
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сприяє підготовки нової генерації педагогічних кадрів, спрямованих на 
особистісно-професійний саморозвиток.  

Педагогічна діяльність є системоутворювальною та інтегруючою 
для всіх інших видів діяльності, тому розвиток професійної мобільності 
педагога багато в чому залежить від компетентності та відповідальності 
за результати власної праці, готовності до постійного професійного 
зростання, мобільності. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває 
розвиток профеійної мобільності в системі післядипломної освіти, яка 
спрямована не тільки на поглиблення, розширення й оновлення 
професійних знань, умінь і навичок, але й на розвиток педагогічної 
позиції та професійно важливих якостей фахівців, які здійснюють 
науково-педагогічну та педагогічну діяльність.  

Згідно з Законом України «Про вищу освіту» ст. 60 післядипломна 
овіта прямована на вдосконалення освіти та професійної підготовки 
особи шляхом поглиблення, розширення та оновлення її професійних 
знань, умінь та навичок або отримання іншої професії, спеціальності на 
основі здобутого раніше освітнього рівня та практичного досвіду (Закон 
України «Про вищу освіту», 2014).  

Як зазначають науковці завданням післядипломної освіти є 
розвиток та вдосконалення особистісних якостей фахівця та створення 
умов для самореалізації, самоактуалізації педагога, вдосконалення 
самоосвітньої діяльності, виходічи з цього основними функціями 
післядипломної освіти є: підвищення кваліфікації, підготовка та 
перепідготовка фахівців відповідно до потреб ринку праці у фахівцях 
певного профілю; постійне оновлювання знань, вмінь та навичок згідно з 
вимогами розвитку суспільства, ринку праці, техніки і технологій; 
створення умов для професійного та особистісного розвитку фахівця. 

Післядипломна освіта відрізняється від загальної освіти 
специфікою змісту, концептуальними підходами та механізмами їх 
вирішення, спирається на спільні методологічні засади та перебуває в 
колі проблем реформування сучасної освіти. Як зазначає В. Кремень 
післядипломна педагогічна освіта має на меті неперервне спеціалізоване 
вдосконалення професійних знань, умінь і навичок педагогічних 
працівників (Кремень В.Г., 2010). 

Сьогодні у закладах післядипломної педагогічної освіти 
впроваджуються нові навчальні курси підвищення кваліфікації, 
інтерактивне навчання в малих групах слухачів, створено пункти 
дистанційної освіти тощо. Все це сприяє підвищенню фахового рівня 
педагогів та розвитку їх професійної мобільності. 

Віповідно до Концепції розвитку педагогічної освіти професії 
педагогічних працівників є одними з найбільш масових у сучасному 
суспільстві та перебувають під особливою увагою держави. Державою 
визначаються такі критерії допуску до професійної педагогічної 
діяльності, як наявність у працівника ступеня вищої освіти за відповідною 
спеціальністю (програмою підготовки) та/або відповідність його 
професійної кваліфікації системі вимог, які зафіксовано у відповідному 
професійному стандарті. Метою Концепції є вдосконалення системи 
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педагогічної освіти для створення бази підготовки педагогічних 
працівників нової генерації, створення умов для залучення до педагогічної 
діяльності найкращих фахівців інших професій та забезпечення умов для 
становлення і розвитку сучасних альтернативних моделей безперервного 
професійного та особистісного розвитку педагогів В Концепції розвитку 
педагогічної освіти передбачено безперервний професійний розвиток та 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників (Концепція розвитку 
педагогічної освіти, 2018). 

Сучасні умови професійної діяльності у фері освіти вимагать від 
педагога мобільності, оволодіння такими якостями, як педагогічна 
реакція, цілеспрямованість, передбачення, прогнозування з метою 
досягнення цілей і попередження виникненя ризиків. Система 
післядипломної освіти може забезпечити розвиток професійної 
мобільноті педагога, якщо буде: створювати умови для всебічного 
гармонійного розвитку, незалежно від віку, попередньо здобутої професії 
або спеціальності, місця проживання, але з обов’язковим урахуванням її 
індивідуальних особливостей, мотивів, інтересів; запроваджувати форми, 
методи і технології розвитку професійної мобільності педагога для 
здобуття та вдоконалення професійнопедагогічних знань високого рівня, 
узагальнення та уміннями їх ефективно застосовувати; сприяти 
попередженням професійної деформації, вибудові та реалізації напряму 
свого подальшого професійного зростання. 

Отже, сучасна система післядипломної освіти повинна 
забезпечувати розвиток професійної мобільноті педагога, бути здатною 
адекватно реагувати на зміни в сфері освіти, впроваджувати такі 
технології, які забезпечують професійне вдосконалення та підвищення 
кваліфікації педагогічних і керівних кадрів системи освіти згідно з 
вимогами інноваційного розвитку освіти та забезпечувати 
випереджувальний характер підвищення кваліфікації відповідно до 
потреб реформування системи освіти. 

У даній статті не охоплено всі аспекти проблеми розвитку 
професійної мобільності фахівця в ситемі післядипломної освіти, зокрема, 
подальшого дослідження потребують процес розвитку професійної 
мобільності фахівців в ситемі післядипломної освіти, запровадження та 
адаптація зарубіжного досвіду означеної наукової проблеми тощо. 
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Птахіна О. М. Розвиток професійної мобільності фахівця в 

системі післядипломної освіти 
У статті розглянуто передумови розвитку професійної мобільності 

фахівця в системі післядипломної освіти, які викликані змінами змісту 
професійної діяльності, швидким оновленням наявних професійних 
знань у сфері освіти. Проблема професійної мобільності фахівця у сфері 
освіти на сьогоднішній день є досить актуальною, оскільки навчальним 
закладам потрібні спеціалісти, які здатні ефективно використовувати 
професійні знання та уміння, опановувати передові знання і інноваційні 
технології педагогічної роботи, прагнути професійного 
самовдосконалення. На основі аналізу науково-теоретичних підходів 
щодо сутності професійної мобільності фахівця та у зв’язку з тим, що 
педагогічна діяльність є системоутворювальною та інтегруючою для всіх 
інших видів діяльності визначено, що розвиток професійної мобільністі 
педагога в системі післядипломної освіти є необхідною умовою при 
забезпеченні професійного вдосконалення та підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів в системі освіти. 

Ключові слова: мобільність, післядипломна освіта, професійна 
мобільність, розвиток професійної мобільності фахівця. 

 
Птахина О. Н. Развитие профессиональной мобильности 

специалиста в системе последипломного образования 
В статье рассмотрены предпосылки развития профессиональной 

мобильности специалиста в системе последипломного образования, 
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вызванные изменениями содержания профессиональной деятельности, 
быстрым обновлением имеющихся профессиональных знаний в сфере 
образования. Проблема профессиональной мобильности специалиста в 
сфере образования на сегодняшний день является весьма актуальной, 
поскольку учебным заведениям нужны специалисты, способные 
эффективно использовать профессиональные знания и умения, 
овладевать передовыми знаниями и инновационными технологиями 
педагогической работы, стремиться к профессиональному 
самосовершенствованию. На основе анализа научно-теоретических 
подходов в отношении сущности понятия профессиональной 
мобильности специалиста и в связи с тем, что педагогическая 
деятельность является системообразующей и интегрирующей для всех 
других видов деятельности определено, что развитие профессиональной 
мобильностью педагога в системе последипломного образования 
является необходимым условием при обеспечении профессионального 
совершенствования и повышения квалификации педагогических кадров в 
системе образования. 

Ключевые слова: мобильность, последипломное образование, 
профессиональная мобильность, развитие профессиональной 
мобильности специалиста. 

 
Ptakhina О. The Development Professional Mobility of a Specialist 

in the System of Postgraduate Education 
In the article consided the prerequisites for the development of 

professional mobility of a specialist in the system of postgraduate education, 
caused by changes in the content of  the professional activity, the rapid 
updating of available professional knowledge in the field of tht education. The 
problem of professional mobility of a specialist in the field of education is 
very relevant today, as educational institutions need specialists who can 
effectively use professional knowledge and skills, master the advanced 
knowledge and innovative technologies of pedagogical work, aspire to 
professional self-improvement. On the basis of analysis the scientific and 
theoretical approaches regarding in the essence of the concept professional 
mobility of a specialist and in connection with the fact that pedagogical 
activity is system-forming and integrating for all other activities, it is 
determined that the development of professional mobility of a teacher in the 
system of post-graduate education is a prerequisite for ensuring professional 
development and improvement of qualification of the pedagogical personnel in 
the education system. 

Key words: mobility, postgraduate education, professional mobility, the 
development professional mobility of a specialist. 
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ФОРМУВАННЯ АКТУЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ ЗНАНЬ  

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ  
 

Навчальний процес у закладах вищої освіти за спеціальністю 
073 «менеджмент» в межах галузі знань 07 «управління та 
адміністрування» (відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів 
України постанови від 29 квітня 2015 р. №266 щодо нового переліку 
галузей знань і спеціальностей) потребує постійного свого 
вдосконалення для забезпечення такого рівня підготовки фахівців з 
менеджменту, який би відповідав складності управлінських задач, які 
виникають у сучасних умовах функціонування економіки і взагалі 
суспільної діяльності в Україні. 

Виокремлення спеціальності «менеджмент» із загального 
комплексу економічних і управлінських наук 08.00.04 «Економіка та 
управління підприємствами», відповідно до якого раніше здійснювалася 
підготовка науковців за напрямками економіки, управління, 
менеджменту, організації та ін., безумовно, є об’єктивною потребою 
суспільства у зв’язку із постійним зростанням у сучасному світі ролі 
управління як провідної сфери людської діяльності. З іншого боку, 
зосередження в межах єдиного навчального процесу всієї сукупності 
знань, що відображають теоретичні надбання і передовий досвід 
управління, що накопичується в цілому світі, створює непрості завдання 
щодо оптимізації складу начальних дисциплін, структури їхніх розділів, 
системи міждисциплінарних зв’язків тощо. 

У практиці підготовки менеджерів склалися певні уявлення щодо 
структури управлінських дисциплін, таких, як основи менеджменту, 
теорія організацій, адміністративний менеджмент та ін., загальний 
предмет вивчення яких може бути спрямований на безліч об’єктів 
керування, якими є виробничі, торгівельні або інші підприємства, 
невиробничі організації будь-якого галузевого спрямування, органи 
місцевого самоврядування, громадські організації, цілі галузі та багато 
інших. Це створює дилему щодо способу ефективного подання знань: чи 
викладати загальні відомості з теорії і практики менеджменту стосовно 
всіх можливих об’єктів, чи, навпаки, зосереджувати увагу слухачів на 
особливостях управління, притаманних певному виду об’єкта керування. 
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Очевидно, що ні перша, ні друга пропозиція в певної мірі не може 
вважатися слушною, що породжує проблему пошуку актуалізації знань, 
які надаються майбутнім менеджерам у процесі навчання. Саме 
подоланню складності на цьому шляху присвячена дана стаття, в якій 
пропонується підхід до формування кластерів актуальних знань у 
навчальному процесі з підготовки менеджерів.  

Проблематики формування структури актуальних знань у сфері 
управління і менеджменту відзначається в численних наукових і 
методичних працях, що відображають різні думки стосовно самої 
кваліфікаційної характеристики сучасного менеджера, складу знань та 
вмінь, які мають бути йому притаманні, складу і структури навчальних 
дисциплін, необхідних для його підготовки. У більшості, вони 
відображають різноманітність підходів до формування управлінських 
знань, насамперед, на основі відмінності в класифікації і складі функцій 
менеджменту, як, наприклад, в навчальному посібнику (Рульєв, 
Гуткевич, 2011), у якому подається власне розрізнення загальних і 
спеціальних функцій менеджменту, або в роботі (Жигірь, 2012), у якій 
відмінності формування і актуалізації управлінських знань із 
спеціальності «менеджмент» пов’язані з особливостями навчання 
магістрів, як вищого рівня фахової підготовки. Загалом, науково-
методологічні праці, присвячені навчальному процесові з підготовки 
менеджерів, демонструють суттєві відмінності, що охоплюють як склад 
функцій, які здійснює менеджер в діяльності різних об’єктів, так і сам 
предмет вивчення різних управлінських дисциплін, через що практично 
кожний навчальний заклад формує власне уявлення стосовно структури 
управлінських знань, що демонструє, наприклад, порівняння навчальних 
планів з підготовки менеджерів у Львівській Політехніці (Менеджмент. 
Кваліфікація: бакалавр з менеджменту, 2018) і на економічному 
факультеті КНУ ім. Тараса Шевченка (Економічний факультет 
КНУ ім. Тараса Шевченка. 073 Менеджмент. Програма освітнього 
ступеня «бакалавр», 2018). Так, у першому випадку спостерігаєм, 
наприклад, наявність таких дисциплін, як «управління інноваційною 
діяльністю», «стратегічне управління», «стратегічне управління 
інноваційним розвитком», що відображає актуалізацію знань, перш за 
все, спрямованих на інноваційну і стратегічну діяльність підприємств. У 
другому же, навпаки, акцент робиться на актуалізації знань стосовно 
управління людьми, що відображає наявність у навчальному плані таких 
дисциплін, як «управління персоналом», «організація командної роботи», 
«організація управлінської праці», частково – «тайм-менеджмент». 
Залишаються розбіжності стосовно трактування самих загальних 
функцій менеджменту, що, очевидно, впливає на актуалізацію 
викладання знань з різних управлінських дисциплін. Так, у загальному 
вживанні залишається подвійне трактування, наприклад, функції 
«контролю» в складі менеджменту, або, як суто контрольної дії, або, у 
розширеному сенсі, як функцію загального управління. Відповідно, 
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пов’язана з цією функцією сучасна концепція «контролінгу» також 
наповнюється різним змістом. Так, у рекомендованих МОН України 
роботах, як наприклад (Маркіна, 2013), «контролінг» подається як 
загальна система управління, що включає навіть аспекти формування 
організаційних структур управління, а в деяких роботах зміст 
«контролінгу» розширюється ще більше, аж до охоплення управління 
майбутнім розвитком підприємства в цілому (Цигилик, Мозіль, 
Кірдякіна, 2005).  

Первинною основою формування управлінських дисциплін 
залишається функціональна структура менеджменту, яка спирається на 
класичні уявлення М. Мескона (Мескон, 2000), які надають широкі 
можливості до різної інтерпретації структури знань з сучасного 
менеджменту відповідно до різних умов діяльності різних суб’єктів у 
різноманітних умовах сучасного глобалізованого і вкрай нестабільному 
ринку. У роботі за участю автора даної статті (Савченко, 2018) зроблено 
спроба сформулювати певні методологічні принципи виокремлення 
управлінських дисциплін, застосування яких забезпечує достатній і 
необхідний обсяг знань з підготовки фахівців з менеджменту. Визначено, 
що кожна дисципліна управлінського циклу повинна мати лише один 
предмет викладання, виокремлення дисциплін здійснюється на основі 
загальних і конкретних функцій, збіг змісту навчальних курсів 
виключається з метою створення несуперечливого навчального 
комплексу з підготовки менеджерів. У той же час, проблема актуалізації 
знань з підготовки менеджерів залишається далекою від вирішення, що й 
викликало необхідність викласти в даній статті власні пропозиції щодо 
формування комплексів актуальних знань з менеджменту у формі певних 
кластерів. 

Отже метою статті є обґрунтування підходу створення актуальних 
кластерів знань для підготовки фахівців з менеджменту. 

Система подання знань в навчальному процесі з підготовки 
менеджерів формується в вигляді переліку навчальних дисциплін з 
відповідною регламентацію їх змісту і складу їхніх розділів. Самі 
дисципліни виокремлюються із загального обсягу управлінських знань 
на основі вибору певного предмету вивчення. Сам предмет вивчення, як 
правило, формується шляхом поєднання наступних трьох аспектів 
подання знань: 

1) з позицій менеджменту, як специфічного виду діяльності 
людини, або за окремими його загальними функціями: установлення 
цілей, планування, організації, контролю й регулювання; 

2) за ознаками об’єкту менеджменту, яким виступає підприємство 
або будь-яка інша організація, їхні підрозділи чи частини, галузі, 
територіальні утворення, органи самоврядування, суспільні організації 
тощо; 

3) за ознаками модальності розгляду об’єкту менеджменту, яка 
виникає постановкою конкретного завдання щодо його поведінки в 
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конкретних умовах функціонування – розвитку, реформування або 
реструктуризації, протидії зовнішньому тиску, залучення інвестицій або 
інновацій тощо. 

Завдяки такому підходу в навчальній програмі підготовки 
менеджерів утворюються дисципліни: «основи менеджменту», 
«операційний менеджмент», «управління персоналом», «інвестиційний 
менеджмент», «теорія організації» (Колосов, 2014), «планування й 
організація діяльності підприємств», «контролінг» та ін. 

На перший погляд здається, що перелік подібних дисциплін, по-
перше, охоплює весь обсяг необхідних знань, а по-друге, виключає їхнє 
дублювання в різних дисциплінах. У дійсності же, традиційна структура 
навчальних дисциплін не в змозі охопити весь обсяг знань що 
стосуються поєднання вище вказаних принципів їх утворення. Фактично, 
будь-який перелік навчальних дисциплін не може відобразити всю 
сукупність знань, що можуть бути відтворені взаємодією позначених 
вище трьох аспектів їх структурування. Це виплаває з того, що загальна 
кількість навчальних дисциплін обмежена обсягами навчального 
навантаження слухачів. Через це при створенні переліку дисциплін 
фактично постає проблема вибрати такий перелік дисциплін та такий 
порядок їх наповнення, що би покрити найбільш суттєву частину 
найбільш актуальних знань та вмінь. Саме в цьому питанні рішення 
приймаються виключно на основі власних уявлень проблеми фахівцями 
– викладачами, методистами, керівниками навчальних закладів чи їхніх 
підрозділів, оскільки фактично більш формалізованого підходу до 
вирішення цього питання не існує. Сформована таким чином структура 
дисциплін відображає той склад знань, що склався у певний час, в певних 
умовах і для певних об’єктів. Але умови, що були прийняті до уваги при 
складанні навчального плану, доволі швидко змінюються, що потребує 
своєчасного його корегування. 

Загалом, подібний загальний процес оновлення системи знань з 
менеджменту постійно відбувається, особливо останнім часом, коли до 
навчальних планів додано багато нових дисциплін. Цьому процесові 
сприяє і нова класифікація галузей знань, за якою спеціальність 
073 «менеджмент» включено до галузі знань 07 «управління та 
адміністрування», що націлює на залучення до традиційного переліку 
управлінських дисциплін таких, ще відображають суттєві зміни, що 
відбуваються не лише на ринку, але й у суспільстві в цілому. 
Результатом цього процесу є поява таких нових дисциплін в плані 
підготовки менеджерів, як «економічне управління підприємством» 
(Колосов, Коваленко, Кучеренко, Бикова, 2015), «адміністративний 
менеджмент», «публічне адміністрування», «державне управління» та 
інші. Однак, вводячи нові дисципліни, необхідно додержуватися другої 
вимоги – не допускати дублювання знань та інформації, що вже 
подається слухачеві у діючих навчальних курсах. 
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Підводячи підсумок цього процесу визначимо, що проблема 
актуалізації знань в системі підготовки фахівців з менеджменту набуває 
все більшого значення, а формалізація підходів до формування 
актуальних знань при складанні навчальних планів з підготовки фахівців 
з менеджменту стає все більш потрібною. Одним з напрямків вирішення 
цієї проблеми, на наш погляд, може бути застосування більш 
формалізованого підходу до формування навчального плану з підготовки 
фахівців на основі введення поняття одиничного кластеру знань, під 
яким будемо вважати відносно автономний обсяг знань, створений 
усередині загального комплексу знань за даним фахом, відповідно до 
кожного поєднання позиції менеджменту чи його функції із ознаками 
об’єкту управління та модальності його розгляду. 

Для уявлення того, як формується загальний обсяг знань в системі 
підготовки менеджерів, приведемо в табл. 1 приклади формулювання 
ознак за трьома зазначеними чинниками формування знань в менеджменті. 

Таблиця  
Принцип формулювання ознак формування знань в системі  

підготовки фахівців з менеджменту 
Позиція 

Менеджменту 
Характеристика об’єкту 

менеджменту як 
Модальність розгляду об’єкту 

стосовно його 
системи  частки системи, 

або надсистеми 
стану цілей і 

засобів 

1. Загальне 
управління 
(менеджмент). 
2. Керівництво. 
3. Адмініструванн
я. 
4. Управління по 
функціям: 
41. встановлення 
цілей і 
планування; 
42. організації; 
43. мотивації; 
44. контролю; 
45. регулювання.  
5. Влада й вплив. 
… 
 
 
 

1. Підприємств
о. 
2. Корпорація.  
3. Організація.  
4. Громадська 
організація. 
5. Галузь 
діяльності. 
6. 
Територіально-
економічний 
регіон.  
7. Ринок. 
8. Торгівельна 
мережа. 
… 
 
 

11. Підрозділ. 
12. Функція 
(складова) 
діяльності. 
 13. Підсистема 
(матеріальне, 
технічне, кадрове, 
інформаційне   
забезпечення, 
операційна 
діяльність та ін.).  
21. Дочірнє 
підприємство.  
22. Філія.  
23. Внутрішнє 
середовище 
корпорації. 
31. Підгалузь. 
41. Територіально-
виробничий 
комплекс. 
51. Сегмент ринку. 
52. Ринок 
постачання. 
53. Ринок 
продукції.… 

1. Поточний. 
2. Нестійкий. 
3. Потенційний. 
4. Майбутній 
стан. 
5. У 
середовищі. 
6. Відновлення. 
7. 
Реформування. 
8. 
Реструктуризац
ія. 
9. Розвиток  
… 
 
 

1. Науково-
технічний.  
2. 
Інвестиційний
. 
3. 
Інноваційний. 
4. 
Стратегічний. 
51. У 
нестійкому 
середовищі.  
6. Злиття й 
поглинання. 
… 
 
 
 

 
Варіанти поєднання значень класифікаційних ознак згідно з табл. 

дозволяє визначити предмет розгляду кожної дисципліни. 
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Предмет найбільш загальних дисциплін навчального плану з 
підготовки менеджерів визначається поєднанням, як мінімум, значень 
двох класифікаційних ознак, поєднання значень 3-4-х класифікаційних 
ознак формує предмет більш спеціальних дисциплін, а поєднання 
максимально можливої кількості значень класифікаційних ознак – 
призводить до формулювання найменшого одиничного обсягу знань 
певного кластеру. 

Продемонструємо на рис. 1 принцип формулювання предмету 
вивчення, який може бути підставою для введення навчальної 
дисципліни різного рівня узагальненості або спеціалізації, аж до 
кінцевого найбільш конкретизованого обсягу знань, що формують 
певний кластер. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Принцип формування кластерів знань в системі підготовки  

менеджерів 

Класифікаційні  
ознаки знань  

Предмет вивчення  Кластер 

1 1 1 Управління підприємством

1 13 3 

41 1 44 

1 1 92 

Стратегічне планування на 
підприємстві

Управління інвестиційним 
розвитком підприємства 

Управління в злиттям і 
поглинанням в корпорації  

Управління кадровим 
потенціалом підприємства

41.1.44 

42 13 51 
Організація реформування 
виробництва в умовах 
нестійкого середовища 

42.13.51 

Адміністративний менеджмент 
в науковій (навчальній, 
торгівельній. іншій

Публічне адміністрування в 
громадській організації  

1 2 76 

3 3 1 

1.2.76 

3 4 5 3.4.5 

1.13.3 

1.1.92 

3.3.1 
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Отже, запровадження кластерного підходу дозволяє виокремить ті 
найбільш конкретизовані обсяги знань, що дозволяють більш 
формалізовано формувати предмет вивчення, який має бути основою 
формування складу дисциплін в навчальному плані підготовки фахівців. 

Кожний одиничний кластер фігурально відображає як би обсяг 
кубику в просторі, що створюють три площини, взяті як класифікаційні 
ознаки знань. Таке уявлення кластеру знань можна схематично 
відобразити на рис. 2. 

 

Управління

Стратегічний 
менеджмент

на  
підприємстві

Підприєм-
ствоУправлін-

ня

Стратегічний 
розвиток

Модальність

Об'єкт

 
Рис. 2. Об’ємне уявлення обсягу знань одиничного кластеру  

«Стратегічний менеджмент на підприємстві» 
 

За пропонованим підходом кожний кластер стає тим мінімальним 
обсягом конкретних знань, які дозволяють синтезувати навчальні 
дисципліни, предмет вивчення яких формується на основі одного, чи суми 
декількох кластерів. Кількість поєднань значень класифікаційних ознак по 
трьох вибраних аспектах може скласти величезну кількість теоретично 
можливих кластерів знань. Оскільки обсяг знань, що викладається 
слухачеві, обмежується навчальним планом, то постає завдання вибору з 
усієї множини можливих кластерів таких, що є найбільш актуальні на 
певному етапі і в конкретних умовах здійснення навчального процесу. 

Очевидно, що вибір кластерів до їх включення до навчального 
процесу повинен відповідати таким принципам: 

1) набір кластерів, що включаються до навчальних дисциплін, 
повинен відображати найбільш актуальні питання впровадження 
менеджменту в реальних умовах діяльності об’єктів управління; 

2) сукупність кластерів знань, включених до навчальної програми, 
має забезпечувати цілісність знань та вмінь з даного фаху, не мати про 
прогалин, або недостатньо розкритих питань;  

3) не припустимо дублювання одного й того ж кластеру знань в 
різних навчальних дисциплінах. 

Запропонований кластерний підхід до формування знань в системі 
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підготовки фахівців з менеджменту надає більш формалізовані правила 
підбору дисциплін навчального плану і визначення їх предмету вивчення з 
урахуванням їх найбільшої актуальності. Саме розуміння кластеру знань дає 
можливості більш чіткого наповнення кожної дисципліни, обмежуючи 
включення до неї матеріалів, що відносяться до інших кластерів. Так, поза 
межами дисциплін, наприклад, присвячених плануванню стосовно 
діяльності певних об’єктів, повинні залишатися питання організації 
планового процесу. Відповідно, за межами дисциплін, присвячених 
організації будь-якої процесів, залишаються питання їх планування, аналізу 
та регулювання. Остаточному розумінню кластеру знань сприяє саме 
формулювання модальності розгляду діяльності об’єкту, що дозволяє з 
найбільшою наближеністю до реальних умов визначати обсяги і вміст 
знань, що включаються до певного кластеру. Саме через модальність вміст 
знань кожного кластеру максимально конкретизується до стану і цілей 
діяльності об’єкту управління з урахуванням його актуальних завдань 
стосовно розвитку, відновлення, реформування, залучення інвестицій тощо. 

Розглянутий кластерний підхід до формування знань в системі 
підготовки менеджерів може бути застосований при підготовці фахівців 
будь-яких інших спеціальностей. 
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Савченко О. С. Формування актуальних кластерів знань у 

навчальному процесі з підготовки менеджерів 
Навчальний процес з підготовки фахівців з менеджменту потребує 

постійного вдосконалення для забезпечення такого рівня підготовки 
менеджерів, який би відповідав складності управлінських задач, які 
виникають у сучасних умовах функціонування економіки і взагалі 
суспільної діяльності в Україні. Система подання знань в навчальному 
процесі з підготовки менеджерів формується в вигляді переліку 
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навчальних дисциплін з відповідною регламентацію їх змісту і складу 
їхніх розділів. Самі дисципліни виокремлюються із загального обсягу 
управлінських знань на основі вибору певного предмету вивчення. 
Пропонується запровадження більш формалізованого підходу до 
формування предмету вивчення дисциплін на основі введення поняття 
одиничного кластеру знань, під яким вважається певний обсяг знань, 
створений усередині їх загального комплексу, шляхом поєднання трьох 
ознак класифікації знань відповідно до позиції менеджменту чи його 
функції, характеристики об’єкту управління та модальності його 
розгляду. 

Ключові слова: навчальний процес, підготовка менеджерів, 
навчальна дисципліна, предмет вивчення, ознаки вмісту знань, кластер 
знань. 

 
Савченко А. С. Формирование актуальных кластеров знаний в 

учебном процессе подготовки менеджеров 
Учебный процесс по подготовке специалистов в сфере 

менеджмента требует постоянного совершенствования для обеспечения 
такого уровня подготовки менеджеров, который бы отвечал сложности 
управленческих задач, которые возникают в современных условиях 
функционирования экономики и общественной деятельности в Украине. 
Представление знаний в учебном процессе подготовки менеджеров 
формируется в виде перечня учебных дисциплин с соответствующей 
регламентацией их содержания и состава их разделов. Сами дисциплины 
выделяются из общего объема управленческих знаний на основе выбора 
определенного предмета изучения. Предлагается введение более 
формализованного подхода к формированию предмета изучения 
дисциплин на основе понятия единичного кластера знаний, под которым 
понимается определенный объем и содержание знаний, созданные 
внутри их общих комплекса, путем объединения трех признаков 
классификации знаний в соответствии с позицией менеджмента или его 
функции, характеристики объекта управления и модальности его 
рассмотрения. 

Ключевые слова: учебный процесс, подготовка менеджеров, 
учебная дисциплина, предмет изучения, признак содержания знаний, 
кластер знаний. 

 
Savchenko A. Formation of Actual Clusters of Knowledge in the 

Educational Process of Training Managers 
The educational process for the training of specialists in the field of 

management requires continuous improvement to ensure a level of managerial 
training that would meet the complexity of management tasks that arise in the 
current conditions of the economy and social activities in Ukraine. The 
representation of knowledge in the educational process of training managers is 
formed by the list of academic disciplines with appropriate regulation of their 
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content and the composition of their sections. Disciplines themselves stand out 
from the total amount of managerial knowledge based on the choice of a 
particular subject of study. Here is proposed the introduction of a more 
formalized approach to the formation of the subject of study of disciplines 
based on the concept of a single cluster of knowledge, which means a certain 
amount and content of knowledge, created within their common complex by 
combining the three signs of knowledge classification: the position of 
management or its function, characteristics of the control object and modalities 
of its consideration. 

Key words: educational process, training of managers, academic 
discipline, the subject of study, a sign of the content of knowledge, a cluster of 
knowledge. 
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ПЕДАГОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ТА СПЕЦИФІКА 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

КАФЕДРИ УНІВЕРСИТЕТУ 
 
Вивчення теоретичних засад дослідження дозволило розкрити 

сутність і зміст поняття «інформаційно-комунікаційні технології» та 
визначити поняття ІКТ у діяльності університетської кафедри як 
сукупність методів та способів збирання, опрацювання, збереження, 
представлення, обміну, поширення інформації на основі використання 
комп’ютерної техніки й засобів телекомунікації, що спрямовані на 
реалізацію всіх напрямів діяльності кафедри. Аналіз наукових праць та 
реальної практики діяльності університетських кафедр дозволив виявити 
значні потенційні можливості сучасних ІКТ в науково-педагогічній 
діяльності кафедр університету та специфіку їх застосування. 

Значні потенційні можливості для вдосконалення всіх напрямів 
діяльності кафедр університету мають сучасні інформаційно-
комунікаційні технології. У процесі реалізації її функцій вони сприяють: 
комплексному методичному забезпеченню викладання навчальних 
дисциплін кафедри; здійсненню підготовки та підвищенню кваліфікації 
науково-педагогічних кадрів; організації взаємодії з іншими кафедрами 
університету, українськими та зарубіжними вищими навчальними 
закладами, їхніми професорсько-викладацькими та студентськими 
колективами тощо. 

Актуальні проблеми інформатизації освіти як пріоритетного 
напряму інформатизації суспільства знайшли відображення в 
дослідженнях Н. Апатової, В. Бикова, В. Глушкова, Р. Гуревича, 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (324), 2019  
 

 

266

А. Гуржія, А. Єршова, М. Жалдака, О. Меняйленка, Н. Морзе, І. Роберт, 
О. Спіріна та ін. Тенденції розвитку університетської освіти в 
інформаційному суспільстві розглянуто в працях О. Глузмана, 
М. Згуровського, О. Мещанінова, Х. Ортега-і-Гассет, В. Радаєва, 
О. Рузанової, В. Садовничого, П. Скотта, Є. Хрикова та ін. Питання 
теорії й практики використання сучасних освітніх технологій у вищих 
навчальних закладах висвітлено в наукових студіях А. Вербицького, 
В. Євдокимова, І. Підласого, Г. Селевка, В. Трайнєва та ін. 

Мета статті – обґрунтувати та проаналізувати педагогічні 
можливості та специфіку застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій в науково-педагогічній діяльності кафедри. 

Для досягнення мети статті були використані теоретичні методи 
дослідження, а саме аналіз і систематизація наукової літератури для 
виявлення специфіки застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій в науково-педагогічній діяльності кафедри. Розглянуто та 
виявлено за допомогою контент-аналізу найбільш уживані варіанти 
визначення ІКТ: це процеси збору, опрацювання, збереження, 
розповсюдження даних та методи роботи з ними, засновані на 
використанні комп’ютерної техніки. Проте поряд з використанням 
комп’ютерної техніки не всі вчені погоджуються, що ІКТ – це 
інформаційні процеси, засновані на використанні комп’ютерної техніки 
та засобів телекомунікації. Тому, вивчення теоретичних засад 
дослідження (О. Адаменко, В. Биков, С. Григор’єв, А. Дзюбенко, 
І . Захарова, А. Зубов, П. Образцов, І. Роберт, О. Спірін, І. Ставицька, 
В. Трайнєв та ін.) дозволило розкрити сутність і зміст поняття 
«інформаційно-комунікаційні технології» та визначити поняття ІКТ у 
діяльності університетської кафедри. 

Останніми роками в системі освіти проводяться роботи з інтеграції 
засобів інформаційно-комунікаційних технологій, науково-методичного 
забезпечення навчального процесу і наукових досліджень з метою 
об’єднати напрацювання системи освіти з новітніми інформаційними 
технологіями. Процеси інформатизації сучасного суспільства і тісно 
пов’язані з ними процеси інформатизації всіх форм освітньої діяльності 
характеризуються процесами вдосконалення і масового розповсюдження 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Поняття 
«інформаційно-комунікаційні технології» не є однозначним.  

В. Трайнєв (Трайнєв, 2008) до складу ІКТ відносить сукупність 
методів та програмно-технічних засобів, що об’єднані в технологічний 
ланцюг, який забезпечує набуття, опрацювання, збереження та 
відображення інформації з метою зниження трудомісткості її 
використання, а також для підвищення її надійності й оперативності. 
Таке визначення схоже на попереднє, але ще враховує той факт, що 
використання ІКТ в професійній діяльності підвищує продуктивність 
праці. 
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М. Жалдак визначає ІКТ як сукупність методів, засобів і прийомів 
використання для збирання, систематизації, зберігання, опрацювання, 
передавання, подання різноманітних повідомлень і даних (Жалдак, 1989). 

А. Дзюбенко інформаційно-комунікаційні технології навчання 
визначає як сукупність програмних, технічних, комп’ютерних і 
комунікаційних засобів, а також способів та новаторських методів 
їхнього застосування для забезпечення високої ефективності й 
інформатизації освітнього процесу (Дзюбенко, 2006). 

І. Захарова розуміє під ІКТ конкретний спосіб роботи з 
інформацією: це і сукупність знань про способи та засоби роботи з 
інформаційними ресурсами, і спосіб та засоби збору, опрацювання та 
передавання інформації для набуття нових відомостей про об’єкт, що 
вивчається (Захарова, 2003). 

І. Роберт під засобами інформаційних і комунікаційних технологій 
розуміє програмні, програмно-аппаратні й технічні засоби й обладнання, 
що функціонують на базі засобів мікропроцесорної обчислювальної 
техніки, а також сучасних засобів і систем транслювання інформації, 
інформаційного обміну, що забезпечують операції по збору, накопиченню, 
обробці, зберіганню, продукуванню, передачі, використанню інформації, а 
також можливість доступу до інформаційних ресурсів комп’ютерних 
мереж (у тому числі й глобальних) (Роберт, 2002). 

О. Спірін (Спірін, 2009) вважає, що під інформаційно-
комунікаційними технологіями варто розуміти технологію розробки 
інформаційних систем та побудови комунікаційних мереж, що зазвичай 
передбачає психолого-педагогічний супровід процесів проектування, 
розробки та впровадження, а також технології формалізації та 
розв’язання задач у певних предметних галузях з використанням таких 
систем і мереж. Ми вважаємо, що таке визначення характеризує лише 
окремий аспект використання ІКТ. 

І. Ставицька (Ставицька, 2010) розуміє під ІКТ технології, пов’язані 
із застосуванням комп’ютерів і телекомунікацій, спеціального 
устаткування, програмних та апаратних засобів, систем обробки 
інформації. Вони пов’язані також зі створенням нових засобів навчання і 
збереження знань, до яких належать електронні підручники і мультимедіа; 
електронні бібліотеки й архіви, глобальні та локальні освітні мережі; 
інформаційно-пошукові та інформаційно-довідкові системи. 

В. Биков (Биков, 2009) вважає, що до засобів ІКТ, які необхідні для 
системи освіти, належать: технічні засоби (комп’ютери, мультимедійні 
проектори, сенсорні дошки тощо), програмні засоби (системні, 
загального призначення, прикладне програмне забезпечення, у тому 
числі навчального призначення), засоби для під’єднання до Інтернет та 
забезпечення можливості повноцінної роботи в ньому (сервери, лінії 
зв’язку, модеми, програми пошуку різноманітних даних в Інтернет 
тощо), спеціально створене для системи освіти інформаційне наповнення 
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(контент) в Інтернет, методичне забезпечення стосовно використання 
засобів ІКТ в освіті. 

Розглянемо та виявимо за допомогою контент-аналізу найбільш 
уживані варіанти визначення ІКТ. Таким чином, ми бачимо, що всі 
дослідники погоджуються із тим, що ІКТ – це процеси збору, 
опрацювання, збереження, розповсюдження даних та методи роботи з 
ними, засновані на використанні комп’ютерної техніки. Проте поряд з 
використанням комп’ютерної техніки не всі вчені погоджуються, що 
ІКТ – це інформаційні процеси, засновані на використанні комп’ютерної 
техніки та засобів телекомунікації. Тому, вивчення теоретичних засад 
дослідження дозволило розкрити сутність і зміст поняття «інформаційно-
комунікаційні технології» та визначити поняття ІКТ у діяльності 
університетської кафедри як сукупність методів та способів збирання, 
опрацювання, збереження, представлення, обміну, поширення інформації 
на основі використання комп’ютерної техніки й засобів телекомунікації, 
що спрямовані на реалізацію всіх напрямів діяльності кафедри. При 
розгляді класифікації термінів можна виокремити певну ієрархію. До 
групи термінів верхнього рівня можна віднести ті з них, що 
характеризують об’єкти оцінювання в цілому, а до нижчих рівнів – ті, що 
характеризують певні їх типи (Жалдак, 2012). До групи термінів 
верхнього рівня ієрархії належать такі, як «електронний засіб 
навчального призначення», «комп’ютерно-орієнтований засіб навчання», 
«програмний засіб навчального призначення», «комп’ютерна система 
навчального призначення», «електронне видання навчального 
призначення» та інші. Останнім часом набуває поширення термін 
«цифровий освітній ресурс». Між поняттями даної групи також можна 
визначити певні відношення, зокрема, такий термін як «предметно-
інформаційні ресурси навчального призначення» очевидно є найбільш 
широким, бо об’єднує і комп’ютерні програми, і мережні електронні 
ресурси (Биков, 2009). Близьким до нього за семантикою є термін ЦОР, 
оскільки ним позначають не тільки місце, форму та спосіб зберігання 
певних відомостей навчально-виховного спрямування, але й засоби їх 
подання в процесі здійснення навчально-виховних впливів. Педагогічний 
програмний засіб – програмна продукція, яка використовується у 
комп’ютеризованих системах освіти як засіб навчання чи виховання 
учнів і студентів. Останнім часом починає застосовуватись більш 
широкий термін, що передбачає не лише комп’ютерні програми, 
розроблені з певною педагогічною метою, а й інші засоби навчання, 
засновані на використанні ІКТ. 

Електронні засоби навчального призначення – засоби навчання, що 
зберігаються на цифрових або аналогових носіях даних і відтворюються 
на електронному обладнанні (комп’ютерні програми загально-
дидактичного спрямування, електронні таблиці, електронні бібліотеки, 
тестові завдання, віртуальні лабораторії тощо). Цифровий освітній 
ресурс – термін охоплює не лише комп’ютерні програми, але й будь-які 
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навчальні ресурси, які забезпечують різноманітні форми підтримки 
освітнього процесу – інформаційну, методичну, технічну, організаційну 
(М. Баришнікова, І. Роберт). Електронне видання навчального 
призначення – це навчальні засоби, що реалізуються за допомогою ІКТ, і 
орієнтовані на досягнення наступних цілей: подання навчальних 
відомостей з залученням засобів технологій мультимедіа, гіпертекст, 
гіпермедіа, телекомунікації, геоінформаційні технології; здійснення 
зворотного зв’язку з користувачем при навчальній взаємодії; 
автоматизація процесів контролю результатів навчання та просування у 
навчанні, автоматизація процесів інформаційно-методичного 
забезпечення навчально-виховного процесу і організаційного управління 
навчальним закладом (І. Роберт). На наступному рівні ієрархії можна 
виділити групи засобів, що постають різновидами об’єктів оцінювання, 
серед яких існує подальша диференціація: 

 інформаційно-пошукові, інформаційно-довідкові програмні 
засоби – засоби, при роботі з якими користувач отримує можливість 
вибору і виводу необхідних відомостей. Їх методичне призначення – 
формування умінь і навичок систематизації інформації; їх різновидами є 
навчальна база даних, електронний довідник, навчальна енциклопедія 
тощо;  

 імітаційні програмні засоби (системи) – засоби, при взаємодії з 
якими користувач отримує можливість вивчення певного аспекту 
реальності за рахунок дослідження його основних структурних або 
функціональних характеристик за допомогою деякого обмеженого числа 
параметрів. Як правило, засоби даного типу ґрунтуються на використанні 
імітаційної моделі певного процесу або явища, причому передбачаються 
не лише засоби дослідження, але й побудови моделі; 

 моделюючі програмні засоби – засоби, при роботі з якими у 
розпорядження студента потрапляють головні елементи і типи функцій 
для моделювання певної реальності. Вони призначені для створення 
моделі об’єкта, явища, процесу або ситуації (як реальних, так і 
віртуальних), з метою їх вивчення, дослідження. Різновидами є 
мікросвіти, динамічні моделі, бібліотеки моделей; 

 демонстраційні програмні засоби – засоби для забезпечення 
наочного подання навчального матеріалу, візуалізації явищ, що 
вивчаються, процесів і взаємозв’язків між об’єктами. Різновидами є 
електронні атласи, колекції, відеотеки, електронні колекції; 

 програми контролю – призначені для здійснення контролю та 
самоконтролю рівня оволодіння навчальним матеріалом. Різновидами є 
програми тестування та самотестування.  

За допомогою мережних засобів ІКТ стає можливим широкий 
доступ до навчально-методичної і наукової інформації, організація 
оперативної консультаційної допомоги, моделювання науково-дослідної 
діяльності, проведення віртуальних навчальних занять (семінарів, лекцій) 
в режимі реального часу. Одним із сучасних засобів ІКТ, що вживаються 
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в освіті, є освітні електронні видання. Розробка і використання 
електронних навчальних засобів із самого початку розвивалися за двома 
основними напрямами. В рамках першого напряму розробляються і 
експлуатуються автоматизовані навчальні системи з різних навчальних 
дисциплін. Другий напрям упровадження комп’ютерних технологій в 
навчання тісно пов’язаний з процесами інформатизації різних галузей 
людської діяльності. В рамках даного напряму створені окремі навчальні 
комп’ютерні програми, пакети програм, елементи автоматизованих 
систем, призначені для автоматизації трудомістких розрахунків, 
оптимізації, дослідження властивостей об’єктів і процесів з 
використанням математичних моделей і т.п. 

Іншою тенденцією сучасного етапу інформатизації освіти є 
загальне прагнення до інтеграції різних електронних засобів, задіяних в 
навчальному процесі, таких як електронні довідники, енциклопедії, 
навчальні програми, засоби автоматизованого контролю знань студентів, 
комп’ютерні підручники і тренажери в єдині програмно-методичні 
комплекси. А. Каптерєв (Каптерєв, 2000) приводить великий перелік 
можливих освітніх інформаційних ресурсів, реалізованих на базі ІКТ: 

 сервісні програмні засоби загального призначення для 
автоматизації рутинних обчислень, оформлення навчальної документації, 
опрацювання даних експериментальних досліджень; 

 програмні засоби для контролю і вимірювання рівня знань; 
 програмні засоби для математичного та імітаційного моделювання 

дозволяють розширити межі експериментальних і теоретичних 
досліджень, доповнити фізичний експеримент обчислювальним; 

 інформаційно-пошукові довідкові програмні системи призначені 
для введення, зберігання і пред’явлення користувачу різноманітної 
інформації. Подібні функції мають різні гіпертекстові і 
гіпермедіапрограми, що забезпечують ієрархічну організацію матеріалу і 
швидкий пошук інформації по тих або інших ознаках. Велике 
розповсюдження отримали також різні бази даних. Системи управління 
БД забезпечують можливість пошуку і сортування інформації; 

 електронні підручники є основними структурними 
компонентами в навчально-дослідницькому комплексі; 

 експертні навчальні системи реалізуються на базі ідей і 
технологій штучного інтелекту; 

 інтелектуальні навчальні системи відносяться до систем 
найвищого рівня і також реалізуються на базі ідей штучного інтелекту. 

Проте, в цьому переліку відсутні віртуальні лабораторії, сервіси 
Web 2.0, які, на нашу думку, мають значні потенційні можливості в 
організації навчального процесу. 

Існує декілька підходів до позиціонування засобів ІКТ, що 
використовуються в навчальному процесі. В. Дьомкін і Г. Можаєва 
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(Дьомкін & Можаєва, 2010) пропонують підхід, при якому як ознака 
класифікації виступає область призначення ІКТ в освіті: 

1) За функціями в організації освітнього процесу: 
 інформаційно-навчальні (електронні бібліотеки, електронні 

книги, електронні періодичні видання, словники, довідники, навчальні 
комп’ютерні програми, інформаційні системи) – можуть 
використовуватися у навчальній роботі студентів та науково-дослідній 
роботі студентів та викладачів кафедри; 

 інтерактивні (електронна пошта, електронні телеконференції) – 
можуть бути використані в ході організації самостійної роботи студентів 
чи проведенні лекцій у дистанційному форматі, що дозволяє студентам 
слухати лекції провідних спеціалістів, або дистанційно брати участь у 
конференціях; 

 пошукові (каталоги, пошукові системи) – використовуються 
майже по всіх напрямах діяльності кафедри, особливо в навчальній роботі 
при підготовці до практичних занять та виконанні самостійної роботи. 

2) За розв’язуваними педагогічними задачами: 
 засоби, що забезпечують базову підготовку (електронні 

підручники, навчальні системи, системи контролю знань); 
 засоби практичної підготовки (задачники, практикуми, віртуальні 

конструктори, програми імітаційного моделювання, тренажери); 
 додаткові засоби (енциклопедії, словники, хрестоматії, 

розвиваючі комп’ютерні ігри, мультимедійні навчальні заняття); 
 комплексні засоби (дистанційні навчальні курси). 
Така класифікація найбільш відображає поділ навчальної діяльності 

на лекційні, практичні та лабораторні заняття, самостійну роботу 
студентів та дистанційні курси і відповідні засоби ІКТ, що 
використовуються в ході їх реалізації. 

3) За видами електронних видань: 
 електронні і інформаційні ресурси з текстовою інформацією 

(підручники, навчальні посібники, задачники, тести, словники, 
довідники, енциклопедії, періодичні видання, числові дані, програмно-
методичні та навчально-методичні матеріали); 

 електронні і інформаційні ресурси з візуальною інформацією 
(фотографії, портрети, ілюстрації, відеофрагменти процесів і явищ, 
демонстрації дослідів, відеоекскурсії, схеми, діаграми); 

 електронні і інформаційні ресурси з аудіоінформацією 
(звукозаписи виступів, музичних творів, звуків живої і неживої природи, 
синхронізовані аудіооб’єкти); 

 електронні і інформаційні ресурси з аудіо- і відеоінформацією 
(аудіо- відеооб’єкти живої і неживої природи); 

 електронні і інформаційні ресурси з комбінованою інформацією 
(підручники, навчальні посібники, першоджерела, хрестоматії, 
задачники, енциклопедії, словники, періодичні видання). 
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Для досягнення ефективності освітнього процесу можуть служити 
освітні програмні засоби інформаційно-комунікаційних технологій. 
Сукупність вимог при створенні освітніх програмних засобів ІКТ, яка 
підвищить їх якість, виглядає таким чином:  

 використання гіпертекстового представлення інформації в 
освітніх програмних засобах ІКТ для забезпечення зручної навігації;  

 надання оперативного доступу до тієї інформації, що цікавить 
студента саме в даний момент;  

 забезпечення варіативності налаштування освітніх програмних 
засобів ІКТ для урахування модальності сприйняття інформації студентами;  

 використання технологій моделювання;  
 організація ефективного зворотного зв’язку на основі 

інтерактивного діалогу;  
 використання гіперпосилань на ресурси Інтернет для 

забезпечення можливості отримання додаткової інформації;  
 професійна спрямованість освітніх програмних засобів ІКТ, 

реалізована через приклади використання одержуваних знань в 
майбутній професійній діяльності;  

 забезпечення освітніх програмних засобів ІКТ засобами 
контролю і самоконтролю студентів для здійснення ними діяльності 
рефлексії і усвідомлення в реальному часі ступеня свого прогресу у 
вивченні тієї або іншої теми;  

 прогнозування різних рівнів складності навчального матеріалу.  
Застосування засобів ІКТ у навчальній роботі дає змогу організувати 

навчально-пізнавальну діяльність студентів у зручному для них режимі, 
проводити експериментальні дослідження, набувати практичних умінь і 
навичок, здійснювати самоконтроль тощо. Установлено, що проведення 
більшості наукових досліджень потребує використання спеціалізованих 
засобів, зокрема комп’ютерних систем віддаленого й імітаційного 
моделювання. За допомогою мережних засобів ІКТ уможливлюється 
широкий доступ викладачів та студентів до навчально-методичної й 
наукової інформації, організація оперативної консультаційної допомоги, 
моделювання науково-дослідної діяльності, проведення віртуальних 
навчальних занять (семінарів, лекцій) у режимі онлайн. З метою 
організації методичної й науково-дослідної роботи кафедри доцільним є 
використання потенціалу освітніх порталів, віртуальних професійних 
співтовариств, сервісів Web 2.0, онлайн курсів; інформаційних ресурсів 
електронних бібліотек тощо. Від якості та рівня змістовно-методичної 
опрацьованості відповідних засобів ІКТ (електронної пошти, соціальних 
мереж, тематичних телеконференцій, чатів, форумів тощо) суттєво 
залежить ефективність позанавчальної та виховної діяльності студентів. 

Певний внесок у розвиток засобів ІКТ, що автоматизують науково-
дослідну діяльність ВНЗ, може внести специфіка науково-дослідної 
роботи окремих кафедр. У цьому випадку загальний фонд інформаційних 
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ресурсів міг би поповнитися через: створення бази даних наукових 
грантів кафедри; формування телекомунікаційної електронної бібліотеки 
інформаційних джерел за науковим і навчальним профілем кафедри; 
відбір Інтернет-сайтів й інших ресурсів з наукової тематики кафедри; 
створення і каталогізацію фонду програм наукових розробок з тематики 
кафедри; каталогізацію наукової бібліотеки кафедри. 

Також треба зазначити переваги використання ІКТ у виховній роботі 
серед студентів (використання електронної пошти, соціальних мереж, 
тематичних телеконференцій, чатів, форумів тощо) та організації дозвілля 
студентів. У даних областях від якості та рівня змістовно-методичної 
опрацьованості відповідних інформаційних засобів істотно залежить 
виховний ефект позанавчальної діяльності. Разом з тим, сьогодні очевидне 
відставання методичних розробок в області електронних навчальних 
засобів від відповідних технологічних розробок. Таке відставання цілком 
закономірно, оскільки в методичному плані електронні засоби підтримки 
навчання інтегрують знання таких розрізнених наук як психологія, 
педагогіка, математика, інформатика і багатьох інших. Саме відставання у 
вирішенні методичних проблем є однією з основних причин розриву між 
потенційними і реальними можливостями використання ІКТ в освіті. 
Комп’ютерні навчальні засоби на лекційних заняттях часто 
застосовуються недостатньо. Не дивлячись на очевидні педагогічні 
переваги, їх використання все ще ускладнене, у тому числі – з 
матеріально-технічних причин. Разом з тим, розробка подібних засобів та 
їх упровадження у практику лекційних занять позитивно впливає на 
ефективність навчального процесу і є перспективним напрямом розробки 
засобів ІКТ. Найактивніше упровадження навчальних засобів ІКТ 
спостерігається у сфері проведення лабораторних та практичних занять. 
Це пояснюється цілим рядом чинників: 

 студенти дістають доступ до найактуальніших даних, що, як 
правило, не містяться у традиційних паперових виданнях, включаючи 
підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації і додаткові 
матеріали до проведення лабораторно-практичних занять; 

 вищі навчальні заклади дістають доступ до унікального 
устаткування провідних наукових організацій, на якому може 
проводитися як навчальна, так і дослідницька робота студентів;  

 автоматизується великий об’єм рутинної роботи викладачів з 
формування і перевірки індивідуальних завдань. 

Ураховуючи викладене вище, визначено поняття «забезпечення 
науково-педагогічної діяльності кафедри засобами ІКТ», яке ми 
розуміємо як нормативно-методичний, інформаційно-ресурсний, 
технічний комплекс, що використовують викладачі та співробітники 
кафедри для вдосконалення навчальної, методичної й науково-дослідної 
роботи, підвищення ефективності процесу підготовки науково-
педагогічних кадрів і фахівців післядипломної освіти та активізації 
виховної роботи зі студентами. 
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Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в науково-
педагогічну діяльність кафедри університету сприятиме більш швидкому 
доступу до інформації, повноті та зручності роботи з інформацією та 
актуальності інформації, що використовується. У свою чергу, 
ефективність системи забезпечення науково-педагогічної діяльності 
впливає на ефективність науково-педагогічної діяльності кафедри 
університету. Проте, вплив засобів ІКТ є опосередкованим через те, що 
на показники ефективності науково-педагогічної діяльності кафедри 
університету також впливають інші чинники. Таким чином, аналіз 
реальної практики діяльності університетських кафедр дозволив виявити 
значні потенційні можливості сучасних ІКТ в науково-педагогічній 
діяльності кафедр університету та специфіку їх застосування. 
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Смагіна О. О., Переяславська С. О. Педагогічні можливості та 
специфіка застосування інформаційно-комунікаційних технологій в 
науково-педагогічній діяльності кафедри університету 

У статті розглянуто сутність і зміст поняття «інформаційно-
комунікаційні технології» та визначено поняття ІКТ у діяльності 
університетської кафедри. Поняття «інформаційно-комунікаційні 
технології» не є однозначним. Розглянуто та виявлено за допомогою 
контент-аналізу найбільш уживані варіанти визначення ІКТ. Вивчення 
теоретичних засад дослідження дозволило розкрити сутність і зміст 
поняття «інформаційно-комунікаційні технології» та визначити поняття 
ІКТ у діяльності університетської кафедри як сукупність методів та 
способів збирання, опрацювання, збереження, представлення, обміну, 
поширення інформації на основі використання комп’ютерної техніки й 
засобів телекомунікації, що спрямовані на реалізацію всіх напрямів 
діяльності кафедри. Упровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій в науково-педагогічну діяльність кафедри університету 
сприятиме більш швидкому доступу до інформації, повноті та зручності 
роботи з інформацією та актуальності інформації, що використовується. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, кафедра 
університету, інформатизація освіти, віртуальні професійні 
співтовариства, сервіси Web 2.0. 

 
Смагина О. А., Переяславская С. А. Педагогические 

возможности и специфика применения информационно-
коммуникационных технологий в научно-педагогической 
деятельности кафедры университета 

В статье рассмотрены сущность и содержание понятия 
«информационно-коммуникационные технологии» и определено понятие 
ИКТ в деятельности университетской кафедры. Понятие 
«информационно-коммуникационные технологии» не является 
однозначным. Рассмотрены и выявлены с помощью контент-анализа 
наиболее употребительные варианты определения ИКТ. Изучение 
теоретических основ исследования позволило раскрыть сущность и 
содержание понятия «информационно-коммуникационные технологии» 
и определить понятие ИКТ в деятельности университетской кафедры как 
совокупность методов и способов сбора, обработки, хранения, 
представления, обмена, распространения информации на основе 
использования компьютерной техники и средств телекоммуникации, 
направленные на реализацию всех направлений деятельности кафедры. 
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в научно-
педагогическую деятельность кафедры университета будет 
способствовать более быстрому доступу к информации, полноте и 
удобства работы с информацией и актуальности используемой. 
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Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
кафедра университета, информатизация образования, виртуальные 
профессиональные сообщества, сервисы Web 2.0. 

 
Smagіna O., Pereyaslavska S. Pedagogіcal Possіbіlіtіes and 

Specіfіcіty of Applіcatіon of Іnformatіon and Communіcatіon 
Technologіes іn the Scіentіfіc and Pedagogіcal Actіvіty of the Department 
of the Unіversіty 

The article deals with the essence and content of the concept of 
„information and communication technologies” and defines the notion of ICT 
in the activities of the university department. The notion of „information and 
communication technology” is not unambiguous. The most commonly used 
variants of ICT definition have been considered and revealed using content 
analysis. The study of the theoretical foundations of the study allowed to 
reveal the essence and content of the concept of „information and 
communication technologies” and to define the notion of ICT in the activity of 
the university department as a set of methods and methods for the collection, 
processing, preservation, representation, exchange, dissemination of 
information on the basis of the use of computer technology and tools 
telecommunications, aimed at realization of all directions of activity of the 
department. The concept of „ensuring the scientific and pedagogical activity of 
the department by means of ICT” is defined, which we understand as 
normative-methodical, informational and resource, technical complex, used by 
teachers and staff of the department to improve the educational, 
methodological and research work, increase the efficiency of the scientific 
training process - pedagogical staff and specialists of postgraduate education 
and activization of educational work with students. The introduction of 
information and communication technologies in the scientific and pedagogical 
activities of the university department will facilitate faster access to 
information, the completeness and convenience of working with the 
information and the relevance of the information used. 

Key words: information and communication technologies, university 
department, informatization of education, virtual professional communities, 
Web 2.0 services. 
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  

З ТЕХНОЛОГІЙ МЕДИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ  
ДО БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 

 
На сучасному етапі розбудови системи вищої освіти виникла 

потреба суспільства в працівниках нового типу – освіченої, 
компетентної, творчої особистості, яка має вміння швидко і оперативно 
реагувати на зміни в професійному середовищі та самостійно навчатися 
протягом усього життя. Сутність підготовки фахівця полягає у 
формуванні у нього системи знань і якостей особистості, необхідних для 
виконання різних функцій професійної діяльності (Професійний 
саморозвиток майбутнього фахівця, 2011: 10). 

Тому одним з пріоритетних напрямів реформування системи 
медичної освіти є впровадження безперервного професійного розвитку. 
Саме від лікаря залежить здоров’я та життя пацієнта, тому актуальні 
знання і компетенції є ключовими аспектами професії. Система медичної 
освіти передбачає регламентований перелік видів навчання та не 
стимулює лікарів до постійного, безперервного вдосконалення 
професійних компетентностей. Як наслідок, навчання лікарів 
здебільшого припадало на останній період перед процедурою атестації. 

Безперервний професійний розвиток принципово відрізняється тим, 
що з його впровадженням лікарі навчатимуться постійно впродовж життя. 
Лікарі самі обиратимуть і заходи професійного розвитку. Це дозволить 
пристосовувати навчання до потреб конкретної медичної практики у 
конкретному лікувальному закладі і надасть безумовні переваги як для 
лікарів, так і для пацієнтів (Проект наказу МОЗ України, 2019). 

Загальні питання професійної підготовки майбутніх фахівців у 
галузі охорони здоров’я висвітлено О. Акуленко, І. Бойчук, О. Борисюк, 
Р. Грицко, С. Громовою, І. Ковчиною та ін. Проблеми професійної 
підготовки і професійних компетенцій фахівців спеціальності 
«Технології медичної діагностики та лікування» вивчалися 
І. Заблоцькою, О. Завадецькою, Г. Луньовою, О. Любінською, 
А. Олійник, О. Федосєєвою та ін. 
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Водночас питання готовності до безперервного професійного 
розвитку фахівців лабораторної медицини залишається недостатньо 
дослідженим в науковій літературі. Актуальність проблеми готовності до 
безперервного професійного розвитку фахівця у галузі охорони здоров’я 
знаходить своє відображення на державному рівні шляхом прийняття 
відповідних нормативно-правових актів, які підкреслюють необхідність 
впровадження підходу безперервного професійного розвитку, 
спрямованого на вдосконалення фахівця у галузі охорони здоров’я 
протягом усього життя. 

Згідно зі Стандартом вищої освіти за спеціальністю 224 «Технології 
медичної діагностики та лікування» для першого (бакалаврського) рівня 
готовність до безперервного професійного розвитку поряд з готовністю 
виконувати точно та якісно дослідження є спеціальними 
компетентностями і домінують у змісті підготовки здобувачів вищої 
освіти за зазначеною спеціальністю (Наказ МОН України №1420, 2018). 

В Положенні про систему безперервного професійного розвитку 
фахівців у сфері охорони здоров’я, затвердженому постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.03.2018 р. № 302, зазначено, що безперервний 
професійний розвиток фахівців у сфері охорони здоров’я – це 
безперервний процес навчання та вдосконалення професійних 
компетентностей фахівців після здобуття ними вищої освіти у сфері 
охорони здоров’я та післядипломної освіти в інтернатурі, що дає змогу 
фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності 
відповідно до потреб сфери охорони здоров’я та триває протягом усього 
періоду професійної діяльності (Постанова КМУ №302, 2018). 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти за 
спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» для 
першого (бакалаврського) рівня, де передбачено формування готовності 
до безперервного професійного розвитку як їх спеціальної 
компетентності, складають наступні програмні результати навчання: 

1. Проводити підготовку оснащення робочого місця та особисту 
підготовку до проведення лабораторних досліджень, з дотриманням норм 
безпеки та персонального захисту, забезпечувати підготовку до 
дослідження зразків різного походження та їх зберігання. 

2. Визначати якісний та кількісний склад речовин та їх сумішей. 
Демонструвати використання знань про морфологічні зміни тканин і 
органів для діагностики патологічних станів, виявляти помилкові 
результати та вживати заходи щодо їх корекції. 

3. Застосовувати сучасні комп’ютерні та інформаційні технології. 
4. Розуміти фізичні та хімічні принципи фарбування та 

застосовувати відповідні методи у лабораторних дослідженнях. 
5. Верифікувати результати лабораторних досліджень для 

діагностики онкопатології (норма / патологія). 
6. Верифікувати результати лабораторних досліджень в клініці 

внутрішніх хвороб (норма / патологія). 
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7. Верифікувати результати лабораторних досліджень для 
діагностики дитячих хвороб (норма / патологія). 

8. Верифікувати результати лабораторних досліджень для 
діагностики захворювань хірургічного профілю (норма / патологія). 

9. Верифікувати результати лабораторних досліджень для 
діагностики дерматовенерологічних хвороб (норма / патологія). 

10. Верифікувати результати лабораторних досліджень для 
діагностики інфекційних хвороб (норма / патологія). 

11. Виконувати гістологічні та цитологічні дослідження, 
верифікувати їх результати (норма / патологія). 

12. Виконувати загальноклінічні, гематологічні дослідження, 
інтерпретувати результати з урахуванням нормальних та критичних 
значень, обмежень методу дослідження, клінічних та інших 
лабораторних показників, виявлення неправдоподібних результатів. 

13. Виконувати кількісні та якісні біохімічні дослідження, 
інтерпретувати їх результати. 

14. Виконувати мікробіологічні, вірусологічні та імунологічні 
дослідження для виявлення етіологічних чинників хвороб. 

15. Виконувати лабораторні дослідження для діагностики 
паразитарних інвазій. 

16. Виконувати санітарно-гігієнічні дослідження об’єктів довкілля, 
фізичних і хімічних факторів, антропогенних впливів тощо з підготовкою 
заключення. 

17. Надавати першу медичну допомогу та забезпечувати 
лабораторнодіагностичну складову в умовах війни та надзвичайних 
ситуацій (Наказ МОН України №1420, 2018). 

Формування компетентного медичного працівника можливе лише 
за умови його безперервного професійного самовдосконалення. З іншого 
боку, самовдосконалення забезпечує підвищення рівня професійної 
компетентності фахівця. Отже, важливим методичним підґрунтям є 
реалізація компетентнісного підходу. Перехід до компетентнісного 
підходу означає: переорієнтацію з процесу на результат освіти в 
діяльнісному вимірі; зміщення акценту з накопичування нормативно 
визначених знань, умінь і навичок на формування й розвиток у майбутніх 
фахівців здатності практично діяти, застосовувати досвід успішних дій у 
конкретних ситуаціях (Соцький, 2016, с.143-144). 

Процес професійного розвитку та саморозвитку майбутнього 
спеціаліста в період його професійної підготовки має свої особливості. 
Він відбувається в умовах освітньої діяльності, регламентується 
системою вимог з боку викладачів, освітніх програм, стандартів вищої 
освіти, специфіки предмета професійної діяльності. 

Зі вступом до закладу вищої освіти студент набуває більше 
самостійності, провідними видами діяльності стають навчально-професійна, 
науково-дослідна. Набуті знання, вміння, навики виступають для нього як 
засоби майбутньої професійної діяльності, тому головною для студента 
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повинна стати спрямованість на підготовку до обраної професії, вироблення 
відношення до професійної діяльності як способу самореалізації. 

Для формування готовності студентів, майбутніх фахівців, 
здійснювати професійний саморозвиток необхідно реалізувати комплекс 
організаційно-педагогічних умов, які включають як суб’єктивну, так і 
об’єктивну складову. Суб’єктивна складова включає в себе формування 
внутрішньої мотивації, потреби саморозвитку як фахівця, саморефлексію та 
ін. Об’єктивна складова: створення відповідного освітнього середовища, 
реалізація моделі професійної підготовки із застосуванням прийомів і 
технологій навчання, що сприяють набуванню досвіду діяльності, яка 
саморозвиває в особистісно-професійному напрямі; формування у 
майбутнього фахівця вмінь щодо складання власної програми професійного 
саморозвитку на будь-якому етапі його професійної діяльності та ін. 
(Професійний саморозвиток майбутнього фахівця, 2011, с. 14-15).  

Перехід до підходу безперервного професійного розвитку повинен 
подолати орієнтацію традиційних освітніх процесів на поверхневі 
«енциклопедичність» змісту, перевантаженість інформаційним і 
фактологічним матеріалами, не пов’язаними із запитами студентів і 
потребами суспільства. Спостерігається необхідність переорієнтації 
освітнього процесу з відтворення тільки зразків минулого досвіду на 
оволодіння способами перетворення дійсності, оволодіння засобами і 
методами самоосвіти, вмінням навчатися (Профессинальная педагогика, 
2010, с. 344). 

Отже, головним змістом ідеї безперервного професійного розвитку 
у галузі охорони здоров’я є постійне оновлення, розвиток і 
вдосконалення фахівця протягом усього життя. Готовність до 
безперервного професійного розвитку як спеціальна компетентність 
здобувачів вищої освіти за спеціальністю 224 «Технології медичної 
діагностики та лікування» домінує у змісті їх підготовки і залежить від 
цілого комплексу організаційно-педагогічних умов, які включають як 
суб‘єктивну, так і об’єктивну складову. Вона дає змогу фахівцю 
підтримувати або покращувати стандарти професійної діяльності 
відповідно до потреб сфери охорони здоров’я протягом усього періоду 
професійної діяльності.  
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Степаненко В. В. Формування готовності майбутніх фахівців з 
технологій медичної діагностики та лікування до безперервного 
професійного розвитку 

У статті акцентовано увагу на впровадженні підходу безперервного 
професійного розвитку як одного з пріоритетних підходів до професійної 
підготовки фахівців в галузі охорони здоров’я. Головним змістом ідеї 
безперервного професійного розвитку є постійне оновлення, розвиток і 
вдосконалення фахівця протягом усього життя.  

Визначено, що готовність до безперервного професійного розвитку 
як спеціальна компетентність здобувачів вищої освіти за спеціальністю 
224 «Технології медичної діагностики та лікування» домінує у змісті їх 
підготовки і залежить від цілого комплексу організаційно-педагогічних 
умов, які включають як суб’єктивну, так і об’єктивну складову. Вона дає 
змогу фахівцю підтримувати або покращувати стандарти професійної 
діяльності відповідно до потреб сфери охорони здоров’я протягом усього 
періоду професійної діяльності. 

Ключові слова: безперервний професійний розвиток, технології 
медичної діагностики та лікування, лаборант, бакалавр, компетентність. 

 
Степаненко В. В. Формирование готовности будущих 

специалистов специальности «Технологии медицинской 
диагностики и лечения» к непрерывному профессиональному 
развитию 

В статье акцентировано внимание на внедрении подхода 
непрерывного профессионального развития как одного из приоритетных 
подходов к профессиональной подготовке специалистов в области 
здравоохранения. Главным содержанием идеи непрерывного 
профессионального развития является постоянное обновление, развитие 
и совершенствование специалиста в течение всей жизни. 

Определено, что готовность к непрерывному профессиональному 
развитию как специальная компетентность по специальности 
224 «Технологии медицинской диагностики и лечения» доминирует в 
содержании подготовки системы высшего образования и зависит от 
целого комплекса организационно-педагогических условий, 
включающих как субъективную, так и объективную составляющую. Она 
позволяет специалисту поддерживать или улучшать стандарты 
профессиональной деятельности в соответствии с потребностями 
системы здравоохранения в течение всего периода профессиональной 
деятельности. 

Ключевые слова: непрерывное профессиональное развитие, 
технологии медицинской диагностики и лечения, лаборант, бакалавр, 
компетентность 
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Stepanenko V. Formation of the Readiness of Future Specialists of 
the Specialty «Technologies of Medical Diagnostics and Treatment» for 
Continuous Professional Development 

The article focuses on the introduction of the continuous professional 
development approach as one of the priority approaches to the professional 
training of healthcare professionals.  

The main content of the continuous professional development idea is the 
constant updating, development and improvement of a specialist throughout 
his life. 

It is determined that readiness for continuous professional development 
as a special competence in the specialty 224 «Medical diagnostics and 
treatment technologies» dominates the content of the higher education system 
and depends on a whole complex of organizational and pedagogical 
conditions, including both subjective and objective components. It allows the 
specialist to maintain or improve the standards of professional activity in 
accordance with the needs of the health care system throughout the entire 
period of professional activity. 

Formation of a competent medical worker is possible only on condition 
of his continuous professional development. On the other hand, self-
improvement provides an increase in the level of professional competence of a 
specialist. Consequently, an important methodological basis is the 
implementation of a competent approach. 

Key words: continuous professional development, medical diagnostics 
and treatment technologies, laboratory assistant, bachelor, competence 
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ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 

ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ  
 
На сучасному етапі розвитку суспільства відбуваються кардинальні 

зміни у способах поширення та використання інформації, що 
зумовлюють еволюцію освітніх технологій, сприяють активному 
впровадженню дистанційної освіти як одного з напрямів реформування і 
стратегічного розвитку освітньої системи України. Фахівці зі 
стратегічних проблем освіти називають дистанційне навчання освітньою 
системою XXI століття. Питанням теорії та практики дистанційного 
навчання присвятили свої дослідження А. Андрєєва, В. Кухаренко, 
В. Луговий, А. Петерс, Є. Полат, М. Смульсон, А. Хуторський, 
С. Яшанова, В. Олійник, С. Сазонова та ін. Можливості та перспективи 
впровадження дистанційного навчання у навчальних закладах 
професійної освіти розглядали В. Биков, І. Вільш, М. Кадемія, 
І. Кирилович, Н. Ничкало, М. Тютюнник та інші.  

На підставі аналізу науково-методичної літератури (А. Андрєєв, 
В. Кухаренко, Є. Полат, А. Хуторський та ін.) дистанційне навчання 
визначене як різновид відкритого навчання з використанням комп’ютерних 
і телекомунікаційних засобів, що забезпечують інтерактивну взаємодію 
викладачів і студентів на різних етапах навчання та самостійну роботу 
останніх з матеріалами інформаційної мережі, більшість з яких 
підготовлено викладачами (Биков В. Ю. та ін., 2008, с. 24). 

В «Українському педагогічному словнику» за редакцією 
С. Гончаренка самостійну роботу визначено як «різні види 
індивідуальної і колективної навчальної діяльності школярів, яка 
здійснюється ними на навчальних заняттях або вдома за завданнями 
вчителя, під його керівництвом, однак без його безпосередньої участі» 
(Гончаренко С. І., 1997, с. 297). 

Переважна більшість дослідників вважають самостійну роботу 
навчальною або пізнавальною діяльністю й виділяють певні особливості 
цієї діяльності. Самостійна робота, наголошує В. Буряк, – «це вища 
форма навчальної діяльності» (Буряк В. К., 2001, с. 49), раціонально 
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спланована, організаційно та методично спрямована (В. Буримський, 
М. Гарунов), що виконується в розумовому плані й завершується у 
вигляді результатів, які можна перевірити: плану, звіту та ін. 
(М. Федоренко). В. Козаков головний акцент робить на розвитку 
важливої риси особистості – самостійності: «самостійна робота 
студента – це специфічний вид діяльності учіння, головною метою якої є 
формування самостійності суб’єкта навчання» (Козаков В. А., 1990, 
с. 14). Його підтримують В. Беспалько, Т. Лобода, В. Луценко, 
Н. Шишкіна. Г. Романова висловлює думку: «Самостійна робота – це 
діяльність, що здійснюється на основі самоуправління студентів та 
системного опосередкованого управління з боку викладачів» 
(Романова Г.М., 2003, с.8). 

Розглядаючи питання переосмислення поняття самостійної роботи 
студентів, важливо зазначити значення терміну  «дистанційна освіта», 
який означає таку організацію навчального процесу, у якому основна 
увага приділяється самостійному навчанню студента. Таке середовище 
навчання характеризується тим, що студент часто віддалений від 
викладача в просторі або в часі; у той же час, студенти та викладачі 
мають можливість здійснювати діалог між собою за допомогою засобів 
телекомунікації. Дистанційна освіта дозволяє вчитися жителям регіонів, 
де немає інших можливостей для професійної підготовки або отримання 
якісної вищої освіти, немає університету потрібного профілю або 
викладачів необхідного рівня кваліфікації. Основні принципи 
дистанційної освіти – це встановлення інтерактивного спілкування між 
студентом та викладачем без забезпечення їх безпосередньої зустрічі і 
самостійне освоєння певного масиву знань і навичок за обраним курсом 
при використанні певних інформаційних технологій (Гозман Л. Я., 1999). 

На наш погляд, дистанційне навчання слід розглядати як нову 
форму навчання і, відповідно, дистанційну освіту (як результат, так і 
процес, систему) як нову форму освіти, хоча вона не може розглядатися 
як абсолютно автономна система. Дистанційна освіта будується 
відповідно до тих самих цілей і змісту, що і очне навчання, але форми 
подачі матеріалу і форми взаємодії суб’єктів навчального процесу між 
собою суттєво відрізняються. Дидактичні принципи організації 
дистанційного навчання (принципи науковості, системності і 
систематичності, активності, принципи розвивального навчання, 
наочності, диференціації та індивідуалізації навчання) аналогічні очному 
навчанню, але специфічною є їх реалізація (Адамова І., 
Головачук Т., 2012). 

Сучасні інформаційні технології надають викладачу потужний 
інструментарій, який дозволяє проектувати навчальну діяльність, 
визначати характер її взаємодії зі студентами та здійснювати моніторинг їх 
навчальних самостійних дій при вивченні методичних, довідкових та 
інших навчальних матеріалів. Одним із таких джерел інформації є мережа 
Інтернет, яка в сучасності набуває дуже велику популярність. Але 
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використання студентами ресурсів Інтернету потребує методичного 
супроводу з боку викладача. Треба вчити студентів об’єктивно оцінювати 
якість отриманої інформації. Зразком однієї із ефективних освітніх 
методик є технологія Web-quest, яка сприяє проведенню критичного 
аналізу, оцінки та синтезу інформації із рекомендованих джерел. Особи, 
що навчаються, взаємодіють між собою або використовують сценарій, 
запропонований викладачем. Така модель стимулює пошуковий та творчій 
характер оновлення отриманих знань та забезпечує активність навчання. У 
сучасній педагогічній літературі виділяють 4 різновиди самостійної 
діяльності у процесі навчання, кожна з яких відрізняється специфікою 
планування та постановкою мети, а саме:  

 постановка мети та планування діяльності за допомогою 
педагога; 

 тільки постановка мети відбувається за допомогою педагога, 
планування роботи здійснюється суб’єктом навчання самостійно;  

 постановка мети та планування здійснюється суб’єктом 
навчання самостійно в межах поставленого педагогом завдання;  

 робота здійснюється суб’єктом навчання за власною 
ініціативою: він без допомоги педагога сам визначає зміст, мету, план 
роботи та самостійно її виконує (Котова А. В., 2008). 

Вагоме значення має те, що студент, працюючи на комп’ютері, 
постійно може контролювати й оцінювати свої дії, тому саме таке 
навчання дає змогу уникнути негативного ставлення до навчання – 
нерозуміння, неуспіх, «дірки» в знаннях, зникає відчуття невпевненості. 
У процесі організації дистанційного навчання рейтингова система дає 
змогу максимально підсилити мотивацію навчання. Коли всі студенти 
групи, що навчаються в одному дистанційному курсі, постійно мають 
змогу бачити кількість набраних ними балів даного модуля або за всі 
пройдені теми, та рейтинг інших учасників. Такі умови максимально 
стимулюють їх до підвищення активності у навчанні. Це все досягається 
завдяки відсутності часового розриву між вивченням нового матеріалу, 
виконанням завдань і контролем досягнутих знань. З використанням 
засобів дистанційного навчання мотивація студентів підсилюється також 
за рахунок новизни, нетрадиційності подання навчального матеріалу, 
можливості самостійного розв’язання запропонованих завдань і їх 
творчого переосмислення в умовах, що постійно змінюються. 
Позитивним під час організації такого виду самостійної роботи студентів 
є індивідуальна траєкторія навчання, яку кожен учасник може будувати 
самостійно, максимально адаптуючи її до себе. Разом з тим повинна бути 
присутня чітка організація занять з прозорими і зрозумілими вимогами, 
які ставляться перед студентами. 

Отже, самостійна робота студентів є обов’язковим складником 
навчального процесу, результатом якої має бути підвищення рівня знань 
студентів, поліпшення їх професійної підготовки, уміння самостійно 
мислити та приймати рішення. Розгляд теоретичного матеріалу сучасної 
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літератури надає переконливі факти, що сам процес самостійної роботи 
студентів в умовах використання технологій дистанційної освіти 
видозмінюється – посилюється потреба студента до активної взаємодії з 
викладачем. І саме ця взаємодія стимулює навчальний процес.  

У кожному виді самостійної роботи сьогодення має бути пошукове 
завдання, яке б стимулювало евристичні пошукові дії особи, що 
навчається. Суб’єктам навчання слід не лише зрозуміти, утримати в 
пам’яті знання, наукову інформацію для того, щоб у подальшій роботі 
відтворити їх і впоратися з однотипними завданнями, а й упевнено 
вирішувати нестандартні завдання, проявляючи творчість та активність у 
своїх діях. Головною мотивацією в діяльності студента мають бути не 
вимоги викладача, а саме пошукова діяльність, яка вміщує у себе вміння 
вибирати необхідний матеріал, ставити перед собою мету, добирати 
раціональні шляхи для її розв’язання, застосовувати вже набуті знання 
для вирішення завдання, опрацьовувати та інтерпретувати наукову 
інформацію відповідно до поставлених завдань. Подальші наші 
дослідження будуть присвячені вивченню інших проблем щодо 
визначення сутності та змісту самостійної роботи студентів в умовах 
технологій дистанційної освіти. 
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Тєтєрєв В. О. Переосмислення поняття самостійної роботи 

студентів в умовах використання технологій дистанційної освіти  
В статті розглянуто різновиди самостійної діяльності студентів у 

процесі навчання. Висвітленні основні принципи дистанційної освіти, їх 
важливість для організації самостійної роботи студентів в умовах 
використання технологій дистанційної освіти. Зазначаються позитивні 
сторони самостійної роботи студентів. Розглянуто теоретичного 
матеріали сучасної літератури які надають переконливі факти, що сам 
процес самостійної роботи студентів в умовах використання технологій 
дистанційної освіти видозмінюється – приділяється увага студента до 
активної взаємодії з викладачем В статті визначено, що головною 
мотивацією в діяльності студента мають бути не вимоги викладача, а 
саме пошукова діяльність, яка вміщує у себе вміння вибирати необхідний 
матеріал, ставити перед собою мету, добирати раціональні шляхи для її 
розв’язання, застосовувати вже набуті знання для вирішення завдання, 
опрацьовувати та інтерпретувати наукову інформацію відповідно до 
поставлених завдань. 

Ключові слова: самостійна робота студентів, дистанційна освіта, 
освітня система, інформаційні технології, засоби дистанційного 
навчання.  
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Тетерев В. О. Переосмысление понятия самостоятельной 
работы студентов в условиях использования технологий 
дистанционного образования 

В статье рассмотрены разновидности самостоятельной 
деятельности студентов в процессе обучения. Освещении основные 
принципы дистанционного образования, их важность для организации 
самостоятельной работы студентов в условиях использования 
технологий дистанционного образования. Указываются положительные 
стороны самостоятельной работы студентов. Рассмотрены 
теоретического материалы современной литературы предоставляющих 
убедительные факты, сам процесс самостоятельной работы студентов в 
условиях использования технологий дистанционного образования 
видоизменяется – уделяется внимание студента к активному 
взаимодействию с преподавателем. 

В статье определено, что главной мотивацией в деятельности 
студента должны быть не требования преподавателя, а именно поисковая 
деятельность, которая вмещает в себя умение выбирать необходимый 
материал, ставить перед собой цель, подбирать оптимальные пути для ее 
решения, применять имеющиеся знания для решения задачи. 

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, дистанционное 
обучение, образовательная система, информационные технологии, 
средства дистанционного обучения. 

 
Teteriev V. Reconsideration of the Notion of Independent Work of 

Students in the Use of Technologies of Distance Education 
Varieties of independent activity of students in the process of study are 

considered in the article. The main principles of distance education are 
highlighted, their importance for the organization of independent work of 
students in the conditions of use of technologies of distance education. The 
positive aspects of independent work of students are noted. The theoretical 
materials of modern literature which provide convincing facts that the process 
of independent work of students in the conditions of the use of technologies of 
distance education is modified is changed - attention of the student to active 
interaction with the teacher is considered. The article states that the main 
motivation in the student's activity should be not the requirements of the 
teacher, namely the search activity, which contains the ability to choose the 
necessary material, set goals, rational ways to solve it, apply the acquired 
knowledge to solve task, to process and interpret scientific information in 
accordance with the tasks set. 

Key words: independent work of students, distance education, 
educational system, information technologies, means of distance learning. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗНОГО АНАЛІЗУ УКРАЇНСЬКОЇ 
ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. 

 
Увага до методичних підходів аналізу художнього тексту в 

наукових студіях активізувалася останнім часом, з’явилося чимало 
цікавих спостережень щодо інноваційних шляхів інтерпретації творів.  

Завдання літературного аналізу – знайти закономірності в 
організації, образній системі й художній реалізації відповідності, 
відтвореної у тексті дійсності, розкрити складний естетико-
психологічний і соціально-філософський підтекст, дослідити силу 
естетичного впливу й осмислити значимість безпосереднього читацького 
сприйняття. Під час інтерпретації, у першу чергу, твір розглядається у 
відповідності: з об’єктивною дійсністю, з особою автора та його 
особливим стилем, з читацьким сприйняттям і належністю до культурно-
історичного періоду, в який текст було створено. 

У методиці шкільної практики на сьогодні найбільш продукуються 
три основні шляхи літературного розбору: цілісний (ідейно-тематичний), 
образний, проблемний. Більшість науковців вважають, що кожен із 
зазначених шляхів «збирає» текст як змістову й структурну єдність, 
досягаючи результату різними засобами. Тож, цілісний аналіз, згідно 
міркувань М. Рибнікової, – це аналіз по ходу розвитку дії, у ньому 
«побудова аналізу визначається сюжетом тексту, а одиницею аналізу, 
основною ланкою, є епізод, сцена, глава» (М. Рибнікова, 1966, с. 9). 
Натомість проблемний метод дозволяє розглянути текст дискусивно, 
будуючи аналіз на протиріччях і єдностях думок щодо змісту.  

Сучасні шляхи щодо аналізу казки пропонує використовувати 
В. Єфименко. У статті «Сучасні підходи до аналізу казок» авторка 
розглядає можливість інтерпретувати чарівні тексти з позицій 
фольклористичного, структуралістського, психоаналітичного, соціо-
історичного та феміністичного підходів стосовно фольклорних і 
літературних казок (Єфименко В. Сучасні підходи до аналізу казок). 
Аналіз різноманітних підходів спрямовує дослідницю до думки, що 
доцільним є поєднання різних підходів з метою отримання цілісної та 
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всебічної картини, особливо коли йдеться про дослідження такого 
складного та неоднозначного явища, як літературні казки. 

В. Тюпа пропонує користуватись семіоестетичними підходами до 
аналізу художніх творів казкового змісту. Дослідник доводить, що аналіз 
художнього тексту може здійснюватись згідно двох основних стратегій: 
дескиптній (описовій) й ідентифікаційній (тимпологізованій) (Тюпа, 
2009, с. 18). 

Враховуючи той факт, що у художньому тексті мовні засоби є не 
тільки формою відображення позамовної дійсності, але й формою 
творення художніх образів, зазначимо, що образний аналіз тексту є 
важливою складової жанрової інтерпретації твору.  

Особливістю літературної казки, на думку Л. Брауде, є те, що це 
«твір, в якому неймовірне чудо відіграє роль сюжетоутворювального 
фактору, служить вихідною основою характеристики персонажа» 
(Брауде, 1977, с. 234). Основною мотивацією таксономії персонажів 
казки є традиційна схематичність конфлікту, який передбачає наявність 
позитивного героя, героя-антагоніста й перевізника-медіатора. «З цих 
трьох основних, базових фігур утворюється все різноманіття персонажів, 
що виникають в літературній казці» (Дереза, 2005, с. 43). Українська 
дослідниця Л. Дереза (Дереза, 2005, с. 43-45) визначає два шляхи 
створення літературно-казкового персонажа: 

 контамінація базових фігур-персонажів, суть якої полягає в 
незначному порушенні умовних казкових правил; 

 семантична конкретизація жанрових персонажів, яка передбачає 
суб'єктивну інтерпретацію і певну авторську свободу створення 
казкового героя (хоча і з поправкою на закони жанру). 

У цілому архітектоніка казкового образу полягає у взаємодії двох 
культурних пластів: фольклорного, що становить центральне семантичне 
ядро оповіді, і власне літературного, що підкоряється правилам і 
принципам організації твору певного культурно-історичного, 
літературного періоду. Звідси впізнаваність літературно-казкового 
персонажа, не дивлячись на систему жанрових модифікацій. Вивчення 
шляхів зміни (трансформації, модифікації) фольклорного казкового 
образу у зв’язку з його авторською інтерпретацією, а також методика 
образного аналізу стали метою даного дослідження. Реалізація мети 
обумовлює ряд основних завдань, серед яких виділимо такі: 

 на основі використання компаративної та міфопоетичної моделі 
аналізу встановити спільні та відмінні риси персонажа фольклорної казки 
й авторського твору періоду раннього українського модернізму (кінець 
ХІХ – початок ХХ ст.); 

 обґрунтувати шляхи й методи аналізу казкової образної системи 
з опорою на розкриття системи генетичних модифікацій під впливом 
культурно-історичної доби; 
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 розглянути шляхи модифікації літературно-казкового персонажа 
авторської казки зазначеного періоду й перспективи пошуків 
оптимальної методики філологічного аналізу. 

Літературна казка, незважаючи на багату історію творення, 
недостатньо осмислена в літературно-критичному екскурсі. 
Підтвердженням цього може служити недостатність теоретичної бази і 
науково-дослідного апарату з даного питання. Більшість дослідників 
літературної казки (М. Люті, К. Обернауер, І. Шнеєбергер, Р. Бамбергер, 
В. Пропп, М. Липовецький, І. Лупанова, Ю. Ярмиш, Н. Тихолоз, Г. Сабат 
та ін.) оцінюють літературний чарівний твір у співвідношенні з 
канонічною народною казкою. Це, власне, є причиною складності аналізу 
літературної казки, адже більшість методистів схильні до компаративної 
інтерпретації тексту авторської казки у порівнянні з народною (праці 
М. Крайньої, О. Прокопової, Н. Сивачук, Л. Назаренко, Н. Соловйової, 
Л. Бучковської, С. Паламар та ін.). Однак, доволі цікаво спостерігати й за 
втручання у казкову матрицю стильових, культурно-естетичних 
тенденцій певної історичної доби, як от модернізму, реалізму, 
романтизму тощо, тобто використовувати культурно-історичний шлях 
осмислення казкової історії. 

Поза сумнівом, художній світ літературної казки формується під 
впливом архаїчної «жанрової пам'яті», яка ідентифікує казковий 
матеріал, виділяючи його з обсягу фантастичною (чарівної) літератури. 
Авторський казковий текст, спираючись на фольклорний пре-текст, 
відзначено присутністю авторської індивідуальності, що створює ефект 
кореляції з епохою, в яку створена казка. Як результат подібної дифузії 
«казкова семантика або осмислюється як метаформа нових життєвих 
явищ, або поглиблюється й уточнюється іншими системами цінностей» 
(Липовецький, 1992, с. 160). Однак треба сказати, що саме канонічна 
казка «задає правила» жанрову приналежність, нехтування якими може 
призводить до нівеляції казки, бо «якщо зв'язок з першоосновою 
втрачено, то перед нами що завгодно – алегорія, притча, наукова 
фантастика, але не казка» (Липовецький, 1984, с. 18). Тож, образний 
аналіз літературної казки повинен здійснюватись у співвіднощенні з 
народним першоджерелом. 

Одним із утворювачів чарівного тексту є казковий герой, концепція 
якого чітко визначена жанровими законами. Для традиційної казки 
характерний антропоцентричний паралелізм «внутрішнього стану світу і 
людини… (в світі темно і холодно, а людині страшно й холодно)» 
(Мелетинский, Неклюдов, Новик, Сегал, 1969, с. 112); формульність 
(використання ініціальних, медіальних формул) і стереотип художніх 
засобів створення образу. Крім того, герой фольклорної казки 
позбавлений усілякої динаміки, він є статичним апріорі, оскільки є 
носієм певної психотипної риси характеру (амплуа). Модель оповідання 
не передбачає всебічної характеристики героя. 
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Казка обмежується наявністю подібної домінанти, суть якої – 
концентрація уваги реципієнта на головній сюжетно значущою межах 
казкового персонажа. Слід також зазначити, що наявність казкового 
амплуа формує поняття «персонаж жанру» (Дереза, 2005, с. 43), оскільки 
головні герої чарівної розповіді не є індивідуальними для окремої 
казкової історії. Вони – узагальнені образи-індикатори духовного життя 
народу, тому їх «міграція» з казки в казку обґрунтована можливістю 
ідентифікації на рівні етносимволіки. 

Реміфологізація культури, розпочата романтиками, досить відчутна 
й у період модернізму. Увага письменників до давніх сюжетів «з 
поправкою на сучасну науку і філософію» (Мелетинский. Аналитическая 
психология и проблема происхождения архетипических сюжетов) 
провокує інтерес до традиційних пражанрів і архаїчних «осмисленим в 
літературі архетипних пластів, відповідно ініціюючи їх реінтерпретацію» 
(Поліщук, 2002, с. 378). Казковий герой епохи раннього модернізму стає 
підкреслено індивідуальним, схильним до експериментів. У чарівний світ 
проникають герої «з характерними для рубежу століть конфліктами і 
апореямі <...>, які зовні ще більше нагадують за формою традиційний 
реалізм ХІХ століття» (Поліщук, 2002, с. 123). Однак, залишаючись 
жанром із потенціалом «пам’яті», літературна казка концентрує увагу на 
героя неординарному, зазначеному (за В. Топоровим). Героїв казок 
О. Олеся («Грицеві курчата», «Водяничок», «Мисливець Хрін та його 
пси»), Лесі Українки («Лелія», «Метелик»), Дніпрової Чайки («Краплі-
мандрівниці», «Казка про Сонце та його синів», «Новик») об’єднує 
прагнення до виключного, бажання пізнати закони світобудови (на 
різних рівнях). Не типові, на перший погляд, для казки персонажі 
(реальні сільські діти, здичавілі собаки, ельфи, краплі води, хлопчик 
Новий рік тощо) є базовими фігурами основного казкового конфлікту. 
Їхня семантика має міфопоетичну аргументацію, оскільки інтерес до 
міфу в модерністських студіях змушує письменників апелювати (свідомо 
чи підсвідомо) до архетипно-матричних джерел. 

Інсталяція архетипів у казкотворчості модерністів демонструє 
процес відчуження колективно-несвідомого на користь індивідуально-
цивілізованого. Казкові архетипи, на думку Є. Мелетинського, 
підтримують архаїчні мотиви, успадковані від міфу, проте в дещо 
видозміненій формі (Мелетинский. Аналитическая психология и 
проблема происхождения архетипических сюжетов). Вони сприймаються 
в свідомості як «образи-символи (знаки, поняття, емблеми), які 
набувають багатозначності при їх включенні до сенсу іншої культурно-
історичної епохи» (Гречанюк, Нямцу, 1997, с. 5). Архетип як вічний 
образ «недоступний прямому спостереженню» (Биркхойзер-Оэри С. 
Мать: архетипический образ в волшебных сказках), тобто є частиною 
несвідомого, зате «вічне проявляється в індивідуальному» (Биркхойзер-
Оэри С. Мать: архетипический образ в волшебных сказках), втілюючись 
у конкретному персонажі. Так, у казках українських письменників-
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модерністів можна виділити ряд архетипних образів, які переосмислені в 
результаті «семантичної структуралізації і своєрідної контамінації» 
(Нямцу, 2001, с. 23). 

Усі образи казки як літературного жанру умовно можна розділити 
на фантастичні, які уособлюють природні стихії (лісовик, Баба Яга, 
Кощій, водяний, русалка і ін.), і люди, які «пред’являють світу свою 
людську природу» (Пропп, 1989, с. 34).  

Модель авторської казки вирішує жанрову опозицію чарівний 
світ/людина антропоцентрично (Дереза, 2005) тобто на користь людини. 
Персонаж-людина підпорядкований казковим законам, в той же час він 
живе за культурними законами, що панують у відповідну епоху 
(класицизм, романтизм, реалізм і тощо). Тип героя періоду fin de siècle 
детально проаналізував український дослідник Я. Поліщук (Поліщук, 
2002), виділивши при цьому нового «Заратустру»; «цілого чоловіка», 
формулу якого пояснює І. Франко; героя-екзистенціаліста, здатного до 
стихійного бунту (його образ створює В. Винниченко); герой-месія як 
проекція людини Лесі Українки. Однак зазначимо, що у створенні 
казкового образу переважає кореспонденція до жанрових витоків, хоча і 
зі значним ступенем конкретизації та індивідуалізації. 

Образи батька і матері (баби й діда) в казці створюють потенціал 
сенсу буття. Ці образи слід розглядати як єдність, яка прогнозує правильний 
гармонійний порядок світового устрою. У традиційній казці ці образи 
фрагментарні, але дуже значимі як деміурги – свотоутворювальні величини. 
«Чарівна дія зазвичай починається з руйнування сімейного благополуччя і 
закінчується створенням сім’ї» (Дереза, 2005, с. 209). У казці ж літературній 
головним модерним атрибутом стає присутність реального людини. У 
більшості літературних казок образ батька і/або матері (діда, баби) 
знеособлені й епізодичні (Леся Українка «Метелик», Дніпрова Чайка 
«Краплі-мандрівниці», О. Олесь «Бабуся в гостях у ведмедя», «Ведмідь в 
гостях у бабусі» та ін.). Зауважимо, що модернізація зображення людини 
вимагала утилітарно-прагматичного співвідношення героя із реальністю, 
тому концепція конкретизації персонажа полягала в доданні казковому 
образу співзвучності з реальністю. 

Нова реальність вимагала і нових героїв. Так, головний герой казки 
О. Олеся «Водяничок», дядько Іван, представляє нову парадигму 
цінностей, приймаючи в світ людей демонічну істоту – дитину Водяного. 
Традиційній системі забобонів і табу дядько Іван (новий Заратустра) 
протиставляє нові відносини людини й «інших». Він змінює традиційну 
векторність фольклорної казки, де існує опозиція людина/хтонічний світ, 
з перевагою першого. Іван здатний визнати унікальність і своєрідність 
світу, змінити закони «жанрової гносеології» (термін М. Липовецького).  

Питання, наскільки світ пізнаваний і змінюваний, стає домінуючим 
для персонажа-людини. У літературній казці періоду модерну особливе 
місце набуває дитина. Вона учасниця нового ініціального міфу, суть 
якого не в придбання іншого соціального статусу, а в інформаційному 
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збагаченні, набутті життєвого досвіду. Герой-дитина здатна мислити, 
аналізувати, давати оцінку, підводити підсумки. Герой казки Лесі 
Українки «Лелія» – Павлусь – потрапляє в ілюзорний світ, до якого його 
запрошує королева квітів, Лелія. Він знайомиться з соціальним устроєм 
цього світу, важко переживаючи несправедливість: «Ой, Леліє, <...> неси 
мене звідси, я не хочу тут бути. Тут погано, Бридко, страшно» (Олесь, 
1990, с. 35). Діти ж у казці О. Олеся «Грицеві курчата» архетипно 
підтримують міф про культурного героя-деміурга. Створений 
протагоністами світ, підтримує казкові фантазми про можливість 
світотворення як акту творчості. Тож, у процесі компаративного аналізу 
ми дійшли висновків, що герой літературної казки позбавляється 
важливої народнопоетичної жанроутворюючої риси – статичності 
(казкового амплуа), він стає динамічним, рухомим, з системою людських 
цінностей, викликаних соціальним устроєм. 

Застосування міфопоетичного підходу щодо аналізу казкового 
тексту дозволяє зрозуміти глибинні підтекстові причинно-наслідкові 
зв’язки літературного тексту з пре-текстом (народною казкою). Як 
жанрову інтерпретацію фольклорної казки про курочку Рябу 
сприймається твір О. Олеся «Грицеві курчата». Мономіф про створення 
світу з яйця («ab ovo») трансформований письменником у веселу історію 
про Великоднє диво в межах одного курника. Творцями казкової фабули 
у тексті є діти. Змістовна парадигма казки створює своєрідний 
«палімпсест», де відчутні культурні «нашарування» різного роду: 
фольклористичні (мотив створення, розбивання святої реліквії – 
«Курочка Ряба», «Яйце-райце»), Біблійне (картина Раю), реалістичні 
(створення картин життя українського села початку ХХ століття). 
Архетип яйця, який в канонічній казці є предметом сакральним апріорі, в 
казці О. Олеся отримує такий статус тільки у зв’язку з його 
перетворенням в писанку, тобто після акту «священної гри» (згідно з 
Гейзінгом), який є моментом творчості деміурга. Діти-деміурги, 
малюючи в передвеликодній період на яєчній шкаралупі різних 
дивовижних звірів, «програмують» модель нового світового порядку: 
«Писанки на диво Вийшли! / Гриць слона намалював. / Слон звів вгору 
жовтий хобот / І на сині ноги встав. / Далі взявши за ведмедя. / Вуха 
білими зробив, / Тулуб синькою побарвив, / Дві ноги почервонів. / Далі 
діти малювали / Лева, тигра, борсука, / Чи не забули и овечки, / І лисиці, 
и вовка » (Олесь, 1990, с. 230). Тобто в текст казкової історії поміщені 
реальні діти і традиційно-побутові події. Таке «вкраплення» 
(контамінація) реальності в казку є досить популярним прийомом у казці 
доби модерну (Дж. Баррі «Пітер Пен», С. Лагерлеф «Подорож Нільса ...», 
Л. Керролл «Аліса в країні чудес» та ін.). Подібні прийоми помітні й у 
творах українських казкарів згаданого періоду. Зокрема, прийом чарівної 
«подорожі-уві-сні» використовують Дніпрова Чайка («Краплі-
мандрівниці»), О. Олесь («Грицеві курчата»), Леся Українка («Лелія»). 
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Авторська інтерпретація казкової архітектоніки дозволяє 
моделювати образ, покладаючись на асоціативний досвід реципієнта. Тут 
важливою складовою інтерпретації може стати культурно-історичний 
підхід дослідження казкового тексту. У казці-п’єсі О. Олеся «Микита 
Кожум’яка» відсутня візуальна партія Змія. Тобто відома історія про 
протиборство київського богатиря Микити (в деяких першоджерелах – 
Кирила), відображення якої знаходимо в літописній літературі 
(«Початковий літопис», 992 р.), у казці представлена скоріше як предтеча 
(попередні події, причини) битви богатиря зі Змієм-викрадачем. Сама 
битва звужена до вербального контексту: коментарів городян, що 
спостерігають за нею з площі. Візуальна відсутність у сценах 
протагоніста – Змія – сприймається як своєрідна образна аплазія 
(недорозвиненість / відсутність), хоча така жанрова аномалія 
заповнюється на рівні колективного несвідомого. Семантика і конотація 
образу Змія в канонічній казці амбівалентна, оскільки він підтримує 
міфопорядок ініціації, будучи першим її щаблем. У той же час Змій 
охороняє вхід у хтонічний вимір, не допускаючи хаосу. У казці-п'єсі 
О. Олеся образ має інший зміст: він поліфонічний, оскільки 
представлений і в образі середньовічного лицаря, для якого існують 
кодекси честі, наприклад, попередження про підготовку вторгнення: 
«Наш пан, великий володар / Землі й самого пекла цар, / надіславши мене 
тобі Сказати, / Що мусиш ти дочку віддати. / Лишає він тобі три дні ... / 
Оце сказати звелів мені. / А що мені сказати Пану...» (Олесь, 2006, 
с. 110), й у статусі Сатани, охоронця пекла. Контамінація романтичних 
аспектів в образний зміст антагоніста, безперечно, впливає і на якість 
героя-протагоніста, який також отримує статус витонченого лицаря, що 
бореться за руку прекрасної дами. 

Отже, образний аналіз авторського казкового тексту варто 
здійснювати як сукупність факторів художнього впливу, оскільки він 
зводиться до описової конструкції реальної дійсності, де герой літературної 
казки (на відміну від першоджерела) містить комплекс авторських новацій і 
вимагає розгляду з позицій панівних літературних тенденцій. Безперечно, 
основою літературного чарівного персонажа є фольклорний казковий герой, 
проте він зазнає ряд трансформацій, які спрямовані на його 
індивідуалізацію. Найбільш поширеними прийомами жанрової контамінації 
щодо персонажа є заміни стійких словесних формул детальними 
портретними замальовками, наявність внутрішніх монологів, динамічність 
характерів. Смислова конкретизація як шлях створення літературно-
казкового персонажа спирається на відмову від гегемонії образного 
протиставлення добра і зла як абсолютних жанрових категорій; наявність 
індивідуального імені; інваріантність образної архітектоніки; заміна 
традиційного казкового амплуа власне авторським. Подальшим науковим 
завданням ставимо перед собою розгляд шляхів аналізу літературної казки 
раннього українського модернізму в аспекті структуралістського, 
психоаналітичного, соціо-історичного та феміністичного підходів. 
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Цалапова О. М. Особливості образного аналізу української 

літературної казки кінця ХІХ – початку ХХ ст. 
Стаття розкриває проблему пошуку шляхів адекватного аналізу 

літературної казки як специфічного синкретичного жанру української 
літератури. Зроблено огляд основних методик аналізу казкового тексту в 
школі й закладі вищої освіти, окреслено новітні підходи до інтерпретації 
авторського казкового твору.  

У статті розглянуто питання про особливості образного аналізу 
літературної казки доби раннього українського модернізму, зосереджено 
увагу на теоретичній частині творення казкового героя-людини в 
авторському чарівному тексті доби раннього українського модернізму. На 
матеріалі казок Лесі Українки, Дніпрової Чайки, Михайла Коцюбинського 
й Олександра Олеся прослідковано принципи побудови героя казки в 
умовах авторських модифікацій і тенденцій доби раннього українського 
модернізму. Логіка наукового дослідження зумовила необхідність 
наукового дискурсу проблеми шляхів створення якісно нового казкового 
героя у нових культурних умовах, зокрема архітектоніки образної палітри 
чарівного тексту. Розглянувши засоби створення модерного героя 
літературної казки, авторка доходить висновку, що видозміни казкових 
образів базуються на принципах контамінації, семантичної конкретизації, 
реміфологізації, десакралізації та ін. 

Зроблено висновок, що образний аналіз авторського казкового 
тексту варто здійснювати у цілісності, сукупності методик, оскільки таке 
поєднання дозволяє розглянути казку комплексно, врахувавши систему 
авторських новацій з позицій певних літературних тенденцій. 

Ключові слова: аналіз, казка, образ, модернізм, інтерпретація.  
 
Цалапова О. Н. Особенности образного анализа украинской 

литературной сказки конца ХІХ – начала ХХ в. 
Статья раскрывает проблему поиска путей адекватного анализа 

литературной сказки как специфического синкретического жанра 
украинской литературы. Осуществлен обзор основных методик анализа 
сказочного текста в школе и учреждении высшего образования, намечены 
новые подходы относительно интерпретации авторского сказочного текста.  

В статье рассмотрен вопрос об особенностях создания сказочного 
героя-человека в авторском волшебном тексте эпохи раннего 
украинского модернизма. На материале сказок Леси Украинский, 
Днепровской Чайки, Михаила Коцюбинского и Александра Олеся 
прослежены принципы построения героя сказки в условиях авторских 
модификаций и тенденций эпохи раннего украинского модернизма. 
Логика научного исследования обусловила необходимость научного 
дискурса проблемы путей создания качественно нового сказочного героя 
в новых культурных условиях, в частности архитектоники образной 
палитры волшебного текста. Рассмотрев средства создания современного 
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героя литературной сказки, автор приходит к выводу, что видоизменения 
сказочных образов базируются на принципах контаминации, 
семантической конкретизации, ремифологизации, десакрализации и др. 

Сделан вывод, что образный анализ авторского сказочного текста 
следует осуществлять целостно, в совокупности методик, поскольку такое 
единство позволяет рассматривать сказку комплексно, учитывая систему 
авторских новаций з позиции конкретных литературных тенденций.  

Ключевые слова: анализ, сказка, образ, модернизм, интерпретация. 
 
Tsalapova O. Features of the Figurative Analysis of the Ukrainian 

Literary Tale of the End the 19-th – the Beginning of 20-th Century 
The article reveals the problem of finding ways to adequately analyze a 

literary tale as a specific syncretic genre of Ukrainian literature. A review of 
the main methods of analyzing a fairy text in a school and a higher education 
institution has been carried out, new approaches have been outlined regarding 
the interpretation of the author's fairy text. 

The article deals with the peculiarities of the creation of a fairy-tale 
hero-man in the author's magic text of the early Ukrainian modernism era. On 
the material of Lesia Ukrainka's fairy tales, Dniprova Chayka, Mikhail 
Kotsyubinsky and Oleksandr Olesya, the principles of building the hero of a 
fairy tale under the conditions of author's modifications and tendencies of the 
early Ukrainian modernism have been followed. The logic of scientific 
research led to the need of scientific discourse on the problem of creating a 
qualitatively new fairy tale hero in new cultural conditions, in particular 
architectonics of a figurative palette of magic text. Considering the means of 
creating a modern hero of a literary fairy tale, the author concludes that the 
modification of fairy-tale images is based on the principles of contamination, 
semantic concretization, remitiologization, desacralization etc. 

The research proves that the hero of the literary fairy tale (as opposed to 
the original) contains a complex of authorial innovations and demands 
consideration from the standpoint of dominant literary tendencies. 
Undoubtedly, the basis of the literary magic character is a folk fairy-tale hero, 
who undergoes a series of transformations that are aimed to his 
individualization. Semantic concretization as a way to create a literary and 
fairy-tale character is based on the rejection of the hegemony of figurative 
contrast between good and evil as absolute genre categories; presence of an 
individual name; invariance of figurative architectonics; replacing the 
traditional fairy tale title with the author's one. 

It was concluded that the figurative analysis of the author's fairytale text 
should be carried out holistically, in the aggregate of techniques, since such unity 
allows considering the fairy tale in a comprehensive manner, taking into account 
the system of author innovations from the standpoint of specific literary trends. 

Key words: analysis, fairy tale, image, modernism, interpretation 
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ДО ПРОБЛЕМИ ДИДАКТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ:  
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД 

 
Сучасна освіта все більшою мірою базується на використанні 

нового класу інформаційних технологій навчання (системах штучного 
інтелекту, експертних навчаючих системах та інше), які суттєво 
розширюють і змінюють існуючи педагогічні підходи та потребують 
врахування їх особливостей у сучасних концепціях теорії навчання 
(дидактичних системах) (Филиппенко, 2002; Бордюг, 2018). Однак, на 
сьогодні, цей напрям педагогічних досліджень є малодослідженим 
(Бордюг, 2018; Тверезовська, 2003; Іваськів, 2000). 

Тому можна стверджувати, що є об’єктивна педагогічна проблема, 
пов’язана з необхідністю дослідження педагогічних концепцій теорії 
навчання, які засновані на використанні сучасних інформаційних 
технологій та систем. Це робить актуальним проведення досліджень з 
цієї проблеми (Бордюг, 2018; Поясок, 2009). 

Педагогічній проблемі дослідженню педагогічних концепцій теорії 
навчання, які базуються на використання нового класу інформаційних 
технологій та систем (інтелектуальних, експертних навчаючих систем та 
ін.), присвячено велику кількість наукових досліджень: монографій, 
учбових посібників, дисертаційних робіт та інших публікацій 
(Ортинський, 2009; Дидактичні системи у вищій освіті, 2013; Осадченко, 
2010; Ягупов, 2002; Зайченко, 2008; Осадченко, 2010). 

Аналіз цих досліджень дозволяє виділити наступні основні 
напрями: 1) iнфoрматизацiя ocвiти, проектування та розробка 
педагогічних технологій і систем навчання; 2) проектування, розробка  та 
використання освітнього середовища на основі сучасних інформаційних 
технологій навчання (інтелектуальних, експертних та експертних 
навчаючих систем); 3) аналіз понятійного апарату теоретичних 
концепцій теорії навчання в умовах використання нового класу 
інформаційних технологій навчання; 4) дидактична взаємодія, 
включаючи використання нового класу інформаційних технологій 
навчання (Ортинський, 2009; Дидактичні системи у вищій освіті, 2013; 
Осадченко, 2010; Ягупов, 2002; Зайченко, 2008; Осадченко, 2010). 

Однак дослідження цієї проблеми та виокремлених основних 
напрямів мають, як правило, фрагментарний, не системний характер, не 
розв’язаними лишаються вкрай важливі задачі. 

У проблемі дослідження педагогічних концепцій теорії навчання 
вирішується актуальна задача аналізу дидактичної взаємодії та 
класифікації концепцій теорії навчання (дидактичних систем), 
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включаючи сучасні, що засновані на створенні та використанні нового 
класу інформаційних технологій навчання (інтелектуальних, експертних 
та експертних навчаючих систем). 

Авторська концепція дослідження ґрунтується на уявленні, що 
дидактична взаємодія при використанні нового класу інформаційних 
систем (інтелектуальних, експертних та експертних навчаючих систем), 
суттєво змінилася і потребує врахування їх як одного із суб’єктів 
навчально-виховного процесу. Ця концепція підтверджується 
численними дослідженнями й узгоджується з ними (Петухова, 2009; 
Онищенко, 2014; Співаковська, 2013; Співаковська, 2016; Казачкова, 
2009; Пінчук, 2017; Вачков, 2014; Mendonca, 2000; Payne, 2007; Теорія та 
практика змішаного навчання, 2016; Співаковська, 2016). 

Метою даної роботи є аналіз особливостей дидактичної взаємодії, 
включаючи використання нового класу інформаційних технологій 
навчання, а також розробка критеріїв та системи класифікації 
педагогічних концепцій теорії навчання (дидактичних систем). 

Для досягнення поставленої мети і перевірки авторської концепції 
дослідження застосовувалися: методи пошуку релевантної інформації; 
методи теоретичного аналізу; методи порівняльного аналізу; методи 
класифікації. 

У сучасних педагогічних та психологічних дослідженнях з теорії 
навчання, розроблено значну кількість теоретичних концепцій навчання 
(концепцій теорії навчання), які використовуються у навчальному 
процесі для засвоєння знань, оволодіння практичними навичками і 
вміннями (Ортинський, 2009, с. 119). Як показує практика застосування 
цих концепцій, на сьогодні, єдиної, загально признаної, теоретичної 
концепції навчання (дидактичної системи) не існує (Дидактичні системи 
у вищій освіті, 2013, с. 10). 

Це пов’язано з тим, що кожна з концепцій теорії навчання враховує 
лише певні психолого-педагогічні характеристики тих хто навчається, 
окремі особливості та закономірності їх пізнавальної діяльності, має 
різне розуміння взаємодії (дидактичної взаємодії) між тим, хто навчає і 
тими, хто навчається, а також пропонує власну технологію навчання та 
управління пізнавальною діяльністю тощо. 

У педагогічній літературі також нема єдиного підходу до 
використання самого терміну «концепція навчання», ряд дослідників 
(Н. Бордовська, В. Загвязинський, В. Оконь, І. Підласий, А. Реан, 
С. Розум, С. Смірнов, В. Ягупов) використовують замість нього, як 
синоніми, терміни: «дидактичні системи», «дидактична теорія», 
«дидактична концепція» та інше (Ортинський, 2009, с. 119; Дидактичні 
системи у вищій освіті, 2013, с. 10; Осадченко, 2010, с. 42; Ягупов, 2002, 
с. 248; Осадченко, 2010).  

Теоретичним та практичним дослідженням дидактичної взаємодії, як 
сутнісної характеристики цілісного педагогічного процесу, системному 
аналіз їх понятійного апарату та інше присвячено низку монографій, 
публікацій та дисертаційних досліджень (Филиппенко, 2002; Співаковська, 
2013; Співаковська, 2016; Пінчук, 2017; Вачков, 2014; Теорія та практика 
змішаного навчання, 2016; Співаковська, 2016;  Cannon-Bowers & Bowers, 
2007), але їх аналіз у роботі обмежено цілями та задачами дослідження. 

До теперішнього часу дидактична взаємодія вчителя та учнів у 
педагогічних концепціях навчання, включаючи використання нового 
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класу інформаційних технологій та систем, не піддана спеціальному 
аналізу (Филиппенко, 2002). Це робить актуальним аналіз дидактичної 
взаємодії у педагогічних концепціях навчання (дидактичних системах), 
як в «традиційних», так і заснованих на використанні нового класу 
інформаційних технологій та систем навчання.  

Як було показано вище, у педагогічній науці існує велика множина 
теоретичних концепцій навчання (дидактичних систем), це визвало 
потребу у їх класифікації. На сьогодні єдина система класифікації таких 
концепцій (дидактичних систем) відсутня (Ортинський, 2009; Дидактичні 
системи у вищій освіті, 2013; Осадченко, 2010; Ягупов, 2002; Зайченко, 
2008; Голубнича, 2013; Подласый, 2004). 

Прикладом такої класифікації концепцій навчання може служити 
класифікація, запропонована І. Підласим (Подласый, 2004, с. 129), який 
виділяє три дидактичні системи, що принципово відрізняються: 
1) система (дидактика) Й. Гербарта; 2) дидактична система Дж. Дьюї; 
3) сучасна система (Подласый, 2004, с. 129). 

У якості критерію для класифікації дидактичних систем І. Підласий 
використовує «своєрідність і специфіку внутрішніх структур 
дидактичної системи, утворених єдністю цілей, принципів, змісту, форм і 
методів навчання» (Подласый, 2004, с. 129).  

Цей критерій слабо формалізований, бо він не вказує явно, яка саме 
специфіка і своєрідність використовувалась, що не дозволяє однозначно 
(формалізовано) виконати класифікацію дидактичних систем.  
Найбільш загально прийнятою у педагогіці є «класична» система 
класифікації концепцій теорії навчання, яка наведена на рис. 1 
(Дидактичні системи у вищій освіті, 2013 с.12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Класичні групи концепцій навчання, де:  
ТПФРД – теорія поетапного формування розумових дій  

(Дидактичні системи у вищій освіті, 2013 с. 12) 
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У цій класифікації виконано розподіл концепцій навчання на три 
групи (традиційну, педоцентричну і сучасну), які включають 
найвизначніші напрями та педагогічні теорії навчання (Зайченко, 2008, 
с. 87). 

В основу цієї класифікації концепцій навчання (дидактичних 
систем) на групи покладено критерії, що характеризують наступні 
особливості протікання дидактичного процесу: 1) діяльність того, хто 
вчить (педагога, вчителя); 2) діяльність того, хто навчається (студента, 
учня); 3) об’єкт засвоєння (зміст навчання); 4) педагогічна теорія 
навчання (Дидактичні системи у вищій освіті, 2013, с. 50). 

Існує велика кількість наукових публікацій, монографій, 
дисертаційних досліджень, учбових посібників та інше, присвячених 
детальному опису цих концепцій навчання (дидактичних систем) 
(Ортинський, 2009; Дидактичні системи у вищій освіті, 2013; Осадченко, 
2010; Ягупов, 2002; Зайченко, 2008; Голубнича, 2013; Подласый, 2004) 
(див. рис. 1), тому їх розгляд буде обмежено тільки задачами 
дослідження – аналізом особливостей дидактичної взаємодії. Слід 
відмітити, що формалізованого визначення дидактичних систем та їх 
груп, у цих та інших роботах не наведено. 

У групі традиційних систем концепцій навчання (Й. Гербарт, 
Я. Коменський, Й. Песталоцці, Ж.-Ж. Руссо, Г. Спенсер та інші) суттєва 
роль належить діяльності того, хто вчить (викладачу, вчителю), тобто 
викладанню (Зайченко, 2008). 

Таким чином, у групі традиційних систем концепцій навчання 
дидактична взаємодія здійснюється в системі вчитель – учень (викладач 
– студент), де вчитель (той хто навчає) виступає як  суб’єкт, а той хто 
навчається – як об’єкт.  

Головним недоліком традиційних концепцій навчання є слабкі 
вміння тих хто навчається у використанні отриманих знань у практичній 
діяльності, на що вказується у багатьох дослідженнях та наукових 
публікаціях (Поясок, 2009; Ортинський, 2009; Дидактичні системи у 
вищій освіті, 2013; Ягупов, 2002; Зайченко, 2008; Подласый, 2004). 

У групі педоцентричних концепцій навчання (Д. Дьюї, 
Г. Кершенштейнер, В. Лай та інші) головна роль у навчанні належить 
діяльності того, хто навчається (учня, студента, дитини) [10]. 

Як приклад, дидактичної системи, де той, хто навчається (учень) не 
є об’єктом діяльності того, хто навчає (вчителя), а є суб’єктом учіння, 
можна навести авторську концепцію, яку було створено психологами 
Д. Ельконіним та В. Давидовим у середині 60-х років ХХ століття 
(Голубнича, 2013, с. 138).  

Як головний результат навчання, за вказаною дидактичною 
системою («суб’єкт-суб’єктною дидактикою»), є виникнення та розвиток 
теоретичного мислення в учнів початкової школи, чого й намагалися 
досягти автори (Голубнича, 2013, с. 138). Тому можливості групи 
педоцентричних концепцій навчання обмежені можливостями 



 
 
 
Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (324), 2019  
 

 

306

управління діалогом між тим, хто навчає (вчителем), та тим хто вчиться 
(учнем), а також результатом – розвитком теоретичного мислення.  

Група сучасних дидактичних систем навчання (Дж. Брунер, 
П. Гальперін, В. Давидов, Л. Занков, К. Роджерс та інші) ґрунтується на 
положенні про те, що викладання (діяльність тих, хто вчить) і навчання 
(діяльність тих, хто навчається, вчиться) є невід’ємними складовими 
процесу навчання, а їх дидактична взаємодія і різноманітний 
взаємозв’язок у структурі цього процесу є предметом дидактики 
(Зайченко, 2008). 

Навчальний процес у групі сучасних дидактичних систем, у 
більшості випадків, реалізується як двосторонній (суб’єктно-суб’єктна 
взаємодія) і керований тим, хто навчає (вчителем, викладачем, 
педагогом) відповідно цілям, завданням і змісту навчання. 

У ряді педагогічних досліджень, наприклад, таких як робота 
Т. Казачкової (Казачкова, 2009, с. 52) та інші (Співаковська, 2013; 
Пінчук, 2017; Теорія та практика змішаного навчання, 2016; 
Співаковська, 2016), досліджується полісуб’єктна взаємодія, як «форма 
взаємодії суб’єктів один з одним, яка здатна забезпечити взаємну 
зумовленість й особливий тип спільності, а суб’єкти за таких умов 
взаємодії здатні проявити активність, діяти, інтегруватися, готові до 
перетворення навколишнього світу і самих себе, функціонують як 
суб’єкт щодо процесу саморозвитку і в стосунках з іншими суб’єктами» 
(Казачкова, 2009, с. 52; Співаковська, 2013, с. 64). 

У дослідженнях Т. Казачкової, О. Співаковської та інших, показано, 
що здатність суб’єктів інтегруватися при полісуб’єктній взаємодії, 
призводить до створення полісуб’єкту (групового чи колективного 
суб’єкта) (Казачкова, 2009, с. 52; Вачков, 2014; Співаковська, 2016). У 
педагогіці майже відсутні дослідження із створення полісуб’єктів 
(інтеграції суб’єктів у полісуб’єкт), взаємодії суб’єктів з полісуб’єктами 
та інше. Цей педагогічний напрям є також малодослідженим (Казачкова, 
2009; Вачков, 2014; Співаковська, 2016). 

Розглянута у цих та інших роботах полісуб’єктна взаємодія 
(Петухова, 2009; Казачкова, 2009; Вачков, 2014; Співаковська, 2016), а 
також полісуб’єкт-суб’єктна, як і суб’єкт-суб’єктна взаємодія, не 
враховують повною мірою можливостей сучасних інформаційних 
технологій навчання та змін, які пов’язані з дидактичною взаємодією при 
їх використанні. 

Як показують численні дослідження, такі системи здатні 
передавати знання фахівців (експертів) з певної галузі знань («вчити»), 
виконувати складні аналітичні обчислювання та використовувати знання, 
розподіленні у мережі Інтернет (бази знань,  бази даних тощо) та багато 
іншого (Тверезовська, 2003; Іваськів, 2000; Петухова, 2009; Онищенко, 
2014; Співаковська, 2013; Пінчук, 2017; Теорія та практика змішаного 
навчання, 2016; Cannon-Bowers, & Bowers, 2007; Рыбина, 2008; Stephen). 
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Це призвело до того, що коло тих, хто навчає, здійснює управління 
навчально-пізнавальною діяльністю тими, хто навчається (учнями), та 
інше, змінилося й значно розширилось. Тобто, дидактична взаємодія при 
використанні таких інформаційних систем, суттєво змінилася, й не 
обмежується взаємодією у системі вчитель–учень. (суб’єкт-об’єктною, 
суб’єктно-суб’єктною та полісуб’єктною взаємодією) (Онищенко, 2014). 

Таким чином, як випливає з проведеного аналізу, група 
«класичних» сучасних концепцій навчання (дидактичних систем), що 
базується на традиційній суб’єктно-суб’єктній та полісуб’єктній 
взаємодії, такі зміни, як правило, не враховує, або враховує частково 
(Онищенко, 2014). 

У роботах Л. Петухової та її колег (Петухова, 2009; Онищенко, 
2014) розроблено інноваційну дидактичну систему, яка отримала назву 
«трисуб’єктна дидактика» (Петухова, 2009; Онищенко, 2014; Петухова, 
2014). Ця дидактична система базується на історико-логічній моделі 
динаміки дидактичних підходів (дидактичної взаємодії) до організації 
навчального процесу (Петухова, 2014, с.77). 

На основі цієї моделі у дослідженні Л. Петухової (Петухова, 2009; 
Петухова, 2014) показано, що сучасний розвиток інформаційних 
технологій привів до появи третього суб’єкта передачі знань – 
інформаційно-комунікативного педагогічного середовища (ІКПС), яке 
набуває статусу рівноправного суб’єкта. 

Таким чином, утворюється складна система: «викладач-студент-
інформаційно-комунікативне педагогічне середовище (ІКПС) 
(Онищенко, с. 98), тобто, у сучасних умовах освітнє середовище (ІКПС) 
набуває статусу рівноправного суб’єкта.  

Подальший розвиток досліджень полісуб’єктної взаємодії 
(Казачкова, 2009; Вачков, 2014) та трисуб’єктної дидактики продовжено 
в роботах Є. Співаковської (Співаковська, 2013; Співаковська, 2016), 
Дж. Кенон-Боуерса і К. Боуерса (J.A. Cannon-Bowers, and C. Bowers) 
(Cannon-Bowers & Bowers, 2007) та інших (Пінчук, 2017; Siemens; 
Stephen). 

Так, О. Співаковська у дослідженні (Співаковська, 2016), виділяє 
(вводить) нову категорію ІКТ-полісуб’єкта (групового чи колективного 
суб’єкта) як повноцінного учасника взаємодії в навчальному 
середовищі, поряд із суб‘єктом-учителем та суб’єктом-учнем, таким 
чином, утворюючи полісуб‘єктне навчальне середовище (ПНС) 
(Співаковська, 2016, с. 272-273). 

Крім цього, у ряді досліджень, наприклад Дж. Кенон-Боуерса і 
К. Боуерса (J. Cannon-Bowers, and C. Bowers) (Cannon-Bowers & Bowers, 
2007), ведуться розробки синтетичних середовищ (синтетичних 
навчальних середовищ, змішаних, синтезованих, гібридних навчальних 
середовищ та інше), у яких навчання базується на основі симуляції та 
комп’ютерного моделювання (Cannon-Bowers & Bowers, 2007).  
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У цих дослідженнях також робиться висновок щодо набуття такими 
середовищами рівня суб’єкта, що так само призводить до трисуб’єктної, 
полісуб’єктної та (або) багатосуб’єктної багатокомпонентної 
дидактичної взаємодії (Співаковська, 2016; Пінчук, 2017). 

Розглядаючи нові можливості, які з’явились з розвитком мережі 
Інтернет, у деяких педагогічних дослідження робляться спроби 
переусвідомлення сучасних дидактичних систем та традиційних підходів 
до навчання, пошуку та розробки нових підходів (концепцій навчання, 
дидактичних систем). Прикладами таких досліджень можуть служити 
роботи Стівена Даунсона (Stephen Downes) і Джорджа Сіменса (Siemens 
George), які запропонували нову «теорією навчання у цифрову епоху» – 
коннективізм (сonnectivism) (Siemens; Stephen; Теорія та практика 
змішаного навчання, 2016). 

Як показано у дослідженнях (Теорія та практика змішаного 
навчання, 2016, с. 113; Siemens, c. 41), коннетивізм представляє 
комп’ютерні мережі (локальні та глобальні мережі, включаючи мережу 
Інтернет) як багатокомпонентне середовище – мережу зв’язків (network 
of connections), у якому розподілено знання та данні. 

Тобто, дидактична взаємодія відбувається у багатокомпонентному 
розподіленому середовищі (мережі зв’язків), яке не перебуває під повним 
контролем тих, хто навчається (Теорія та практика змішаного навчання, 
2016, с. 114).  

Розглянуті основні концепції навчання (дидактичні системи) та 
варіанти дидактичної взаємодії при використанні нового класу 
інформаційних технологій та систем навчання, включаючи створення на 
їх основі різних навчаючих середовищ, враховують тільки режим їх 
застосування, але, як показано у ряді досліджень (Рыбина, 2008; 
Петухова, 2014), існує також особливий вид дидактичної взаємодії, який 
виникає при передачі (придбанні) знань (режим «навчання») від тих, хто 
навчає (вчителів, викладачів, експертів та інше) до інформаційних систем 
(інтелектуальних, експертних навчаючих систем та інше). Цей особливий 
вид дидактичної взаємодії є малодослідженим.  

Таким чином, результати проведеного аналізу показують, що 
однією з досить повних характеристик концепцій навчання (дидактичних 
систем) є особливості їх дидактичної взаємодії, які доцільно використати 
як критерій, що однозначно характеризує дидактичну систему або групу 
таких систем, включаючи використання нового класу інформаційних 
технологій навчання (інтелектуальних, експертних та експертних 
навчаючих систем). 

Базуючись на цьому критерії, розроблено класифікацію концепцій 
навчання (дидактичних систем), яку наведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Класифікація концепцій навчання (дидактичних систем) на основі 
критерію особливостей дидактичної взаємодії, де: ДС – дидактична 

система або група дидактичних систем 
 
Нижче, наведено дефініції основних груп концепцій навчання (ДС), 

які їх характеризують тільки через особливості дидактичної взаємодії. Це 
дозволяє: 1) однозначно ідентифікувати ДС або групу ДС; 2) розкрити 
(виявити) особливості як «традиційних», так і існуючих концепцій 
навчання, що базуються на використанні нового класу інформаційних 
технологій (інтелектуальних, експертних та експертних навчаючих 
систем); 3) проектувати та розробляти нові концепції навчання 
(дидактичні системи), які засновані на використанні нового класу 
інформаційних технологій і систем та інше. 

У наукових публікаціях поняття «інформаційна система» має 
вельми широку інтерпретацію, яка багато в чому залежить від контексту. 
Це, в ряді випадків, призводить до виникнення дискусій з приводу 
визначення цього терміна. Головними чинниками цього є стрімкий 
розвиток технічних і програмних засобів, а також розширення спектру 
використання інформаційних технологій і систем. У зв’язку з цим, є 
досить велика кількість публікацій, присвячених питанням понятійного 
апарату інформаційних систем (Волкова, 2009).  

Виходячи з цього, в дефініціях дидактичних систем (див. рис. 2), 
термін «інформаційна система» будемо розуміти в широкому сенсі: як 
інтелектуальну систему, експертну, експертну навчальну систему або 
будь-яку іншу систему штучного інтелекту, здатну виявляти якості 
«суб’єкта». 

Згідно з критерієм класифікації – особливостями дидактичної 
взаємодії (див. рис. 2), виділено наступні 3 основні групи дидактичних 
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систем (концепцій навчання): однорідні ДС; гібридні ДС; змішані ДС. 
Нижче наведено їх дефініції. 

Дефініція 1. Однорідні ДС – це дидактичні системи, де у якості 
суб’єктів та об’єктів дидактичної взаємодії виступають тільки люди 
(вчителі та учні).  

У однорідних ДС також можуть використовуватись різні технічні 
засоби навчання, включаючи й інформаційні, але вони не проявляють 
себе як суб’єкти. Тобто, у якості тих, хто вчить, та тих, хто навчається, 
можуть бути тільки люди, а не штучні системи або середовища. 

Дефініція 2. Гібридні ДС – це дидактичні системи, у яких 
поєднується (інтегрується) дидактична взаємодія однорідних ДС з 
інформаційними системами, що мають певні якості суб’єкта або 
суб’єктів, полісуб’єктів, розподілених суб’єктів та інше, які здатні 
реалізувати частину функцій вчителя (того, хто вчить).  

Дефініція 3. Змішані ДС – це дидактичні системи, де у якості 
суб’єктів та об’єктів дидактичної взаємодії виступають тільки ті, хто 
навчається (учні), або ті, хто навчає (експерти, вчителі та інше) та 
інформаційні системи, які мають певні якості суб’єктів. 

Група однорідних ДС включає три наступні ДС: однорідні 
односуб’єктні ДС; однорідні двосуб’єктні ДС; однорідні  комбіновані 
ДС. Їх дефініції представлено нижче. 

Дефініція 4. Однорідні односуб’єктні ДС – це дидактичні системи, 
у яких дидактична взаємодія здійснюється у системі «суб’єкт-об’єкт», де 
суб’єктом є той, хто вчить (вчитель, викладач), а об’єктом – той, хто 
вчиться (учень). 

Дефініція 5. Однорідні двосуб’єктні ДС – це системи, у яких 
дидактична взаємодія здійснюється на основі «суб’єкт-суб’єктної» 
взаємодії між вчителем (тим, хто вчить), та учнем (тим, хто вчиться). 

Дефініція 6. Однорідні комбіновані ДС – це складні системи 
взаємодії учасників навчально-виховного процесу: вчителів та учнів, у 
яких дидактична взаємодія здійснюється на основі комбінації 
(інтеграції) різних видів багатосуб’єктної взаємодії: «суб’єкт-
об’єктної», «суб’єкт-суб’єктної», «полісуб’єктної» та інше, між тими, 
хто вчить (вчителі, викладачі) та тими, хто вчиться (учні). 

Група гібридних ДС включає три наступні ДС: гібридні 
трисуб’єктні ДС; гібридні полісуб’єктні ДС; гібридні багатосуб’єктні 
розподілені ДС. Нижче представлено їх дефініції. 

Дефініція 7. Гібридні трисуб’єктні ДС – це дидактичні системи, у 
яких поєднується (інтегрується) дидактична взаємодія з однорідних 
двосуб’єктних ДС з інформаційними системами, що мають певні 
властивості (статус) рівноправного третього суб’єкта, які здатні 
реалізувати частину функцій вчителя (того, хто вчить). 

Дефініція 8. Гібридні полісуб’єктні ДС – це складні системи 
дидактичної взаємодії учасників навчально-виховного процесу: 
вчителів, учнів та інформаційних систем, яка передбачає їх спільну 
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діяльність як суб’єктів з можливістю набуттям статусу групового чи 
колективного суб’єкта (полісуб’єкта). 

Дефініція 9. Гібридні багатосуб’єктні розподілені ДС – це складні 
системи дидактичної взаємодії учасників навчально-виховного процесу: 
вчителів, учнів та розподілених у реальному та кіберпросторі (мережі 
Інтернет та інших локальних і глобальних комп’ютерних мережах) 
інформаційних систем, яка передбачає їх спільну діяльність як суб’єктів 
з можливістю набуттям статусу групових чи колективних суб’єктів 
(полісуб‘єктів). 

Група змішаних ДС включає чотири наступні ДС: змішані 
односуб’єктні ДС; змішані двосуб’єктні ДС; змішані багатосуб’єктні 
розподілені ДС; кібернетичні ДС. Їх дефініції наведено нижче. 

Дефініція 10. Змішані односуб’єктні ДС – це дидактичні системи, у 
яких дидактична взаємодія здійснюється у системі «суб’єкт-об’єкт», де 
суб’єктом є інформаційна система (той, хто вчить), а об’єктом – той, хто 
вчиться (учень). 

Дефініція 11. Змішані двосуб’єктні ДС – це системи, у яких 
дидактична взаємодія здійснюється на основі «суб’єкт-суб’єктної» 
взаємодії між інформаційною системою (тим, хто вчить), та учнем (тим, 
хто вчиться, навчається). 

Дефініція 12. Змішані багатосуб’єктні розподілені ДС – це складні 
системи дидактичної взаємодії учнів та розподілених у реальному та 
(або) кіберпросторі (мережі Інтернет та інших локальних і глобальних 
комп’ютерних мережах) інформаційних систем, яка передбачає їх 
спільну діяльність як суб’єктів з можливістю набуттям статусу групових 
чи колективних суб’єктів (полісуб’єктів). 

Дефініція 13. Кібернетичні ДС – це системи, у яких дидактична 
взаємодія здійснюється між інформаційною системою, яка має певні 
властивості суб’єкта, та компонентами (суб’єктами, полісуб’єктами та 
об’єктами), що містять необхідні данні та знання, які потрібні 
інформаційній системі для її навчання та подальшого функціонування.  

Метою кібернетичних ДС є навчання (передача знань) 
інформаційної системи, а як компоненти дидактичної взаємодії можуть 
виступати вчителі, експерти та інше.  

Розроблена система класифікації концепцій навчання (дидактичних 
систем) (див. рис. 2), що заснована на особливостях дидактичної 
взаємодії, узгоджується: 1) з уявленнями Ю. Бабанського, який розглядав 
дидактичну взаємодію вчителя та учнів як систему, яка може 
здійснюватися в різних варіантах (Филиппенко, 2002); 2) з існуючими 
системами та підходами до класифікації дидактичних систем (див. рис. 2 
(Дидактичні системи у вищій освіті, 2013 с. 11-12); 3) з прогнозом 
розвитку педагогічних технологій В. Беспалько (Беспалько, 1977) та 
інше. 

Так, згідно з В. Беспалько (Беспалько, 1977): однорідні ДС – це ера 
педагогів; гібридні ДС – займають проміжне положення, що відповідає 
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переходу від ери педагогів до ери навчаючих автоматів; змішані ДС – 
відповідають ері навчаючих автоматів. Це підтверджує достовірність 
отриманих результатів. 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямку 

1. Показано, що загальним проблемам удосконалення педагогічних 
технологій приділяється істотна увага. Проте, проблема дослідження 
сучасних педагогічних концепцій теорії навчання (дидактичних систем), 
які засновані на використанні нового класу інформаційних технологій та 
систем (інтелектуальних, експертних, експертних навчаючих систем та 
інше), а також їх класифікації остаточно не вирішена, дослідження 
мають, як правило, фрагментарний характер. 

2. Показано, що відомі системи класифікації концепцій навчання 
побудовано на не формалізованих або «слабко» формалізованих 
критеріях, таких як: своєрідність і специфіка внутрішніх структур 
дидактичної системи; діяльність педагога (вчителя); діяльність учня; 
об’єкт засвоєння (зміст навчання); педагогічна теорія навчання та інше. 
Це не дозволяє однозначно і формалізовано виконати класифікацію 
дидактичних систем, а також формалізувати їх понятійний апарат. 

3. На основі формалізованого аналізу виявлено особливості 
дидактичної взаємодії: 1) у групі традиційних систем концепцій 
навчання дидактична взаємодія здійснюється в системі вчитель – учень, 
де вчитель виступає як суб’єкт, а той хто навчається – як об’єкт (суб’єкт-
об’єктна дидактична взаємодія); 2) у групі педоцентричних концепцій 
навчання  головна роль у навчанні належить учню (діяльності того, хто 
навчається). Він є суб’єктом учіння, тобто здійснюється суб’єктно-
суб’єктна дидактична взаємодія; 3) у групі сучасних дидактичних 
систем навчання, як правило, передбачається, крім формування знань, 
вмінь та навичок, також загальний розвиток особистості учня, і 
спрямоване на його цілісне особисте зростання, як суб’єкта учіння 
(суб’єктно-суб’єктна взаємодія).  

4. На основі аналізу дидактичної взаємодії виявлена здатність 
суб’єктів інтегруватися та створювати полісуб’єкт (груповий чи 
колективний суб’єкт), що отримало назву полісуб’єктна взаємодія. 
Показано, що цей педагогічний напрям із дослідження створення 
полісуб’єктів, взаємодії суб’єктів з полісуб’єктами та інше, є 
малодослідженим. 

5. Показано, що використання нового класу інформаційних систем 
(інтелектуальних, експертних та експертних навчаючих систем), суттєво 
змінює дидактичну взаємодію і потребує врахування їх як одного із 
суб’єктів.  

6. Виявлено, що основні концепції навчання (дидактичні системи) 
та варіанти дидактичної взаємодії при використанні нового класу 
інформаційних технологій, включаючи створення на їх основі різних 
навчаючих середовищ, не враховують особливий вид дидактичної 
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взаємодії, який виникає при передачі (придбанні) знань від тих, хто 
навчає (вчителів, викладачів, експертів та інше) до інформаційних систем 
(інтелектуальних, експертних навчаючих систем та інше). 

7. На основі проведеного аналізу показано, що однією з повних 
характеристик концепцій навчання (дидактичних систем) є особливості їх 
дидактичної взаємодії, які доцільно використати як критерій, що 
однозначно характеризує дидактичну систему або групу таких систем, 
включаючи використання нового класу інформаційних технологій 
навчання (інтелектуальних, експертних та експертних навчаючих систем). 

8. Вперше розроблено класифікацію дидактичних систем, що 
базується особливостях дидактичної взаємодії, яка включає три основні 
групи дидактичних систем (ДС): однорідні ДС; гібридні ДС; змішані ДС, 
дефініції яких визначено наступним чином: однорідні ДС – це дидактичні 
системи, де у якості суб’єктів та об’єктів дидактичної взаємодії 
виступають тільки люди (вчителі та учні); гібридні ДС – це дидактичні 
системи, у яких поєднується (інтегрується) дидактична взаємодія 
однорідних ДС з інформаційними системами, що мають певні якості 
суб’єкта або суб’єктів, полісуб’єктів, розподілених суб’єктів та інше; 
змішані ДС – це дидактичні системи, де у якості суб’єктів та об’єктів 
дидактичної взаємодії виступають тільки ті, хто навчається (учні), або 
ті, хто навчає (експерти, вчителі та інше) та інформаційні системи, які 
мають певні якості суб’єктів.  

9. Показано, що група однорідні ДС включає три складові: 
однорідні односуб’єктні ДС; однорідні двосуб’єктні ДС; однорідні 
комбіновані ДС. Група гібридних ДС включає: гібридні трисуб’єктні ДС; 
гібридні полісуб’єктні ДС; гібридні багатосуб’єктні розподілені ДС. 
Група змішаних ДС включає чотири наступні ДС: змішані односуб’єктні 
ДС; змішані двосуб’єктні ДС; змішані багатосуб’єктні розподілені ДС; 
кібернетичні ДС.  

10. Встановлено, що розроблена система класифікації концепцій 
навчання (дидактичних систем) узгоджується: 1) з уявленнями 
Ю. Бабанського; 2) з існуючими системами та підходами до класифікації 
дидактичних систем; 3) з прогнозом розвитку педагогічних технологій 
В. Беспалько. Це підтверджує достовірність розробленої системи 
класифікації дидактичних систем. 

11. В перспективі, нова класифікація дидактичних систем та 
формалізований понятійний апарат, дозволять науково обґрунтовано 
проводити педагогічні дослідження з проблем розробки нових концепцій 
навчання (дидактичних систем), підходів до проектування та застосування 
інтелектуальних інформаційних технологій та систем навчання. 
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Шевчук О. Б. До проблеми дидактичної взаємодії: 
інформаційний підхід 

У роботі показано, що використання нового класу інформаційних 
систем (інтелектуальних, експертних та експертних навчаючих систем), 
суттєво змінює дидактичну взаємодію і потребує врахування їх як одного із 
суб’єктів. Вперше розроблено класифікацію концепцій навчання 
(дидактичних систем), що базується на особливостях дидактичної взаємодії, 
яка включає три основні групи дидактичних систем (ДС): однорідні ДС; 
гібридні ДС; змішані ДС. Наведено складові та дефініції цих груп 
дидактичних систем. Показано, що розроблена система класифікації 
узгоджується: 1) з уявленнями Ю. Бабанського; 2) з існуючими системами 
та підходами до класифікації дидактичних систем; 3) з прогнозом розвитку 
педагогічних технологій В. Беспалько. Це підтверджує достовірність 
розробленої системи класифікації дидактичних систем. 

Ключові слова: дидактична взаємодія, класифікація,  інформаційні 
системи, інтелектуальні системи, експертні навчаючи системи,  концепції 
навчання, дидактичні системи. 

 
Шевчук О. Б. К проблеме дидактического взаимодействия: 

информационный подход 
В работе показано, что использование нового класса 

информационных систем (интеллектуальных, экспертных и экспертных 
обучающих систем), существенно меняет дидактическое взаимодействие 
и требует учета их как одного из субъектов. Впервые разработана 
классификация концепций обучения (дидактических систем), основанная 
на особенностях дидактического взаимодействия, которая включает три 
основные группы дидактических систем (ДС): однородные ДС; 
гибридные ДС; смешанные ДС. Приведены составляющие и дефиниции 
этих групп дидактических систем.  Показано, что разработанная система 
классификации согласуется: 1) с представлениями Ю. Бабанского; 2) с 
существующими системами и подходами к классификации 
дидактических систем; 3) с прогнозом развития педагогических 
технологий В. Беспалько. Это подтверждает достоверность 
разработанной системы классификации дидактических систем. 

Ключевые слова: дидактическая взаимодействие, классификация, 
информационные системы, интеллектуальные системы, экспертные 
обучающие системы, концепции обучения, дидактические системы. 

 
Shevchuk O. To the Problem of Didactic Interaction: an 

Informational Approach 
The paper shows that the use of a new class of information systems 

(intellectual, expert and expert training systems) significantly changes didactic 
interaction and requires taking them into account as one of the subjects. For 
the first time, a classification of learning concepts (didactic systems) was 
developed, based on the features of didactic interaction, which includes three 
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main groups of didactic systems (DS): homogeneous DS; hybrid DS; mixed 
DS. The components and definitions of these groups of didactic systems are 
given. It is shown that the developed classification system is consistent: 
1) with the views of Yu. Babansky; 2) with existing systems and approaches to 
the classification of didactic systems; 3) with the forecast of development of 
pedagogical technologies V. Bespalko. This confirms the validity of the 
developed classification system for didactic systems. 

Key words: didactic interaction, classification, information systems, 
intellectual systems, expert training systems, teaching concepts, didactic systems. 
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