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Система вищої освіти України 
давно і глибоко ввійшла в кризу, з якої 
робляться безуспішні спроби прориву, 
але, на жаль, усі вони не призводять до 
очікуваного результату. Фактично поча-
ток кризи повʼязаний із розпадом СРСР: 
саме тоді стали виникати заклади вищої 
освіти (ЗВО) недержавної форми влас-
ності. Державні ЗВО отримали можли-
вість заробляти кошти як плату за на-
вчання, що на тлі недостатнього бюдже-
тного фінансування стало серйозною під-
тримкою для більшості регіональних 
університетів. Процес реальної автономі- 
 
 

 
зації вищої школи в Україні про-
сунувся набагато далі, ніж це ста-
лося в сусідніх Білорусі чи Росії. 
Однак необхідно розуміти, що ця 
автономізація супроводжувалася 
втратами, зокрема у сфері якості 
освіти. Сьогодні в Україні склала-
ся ситуація, коли наша освітня си-
стема опинилася на роздоріжжі. 
Обʼєктивно вже пішов процес 
зближення нашої системи із захід-
ноєвропейською. Цьому сприяла 
реальна фінансова автономізація 
вітчизняних вищій шкіл, їх присто- 
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сування до ринкових умов, розширення 
контактів із країнами Євросоюзу і США, 
участь у Болонському процесі. Проте у 
2014 році до внутрішніх труднощів ре-
формування додалися негативні чинники
зовнішнього характеру, повʼязані з агре-
сією Росії проти України. Вони виявили-
ся передусім у руйнуванні внутрішньої
структури вищої освіти країни, що стало 
наслідком захоплення значної частини
ЗВО Донбасу бойовиками й фактично
появі в Україні нового типу ЗВО – пере-
міщених університетів.  

Феномен переміщених ЗВО, освіт-
ніх проблем у зоні проведення Операції
Обʼєднаних Сил наразі вже знайшли
відображення в роботах науковців са-
мих переміщених ЗВО.  На наш погляд, 
дос-від, описаний ученими, є безцін-
ним, оскільки гібридні війни стали ат-
рибутом сучасного світу. Крім того, 
учені переміщених ЗВО стали ініціато-
рами багатьох законодавчих ініціатив
щодо виживання й розвитку. Так, на 
сьогодні статус переміщених ЗВО вже
закріплено в Законах України «Про ви-
щу освіту», «Про внесення змін до де-
яких законів України щодо діяльності
вищих навчальних закладів, наукових 
установ, переміщених з тимчасово оку-
пованої території та з населених пунк-
тів, на території яких органи державної 
влади тимчасово не здійснюють свої
повноваження», одним із ініціаторів 
яких став В. Курило. Трансформацію 
системи вищої освіти в умовах інфор-
маційного суспільства та зовнішніх ви-
кликів, уроки гібридної війни для вищої 
освіти України описують у своїх працях
С. Савченко, О. Караман, Є. Хриков 
(Гібридна війна, 2017). Засади форму-
вання адаптаційних механізмів віднов-
лення функціювання тимчасово пере-
міщених навчальних закладів обґрунто-
вують А. Колосов та А. Касянова (Ко-
лосов, Касянова, 2018). 

Значний інтерес для розуміння ав-
торами ролі переміщених ЗВО в проце-
сах миротворчості та протидії інфор-

маційній війні є монографія В. Курила, 
С. Савченка, О. Караман «Соціалізація 
особистості в умовах гібридної війни на
сході України», де науково обґрунтова-
но сутність та механізми процесу соці-
алізації особистості в умовах гібридної
війни на Донбасі в процесі освіти; ви-
значено індивідуально-психологічні ха-
рактеристики трьох нових категорій
дітей і молоді, що зʼявилися внаслідок 
гібридної війни: з числа внутрішньо пе-
реміщених осіб, осіб з окупованої тери-
торії, військовослужбовців-учасників 
бойових дій (Курило, 2018). 

Тимчасово переміщені заклади ви-
щої освіти як нове соціальне явище хара-
ктеризують у своїх працях В. Курило, 
С. Савченко, О. Караман, О. Меняйленко.  

Отже, маємо достатні підстави 
для розкриття теми і мети статті – 
обґрунтування сутності та особливос-
тей переміщених університетів як ново-
го типу закладів вищої освіти України.  

Для досягнення мети використано
теоретичні методи дослідження: аналіз, 
синтез, узагальнення наукової та норма-
тивної літератури, статистичних доку-
ментів для розкриття сутності та особ-
ливостей переміщених університетів як
нового типу закладів вищої освіти

України. 
Передусім визначимося з поняття-

ми. Відповідно до Закону України «Про 
вищу освіту» тимчасово переміщений 
заклад вищої освіти (наукова установа) – 
заклад вищої освіти (наукова установа), 
який у період тимчасової окупації або
антитерористичної операції в період її
проведення, під час здійснення заходів 
із забезпечення національної безпеки й
оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації в Донець-
кій та Луганській областях за рішенням
засновника (засновників) змінив своє 
місцезнаходження шляхом переміщення
з тимчасово окупованої території до
населеного пункту на підконтрольній
українській владі території (Закон 
України «Про вищу освіту», 2014). 
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Загалом за даними Міністерства освіти
і науки України станом на 1 вересня 
2019 року тимчасово переміщеними 
ЗВО вважаються 19 установ. З них 18 
закладів державної форми власності, 1 
– приватної; 18 ЗВО перемістилися з
Донецької та Луганської областей, 1 – з 
АР Крим (Сайт Міністерства освіти і 
науки України, 2019). Здебільшого пе-
реміщені ЗВО здійснюють свою освіт-
ню діяльність на підконтрольних украї-
нській владі територіях Луганської та
Донецької областей. Деякі структурні 
підрозділи (факультети, інститути), ві-
докремлені підрозділи тимчасово пере-
міщених ЗВО працюють в інших облас-
тях України та в м. Києві. На цьому за-
гальні характеристики й оцінки пере-
міщених ЗВО закінчуються й далі йдуть
особливості і специфічні риси, що сто-
суються історії переміщення, збере-
ження колективів викладачів і студен-
тів, матеріально-технічної бази, функ-
ціювання на новому місці, специфіки 
відносин з місцевою владою та ін. При-
чому, відмінності настільки суттєві, що 
по закінченні шести років Міністерство
освіти і науки України, проводячи мо-
ніторинг якості освітніх послуг у цих
вишах, розбило їх на три категорії: 
1) ЗВО, що динамічно розвиваються;
2) ЗВО, що потребують підтримки;
3) ЗВО, що не розвиваються.

Така диференціація зайвий раз
підтвердила, що до переміщених уні-
верситетів не можна підходити з крите-
ріями, які застосовуються до ЗВО на 
решті території України. При оцінці 
їхньої діяльності слід ураховувати низ-
ку специфічних чинників, що не прояв-
ляються у звичайних умовах, а виникли 
виключно в умовах, пов’язаних з Росій-
ською агресією. 

Які ж чинники слід ураховувати
при оцінці діяльності переміщених ЗВО? 

 По-перше, переміщені ЗВО – це 
кілька тисяч викладачів, які, залишив-
ши свої квартири, майно, родичів, пере-
їхали на підконтрольну Україні терито-

рію, проявивши патріотизм, вірність 
Україні та вже шостий рік поспіль пе-
ребувають у складних соціально-побу-
тових умовах. Багато з них і досі не 
мають можливості повноцінно спілку-
ватися зі своїми батьками, дітьми, ону-
ками, родичами, що, безумовно, відби-
вається на їхньому психоемоційному
стані, матеріальному, фінансовому ста-
новищі, міжособистісних стосунках у 
колективі. 

По-друге, переміщені ЗВО зали-
шаються єдиними джерелами кадрів
для зони проведення ООС та лінії зітк-
нення. При цьому, незважаючи на 
об’єктивні труднощі, за шість років під-
готовлено сотні фахівців різного профі-
лю, які залишаються в області, забезпе-
чуючи функціювання систем освіти, 
медицини, соціальних служб, органів 
управління тощо. Фахівці з інших регі-
онів на Донбас не їдуть, та в разі акти-
візації процесів реінтеграції саме ці ви-
пускники стануть кадровою основою, 
що забезпечить повернення Донбасу в
Україну. Так звані університети-клони, 
що функціюють на окупованій терито-
рії, не мають ліцензій, утримуються за 
рахунок Росії, працюють за російськи-
ми програмами, формують у своїх сту-
дентів ненависть до України, проводять 
політику героїзації ополченців, зрадни-
ків типу Мотороли, Гіві та їм подібних. 

По-третє, переміщені ЗВО забез-
печують реалізацію програм «Донбас – 
Україна» і «Крим – Україна», за якими 
вже більше тисячі дітей з непідконтроль-
них Україні територій мають можливість
отримати повноцінну вищу освіту. 

По-четверте, за шість років бага-
то переміщених ЗВО змогли відновити
свій кадровий потенціал, зміцнити ма-
теріальну базу, забезпечити якісну під-
готовку фахівців, успішно проводять 
вступні кампанії та випуски фахівців. 
Усе це свідчить про значні організацій-
ний, науковий, творчий потенціали пе-
реміщених ЗВО та життєздатність їхніх
колективів. Сьогодні більшість перемі-
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щених університетів бере участь у різ-
них грантових програмах на загальну
суму в кілька мільйонів доларів, що по-
зитивно відбивається на іміджі Донбасу
та загалом на соціально-економічній 
ситуації в країні. 

По-пʼяте, успішне функціювання 
переміщених ЗВО підвищує загальну
іміджеву привабливість України та не дає
приводу російській пропаганді ствер-
джувати, що так звані республіки збері-
гають свої освітні заклади, а Україна 
знищує свої університети. Для населення 
це було б сигналом про те, що Україна не 
збирається повертатися на Донбас. 

Ми вже відзначали, що процес пе-
реміщення ЗВО мав свої особливості і
для кожного університету був досить
своєрідний. Проте при проведенні гли-
бокого аналізу всіх умов і чинників, су-
путніх цьому, ми можемо виділити де-
які загальні закономірності. Перш за 
все, слід звернути увагу на специфіку 
самих ЗВО, яка виявляється в палітрі 
спеціальностей, провідній спрямовано-
сті, матеріальній базі тощо. Виходячи з 
цього, ми можемо всі переміщені ЗВО 
умовно поділити на дві категорії: пер-
ша – університети, у яких переважно 
представлений технологічний складник
(аграрні, технічні, медичні тощо); друга 
– університети, для яких характерне до-
мінування гуманітарного складника (кла-
сичні, педагогічні, іноземних мов тощо).  

Для першої групи переміщення на
іншу територію – більш складний та 
болісний процес. Вони жорстко прив’я-
зані до своїх корпусів, експерименталь-
них майданчиків, лабораторій, баз прак-
тик та ін. Без них забезпечити успішний 
освітній процес украй складно, а в де-
яких випадках неможливо. Для другої 
групи це менш проблематично; у цьому 
випадку вирішальним чинником стає
збереження висококваліфікованих пе-
дагогічних кадрів, адміністративно-
управлінських структур, створення мо-
жливостей для дистанційного навчання. 
Такі університети більш успішно і гнуч-

ко вписуються у відносно нове для них
освітнє середовище, входять у взаємо-
дію з органами влади, впливають на 
управлінські рішення, а найголовніше – 
формують новий культурно-освітній 
простір регіону, забезпечують його до-
датковими робочими місцями, кваліфі-
кованими кадрами, суттєво поповню-
ють місцеві бюджети. 

Отже, гібридна війна на сході Ук-
раїни породила нове явище – перемі-
щені заклади вищої освіти. Відповідно 
до нормативного визначення тимчасово
переміщений заклад вищої освіти – за-
клад вищої освіти, який у період тимча-
сової окупації або антитерористичної

операції в період її проведення, під час 
здійснення заходів із забезпечення націо-
нальної безпеки й оборони, відсічі і стри-
мування збройної агресії Російської Фе-
дерації в Донецькій та Луганській облас-
тях за рішенням засновника (засновників) 
змінив своє місцезнаходження шляхом
переміщення з тимчасово окупованої те-
риторії до населеного пункту на підконт-
рольній українській владі території.  

Наразі для переміщених універси-
тетів найважливішим завданням є пере-
осмислення власної ролі та місії в нових
умовах, формування в колективах наці-
леності на роботу не тільки зі студентами
й батьками, а з громадами, місцевими 
владами, культурними, спортивними, 
громадськими організаціями. 
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*** 
Курило В. С., Савченко С. В., 

Караман О. Л. Переміщені універси-
тети як новий тип закладів вищої 
освіти України 

Статтю присвячено обґрунтуван-
ню сутності та особливостей переміще-
них університетів як нового типу за-
кладів вищої освіти України.  

Установлено, що тимчасово пере-
міщений заклад вищої освіти – заклад 
вищої освіти, який у період тимчасової 
окупації або антитерористичної опера-
ції в період її проведення, під час здійс-
нення  заходів  із  забезпечення націо-
нальної безпеки й оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російсь-
кої Федерації в Донецькій та Лугансь-
кій областях за рішенням засновника
(засновників) змінив своє місцезнахо-
дження шляхом переміщення з тимчасо-
во окупованої території до населеного
пункту на підконтрольній українській
владі території. Визначено особливості 
переміщених ЗВО залежно від профілю. 

Сформульовано характеристики, 
які треба враховувати при оцінці пере-
міщених ЗВО як основних осередків
кадрового забезпечення регіону, патрі-
отизму та можливої реінтеграції окупо-
ваних територій в Україну. Доведено, 
що переміщені заклади вищої освіти за
6 років відновили свій кадровий потен-
ціал, зміцнили матеріальну базу, забез-
печують якісну освіту, що свідчить про 
життєздатність колективів. Переміщені 
ЗВО виконують державотворчу та ми-
ротворчу місію в сучасній Україні. 

Ключові слова: переміщений заклад 
вищої освіти, освітня діяльність, кадровий 
потенціал, матеріальна база, якість освіти, 

Луганська та Донецька області, Автоном-
на Республіка Крим. 

Курило В. С., Савченко С. В., 
Караман Е. Л. Перемещенные уни-
верситеты как новый тип учрежде-
ний высшего образования Украины 

Статья посвящена обоснованию
сущности и особенностей перемещен-
ных университетов как нового типа
высших учебных заведений Украины.  

Установлено, что временно пере-
мещенное учреждение высшего образо-
вания – учреждение высшего образова-
ния, которое в период временной окку-
пации или антитеррористической опера-
ции в период ее проведения, при осуще-
ствлении мероприятий по обеспечению
национальной безопасности и обороны, 
отпора и сдерживания вооруженной аг-
рессии Российской Федерации в Донец-
кой и Луганской областях по решению
учредителя (учредителей) изменил свое 
местонахождение путем перемещения с
временно оккупированной территории в
населенный пункт на подконтрольной
украинской власти территории. Опреде-
лены особенности перемещенных УВО в
зависимости от профиля. 

Сформулированы характеристики, 
которые необходимо учитывать при

оценке перемещенных УВО как основ-
ных субъектов кадрового обеспечения
региона, патриотизма и возможной ре-
интеграции оккупированных территорий
в Украину. Доказано, что перемещенные 
учреждения высшего образования за 6 
лет восстановили свой кадровый потен-
циал, укрепили материальную базу, 
обеспечивают качественное образование, 
что свидетельствует о жизнеспособности
коллективов. Перемещенные УВО вы-
полняют государственную и миротвор-
ческую миссию в современной Украине. 

Ключевые слова: перемещенное 
учреждение высшего образования, об-
разовательная деятельность, кадровый 
потенциал, материальная база, качество 
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образования, Луганская и Донецкая об-
ласти, Автономная Республика Крым. 

Kurylo V. S., Savchenko S. V., 
Karaman O. L. Displaced Universities 
as a New Type of Higher Education In-
stitutions in Ukraine 

The article is devoted to substantia-
tion of the essence and features of dis-
placed universities as a new type of higher 
education institutions of Ukraine.  

It has been established that a tempo-
rarily relocated higher education institu-
tion is a higher education institution which 
during the period of temporary occupation 
or the antiterrorist operation, during the 
implementation of measures for ensuring 
national security and defense, repelling 
and deterring armed aggression of the 
Russian Federation in the Donetsk and 
Luhansk regions, by the decision of its 
founder changed its location by moving 
from a temporarily occupied territory to a 
locality  in  the  territory  controlled by the  

Ukrainian authorities. 
The features of the displaced higher 

education institutions have been deter-
mined depending on the specialization.  

The characteristics that should be 
taken into account when assessing dis-
placed higher education institutions as the 
main centers of human resources of the 
region, patriotism and possible reintegra-
tion of the occupied territories into 
Ukraine have been formulated. It has been 
proved that displaced higher education 
institutions within 6 years have restored 
their personnel potential, strengthened the 
material base, provided quality education, 
which testifies to the viability of the staff. 
Displaced higher education institutions 
fulfill a state-making and peacekeeping 
mission in modern Ukraine. 

Key words: a displaced institution of 
higher education, educational activity, 
human resources, material base, quality of 
education, Luhansk and Donetsk regions, 
the Autonomous Republic of Crimea. 
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Сучасне українське суспільство 
перебуває у складних умовах розвитку, 
що зумовлено перехідною економікою, 
невизначеною соціально-політичною си-
туацією, яка ускладнюється озброєним 
конфліктом на Сході держави та анексі-
єю АР Крим. За таких умов спостеріга-
ється  домінування негативних настроїв, 
падіння загального рівня духовної куль-
тури населення, деформація ціннісно-
смислової системи особистості як ре-
зультату трансформацій в ієрархії цінніс-
них орієнтацій, що провокує так звану 
духовну кризу суспільства.  

Особливо  гостро проблема постає, 
коли йдеться про студентську молодь, зо-
крема майбутніх педагогів, адже саме во-
ни стануть аксіологічним орієнтиром для 
дітей ‒ майбутнього української нації. 
Саме тому система вищої освіти має бу-
дуватися на аксіологічних засадах, ура-
ховувати необхідність моделювання 
освітнього процесу на основі ціннісно-
смислової парадигми. 

Зауважимо, що проблема форму-
вання ціннісних орієнтацій майбутніх пе-
дагогів не є новою для педагогічної науки 
та широко репрезентована студіях Н. Аста- 
шової,  І. Беха,  Ю. Пелеха, В. Сластьоніна,  
Г. Чижакової  та  ін.  

 
Дослідженню шляхів фор-

мування професійних ціннісних 
орієнтацій майбутніх вихо-
вателів закладів дошкільної 
освіти (ЗДО) присвячено роботи 
Г. Андрюніної, О. Горбатової, 
С. Камінської, О. Лисенко, О. Па-
далки та ін. Натомість, пробле-
ма формування ціннісно-сми-
слових орієнтацій майбутніх ви-
хователів ЗДО, пошуку та меха-
нізмів реалізації відповідних пе-
дагогічних технологій ще по-
требує додаткового вивчення. 

Отже, метою статті є ха-
рактеристика аксіологічного по-
тенціалу комплексу педагогічних 
технологій, обраних для форму-
вання ціннісно-смислових орієн-
тацій майбутніх вихователів ЗДО. 

Методологічним підґрун-
тям дослідження є ідеї ціннісно-
смислової парадигми в освіті, 
провідні положення системно-
синергетичного, аксіологічного, 
діяльнісного та герменевтич-
ного підходів. Використано 
методи аналізу, синтезу та 
узагальнення наукових поглядів 
учених щодо використання тих 
чи тих педагогічних технологій 
у процесі формування ціннісно- 



смислових орієнтацій майбутніх вихова-
телів ЗДО.  

Під час проєктування й моделюван-
ня системи формування ціннісно-смисло-
вих орієнтацій майбутніх вихователів
ЗДО її технологічний компонент пред-
ставлено комплексом таких педагогіч-
них технологій, як: технологія навчаль-
ного тренінгу; технологія розвитку кри-
тичного мислення; технологія роботи з 
медіатекстами; технологія розв’язання 
моральних дилем; технологія діалогічної 
взаємодії. 

Зупинимось більш детально на
характеристиці кожної з них з погляду
формування ціннісно-смислових орієн-
тацій майбутніх вихователів ЗДО.  

Так, вибір технології навчально-
го тренінгу зумовлено низкою причин.  

По-перше, у процесі тренінгової 
роботи створюється середовище неви-
мушеності, довіри, взаємної підтримки, 
тобто максимально комфортне для ін-
теракції між учасниками. Майбутні ви-
хователі мають можливість  вільно  ви-
словлювати  авторську думку з приводу
проблеми, що обговорюється, співвід-
нести власну систему цінностей з ін-
шими. Саме в такому середовищі ство-
рюються всі можливості для ефектив-
ного діалогу, у процесі якого відбува-
ється обмін цінностями, запускається 
механізм формування ціннісно-смисло-
вих орієнтацій. Важливим є той факт, 
що тренінг дозволяє змоделювати про-
фесійне середовище, у яке потрапить 
майбутній вихователь у подальшій про-
фесійній діяльності. 

По-друге, тренінгова робота налаш-
товує на субʼєкт-субʼєктну взаємодію 
між викладачем та студентами, у процесі 
якої останні стають більш активними, 
виявляють ініціативу під час розв’язання 
проблемних ситуацій. У цьому сенсі 
С. Гусаківська зазначає: «…схвалення 
спроби саморозкриття будь-кого з учас-
ників стимулює зростання його впевне-
ності в собі, розширення сфери самоусві-
домлення, набуття особистісного досві-
ду, засвоєння нових знань» (Гусаківська, 
2014). Тобто під час тренінгу авторитар-
на позиція педагога є апріорі неможли-

вою, адже тоді втрачається провідна  ди-
дактична  мета  та сенс тренінгової тех-
нології ‒ навчити самостійно вирішувати
проблемні ситуації на основі критичного
осмислення різної інформації. Саме 
субʼєкт-субʼєктна взаємодія сприяє розу-
мінню, усвідомленню цінностей, актив-
ній рефлексії з приводу власної системи
ціннісно-смислових орієнтацій, що спри-
яє інтеріоризації позитивних цінностей.  

По-третє, за умови субʼєкт-
субʼєктної взаємодії між учасниками
тренінгу в умовах комфортного середо-
вища відбувається становлення «Я-кон-
цепції» майбутнього фахівця (Кубаши-
чева, 2012). Самопізнання, що відбува-
ється в умовах тренінгової роботи, зу-
мовлює вироблення адекватної само-
оцінки, віри у власні сили, здатності до 
саморегуляції тощо. Відбувається інтен-
сивне співвідношення власних пріори-
тетних цінностей із цінностями інших, 
переосмислення та прийняття позитив-
них ціннісних орієнтацій. 

Нами було запропоновано різні на-
вчальні тренінги для майбутніх вихова-
телів у межах таких освітніх компонен-
тів: «Дошкільна педагогіка: інтегрований 
курс», «Розвиток і виховання дітей ран-
нього віку», «Методика ознайомлення 
дітей з суспільним довкіллям», «Менедж-
мент у системі дошкільної освіти», «Інно-
ваційні педагогічні технології у дошкіль-
ній освіті», «Основи науково-педа-
гогічних досліджень», «Комп’ютерні 
технології у роботі з дошкільниками» 
тощо. Серед тренінгів, що викликали 
жвавий інтерес та обговорення серед
майбутніх вихователів, можна назвати 
такі: «Аксіологічні орієнтири сучасного 
вихователя», «Любов до дитини: педаго-
гічний принцип чи формальність?», «Су-
часні технології виховання дошкільника: 
інновації чи старе „ по-новому”? », «До-
шкільник в інформаційному Всесвіті: за 
чи проти?», «Ціннісні орієнтації сучас-
ного вихователя», «Система цінностей 
сучасного дошкільника». 

Вибір  технології розвитку крити-
чного мислення зумовлено низкою при-
чин: по-перше, вона сприятиме ефектив-
ному запам’ятовуванню та осмисленню 
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інформації; по-друге, стимулює розвиток 
так званого «рефлексивного мислення»; 
по-третє,  зумовлює  створення  умов 
для субʼєкт-субʼєктної взаємодії між 
учасниками освітнього процесу; по-
четверте, сприяє  розумінню,  усвідом-
ленню  та  запуску механізму  трансфо-
рмації  цінностей  у  відповідні  цінніс-
но-смислові    орієнтації. 

Нам імпонує думка Ж. Давидової, 
яка вважає, що технологія розвитку кри-
тичного мислення сприяє формуванню
духовно-ціннісних орієнтацій майбутніх 
фахівців, оскільки розвиток певних якос-
тей особистості (суб’єктність, рефлексив-
ність, критичне сприйняття інформації), 
якому сприяє реалізація означеної техно-
логії, є запорукою формування мораль-
них орієнтирів людини. Авторка дово-
дить, що суб’єктність та духовність ‒ 
взаємопов’язані  процеси  цілісного  ста-
новлення особистості, оскільки перший 
передбачає  активне  втручання особис-
тості в дійсність, впливає на її самороз-
виток. Відповідно, у процесі такого са-
морозвитку відбувається активне осмис-
лення цінностей та становлення духовно-
сті (Давидова, 2011, с. 280). Ж. Давидова 
додає, що завдяки рефлексії  студент  має 
можливість усвідомити власну унікаль-
ність, індивідуальність та загалом своє 
призначення: «Через рефлексію здійсню-
ється „погляд на себе з боку”, а також 
зіставлення виявлених соціальних духов-
них цінностей із власним внутрішнім сві-
том. У результаті такого типу критичного 
переосмислення власної особистості у її
структурі з’являються певні духовно-
ціннісні новоутворення, які певним чи-
ном відрізняються від первісних уявлень
про себе» (Давидова, 2011, с. 281). 

Важливою для нашого дослідження
є теза про необхідність діалогічної кому-
нікації між суб’єктами для ефективної 
реалізації технології розвитку критично-
го мислення. Тут є слушною думка 
О. Іванової, Д. Корнєєва, Ф. Хабібулліна: 
«комунікація є загальною умовою для 
оволодіння критичним мисленням» (Ива-
нова, 2018, с. 110). Автори наголошують 
на субʼєкт-субʼєктній взаємодії («face-to-

face com-munication») як важливій умові 
реалізації технології, що, своєю чергою, є 
умовою формування ціннісно-смислових 
орієнтацій майбутніх фахівців, зокрема й 
майбутніх вихователів ЗДО. 

Технологія розвитку критичного
мислення  передбачає низку етапів, зо-
крема: етап ціле-мотиваційний (етап 
виклику, або ревокація) ‒ актуалізація 
набутих знань, мотивація на подальшу 
активну роботу, постановка відповідної 
мети; етап осмислення ‒ безпосередня 
робота з різними текстами, усвідомлення 
та осмислення поданої інформації, оцінка 
її значущості; етап рефлексивний ‒ роз-
мірковування над інформацією, коли від-
бувається вироблення персональної по-
зиції  студента щодо сутності та значу-
щості тексту (Сапух, 2016, с. 212; Ягод-
нікова, 2009). 

Уважаємо, що така алгоритмізація 
цілком збігається з етапами усвідомлення
та прийняття необхідних цінностей май-
бутніми вихователями в межах поданої
технології. Так, на етапі виклику відбува-
ється знайомство з проблемою та проти-
річчям, що в ній закладено, первинна 
оцінка інформації щодо власної системи
цінностей. Другий етап покликаний 
осмислити інформацію з погляду куль-
турної системи цінностей, зіставити її з 
власною системою цінностей, виявити 
протиріччя, закладені в проблемі. На реф-
лексивному етапі в майбутніх фахівців
запускається  механізм  трансформації
усвідомлених цінностей та смислів у цін-
нісно-смислові орієнтації на основі глибо-
кої  рефлексії  осмисленої інформації. 

Зауважимо, що технологія розвитку 
критичного мислення володіє значним
арсеналом форм та методів роботи з май-
бутніми вихователями ЗДО, які мають 
інтерактивну спрямованість, зокрема: 
дискусія, дебати, мозковий штурм, діа-
логічне мовлення, діалог, написання 
есе, метод  рефлексивного  письма, ме-
тод вдумливого читання, портфоліо, 
розв’язання проблемних ситуацій, гра-
фічні організатори, синквейн, ментальні 
карти, концептуальне колесо, вебквес-
ти, фішбоун тощо.  
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Проілюструємо  прикладом вико-
ристання методів технології розвитку
критичного мислення в межах курсу
«Менеджмент у системі дошкільної осві-
ти». Так, під час вивчення теми «Освіт-
ній менеджмент ‒ вимога часу чи данина
моді?» майбутнім вихователям було за-
пропоновано розв’язати проблемні ситу-
ації та визначити модель або методи
управління. 

Ситуація 1. Після ретельного ви-
вчення зарубіжного досвіду вихова-
тель-методист запропонувала колегам 
упровадити в практику роботи ЗДО 
службу педагогічної підтримки адап-
тації дітей раннього віку. Ідея була 
прийнята із зацікавленістю, кожен 
продемонстрував власне бачення про-
блеми та через півтора місяці така 
служба почала працювати в межах 
ЗДО. Яка модель управління притаман-
на ЗДО? Обґрунтуйте власну думку.  

Ситуація 2. На педагогічній раді 
було прийнято рішення створити твор-
чу групу та розробити комплекс заходів 
для дітей старшого дошкільного віку з 
метою підвищення рівня їхньої зацікав-
леності  традиціями  рідного  краю.  До-
свідчений педагог висловилась: «Я вва-
жаю, що це справа молодих, бо в них 
свіжий погляд на такі речі, а в нас зараз 
купа інших справ». Її підтримала адміні-
страція. Яка модель управління прита-
манна ЗДО? Обґрунтуйте власну думку. 

Ситуація 3. Батькам дітей було 
запропоновано анонімну анкету, що 
містила питання про якість роботи 
конкретного вихователя. Результати 
анкетування обговорювались на педа-
гогічній раді. Який метод управління 
було використано? Чи доцільно його 
застосовувати серед батьків? Обґрун-
туйте свою думку. 

Цікавим для студентів виявилось
складання інтелектуальної карти з тем
«Педагогічні цінності вихователя», 
«Таксономія цінностей сучасної моло-
ді», «Які цінності обирає сучасний до-
шкільник?» тощо. 

Вибір наступної технології ‒ робо-
та з медіатекстами ‒ зумовлено тим, що 
майбутні вихователі постійно стикаються

з необхідністю опрацювання текстів різно-
го характеру (навчальних, інформаційних, 
філософських тощо). Ураховуючи тенден-
цію до інформатизації  освіти, такі  тексти 
майбутні  вихователі  використовують за
допомогою медіазасобів (комп’ютер, 
планшет, смартфон, Smart-board, друко-
вані носії тощо). Тож, такі тексти цілком 
справедливо відносимо до медіатекстів.  

У нашому дослідженні ми розгля-
даємо медіатекст з погляду полікультур-
ного підходу. По-перше, семіотично-
інформаційний підхід репрезентує медіа-
текст як віддзеркалення самої культури, 
яка інтерпретується в ньому у вигляді
певного смислу. Сама культура, на думку 
К. Стецюри, постає як «Мега-Текст» ‒ 
«тканина, павутиння медіатекстів, які 
визначають людські моделі поведінки, 
яких можна дотримуватись та наслідува-
ти» (Стецюра, 2012). По-друге, комуні-
кативний підхід до тлумачення медіа-
тексту визначає той смисловий простір, 
де відбувається взаємообмін та взаємо-
збагачення цінностями  між  суб’єктами 
(культурою загалом, суб’єктами системи 
формування ціннісно-смислових орієнта-
цій майбутніх педагогів); по-третє, особ-
ливо гостро постає проблема критичного
аналізу медіатекстів майбутніми фахівця-
ми  у зв’язку з тим, що кожен текст умі-
щує різний контекст та може бути створе-
ний будь-ким, що ще раз актуалізує впро-
вадження технології розвитку критичного
мислення майбутніх педагогів у процес
фахової підготовки.  

На основі аналізу різних видів ме-
діатекстів ми обрали ті з них, які є мак-
симально ефективними для формування
необхідних ціннісно-смислових орієнта-
цій. До таких ми віднесли: медіатексти в 
соціальних мережах (пости та коментарі 
до  них  у  Facebook,  Instagram)  та  на 
каналі YouTube, кінофільми (художні та 
документальні), мультиплікаційні філь-
ми, відеозаписи занять та інших форм 
роботи з дошкільниками, вебінари, нау-
кові, навчальні тексти (статті, підручни-
ки, монографії  у  відкритому  доступі), 
аудіозаписи (музика, пісні, аудіокниги 
тощо), іконічні знаки (фото, малюнки, 
інфографіка, репродукції) тощо. 
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Так, у процесі фахової підготовки 
майбутніх вихователів (у межах курсів 
«Дошкільна педагогіка: інтегрований 
курс», «Менеджмент у системі дошкіль-
ної освіти») нами було використано такі 
художні кінофільми: «Зірочки на зем-
лі», «Хлопчик у смугастій піжамі», 
«Моя тітка приїхала», «Замок із скла», 
«Поховайте мене за плінтусом», «Не-
любов» тощо. Крім того, цікавими ви-
явились мультфільми, зокрема: «Голо-
воломка», «Балерина», «Пісочник», 
«Ніколи не здавайся», «Батько і дочка». 
Такі медіа-тексти мали дискурсивний 
смисловий контент, забезпечували на-
явність поля для обговорення та обміну
ціннісними позиціями в системах «ви-
кладач ‒ студент», «студент ‒ студент».  

Не менш змістовними виявились
художні тексти філософсько-смисло-
вого наповнення, наприклад: «Флейта і 
вітер» В. Сухомлинського. Майбутнім 
вихователям пропонувалось провести
паралель між флейтою і вихованням
дитини, поміркувати над змістом ви-
слову «грати на флейті» в контексті ви-
ховання сучасного дошкільника тощо. 

Ефективною у формуванні цін-
нісно-смислових орієнтацій майбутніх 
вихователів виявилась технологія роз-
в’язання моральних дилем, що ми ви-
значаємо як технологію, яка передбачає 
поетапне занурення в ситуацію, що міс-
тить складне моральне протиріччя, з 
одного боку, та не має однозначного 
розв’язання ‒ з іншого. 

У процесі вирішення моральної ди-
леми (що існує реально або штучно ство-
рена) учасникам доводиться відчути 
конфлікт цінностей та здійснювати по-
шук шляхів виходу із ситуації, корис-
туючись власною системою ціннісно-
смислових орієнтацій. Крім того, обго-
ворення моральних дилем створює спри-
ятливі умови для активізації когнітивних
та афективних процесів особистості сту-
дента, адже протиріччя, закладене в си-
туації,  впливає на  внутрішній  світ  осо-
бистості,  її  душевний  стан,  викликає 
гамму емоцій, тим самим стаючи «сти-
мулятором емоцій», що, своєю чергою, 

породжує певні смисли (Тормишова, 
2014). Уважаємо, що саме така емоційно-
смислова внутрішня робота сприяє усві-
домленню та осмисленню різних ціннос-
тей, що набувають значущості та транс-
формуються  в  ціннісні  орієнтації  май-
бутніх вихователів. 

Як приклад наведемо класичну мо-
ральну дилему Л. Кольберга (L. Kohlberg), 
запропоновану  для  обговорення  май-
бутнім вихователям ЗДО в межах курсу
«Теорія і методика співпраці з роди-
ною»: «Джо ‒ 14-річний хлопчик, який 
дуже хотів поїхати в табір. Батько 
обіцяв йому, що він зможе поїхати, 
якщо сам заробить для цього гроші. 
Джо старанно працював і зібрав 40 до-
ларів, необхідних для поїздки в табір, і 
ще трохи більше. Але якраз перед поїз-
дкою батько змінив своє рішення. Деякі 
його друзі вирішили поїхати на рибалку, 
а в батька не вистачало грошей. Він 
сказав Джо, щоб той дав йому накопи-
чені гроші. Джо не хотів відмовлятися 
від поїздки в табір і збирався відмови-
ти батькові». 

Виокремлюючи діалог як техно-
логію взаємодії з майбутніми виховате-
лями, ми спираємося на наукові позиції 
О. Ліннік, яка зауважує, що його можна 
розглядати у трьох векторах:  

‒ як діалог суб’єктів (у системах 
«викладач ‒ студент», «студент ‒ сту-
дент»);  

‒ діалог ідей (концепцій, розв’я-
зання проблемних ситуацій); 

‒ діалог культур (культурних цін-
ностей викладача і студента, культури 
майбутньої професії та культури на-
вчання, глобальної культури нації та 
культури закладу вищої освіти); 

‒ діалог із собою (миследіяль-
ність, що характеризує процес усвідом-
лення знання, проникнення в глибину, 
відкриття нового) (Ліннік, 2014, с. 189).  

Висновки О. Ліннік мають для нас 
принципову значущість, адже авторка 
наголошує на тому, що саме в процесі 
діалогу студент співвідносить свою си-
стему цінностей із цінностями різних
культур (національної, культури закла-
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ду вищої освіти, культури різних ви-
кладачів тощо). Під час такої «зустрічі 
культур» відбувається процес інтеріори-
зації цінностей,  тобто  формування цін-
нісних орієнтацій, усвідомлення смислів. 

До провідних характеристик діалогу
як педагогічної технології вчені (Н. Аста-
шова, М. Бахтін, В. Біблер, Е. Трубникова 
та ін.) відносять: гуманістичність, куль-
турологічність, варіативність, динамізм, 
комунікативність та креативність.  

Ми вважаємо, що діалогу прита-
манна  така характеристика, як смисло-
творення, адже в процесі діалогічної 
взаємодії відбувається «зустріч» різних 
систем цінностей (унікальних для кож-
ної особистості) та смислів, у результа-
ті чого суб’єкти освітнього процесу 
взаємозбагачуються, доповнюють і роз-
ширюють свою ціннісну систему, у ре-
зультаті чого народжуються нові смис-
ли, що мають для особистості аксіоло-
гічний зміст.  

Отже, запропоновані нами педаго-
гічні технології для формування цінніс-
но-смислових орієнтацій майбутніх ви-
хователів ЗДО вважаємо ефективними
через низку причин: 

‒ по-перше, означені технології 
легко використовувати в межах різних
освітніх компонентів фахового спряму-
вання; 

‒ по-друге, кожна з них має інтер-
активний характер, що дозволяє задіяти в 
обговоренні практично кожного студента;  

‒ по-третє, ці технології дозволя-
ють організувати субʼєкт-субʼєктну вза-
ємодію між учасниками освітнього
процесу, що полегшує інтеракцію, 
сприяє  створенню  максимально  ком-
фортного середовища;  

‒ по-четверте, методи, що вміщу-
ють такі технології, сприяють запуску 
механізму інтеріоризації цінностей у
ціннісно-смислові орієнтації здобувачів 
освіти;  

‒ по-пʼяте,  використані  нами  
технології постають як комплекс орга-
нічно взаємопов’язаних методів роботи 
та засобів взаємодії з майбутніми вихо-
вателями ЗДО.  

Перспективами  подальших розві-
док убачаємо  експериментальну переві-
рку ефективності  запропонованих техно- 
логій формування ціннісно-смислових 
орієнтацій майбутніх вихователів ЗДО. 
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*** 
Бадер С. О. Технології формуван-

ня ціннісно-смислових орієнтацій май-
бутніх вихователів закладів дошкіль-
ної освіти

Статтю присвячено проблемі фор-
мування ціннісно-смислових орієнтацій 
майбутніх вихователів закладів дошкіль-
ної  освіти  та  пошуку  оптимальних тех-
нологій для оптимізації означеного про-
цесу. Схарактеризовано аксіологічний 
потенціал технологій – навчального тре-
нінгу, розвитку критичного мислення, 
роботи з медіатекстами, розвʼязання мо-
ральних дилем, діалогічної взаємодії. На-
ведено приклади використання цих тех-
нологій у процесі фахової підготовки
майбутніх вихователів. 

Визначено чинники ефективності
відповідних технологій для формування
ціннісно-смислових орієнтацій майбутніх 
вихователів закладів дошкільної освіти: 
по-перше, означені технології легко ви-
користовувати в межах різних освітніх
компонентів фахового спрямування; по-
друге, кожна з них має інтерактивний 
характер, що дозволяє задіяти в обгово-
ренні практично кожного студента; по-
третє, технології дозволяють організував-
ти субʼєкт-субʼєктну взаємодію між учас-
никами освітнього процесу, що полегшує 
інтеракцію, сприяє створенню максима-
льно комфортного середовища; по-
четверте, методи, що вміщують ці техно-
логії, сприяють запуску механізму інте-
ріоризації цінностей у ціннісно-смислові 
орієнтації здобувачів освіти; по-пʼяте, ви-
користані технології постають як ком-
плекс органічно взаємопов’язаних методів 
роботи та засобів взаємодії з майбутніми
вихователями закладів дошкільної освіти.  

Ключові слова: цінності, ціннісно-
смислові орієнтації, технологія навчаль-
ного тренінгу, технологія розвитку крити-
чного мислення, технологія роботи з ме-
діатекстами, технологія розв’язання мора-
льних дилем, технологія діалогічної взає-
модії, майбутні вихователі закладів до-
шкільної освіти. 

Бадер С. А. Технологии форми-
рования ценностно-смысловых ориен-
таций будущих воспитателей учреж-
дений дошкольного образования

Статья посвящена проблеме фор-
мирования ценностно-смысловых ориен-
таций будущих воспитателей учрежде-
ний дошкольного образования и поиска
оптимальных технологий для оптимиза-
ции данного процесса. Охарактеризовано 
аксиологический потенциал технологий
– учебного тренинга, развития критиче-
ского мышления, работы с медиатекста-
ми, решения моральных дилемм, диало-
гического взаимодействия. Приведены 
примеры использования этих технологий
в процессе профессиональной подготов-
ки будущих воспитателей. 

Определены факторы эффектив-
ности соответствующих технологий для
формирования ценностно-смысловых 
ориентаций будущих воспитателей уч-
реждений дошкольного образования: во-
первых, указанные технологии легко ис-
пользовать в рамках различных образо-
вательных компонентов профессиональ-
ного направления; во-вторых, каждая из 
них имеет интерактивный характер, что 
позволяет задействовать в обсуждении
практически каждого студента; в-третьих,  
данные технологии позволяют организо-
вать субъект-субъектное взаимодействие 
между участниками образовательного

процесса, облегчают интеракцию, спо-
собствуют созданию максимально ком-
фортной среды; в-четвертых, методы 
представленных технологий способст-
вуют запуску механизма интериоризации
ценностей в ценностно-смысловые ори-
ентации студентов; в-пятых, использо-
ванные нами технологии выступают как
комплекс органично взаимосвязанных

методов работы и средств взаимодейст-
вия с будущими воспитателями учреж-
дений дошкольного образования. 

Ключевые слова: ценности, ценно-
стно-смысловые ориентации, технология 
учебного тренинга, технология развития 
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критического мышления, технология ра-
боты с медиатекстами, технология реше-
ния моральных дилемм, технология диа-
логического взаимодействия, будущие 
воспитатели учреждений дошкольного
образования. 

Bader S. A. Technologies for the 
Formation of Axiological Orientations of 
Future Kindergarten Educators 

The article is devoted to the problem 
of the formation of axiological orientations 
of future kindergarten educators and search 
for the most advantageous technologies for 
optimizing this process. The axiological po-
tential of such technologies as training, the 
development of critical thinking, working 
with media texts, solving moral dilemmas, 
dialogical interaction has been character-
ized. Examples of the use of these technolo-
gies in the process of professional training of 
future kindergarten educators have been 
given. 

The factors of efficiency of the given 
technologies for the formation of axiological  
educators  have  been specified: firstly, these 

 technologies are easy to use within the ori-
entations of the future kindergarten frame-
work of various educational components of 
the professional training; secondly, each of 
them is interactive in nature, which makes it 
possible to engage practically every student 
in the discussion; thirdly, these technologies 
make it possible to organize subject-subject 
interaction between participants of the edu-
cational process, to facilitate interaction, and 
to help create the most comfortable envi-
ronment; fourthly, the methods of the tech-
nologies presented contribute to the launch 
of the mechanism of internalization of val-
ues in the axiological orientations of stu-
dents; fifthly, the technologies used act as a 
complex of organically interconnected 
working methods and means of interaction 
with future kindergarten educators. 

Key words: values, axiological orien-
tations, technology of educational training, 
technology for the development of critical 
thinking, technology for working with me-
dia texts, technology for solving moral di-
lemmas, technology for dialogue interaction, 
future kindergarten educators. 
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Сучасні соціокультурні реалії 

глобалізація, інформатизація, цифро-
вий розрив між поколіннями, перспек-
тивні освітні тренди та ін. – зумовлю-
ють постійну увагу науковців та педа-
гогів-практиків до оновлення змісту, 
форм та методів професійного станов-
лення майбутніх педагогів. Унікаль-
ність загальнопедагогічної підготовки 
студентів педагогічних спеціальностей 
полягає в тому, що майбутні учителі не 
тільки звернені до педагогічної дійсності 
як об’єкта вивчення, а й водночас є 
суб’єктами такої дійсності – як учорашні 
школярі та як студенти закладу вищої 
освіти. Для значної кількості педагогів 
педагогічна реальність, що вибудована 
на основі суб’єктивного сприйняття та 
усвідомлення педагогічних явищ та 
процесів, сприймається як дійсність. 
Майбутні педагоги приходять до вишу 
із „своєю” педагогічною реальністю, 
що зумовлена впливом багатьох чин-
ників: наслідки сімейного виховання, 
досвід шкільного навчання, образ шко-
ли, вчителя в художній літературі, тво-
рах кіномистецтва тощо.  

У процесі загальнопедагогічної 
підготовки існує нагальна необхідність 
звернення до педагогічної, шкільної по-
всякденності, яка якнайбільше дозволяє  

 
побачити та усвідомити акту-
альні проблеми освіти, школи, 
професійної підготовки майбут-
нього вчителя. 

Поняття «дійсність» ши-
роко використовується в соціо-
гуманітарному дискурсі. Так, тра-
диційними для наукових роз-
відок є конструкти «дійсність і 
перспектива», «міф і дійсність», 
«можливість і дійсність», «мину-
ле, дійсність і  майбутнє», «дій-
сність і сподівання», «ідея і дій-
сність». Дійсність позначається 
як «педагогічна», «художня», 
«політична», «соціальна», «пра-
вова», «мовленнєва», «вірту-
альна» та ін. Вибір онтоло-
гічного аспекту дослідження дій-
сності залежить від специфіки 
наукової галузі, відповідних 
парадигмальних установок, мети 
та завдань наукової розвідки. 

Феномен педагогічної 
дійсності в соціогуманітарній 
літературі розглядається в ши-
рокому міждисциплінарному 
контексті. Філософські аспекти 
досліджуваного поняття пред-
ставлено в  наукових розвід-
ках Ю. Афоніна,   О. Баксан-
ського,  О. Галкіної,   В. Іма- 
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каєва, Г. Щедровицького та ін., психо-
логічні – в працях О. Леонтьєва, 
В. Мухіної, С. Рубінштейна, В. Слобод-
чикова, Дж. Тейлора та ін.  

Сутнісні ознаки педагогічної дій-
сності як феномену, її функції та форми 
репрезентації представлено у працях

таких вітчизняних та зарубіжних нау-
ковців, як О. Вознюк, І. Колеснікова, 
В. Краєвський, А. Остапенко, О. При-
кот та ін. Для В. Краєвського саме пе-
дагогічна дійсність є вихідним пунк-
том, підґрунтям гносеологічного циклу, 
що поєднує науку та практику. О. Воз-
нюк розглядає фрактально-голограмне 
моделювання педагогічної дійсності, 
визначення критеріїв аналізу педагогіч-
ної дійсності як найбільш загальної пе-
дагогічної категорії, етапи розвитку  
педагогічної дійсності, педагогіки і сві-
тової освіти як соціального інституту на
глобальному рівні (Вознюк, 2017). По-
лікритеріальний підхід для аналізу ґе-
нези розвитку науково-педагогічного 
знання та педагогічної дійсності обґрун-
товує О. Кравцов (Кравцов, 2005). До-
тичними до проблематики досліджень
педагогічної дійсності є концепція

суб’єктивної реальності педагога В. Сє-
рикова, наукові позиції В. Слобод-
чикова щодо розвитку суб’єктивної ре-
альності в онтогенезі. 

У цілому аналіз наукової літера-
тури  засвідчує,  що  педагогічна  дій-
сність як  феномен  та форми її репре-
зентації в загальнопедагогічній підго-
товці майбутніх учителів залишається

недостатньо дослідженим питанням. 
Мета статті – розкрити сутнісні 

ознаки феномена «педагогічна дійсність» 
та особливості його репрезентації в про-
цесі загальнопедагогічної підготовки

майбутніх учителів.  
Методологічним підґрунтям до-

слідження є провідні положення систем-
ного, діяльнісного та феноменологічно-
го підходів. Використано методи аналі-
зу, порівняння та узагальнення науко-
вих ідей, представлених у вітчизняних 
та зарубіжних джерелах, контент-аналіз 
підручників. 

Предметом тривалої дискусії у

соціогуманітарних науках є співвідно-
шення  понять  «реальність» та «дій-
сність». Для буденної свідомості ці по-
няття виглядають тотожними. У бага-
тьох європейських мовах вони представ-
лені одною лексемою: reality (англ.), 
réalité (франц.). Однак, внаслідок своєї 
унікальності кожна людина бачить світ
по-своєму, сприймає та приймає до ува-
ги тільки ті факти, що не суперечать її 
картині світу. Недарма існує життєва 
мудрість щодо того, що кожен бачить 
та чує тільки те, що знає. Реальність 
завжди суб’єктивована, є наслідком 
сприйняття кожної конкретної людини. 

Аналіз філософського контексту

дослідження засвідчує, що в онтологіч-
ному плані поняття «дійсність» вико-
ристовувалося вже в античній філосо-
фії: протиставлення «світу за думкою» 
та справжнього, тобто дійсного, світу в 
Демокрита, чуттєвого світу та дійсного 
світу – світу ідеальних сутностей у 
Платона (Тюмасева, 2004, с. 99). Філо-
софія Нового часу потрактовувала дій-
сність як наявне буття, що існує в прос-
торі та часі у вигляді сукупності мате-
ріальних тіл. Відповідно, І. Кант роз-
глядав проблему дійсності як теорети-
ко-пізнавальну, критерієм дійсності – 
чуттєве сприйняття. Л. Фейєрбах від-
стоював погляд на дійсність як на чут-
тєву даність у просторі та часі (Тюма-
сева, 2004, с. 99).  

У  філософському контексті реаль-
ність розглядається як: існуюче взагалі; 
об’єктивно представлений світ; фрагмент 
універсуму, що складає предметну га-
лузь відповідної науки; об’єктивно іс-
нуючі явища, факти, тобто такі, що іс-
нують дійсно. Згідно матеріалістичного 
погляду на світ вирізняють об’єктивну 
(матеріальну) реальність та суб’єктивну 
(явища свідомості)  реальність. Відпо-
відно, об’єктивна реальність – світ, що 
існує незалежно від суб’єкта (людини) 
та його свідомості.  

Однак, важливо підкреслити, що 
сприйняття такої реальності опосеред-
ковано особливостями психіки людини
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та специфікою зовнішніх впливів на
особистість. Суб’єктивна реальність у 
філософських студіях розглядається як
реальність  ідеального,  тобто  зміст 
мисленнєвих процесів.  

Сучасні філософські погляди за-
свідчують поділ реальності на природ-
ну, тобто таку, що породжена приро-
дою, та штучну, тобто створену в ре-
зультаті творчої виробничої діяльності
людей. Дійсність – усе те, що виникло, 
існує поза людини, незалежно від неї. 
На відміну від реальності дійсність

включає також усе ідеальне, що набуло 
матеріального характеру у вигляді різних
продуктів людської діяльності – світу 
техніки, знання, моралі, права тощо.  

Постмодерністська філософія за-
свідчує поліваріативність реальностей, 
що зумовлює наявність можливих мо-
делей осягнення дійсності та, відповід-
но, актуалізує евристичний потенціал 
конвенціональності, інтерпретації, пе-
ревизначення, комбінації. Прибічники 
конструктивізму (Дж. Брунер, Е. Гла-
зерсфельд, У. Матурана та ін.) наполя-
гають на тому, що не існує єдиної загаль-
ної для усіх об’єктивної реальності, що 
описується наукою. Відповідно, пізнан-
ня навколишньої дійсності для кожної
людини є процесом конструювання її
власної реальності. 

Особливої уваги заслуговує по-
няття «віртуальна реальність» як уяв-
лення про можливе, яке може перетво-
ритися на дійсність, а може залишитися 
як мрія, фантазія, прогноз. Дійсність 
постає як факт, а опис цього факту – це 
суб’єктивне його сприйняття. Важливо 
наголосити на тому, що людина може 
мати суттєвий запас знань і це є реаль-
ністю, але у дійсності ці знання можуть 
не використовуватися.  

Таким чином, філософський кон-
текст аналізу понять «дійсність» та «реа-
льність» дозволяє дійти такого висновку: 
дійсність – це справжні фактичні дії 
(явища, події), що відбуваються у світі, 
а реальність – це опосередкована інди-
відуальним сприйняттям дійсність. Дій-

сність у своєму розмаїтті доступна кожній
окремій людині саме через реальність. 

 Кожна людина обирає – свідомо чи 
несвідомо – свій власний ракурс осягнен-
ня дійсності, спілкується з нею завдяки 
посередництву пізнавальних можливос-
тей. Відтак, реальність, що створюється 
людиною, співвідноситься із дійсністю, 
але не є її повноцінним відображенням.  

У психологічній літературі спів-
відношення  понять «дійсність» та «ре-
альність» розкривається, насамперед, у 
контексті чуттєвого сприйняття люди-
ною навколишнього світу. У класичній 
роботі В. Джеймса (W. James) «Прин-
ципи психології» стверджується, що за 
реальністю знаходиться лише ставлення
до нашого емоційного та діяльнісного
життя; джерело реальності суб’єктивне; 
реально все, що збуджує та стимулює на-
ше життя (Шюц, 2003, с. 3). С. Рубін-
штейн стверджував, що будь-який психіч-
ний факт – це  і  фрагмент реальної дійс-
ності, і відображення цієї дійсності. 
О. Леонтьєв зазначав про створення в 
свідомості індивіда багатомірного образа
світу, образа реальності, в якій він живе.   

Згідно теорії В. Мухіної кожна 
окрема людина, коли з’являється в сві-
ті, поступово входить у: «1 – реальність 
предметного світу; 2  – реальність образ-
но-знакових систем; 3 – реальність соці-
ально-нормативного простору; 4  – при-
родну реальність; 5 – реальність внутрі-
шнього простору особистості» (Мухина, 
2007, с. 48). В. Слободчиков внутрішню 
реальність називає «суб’єктивною»: 
«Суб’єктивна реальність є найбільш абс-
трактне позначення форми існування та
загального принципу організації людсь-
кої реальності (як безпосереднє самобут-
тя людини)» (Слободчиков, 1994, с. 5). 

Дж. Тейлор, викладач університе-
ту Сан-Франциско, описує механізми 
сприйняття, що створює «персональну 
реальність» (Я так вижу). Показовими є 
такі позиції автора: сприйняття відбу-
вається в розумі, де гнучкість мислення 
породжує вірування та переконання в
тому, що відбувається в об’єктивному 



22   Освіта та педагогічна наука № 3 (172), 2019 

світі; сприйняття – це не реальність, але 
особистісне сприйняття кожного фор-
мує його персональну дійсність; ми 
схильні вважати власне сприйняття ре-
альною дійсністю, однак проблема по-
лягає в тому, що ця лінза, через яку ми 
дивимося на світ, подекуди спотворена 
нашою генетичною схильністю, мину-
лим досвідом, базовими знаннями, емо-
ціями, стереотипами, власними інтере-
сами й когнітивними ілюзіями; люди з 
різними переконаннями занурені кожна
в свою реальність  (Я так вижу).  

Урахування психологічного аспек-
ту співвідношення понять «дійсність» та 
«реальність» у процесі загальнопедаго-
гічної підготовки майбутніх учителів

пов’язано, по-перше, із необхідністю 
розкриття багатомірності педагогічної

дійсності, яка репрезентована в сукуп-
ності видів педагогічного знання (нау-
кове, художньо-образне, буденне, міфо-
логічне), по-друге,  із  необхідністю ак-
центування уваги майбутніх педагогів
на значущості суб’єктивної реальності 
педагога як відображення його цінніс-
них орієнтацій, світогляду, наявного со-
ціального та педагогічного досвіду. 

У педагогічній словниковій літе-
ратурі поняття «педагогічна дійсність» 
практично відсутнє. Так, не представ-
лено це поняття в словниках О. Анто-
нової, С. Гончаренка, В. Загвязинсь-
кого, Г. Коджаспірової, А. Семенової.  
В Енциклопедії освіти (2008) поняття 
«педагогічна дійсність» згадується в 
контексті понять «дослідження науко-
ве», «методологія», «об’єкт, предмет і 
завдання педагогічної науки» (Енцикло-
педія освіти, 2008, с. 235, 499, 598). У пе-
дагогічній енциклопедії за редакцією
Є. Рапацевича подано достатньо диску-
сійне визначення: «педагогічна дійс-
ність – це сукупність наукової та прак-
тичної діяльності, що здійснюється 
професійними педагогами-дослідника-
ми та педагогами-практиками» (Педа-
гогика: Большая современная энцикло-
педия, 2005, с. 428). З урахуванням фі-
лософських та психологічних аспектів
дослідження поняття «дійсність» роз-

гляд педагогічної дійсності через родо-
ве слово «діяльність» не можна визнати 
коректним. 

Аналіз наукових досліджень за-
свічує різні позиції щодо визначення
сутності понять «педагогічна дійсність» 
та «педагогічна реальність». На думку 
І. Колеснікової педагогічна реальність – 
це «сукупність явищ, подій, процесів, 
станів, переживань, що виявляються в 
теоретичному, практичному, духовному 
досвіді людства в процесі реалізації пе-
дагогічних цілей та задумів» (Колесни-
кова, 2001, с. 9). А. Остапенко розгля-
дає педагогічну реальність як «сукуп-
ність процесу становлення цілісної лю-
дини та усіх чинників, що впливають на 
цей процес», зауважує, що таку реаль-
ність «можна розділити на актуальну 
(те, що є зараз) та потенційну (те, що 
реально може відбутися)» (Остапенко, 
2007, с. 42).  

У дослідженні І. Колеснікової по-
руч з поняттям «педагогічна реаль-
ність» аналізується й поняття «педаго-
гічна дійсність» як «те, що відповідає 
досвіду конкретного суб’єкта педаго-
гічної діяльності, існуючи для нього 
«насправді», контекст, який діє по від-
ношенню до нього та усвідомлюється
ним як органічно йому належний» (Ко-
лесникова, 2001, с.10). О. Прикот заува-
жує, що педагогічна дійсність «включає 
і педагогічну науку й педагогічну прак-
тику, в певному значенні виступає в ро-
лі деякої філософської  практики,  що  
призводить до  зближення педагогічної
науки і практики і зниження ступеня
опосередкування предмета педагогічної
науки, створенню можливостей для без-
посереднього споглядання спостеріга-
чами (вченими і практиками) педагогі-
чної дійсності» (Прикот, 1995, с. 21).  

В. Краєвський  розглядає педаго-
гічну дійсність (або педагогічну реаль-
ність) як дійсність, що узята в аспекті 
педагогічної діяльності (Краевский, 
2004, с. 46). Подібне ж визначення 
представлено у підручнику А. Хутор-
ського, де зазначено,  що «педагогічна 
дійсність – та частина загальної дійснос-
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ті, яка включена в педагогічну діяль-
ність. У неї входять учень, учитель, їхні 
дії, методи навчання та виховання, під-
ручники, те, що в них написано, і т.д.» 
(Хуторской, 2019, с. 107). При цьому 
А. Хуторськой наголошує на тому, що 
«об’єктом педагогіки виступають яви-
ща дійсності, які зумовлюють освіту 
людини  в  процесі  цілеспрямованої
діяльності вчителів, школи, суспільст-
ва, самого учня» (Хуторской, с. 107).   
У визначенні В. Краєвського поняття 
«педагогічна дійсність» та «педагогічна 
реальність» не розмежовуються, а ви-
значення А. Хуторського вже позбавле-
но такого акценту. 

Важливим є зауваження В. Краєв-
ського про те, що «дійсність завжди ба-
гатша нашого скільки завгодно повного
на даному етапі уявлення про неї» 
(Краевский, 2004, с. 63). В. Краєвський 
наголошує, що «педагогіка вивчає пе-
дагогічну дійсність в аспекті сущого, 
тобто її об’єктивно-істинного відобра-
ження, отримує знання про педагогічні 
факти, про сутність і закономірності 
педагогічного процесу. В результаті ре-
алізації конструктивно-технічної функції 
педагогіка отримує знання, що відбива-
ють педагогічну дійсність в аспекті на-
лежного: про те, як слід планувати, 
здійснювати й удосконалювати педаго-
гічну діяльність. Перехід від відобра-
ження педагогічної дійсності до її пере-
творення в структурі наукового обґрун-
тування можна представити як процес
формування ряду теоретичних і норма-
тивних моделей педагогічної дійсності
в їхньому динамічному взаємозв’язку» 
(Краевский, 2004, с. 133).  

О. Кравцов визначає педагогічну 
дійсність як «n-мірний континуум, в 
якому здійснюється буття суб’єктів пе-
дагогічного процесу, що характеризу-
ється проявленістю подій, станів та пе-
реживань в емпіричному (практичному) 
та суб’єктивному (теоретичному та ду-
ховному) досвіді цих суб’єктів, що 
сприймається як органічно належний їм
контекст» (Кравцов, 2005, с. 202). 

Є. Попов звертається до поняття 
«освітня дійсність» та потрактовує її як 
«дійсність, узята в аспекті діяльності 
суб’єктів освіти в єдності об’єктивної та 
суб’єктивної реальності» (Попов, 2006, 
с. 106). Освітня дійсність, за Є. Попо-
вим, складається з трьох компонентів – 
освітнє середовище, педагогічна дійс-
ність, освітній контекст. Педагогічна 
дійсність включає такі складники: «про-
фесійна педагогічна свідомість (буденна 
та наукова), інфраструктура системи 
освіти (інституалізація та зміст освіти), 
педагогічна діяльність (практична,  ад-
міністративна, науково-дослідницька 
діяльність та діяльність з передачі ре-
зультатів науки в практику), педагогічні 
звичаї, педагогічні артефакти» (Попов, 
2006, с. 106). Як бачимо, автор для  ха-
рактеристики поняття «дійсність» вико-
ристовує поняття «реальність». Зазнача-
ється, що «дійсність як філософська ка-
тегорія є реальність в усій її конкретнос-
ті; це буття в сукупності природних та 
суспільно-історичних явищ. При цьому 
розрізняють суб’єктивну реальність, 
формою існування якої є індивідуальна
та суспільна свідомість у різних її видах, 
та об’єктивну реальність, тобто мате-
рію» (Попов, 2006, с. 76). Незважаючи 
на певну неоднозначність міркувань

Є. Попова, слід наголосити, що у дисер-
тації він апелює й до відомих визначень
педагогічної дійсності, що були запро-
поновані І. Колесніковою та В. Краєв-
ським (Попов, 2006, с. 90).  

У контексті феноменологічного

підходу зміст поняття «педагогічна дій-
сність» представлено в науковому до-
робку німецького дослідника Ю. Хен-
нінгсена (Hanningsen, 1967, с. 81), який 
позначив наявність двох шарів того, що 
відкривається педагогу: «педагогічно 
наявне» (те, що відбувається) – динамі-
ка об’єктів навколишнього світу, яка 
сприймається чуттєво та може бути пе-
вним чином зареєстрована; теорія, яка 
«не висловлена явно», але є присутньою 
в індивідуальному досвіді у вигляді осо-
бистісного педагогічного знання. Відпо-
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відно, актуалізується ідея Е. Гуссерля 
про необхідність урахування та аналізу
інтенціональності  як  характеристики
свідомості.  

Отже,  педагогічну  дійсність  
можна розглядати як частину загальної
дійсності, яка включена в педагогічну 
діяльність; як об’єктивно існуючі в 
житті та діяльності кожної людини та
суспільства в цілому різноманітні педа-
гогічні явища. Узагальнення різних   
підходів до визначення поняття «педа-
гогічна дійсність» дозволяє виокремити 
такі характерні риси цього феномена: 
прояв досвіду конкретного суб’єкта пе-
дагогічної діяльності, наявність кон-
тексту, просторовий та часовий вимір. 
Педагогічна дійсність виступає просто-
ром реалізації цінностей – індивідуаль-
них та суспільних – усіх суб’єктів освіт-
нього простору. Основними ознаками 
сучасної педагогічної дійсності слід ви-
знати такі: багатомірність, варіатив-
ність, нелінійність розвитку, епістемо-
логічна складність. Так, багатомір-
ність педагогічної дійсності зумовлена
такими чинниками: множинність освіт-
ніх парадигм (традиційна, технократич-
на, гуманістична, особистісно зорієнто-
вана та ін.); посилення ролі неформаль-
ної та інформальної освіти; поліфунк-
ційність педагогічної діяльності; транс-
дисциплінарний характер розвитку пе-
дагогічного знання, взаємодія наукових 
та художньо-образних форм пізнання 
педагогічної дійсності; комплементар-
ність (взаємодоповнюваність) тради-
ційних та інноваційних форм та мето-
дів, технологій навчання та виховання; 
темпоральна асинхронність діяльності
суб’єктів освітнього простору та ін. 

Процес пізнання педагогічної дій-
сності для майбутніх учителів розпочи-
нається ще до вступу до закладу вищої
освіти, опосередковується наявним 
шкільним досвідом, суспільними сте-
реотипами та міфологічними уявлення-
ми про роль учителя в освітньому про-
цесі та стає підґрунтям для формування
власної педагогічної реальності. Відо-
браження педагогічної дійсності, на 

думку В. Краєвського, відбувається в 
трьох основних формах: «1) відобра-
ження педагогічної дійсності в стихій-
но-емпіричному процесі пізнання; 
2) художньо-образне відображення пе-
дагогічної дійсності; 3) відображення 
педагогічної дійсності в науковому пі-
знанні» (Краевский, 2004, с. 11).  

Важливо підкреслити, що суб’єк-
ти педагогічної дійсності можуть бути
носіями педагогічної свідомості різного
рівня: від високого рівня теоретичної 
компетентності до рівня буденного, 
життєвого, не пов’язаного з теоретич-
ними узагальненнями й знаннями.  

У процесі загальнопедагогічної під-
готовки майбутніх учителів педагогічна
дійсність репрезентується на основі різ-
них типів знань – наукові, буденні, ху-
дожньо-образні,  міфологічні (Мазни-
ченко, 2019, с. 168). Н. Лизь виокрем-
лює види педагогічного знання – життє-
ве, практичне та наукове (Лызь, 2014,  
с. 41). Слід особливо підкреслити, що 
орієнтація студентів на буденні/життєві 
знання призводить до спрощення нау-
кового педагогічного знання, його ре-
дукції до найпростіших рецептурних

способів використання, виникнення 
ілюзії очевидності. Міфологічні знання 
дозволяють використати багатство се-
міотичного кодування інформації, ство-
рити багатомірний образ педагогічної
дійсності. Літературно-мистецькі фор-
ми репрезентації педагогічної дійсності
дозволяють доповнити наукове знання
у процесі загальнопедагогічної підгото-
вки фактуальним, подієвим змістом. 
Слід відзначити, що чинник повсякден-
ності в традиційних підручниках та по-
сібниках  з  педагогіки  практично  від-
сутній, однак саме повсякденність, кон-
кретність, фактичність і складає кон-
текст педагогічної діяльності. Художні 
твори, на думку М. Мазніченко, ство-
рюють поле «для аналізу педагогічних 
ситуацій як моральних дилем, в яких у 
вчителя  є  вибір  між  педагогічно
доцільною та «людською», моральною 
дією» (Мазниченко, 2019, с. 170). Та-
ким чином, на технологічному рівні пе-
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дагогічна дійсність у процесі загально-
педагогічної підготовки майбутніх учи-
телів репрезентується такими способа-
ми: безпосереднє, чуттєве сприйняття 
явищ та процесів педагогічної дійсності
(в освітньому просторі вишу, під час 
педагогічної практики, в соціальному 
середовищі, в неформальній освіті то-
що); робота з відповідними текстами 
(наукові, художні, епістолярна спадщи-
на, тексти інтернет-ресурсів (інтернет-
видання різного типу, блоги тощо);  
представлення елементу педагогічної

дійсності на основі сполучення різних
типів педагогічного знання; представ-
лення елементу педагогічної  дійсності
на  основі  міждисциплінарної інтеграції; 
осмислення «неявного педагогічного 
знання», яке «може бути виражено при-
родними мовними засобами, може існува-
ти у вигляді текстів, описуватися аналіти-
чними висловлюваннями, передаватися 
засобами спеціальної інформаційної мови
та дозволяє впливати на дітей своєю осо-
бистістю» (Мазниченко, 2019, с. 171); 
аналіз образів педагогічної дійсності, що 
репрезентовано у творах мистецтва, міфо-
логічних уявленнях про освітній процес, 
автобіографічних наративах. 

У процесі підготовки майбутніх

учителів необхідно забезпечити ситуації
проблематизації  педагогічної  дійсності, 
пізнання сучасної педагогічної дійснос-
ті з точки зору різних педагогічних па-
радигм, реалізацію відповідних прин-
ципів пізнання педагогічної дійсності: 
цілісність сприйняття; контекстність; 
аксіологічна навантаженість суб’єкта 
пізнання, відповідних форм та методів; 
пріоритету розуміння й опису об’єктів 
педагогічної дійсності щодо їх пізнання
та пояснення (Л. Лузіна).  

Найсуттєвіша дилема при звер-
ненні до підручників/посібників з педа-
гогіки в контексті досліджуваної про-
блеми  полягає  у  з’ясуванні  питання: 
що репрезентовано в навчальному
тексті – педагогічна дійсність чи уяв-
лення про цю дійсність? Авторський 
характер навчальної літератури спря-

мовує увагу на другу половину означе-
ного питання, а саме «уявлення про пе-
дагогічну дійсність». При цьому варто 
згадати відомий вислів Томаса Мюнце-
ра, радикального проповідника часів 
Реформації (ХVІ ст.), який зазначав, що 
«учені трактати – це ще не головне. В 
них лише крихти справжнього життя, а 
само воно, гірке та радісне, нескінченно 
складне та простим просте, – на вели-
ких дорогах». 

Згідно завдань дослідження було
проведено контент-аналіз підручників 
та посібників з педагогіки, що викорис-
товуються у вітчизняних закладах ви-
щої освіти (Волкова, 2007; Зайченко, 
2008; Максимюк, 2005; Пащенко, 2014; 
Фіцула, 2002). Обрано такі індикатори 
(смислові одиниці) контент-аналізу: на-
явність термінів «педагогічна дійсність», 
«педагогічна реальність»; контекст ви-
користання поняття «дійсність»; форма 
репрезентації педагогічної дійсності. 

Результати контент-аналізу зумо-
влюють такі висновки: 

– визначення понять «педагогічна
дійсність» та «педагогічна реальність» 
у підручниках відсутнє; 

– поняття «дійсність» використову-
ється  в  підручниках у таких контекстах: 
визначення об’єкта педагогіки – «об’єк-
том педагогіки як науки є ті явища об’єк-
тивної дійсності, які зумовлюють розви-
ток  людського  індивіда  в  процесі  ціле-
спрямованої діяльності суспільства» (Зай-
ченко, 2008, с. 4);  позначення   прогнос-
тичного рівня теоретичної функції педа-
гогіки – «експериментальні дослідження 
педагогічної дійсності і побудова на їх
основі моделей перетворення цієї дійсно-
сті» (Зайченко, 2008, с. 13); характерис-
тика поняття «методологія» – «методо-
логію в педагогіці слід розглядати як су-
купність теоретичних положень про пе-
дагогічне пізнання і перетворення дійс-
ності» (Зайченко, 2008, с. 24), провідних 
загальнофілософських та психологічних
понять – знання (Зайченко, 2008, с. 15;  
Волкова, 2007, с. 245), мислення (Зайчен-
ко, 2008, с. 253; Пащенко, 2014, с. 52); 
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характеристика умов реалізації завдань
освітнього процесу – «у навчальному 
процесі не ставиться завдання відкриття
нових істин, а вимагається лише творче 
їх засвоєння. В цьому процесі забезпечу-
ється прискорений темп пізнання явищ
дійсності» (Зайченко, 2008, с. 92);  

– використання поняття «реальна
дійсність» у таких контекстах: «оформ-
лення педагогіки в самостійну галузь
відображення реальної дійсності» (Зай-
ченко, 2008, с. 22), формування цінніс-
них орієнтацій, світогляду дитини (Па-
щенко, 2014, с. 51); 

– використання поняття «об’єктив-
на дійсність» щодо визначення сутності 
знання (Зайченко, 2008, с. 15), характе-
ристики мислення (Пащенко, 2014, с. 52), 
«реальна педагогічна дійсність» щодо 
форми навчання (Зайченко, 2008, с. 195); 

– використання  таких  субстанціо-
нальних характеристик дійсності, як «реа-
льна дійсність» (Зайченко, 2008, с. 22, 43, 
195; Пащенко, 2014, с. 51); «об’єктивна 
дійсність», «навколишня дійсність», «до-
вколишня   дійсність»,   «повсякденна дій-
сність» (Пащенко, 2014, с. 52, 55, 96, 97); 

– поняття «педагогічна реальність»
використовується в контексті загальної
характеристики методів науково-педаго-
гічного дослідження та його логіки: «пе-
дагогічна реальність є складною і бага-
томанітною, пізнання її потребує особли-
вого бачення, володіння надбаннями ба-
гатьох наук, використання філософських, 
загальнонаукових і спеціальних методів» 
(Волкова, 2007, с. 20); професійного 
розвитку вчителя: «учитель з низькою 
професійною самооцінкою сприймає пе-
дагогічну реальність крізь призму своїх
стресів, тривог, вдаючись найчастіше до 
авторитарного стилю як засобу психоло-
гічного захисту» (Волкова, 2007, с. 491); 

– сучасні підручники/посібники з
педагогіки  орієнтовано   переважно   на
науковий тип педагогічного знання.  

Звернення до російських підруч-
ників засвідчує, що поняття «педагогіч-
на дійсність» представлено в підручни-
ках В. Краєвського, П. Підкасистого, 
А. Хуторського як та частина дійсності, 

що включена в педагогічну діяльність. 
У підручниках таких відомих авторів, 
як Н. Бордовська, Б. Вульфов, В. Куку-
шин, В. Сластьонін досліджувані по-
няття не наведено. 

У контексті визначення проблем
репрезентації педагогічної дійсності в
сучасних підручниках/посібниках з пе-
дагогіки надзвичайно показовим є за-
уваження А. Макаренка, якому в свій 
час запропонували попрацювати над

підручником з педагогіки:  
«– Ви яку педагогіку хочете писа-

ти: сьогоднішнього або завтрашнього 
дня? – запитав Антон Семенович.  

– Звісно – сьогоднішнього. Ми не
знаємо, що буде завтра.  

– Тоді я вам не помічник. Доки
ви напишете, прийде завтрашній день.  
І у вас вийде педагогіка вчорашнього 
дня» (Педагогическая классика). 

Проведений контент-аналіз сучас-
них підручників/посібників з педагогі-
ки засвідчив відсутність акценту на

співвідношенні понять «педагогічна 
дійсність» та «педагогічна реальність», 
орієнтацію виключно на науковий тип
педагогічного знання, вибірковість ав-
торів у зверненні до джерел педагогіч-
ної інформації, відсутність діалогу між 
науковими педагогічними теоріями та
концепціями, об’єктивну неможливість 
висвітлити поточні результати іннова-
цій в освітній галузі, актуальне педаго-
гічне знання, що відповідає запитам ча-
су, наявній соціокультурній ситуації. 
Зміст більшості з підручників/посібників 
представлено поза суб’єктним складни-
ком педагогічної дійсності. У зв’язку із 
цим достатньо категоричними, але пев-
ною мірою справедливими, виглядають 
твердження Ш. Амонашвілі: «Чим глиб-
ше пізнавав я дітей і професійне життя
вчителя  (а  життя  це  безмежне), тим 
більше обурювали мене підручники з пе-
дагогіки: в них чомусь не відчував я лю-
бов і повагу до себе – до вчителя – і до 
своїх учнів. У них я  і зараз не знаходжу 
такого пристрасного заклику до утвер-
дження прекрасного в житті і до пізнання
життя, з якою пристрастю спрямовані до 
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них самі діти і я теж разом з ними»; 
«Підручники з педагогіки були млявими і 
сто років тому. І як не розсунула наука 
свої кордони, вони і сьогодні такі ж: по-
хмурі, сухі, строгі, грубі, вимогливі та 
наказові, самовдоволені й авторитарні» 
(Амонашвили, 2005, с. 3, 4). 

З урахуванням складності та су-
перечності соціального світу актуаль-
ною залишається проблема навчання

методів пізнання педагогічної дійснос-
ті, які мають бути орієнтовані на особ-
ливості педагогічної повсякденності, ін-
дивідуальні наративні практики, склад-
ність феноменологічних описів явищ та
процесів освітнього простору. З ураху-
ванням наукових положень феноменоло-
гічного підходу в педагогіці (Е. Гуссерль, 
П. Петерсен, А. Фішер та ін.) особливого 
значення набувають вміння виявлення, 
реєстрації  та  подальшої  інтерпретації
фактів педагогічної дійсності. 

Текст підручників/посібників по 
суті унеможливлює питання «Чи мож-
на поставити під сумнів ті чи інші те-
оретичні позиції підручника, які транс-
люються як приписи, обов’язкові для 
виконання?», хоча сама постановка та-
кого питання означає дослідницьку по-
зицію студента, прагнення до з’ясу-
вання історично зумовленого характеру
педагогічного знання. Багаторічний до-
свід викладання педагогічних дисцип-
лін в університеті, на жаль, засвідчує 
доволі сумну тенденцію: при виконанні 
практичних завдань студенти або ігно-
рують сутнісні аспекти педагогічної

повсякденності, суперечливі реалії су-
часного освітнього простору та, відпо-
відно, орієнтуються виключно на тео-
ретичні позиції навчальної літератури, 
або, навпаки, аналізують явища та про-
цеси педагогічної дійсності виключно
на основі наявного життєвого досвіду
та усталених стереотипів та міфологіч-
них уявлень про освітній процес та
роль учителя в навчанні та вихованні. 
Відповідно, спостерігається абсолюти-
зація адаптивних стратегій професійно-
го розвитку, тяжіння до рецептурності 

та відсутність умінь та навичок будува-
ти власні педагогічні стратегії в умовах
потенційної складності, невизначеності, 
мінливості  світу в  цілому та освіти зо-
крема. В умовах надшвидких темпів 
розвитку інформаційного простору ва-
жливим постає питання навчання май-
бутніх учителів умінь та навичок відбо-
ру інформації в мережі Інтернет, оцінки 
її достовірності та релевантності. Озна-
чені тенденції актуалізують необхідність
використання у процесі педагогічної під-
готовки майбутніх учителів основних

положень теорії складного мислення

Е. Морена, філософії багатомірності 
(Л. Богата, О. Князева та ін.), наукових 
розвідок щодо світу VUCA: V – volatility 
(нестабільність), U – uncertainty (неви-
значеність), C – complexity (складність), 
A – ambiguity (неоднозначність).  

Таким чином, аналіз філософської 
та психологічної літератури дозволяє роз-
межувати поняття «дійсність» та «реаль-
ність». Педагогічна дійсність розглядаєть-
ся як частина загальної дійсності, яка 
включена в педагогічну діяльність; як ре-
альні, об’єктивно  існуючі в житті та ді-
яльності кожної людини та суспільства в
цілому різноманітні педагогічні явища  та
процеси. Відповідно, педагогічна реаль-
ність – це опосередкована індивідуальним 
сприйняттям педагогічна дійсність.  

Взаємозалежність педагогічної дій-
сності  та суб’єктивної педагогічної   ре-
альності вчителя зумовлює особливу ува-
гу до контексту, індивідуальних психо-
логічних особливостей людини, прийн-
яття вчителем власної суб’єктної, авто-
рської позиції в освітньому процесі. 

Репрезентація функційної ціліснос-
ті педагогічної дійсності у процесі про-
фесійної підготовки майбутніх учителів є
необхідною  умовою формування адек-
ватної педагогічної реальності кожного
студента.  

Урахування традиційних підходів
до структурування змісту підручни-
ків/посібників з педагогіки та необхідно-
сті висвітлення багатомірності педагогі-
чної дійсності в процесі підготовки май-
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бутніх учителів зумовлює особливу увагу
до контенту загальнопедагогічної підго-
товки, який має включати збірники кей-
сів та компетентнісно зорієнтованих за-
вдань, дайджести наукової та науково-
популярної літератури з актуальних про-
блем навчання та виховання, Web-бібліо-
графічні  та  відеоресурси.  

У процесі  загальнопедагогічної під-
готовки майбутніх фахівців  необхідно
забезпечити  випереджальне відображен-
ня педагогічної дійсності, висвітлення 
специфічних її характеристик на всіх рі-
внях теоретичного абстрагування, умови 
для пошуку в усіх формах педагогічної
дійсності нових ресурсів та джерел педа-
гогічного знання та досвіду, сполучення 
усіх форм пізнання педагогічної дійснос-
ті (чуттєва, наукова, художньо-образна), 
типів педагогічного знання (наукові, бу-
денні, художньо-образні, міфологічні). 
Зміст загальнопедагогічної підготовки

майбутніх учителів має враховувати нау-
кові положення феноменологічного та

герменевтичного методологічних підходів
у репрезентації  педагогічної дійсності. 

Перспективи подальших наукових
розвідок вбачаємо в розробці теорети-
ко-методичних засад навчання майбут-
ніх  учителів методів пізнання педаго-
гічної дійсності. 
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*** 
Бутенко Л. Л. Феномен «педа-

гогічна дійсність» у змісті загально-
педагогічної підготовки майбутніх

учителів

Схарактеризовано філософські та
психологічні аспекти дослідження по-
нять «дійсність» та «реальність». Роз-
крито сутнісні ознаки феномену «педа-
гогічна дійсність» з урахуванням особ-
ливостей сучасного етапу розвитку пе-
дагогічної науки та практики, спільне 
та відмінне у поняттях «педагогічна 
дійсність» та «педагогічна реальність».  

Визначено особливості форм пі-
знання педагогічної дійсності (чуттєва, 
наукова,  художньо-образна)  та  відпо-
відних принципів – цілісності, єдності 
аналізу та синтезу, контекстності, аксі-
ологічної навантаженості та ін. 

На основі контент-аналізу визна-
чено провідні форми репрезентації фено-
мена «педагогічна дійсність» у сучасних 
підручниках з педагогіки, проблеми та 
протиріччя у репрезентації педагогічної
дійсності у змісті загальнопедагогічної
підготовки майбутніх учителів. Акцен-
товано увагу на необхідності викорис-
тання феноменологічного та герменев-
тичного методологічних підходів у ре-
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презентації  педагогічної дійсності в
процесі загальнопедагогічної підготов-
ки майбутніх учителів.  

Ключові слова: дійсність, реаль-
ність, феномен, педагогічна дійсність, 
загальнопедагогічна підготовка, форми 
пізнання педагогічної дійсності, форми 
репрезентації педагогічної дійсності.  

Бутенко Л. Л. Феномен «педаго-
гическая действительность» в содер-
жании общепедагогической подгото-
вки будущих учителей

Охарактеризованы философские и
психологические аспекты исследования
понятий «действительность» и «реаль-
ность». Раскрыты сущностные признаки 
феномена «педагогическая действитель-
ность» с учетом особенностей современ-
ного этапа развития педагогической нау-
ки и практики, общее и отличное в поня-
тиях «педагогическая действительность» 
и «педагогическая реальность».  

Определены особенности форм

познания педагогической действитель-
ности (чувственная, научная, художест-
венно-образная) и соответствующих 
принципов – целостности, единства 
анализа и синтеза, контекстности, акси-
ологической нагруженности и др. 

На основе контент-анализа опре-
делены основные формы репрезентации
феномена «педагогическая действитель-
ность» в современных учебниках по пе-
дагогике, проблемы и противоречия в 
репрезентации педагогической действи-
тельности в содержании общепедагоги-
ческой подготовки будущих учителей. 
Акцентировано внимание на необходи-
мости использования феноменологиче-
ского и герменевтичного методологи-
ческих подходов в репрезентации педа-
гогической действительности в процес-
се общепедагогической подготовки бу-
дущих учителей.  

Ключевые слова: действительность, 
реальность, феномен, педагогическая дей-
ствительность, общепедагогическая под- 
готовка, формы познания педагогической 

действительности, формы репрезентации 
педагогической действительности.  

Butenko L. L. The Phenomenon of 
‘Pedagogical Reality’ in the Content of 
General Pedagogical Training of Future 
Teachers 

The philosophical and psychological 
aspects of the study of the concepts 
‘reality’ and ‘real world’ have been 
characterized. The essential features of the 
phenomenon ‘pedagogical reality’ have 
been revealed with the account of the 
peculiarities of the modern stage of the 
development of pedagogical theory and 
practice, as well as the common and the 
different in the concepts of ‘pedagogical 
reality’ and ‘pedagogical real world’. 

The peculiarities of the forms of 
cognition of pedagogical reality (sensory, 
scientific, artistic and figurative) and the 
corresponding principles – integrity, unity 
of analysis and synthesis, contextuality, 
axiological implication, etc. have been 
determined. 

On the basis of the content analysis, 
the leading forms of representation of the 
phenomenon ‘pedagogical reality’ in 
modern textbooks on pedagogy, problems 
and contradictions in the representation of 
pedagogical reality in the content of 
general pedagogical training of future 
teachers have been identified.  

It has been emphasised that there is a 
need to use the phenomenological and 
hermeneutic methodological approaches in 
the  represen-tation of pedagogical reality 
in the process of general pedagogical 
training of future teachers. 

Key words: reality, the real world, a 
phenomenon, pedagogical reality, general 
pedagogical education, forms of cognition 
of pedagogical reality, forms of the 
representation of pedagogical reality. 
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The economic component of 

education allows individuals to learn the 
means of a balanced assessment of the 
resources and values of human capital, as 
well as ways to competently choose their 
own life path. Therefore, improving 
economic education today is becoming not 
only a need but also the most powerful 
factor in social progress throughout the 
world. Today, all graduates of the 
specialty 076 «Entrepreneurship, Trade, 
and Exchange Activity» of various higher 
education institutions find themselves in 
the turbulent world of market relations. 
The solution to the problems of economic 
stability of the society, their successful 
socialization and adaptation will largely 
depend on the level of formation of their 
economic culture, regardless of the type of 
their activity, which will invariably lead to 
national and world political stability. 

The scientists define that the main 
goal of developing the economic compe-
tence of students is to increase the compe-
titiveness  of   a   graduate,  which   allows  
them to most fully realize themselves in 
economic   activity.   Fulfillment   of  such  

 
 
a difficult task of developing the 
economic culture of the persona-
lity of a student of the specialty 
076 «Entrepreneurship, Trade, and 
Exchange Activity» cannot be en-
sured by fragmentary changes in 
the traditional education system. 
Radical changes are needed both in 
the system of cognitive activity, 
and in the content, methods, means, 
organizational forms, and pedago-
gical conditions of the learning 
environment, taking into account 
various characteristics of the 
student’s personality. 

Along with the development 
of ideas on reforming the traditional 
education system, the studies of 
Ukrainian and foreign scholars, 
which solve the problems of the 
formation of economic competence 
and the economic culture of the 
individual at different levels of 
education, began to enrich 
pedagogical thought.  

The purpose of the present  artic-
le is an analysis of modern  pedagogical  
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theory and practice as a scientific basis for 
the   processes   of   formation   and develop-
ment of the economic culture among 
students of the specialty 076 «Entrep-
reneurship, Trade, and Exchange Activity» 
of the educational programs «Commodity 
and Commercial Activity» and «Commodity 
and Expertise in Customs» of the State 
Institution «Luhansk Taras Shevchenko 
National University». 

The methodological and theoretical 
basis of the research is modern pedagogical 
theory and practice as a scientific basis for 
the processes of formation and development 
of the economic culture. The validity of the 
obtained results is confirmed using various 
generally accepted and specific methods: 
theoretical generalization, abstraction, dia-
lectical analysis, comparison and systema-
tization, system approach. 

For instance, S. Vasylevych, con-
sidering the problems of the formation and 
development of the national economic 
culture in the conditions of market 
transformation of the Ukrainian economy, 
notes that positive results in this direction 
can be achieved with a systematic approach, 
synthesizing all components around the 
general concept of «the national economic 
culture», which should perform the 
following functions: translational, selective, 
innovative, implementation, regulatory, 
educational, prognostic (Suriak, 2001). 

One can not disagree with the author 
of the scientific study that a new socio-
economic and cultural situation is emerging 
in Ukraine, which gives rise to a new socio-
cultural reality, a component of which is a 
new business and economic culture, the 
factors of formation of which are radical 
technological, institutional, and organiza-
tional and managerial changes; the creation 
of a favorable economic and legal 
environment that would actually ensure, but 
not declare, freedom of economic choice, 
property rights, self-government, etc.; 
restructuring of the economic education 
system, the search for new approaches to its 
implementation; state policy of financial 
support of education and science; the 
accumulation of socio-cultural experience 
by the country, which should be formed by 

the intelligentsia as an indicator of the 
intellectual and spiritual health of the society 
(Vasylevych, 2003). 

For our study, S. Vasylevych’s 
conclusion is important that the formation 
and development of the national economic 
culture is possible only if harmony between 
family, social and institutional education is 
enriched at all educational levels. As the 
author emphasizes, this process in higher 
education institutions should be the 
prerogative of all academic disciplines if the 
development of their content is based on the 
principle of ensuring proper relationships 
between them (Vasylevych, 2003). 

However, convincingly arguing the 
need for restructuring higher education 
system, which, according to the author, 
should form the economic thinking and 
culture, develop an integrated system of 
economic knowledge, beliefs, universal and 
national values in the human mind, fix them 
in specific activities taking into account 
psychological characteristics of the 
individual, their innate abilities, and social 
environment of each subject, S. Vasylevych, 
in our opinion, pays insufficient attention to 
the role of higher education in the process of 
forming business and economic culture, 
mainly focusing on the socio-psychological 
conditions of its development in the system 
of family education. 

In the dissertation by N. Dziubenko, 
aimed at developing pedagogical conditions 
for the formation of students’ economic 
culture, various approaches to the definition 
and characterization of culture are analyzed, 
the concept of personality’s economic cul-
ture as a component of the general perso-
nality culture is specified as a personal 
formation, which includes a combination of 
economic knowledge, the economic thin-
king, the experience of economic behavior 
and their socially positive manifestation in 
the economic activity of the individual, and 
its structure is defined to which special 
economic knowledge, economic values, the 
economic thinking and consciousness, eco-
nomic behavior belong (Dziubenko, 2013). 

N. Dziubenko considers students’ 
economic culture as a system of gene-
ralized economic knowledge, skills, spe-
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cial intellectual abilities and qualities, as 
well as moral principles and personal values 
that they need to adapt in the modern 
economic environment and ensure their 
further productive professional activity 
adequate to the essence of the economic 
strategy of Ukraine (Dziubenko, 2013). 

In the context of our study, the 
pedagogical conditions for the formation of 
students’ economic culture developed and 
introduced by the author in the educational 
process are of interest, namely: 

a) the organization of the educational
process based on the provisions of the 
activity approach to the formation of 
students’ economic culture (cognition, 
comprehension, perception, consolidation, 
practical application of the acquired 
knowledge and skills of the economic 
culture; student activity in specific situations 
of economic behavior – justification, 
isolation, transformation; activities in an 
economic circle); 

b) the formation of the subjective
position of students in mastering their 
economic culture (the organization of the 
educational process as the interaction of 
equal subjects; the formation of personally 
significant motives for participation in 
economic life; subjective analysis of 
problematic economic situations; the 
development of independent work skills); 

c) using a combination of interactive
forms and methods of the educational 
process (problematic learning situations, 
cases, discussion forms of work, student 
participation in the preparation and defense 
of economic projects) (Dziubenko, 2013). 

The economic culture of youth in the 
conditions of the formation of market 
relations in Ukraine is the subject of 
scientific research by I. Maistruk (Maistruk, 
2009). The author defines the economic 
culture of youth as a social value, which is 
characterized by the totality of economic 
knowledge acquired by young people, the 
development of economic thinking, 
professional and practical skills, law-abiding 
behavior; the degree of involvement in 
economic activity through which business 
qualities appear (initiative, entrepreneurship, 
respect for the property of others). 

According to I. Maistruk, the social 
significance of the economic culture for 
young people consists in the formation of 
youth as a social subject, its inclusion in 
economic activity, an increase in the level of 
consciousness, and professional self-deter-
mination. It contributes to the fact that youth 
is turning into a subject of the economy 
(Maistruk, 2009). 

The undoubted advantage of the work 
of I. Maistruk is that the economic culture of 
the society in it is considered in the 
institutional and personal aspects. It has 
been revealed that the institutional aspect is 
those values and social norms that 
characterize institutions operating within the 
economy, as well as values and norms that 
are not generated by economic, but other 
social institutions of the society that are 
outside the economy, but directly interact 
with it (Institute of Law, Politics, Religion, 
Science, Ethics, Culture, and Arts). The per-
sonal aspect is the result of the functioning 
of social groups or the individual, mani-
fested in economic interests and needs, 
economic consciousness and thinking; 
economic knowledge and skills, economic 
activity, its quality and specific properties. 
These aspects of the economic culture are 
interconnected. This interconnection ensures 
the integrity of the economic culture of the 
society. The author insists that the basis of 
this integrity is the cultural characteristics of 
economic institutions that form the cultural 
traits and characteristics of the population, 
and the latter affect their already established 
institutional culture (Maistruk, 2009). 

The third section of the dissertation of 
I. Maistruk’s «Empirical dimensions of the 
economic culture of modern youth» is 
valuable for our scientific research; it ana-
lyzes the economic culture of young people 
in the context of the development of market 
relations in Ukraine. According to the 
author, the development of economic trans-
formations in the society requires the trans-
formation of the economic consciousness of 
the society and the economic behavior of 
people, bringing them into line with the 
unusual conditions of a market economy. 
The transformation of the economic con-
sciousness of young people can be carried 
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out more dynamically than the mass econo-
mic consciousness in general. One cannot 
disagree with I. Maistruk’s opinion that it is 
in the youth environment that people can 
emerge who are able not only to understand 
but also think in the categorical system of a 
market economy. This will allow young 
people to start their work on the basis of 
modern ideas about the mechanisms of a 
market economy, independently analyze 
economic activity (Maistruk, 2009). 

The scientist also notes that the 
modern economic consciousness of young 
people is formed as a result of the complex 
and contradictory interaction of various 
factors, in particular, the features of family 
education, the tradition of the environment, 
the influence of the social environment, 
mass media, life experience, and educational 
level (Maistruk, 2009). 

However, defining the ways of 
forming the economic culture of young 
people in the social environment, I. Mai-
struk focuses on the role of economic, legal 
and spiritual-psychological factors in this 
process, leaving less studied educational and 
scientific factors that are the introduction of 
an effective system of the economic edu-
cation, the search for new approaches to its 
implementation, in-depth developments in 
the field of economic science, justification 
of the laws governing the functioning of 
the market mechanism and proper social 
and economic training of relevant workers 
on the problems of micro- and macro-
economics, the fundamentals of a market 
economy. 

The dissertation of D. Razumenko is 
devoted to the problem of the formation of 
the economic culture of future teachers in 
vocational training (Razumenko, 2006). The 
author has developed a model for the 
formation of the economic culture of future 
teachers, the basis of which is the mastery of 
economic competence (attitude to economic 
phenomena and processes, a system of 
scientific economic knowledge, skills 
necessary for economic activity) and 
substantiates the necessity of taking into 
account environmental, legal, moral aspects 
of human life to counter negative market 
economy phenomena (Razumenko, 2006). 

The effectiveness of the implemen-
tation of the model for the formation of the 
economic culture of a future teacher, in his 
opinion, is ensured by the value orientation 
of its technology: the motivation of econo-
mic activity by social values in the field of 
economic activity and their correlation with 
the goals of pedagogical activity; integration 
of the content of economic disciplines, 
humanities, and pedagogical disciplines in 
economic education; mastering the skills to 
apply knowledge in various situations, to 
which is facilitated by the use of active 
forms and methods of training aimed at 
forming value judgments, solving and 
analyzing economic problems in situations 
of moral choice, creating and analyzing 
conflict situations, etc.; stimulation of 
rational stereotypes of economic behavior, 
taking into account moral and legal value 
orientations (Razumenko, 2006). 

The unconditional interest for our 
scientific research is the various forms of 
value-oriented, cognitive, transformative, 
communicative activity, developed by 
D. Razumenko, which were embodied in 
active teaching methods: educational dis-
cussions, a research seminar, a round-table 
seminar; role-playing games, and various 
forms of business communication 
(«Acquaintance», «Telephone conversation», 
«Business conversation», «Reception of 
visitors», «Acquaintance of entrepreneurs of 
different nationalities»); training that allowed 
to create and analyze conflict situations; 
creative tasks that stimulate students to solve 
and analyze economic problems in situations 
of moral choice. 

The problems of the formation of the 
economic culture in the conditions of market 
transformation are in the center of the 
scientific attention of A. Suriak (Suriak, 
2001). In her opinion, the main components 
of the economic culture are the attitude to 
work, a work culture, and management cul-
ture. The restoration of the economic culture 
is affected by scientific and technological 
progress, general and vocational  education, 
working conditions and work organization, 
salary, management level. The unity of 
factors of the economic culture updating and 
productivity growth means that the latter is a 
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general indicator of changes in the economic 
culture (Suriak, 2001). 

We completely agree with A. Suriak 
that in modern conditions, the contradiction 
between the readiness of economic entities 
to choose a market type of economic 
behavior and the need for a market type of 
their economic behavior is real. This 
contradiction can be resolved through the 
development of economic consciousness, 
through knowledge of economic laws, the 
formation of new value orientations, in-
depth study of the rules governing economic 
activity, and the development of economic 
thinking in the search for forms of economic 
behavior recognized by the market. At the 
conclusion of the research, A. Suriak notes 
that it is advisable to overcome and 
balance the contradiction by transfor-
mation, updating the traditional culture 
and forming the new economic culture of 
market type (Suriak, 2001). 

In the context of our study, it is 
important that the scientist concluded that 
the economic culture performs four main 
functions: stimulating, integrating, inno-
vative, and worldview. The stimulating 
function of the economic culture is mani-
fested in stimulating new economic 
behavior of a person through growing 
needs and interests, updating motives for 
work in the conditions of new norms, 
stimulates people to search for a new type 
of economic behavior that will ensure 
success. The integrating function of the 
economic culture ensures the unity of 
interests of those who work, the state, and 
society. The innovative function of the 
economic culture is provided by the 
internal structure of the economic culture, 
which is constantly changing under the 
influence of new norms. The worldview 
function of the economic culture is 
manifested in a new vision of economic 
reality, a new assessment of this economic 
reality as such that gives great 
opportunities for the implementation of its 
plans, finding its place in the conditions of 
market transformation (Suriak, 2001). 

In her scientific research, L. Tandyr 
solves the problem of the formation of the 
economic culture among students in the 

process of vocational training (Tandyr, 
2009). The scientist emphasizes that in the 
context of the transition to a market eco-
nomy, the introduction of a modern edu-
cational paradigm and Ukraine's accession 
to the Bologna Process, the problem of the 
formation of the economic culture among 
students in higher education institutions 
becomes of particular importance. At the 
same time, L. Tandyr specifies the essence 
and content of students’ economic culture 
as an integrative personal neoplasm, 
represented by the unity of axiological, 
technological, creative, and personal com-
ponents, which in the complex provide 
productive professional activity in the 
economic sphere (Tandyr, 2009). 

The author has developed and 
experimentally tested the effectiveness of 
the technology for the formation of the 
economic culture among students, which is 
considered as an integrative vocational-
educational process aimed at achieving the 
planned results based on diagnostics of the 
current state and monitoring of general and 
special educational skills of students. 

In the course of the study, taking 
into account the experience of scientists 
from different countries, L. Tandyr deve-
loped and experimentally tested the 
effectiveness of pedagogical conditions 
that affect the process of formation of the 
economic culture among students, namely: 
a) creating positive motivation for students
to achieve a certain level of the economic 
culture; b) professionally oriented inno-
vative orientation of the educational pro-
cess; organization of personally oriented 
interaction (teacher – student); c) the 
involvement of students of economic 
specialties of college in research work in 
the process of formation of the economic 
culture; d) the organization of various 
types of economic activity aimed at the 
formation of the economic thinking and 
economically significant qualities of the 
personality of specialists; e) professional 
orientation in the process of organizing 
and completing industrial practice, in the 
extracurricular, individual work of stu-
dents, taking into account the specifics of 
economic activity (Tandyr, 2009). The 
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pedagogical conditions and mechanisms 
for their implementation in the educational 
process, presented and specified by 
L. Tandyr, are of significant scientific 
interest for our research. The methods and 
forms of training used by L. Tandyr in the 
process of the formation of the economic 
culture among students deserve particular 
attention in the context of our study: 
problem lectures, problem seminars and 
discussion seminars, business games, 
«round tables», scientific conferences, 
case studies, practical exercises on the use 
of professional information systems, tasks 
for independent work with the 
strengthening of motivational aspects and 
tasks for enhancing of interdisciplinary 
links, the use of reference schemes-notes 
(Tandyr, 2009). We are also convinced 
that the provision of specified pedagogical 
conditions will indeed contribute to the 
formation of a clear understanding of the 
goal, objectives of vocational training, and 
sustainable motivational sphere of 
students, as well as to deepen the 
economic and professional culture, 
increase the level of knowledge and skills, 
and important professional characteristics. 
This is evidenced by the findings of a 
scientific study conducted based on the 
stages of the experiment of L. Tandyr. 

The study of L. Voropaeva (Voro-
paeva, 2007) is devoted to the scientific 
justification of the conditions for 
increasing the efficiency of the process of 
forming an economically competent 
specialist (Voropaeva, 2007).  

The author developed the concept of 
educating a specialist-economist in terms of 
profiling training, based on the principles of 
continuity, integration of all levels of 
vocational training, and includes the 
following provisions: designing the process 
of economic education is based on a 
competent approach; training is organized in 
the context of future professional activity, 
end-to-end programs are developed in the 
system «school – higher education insti-
tution», information technologies are used. 
The practical orientation of the educational 
process is achieved by mastering know-
ledge-descriptions and knowledge-tools, 

improving production practices, developing 
a set of workshops (Voropaeva, 2007). 

Attention is drawn to the model 
proposed by L. Voropaeva for the formation 
of a specialist’s economic competence, 
which includes the following components: 
requirements for a specialist-economist, 
basic and special competencies, socially 
significant and professionally important 
qualities. The concepts that summarize these 
components are «competitiveness» and «the 
economic culture». The system-creating role 
belongs to the motivational readiness of 
specialists for professional activities 
(Voropaeva, 2007). 

The methodical support of the 
educational process, the introduction of new 
information technologies, the application of 
psychological and educational support mea-
sures, the improvement of methods of 
organization of independent work, the pro-
vision of secondary employment of students 
in accordance with the chosen specialty as 
the conditions for increasing the efficiency 
of forming an economically competent 
person, proposed by L. Voropaeva, are of 
great interest for our work.   

One of the sections of V. Moska-
lenko’s monograph «Socialization of the 
Person», which deals with economic socia-
lization of a person, is also devoted to the 
problems of the formation of the economic 
competence of the individual  (Moskalenko, 
&  Mishchenko, 2007). 

The researcher convincingly argues 
that economic socialization concerns the 
processes through which people learn to act 
effectively in the economic sphere of the 
society, the processes of formation of the 
economic and psychological characteristics 
of the individual that make them the subject 
of economic activity. The economic 
socialization of the individual, which the 
scientist defines in a broad sense as the 
socio-psychological process of the indivi-
dual entering the economic system of the 
society, is extremely important for both the 
individual and the society as a whole 
(Moskalenko, &  Mishchenko, 2007). 

Important for us is the conclusion of 
V. Moskalenko that social adaptation and 
the economic culture of the individual are 
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integral parts of the process of economic 
socialization. Such an opinion is consistent 
with approaches to understanding the 
determination of the process of economic 
socialization, which, refusing to recognize 
the predisposition of human development by 
some single factor, emphasize that each 
particular moment is determined by a unique 
combination of factors of various types. In 
particular, economic socialization looks like 
a solid, dynamic, continuous process of 
acquiring economic knowledge, skills, 
behaviors that are necessary for life in a 
particular economic environment 
(Moskalenko, & Mishchenko, 2007). 

We agree with the author that eco-
nomic socialization as a dynamic continuous 
process of development of the economic and 
psychological parameters of a person requires 
purposeful forms of influence on the 
individual in order to form their economic 
culture (Moskalenko, & Mishchenko, 2007), 
the fundamental component of which is the 
economic competence of the individual. 

It is important to indicate that the 
review of scientific pedagogical achie-
vements of modern Ukrainian and foreign 
scientists provided in the article, in which 
the problematic issues of the formation 
and development of students’ economic 
culture are solved in one way or another, 
does not represent an exhaustive list. And 
the research of Yu. Balashova also 
deserves, attention in the context of our 
study, where pedagogical conditions for 
the formation of the economic culture 
among future border officers are 
developed (Balashova, 2002); T. Burla-
ienko, who analyzes the content and struc-
ture of economic competence of future 
education managers (Burlaienko, 2013); 
S. Viter, who defines the criteria, indi-
cators and diagnoses the levels of econo-
mic competence of junior specialists 
(Viter, 2012); T. Hovorun regarding 
gender aspects of economic socialization 
(Hovorun, 2013); T. Yefremenko, who 
studies the level of the economic culture 
of the population of modern Ukraine 
(Yefremenko, 2006); O. Kostiukova, who 
emphasizes the continuity of the develop-
ment of the economic culture of the 

individual in the education system 
(Kostiukova, 2013); O. Lobko regarding 
the role of the economic culture in the 
institutional transformation of economic 
relations (Lobko, 2010); O. Palamarchuk, 
who studies the socio-psychological con-
ditions of the formation of the ecolo-gical 
and the economic culture of entrepreneurs 
(Palamarchuk, 2006), S. Moroz, who ana-
lyzes the process of modeling the training 
of future experts in the field of commodity 
science (Moroz, 2015) and others. 

Thus, the analysis of the state of 
development of the problem of the 
formation of the economic culture among 
students of institutions of higher education 
in modern pedagogical theory and practice 
allows us to draw the following conclusions: 

1. Scientists emphasize that under-
standing of the essence of the economy, 
information and communication technolo-
gies and the technical and production pro-
cess as priority foundations for the develop-
ment of global socio-economic processes 
and the understanding of technical and hu-
man relations in the society today are ne-
cessary conditions for the existence of each 
individual in the modern changing world. 

2. In their achievements, scientists
pay attention to the development of 
pedagogical technologies and models of 
the formation of economic competence of 
future specialists, justify the need to intro-
duce the latest forms and methods of tea-
ching and training in the educational pro-
cess of higher education institutions and 
experimentally prove their effectiveness 
and efficiency in the educational process. 

3. Scientists share the opinion that in
the process of forming the economic 
culture of a person one should rely on such 
scientific approaches as competent, perso-
nally oriented, activity, project, contextual, 
imitative and modeling, through which 
training materials are mastered in an active 
and interactive form, which helps to 
master the experience of implementing the 
economic thinking in situations close to 
real market situations. 

4. In the analyzed scientific works, the
researchers emphasize that the creation of 
positive motivation for students in the 
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process of achieving a certain level of the 
economic culture, professionally oriented 
innovative orientation of the educational 
process, the organization of personally-
oriented interaction (teacher – student), the 
involvement of students in research work in 
the process of formation of the economic 
culture, organization of various types of 
economic activity, aimed at the formation of 
the economic thinking and economically 
significant qualities of the personality of a 
professional, professional orientation in the 
process of organizing and completing 
practical training, individual work of stu-
dents taking into account specific economic 
activities, providing advanced education 
level of students on current issues of eco-
nomic activities in education, the saturation 
of the educational process with economic 
information, enriching inter-disciplinary 
interaction of economic and professional 
disciplines, use of the developmental poten-
tial of project training are necessary pedago-
gical conditions that will facilitate the pro-
cess of effective formation of the economic 
competence of future professionals. 

5. Unfortunately, only single cases of
research, mostly in the form of separate 
scientific articles, are devoted to solving the 
problem of the formation of economic 
competence among students of the specialty 
076 «Entrepreneurship, Trade, and 
Exchange Activity». This situation indicates 
the need for a thorough study of the 
identified problem, scientific justification of 
the pedagogical conditions for the formation 
of the economic culture among students of 
these specialties, the search for appropriate 
forms and methods of training and education 
that will contribute to the effective 
formation of the phenomenon under study 
among students of the specified specialty. 

From the above analysis of modern 
pedagogical theory and practice, it becomes 
clear that the subject of scientific analysis of 
scientists is pedagogical conditions, techno-
logies, models of the formation of economic 
competence and the economic culture of fu-
ture specialists in various industries, charac-
terized by efficiency in the formation and 
development of the economic culture among 
students.  

And therefore, they are of funda-
mental importance for the justification of 
measures related to the formation and 
development of the economic culture among 
students of the specialty 076 «Entrep-
reneurship, Trade, and Exchange activity». 
We believe that among students of the 
specialty 076 «Entrepreneurship, Trade, and 
Exchange Activity» of the educational 
programs «Commodity and Commercial 
Activity» and «Commodity and Expertise in 
Customs» of the State Institution «Luhansk 
Taras Shevchenko National University», it 
is necessary to create the positive in 
motivation in the process of achieving a 
certain level of the economic culture; to 
enrich the cross-curricular interaction of 
economic and professional disciplines using 
advanced project learning potential; 
introduce activities aimed at the formation 
of the economic thinking of the individual. 
It should be based on such scientific 
approaches such as competence, activity, 
axiological, personality-oriented, creative, 
communicative, and cultural. At the same 
time, for the students of this specialty, an 
important aspect in the formation of the 
economic culture is the following prin-
ciples: integrity, openness, and dynamism 
of the educational process, the inter-
connection of the elements of the edu-
cational process, economic determinism, 
predictability, cultural conformity, unity of 
integration and differentiation. 

We see the prospects of further 
research within the topic of the study in the 
development of pedagogical prerequisites for 
the formation of economic competence of 
students of the State Institution «Luhansk 
Taras Shevchenko National University» of 
the specialty 076 «Entrepreneurship, Trade, 
and Exchange Activity» of the educational 
programs «Commodity and Commercial 
Activity» and «Commodity and Expertise in 
Customs» based on innovative forms and 
methods of organizing educational activities. 
All this together will contribute to the 
formation of economic consciousness of the 
students, organization of extracurricular, 
independent work, and scientific research in 
the context of the formation of the economic 
culture. 
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*** 

Морозова М. М. Роль сучасної 
педагогічної теорії та практики у фор-
муванні економічної культури студен-
тів спеціальності 076 «Підприєм-
ництво, торгівля та біржова діяльність 

У статті представлено теоретичні
засади формування економічної куль-
тури  в  студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність». Схарактеризовано сучасні 
педагогічні розвідки щодо напрямів
формування економічної культури сту-
дентів; проведено аналіз наукових роз-
робок щодо педагогічних умов, техноло-
гій формування економічної компетент-
ності та економічної культури студентів
закладів вищої освіти України. З’ясовано 
особливості формування економічної
культури студентів спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність» на основі активізації цінніс-
но-орієнтаційної, пізнавальної, перетво-
рювальної та комунікативної діяльності.  

Доведено необхідність спрямуван-
ня освітньої діяльності студентів на
розв’язання й аналіз проблем  підпри-
ємництва,  торгівлі  та  біржової  діяль-
ності в ситуаціях морального вибору. 
Визначено доцільність використання
інтерактивних форм та методів навчан-
ня (навчальні дискусії, комплексні 
навчальні ділові ігри, тренінги, творчі 
завдання)  у  процесі  формування  еко-

номічної культури студентів відповід-
ної спеціальності. 

Ключові слова: економічна куль-
тура, формування економічної культури 
студентів спеціальності «Підприєм-
ництво, торгівля та біржова діяльність», 
напрями формування економічної куль-
тури, інтерактивні форми та методи 
навчання, ситуації морального вибору. 

Морозова М. М. Роль современ-
ной педагогической теории и прак-
тики в формировании экономичес-
кой культуры студентов специаль-
ности 076 «Предпринимательство, 
торговля и биржевая деятельность» 

В статье представлены теорети-
ческие основы формирования экономи-
ческой культуры у студентов специ-
альности 076 «Предпринимательство, 
торговля и биржевая деятельность». 
Охарактеризованы современные педа-
гогические исследования по вопросу
направлений формирования  экономи-
ческой  культуры студентов; проведен 
анализ научных разработок относи-
тельно педагогических условий,  техно-
логий формирования экономической
компетентности и экономической куль-
туры студентов учреждений высшего
образования Украины. Выяснены осо-
бенности формирования экономической
культуры студентов специальности 076 
«Предпринимательство, торговля и 
биржевая деятельность» на основе 
активизации ценностно-ориентацион-
ной, познавательной, преобразующей и 
коммуникативной деятельности.  

Доказана необходимость направ-
ленности образовательной деятельности
студентов на решение и анализ проблем
предпринимательства, торговли и бирже-
вой деятельности в ситуациях мораль-
ного выбора. Определена целесообраз-
ность использования интерактивных
форм и методов обучения (учебные  дис-
куссии,  комплексные учебные деловые 
игры, тренинги, творческие задания) в 
процессе формирования экономической
культуры студентов соответствующей
специальности. 
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Ключевые слова: экономическая 
культура, формирование экономической 
культуры студентов специальности

«Предпринимательство, торговля и бир-
жевая деятельность», направления форми-
рования экономической культуры, интер-
активные формы и методы обучения, 
ситуации морального выбора. 

Morozova M. M. The Role of 
Modern Pedagogical Theory and Practice 
in the Formation of the Economic 
Culture of Students of the Specialty 076 
«Entrepreneurship, Trade, and Exchange 
Activity» 

The article presents the theoretical 
foundations of the formation of the 
economic culture of students of the 
specialty 076 «Entrepreneurship, Trade, 
and Exchange Activity».  

Modern pedagogical researches are 
characterized  regarding  the  directions  of  
the formation of the economic culture of 
students; the analysis of scientific 
developments on pedagogical conditions, 
technologies of the formation of economic 
competence and the economic culture of 
students of higher educational institutions 
of Ukraine. The features of the formation 
of the economic culture of students of the 
specialty  076   «Entrepreneurship,  Trade, 

and Exchange Activity» based on the 
activation  of   value-oriented,    cognitive, 
transformative, and communicative 
activities are clarified. 

The necessity of directing the 
educational activities of students to solve 
and analyze the problems of 
entrepreneurship, trade, and exchange 
activity in situations of moral choice is 
proved. The expediency of using 
interactive forms and methods of training 
(educational discussions, complex educa-
tional business games, trainings, creative 
tasks) in the process of the formation of 
the economic culture of students of the 
corresponding specialty is determined. 

Keywords: economic culture, the 
formation of the economic culture of 
students of the specialty «Entrepreneurship, 
Trade, and Exchange Activity», the 
directions of the formation of the economic 
culture, interactive forms and methods of 
training, situations of moral choice. 
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Сучасне суспільство характе-

ризується значною інформатизацією, 
яка торкнулася всіх галузей життя лю-
дини, тому необхідно навчитися жити в 
такому суспільстві, адекватно підходи-
ти до сприйняття й аналізу різної ін-
формації. Цьому сприяє розвиток кри-
тичного мислення (КМ). Крім того, КМ 
є необхідною навичкою для професій-
ного зростання. Отже, формування КМ 
майбутніх фахівців стає провідним зав-
данням закладу вищої освіти, зокрема 
це стосується й підготовки майбутніх 
учителів початкової школи, які не тільки 
самі повинні володіти цією навичкою, 
але й навчити неї майбутнє покоління. 

Проблемою формування й роз-
витку КМ цікавляться науковці всього 
світу з різних галузей досліджень: педа-
гогіки, психології, предметних методик  
тощо (В. Біблер, Дж. Браус, Т. Воропай, 
Д. Вуд, Л. Григорович, Дж. Дьюї, Л. Ки-
єнко-Романюк, К. Костюченко, П. Крав-
чук,  А. Кроуфорд,  М. Ліпман, Д. Мак-
ністер,  С. Метьюз,  Т. Ноєль-Цигульська,  
Є. Полат, О. Пометун, Р. Поул, В. Саулія, 
С. Терно, О. Тягло, Д. Халперн та ін.). 

Проте аналіз наукових досліджень з 
окресленої  проблеми  доводить, що пе-
реважна більшість праць присвячена  

 
проблемі розвитку КМ учнів 
шкіл та студентів коледжів, 
зокрема, в Україні проблема 
розвитку критичного мислен-
ня майбутніх учителів по-
чаткової школи майже не 
розглядалася. Тому необхід-
ним є розробка науково 
підтвердженої та практично 
перевіреної системи з фор-
мування КМ у процесі 
професійної підготовки май-
бутніх учителів початкової 
школи. Така система має 
ґрунтуватися на методоло-
гічних засадах, які дозволять 
зробити об’єктивні й наукові 
висновки з проведеного 
дослідження.  

Мета статті ‒ роз-
крити особливості системного 
та синергетичного підходу у 
формуванні критичного 
мислення майбутніх учителів 
початкової школи в процесі 
професійної підготовки. 

Під час роботи нами 
було використано теоретичні 
загальнонаукові методи: ме-
тод  аналізу  й  синтезу ‒ для 
визначення   понять  «систем- 



 Освіта та педагогічна наука № 3 (172), 2019    45

ний» та «синергетичний підхід» з ме-
тою їх детального вивчення, а також 
розкриття сутності понять «педагогічна 
система», «синергетика»; метод порів-
няння ‒ для порівняння досліджуваних
визначень у науковому педагогічному
дискурсі; метод узагальнення ‒ для те-
оретичного обґрунтування вибору сис-
темного й синергетичного підходів до
формування КМ у процесі професійної
підготовки майбутніх учителів почат-
кової школи; метод дедукції ‒ для тео-
ретичного обґрунтування висновків щодо
використання  системного  й  синерге-
тичного підходу у формуванні критич-
ного мислення майбутніх учителів по-
чаткової школи. 

Методологія має чотири рівні мето-
дологічних знань, виокремлених Е. Юді-
ним (Юдин, 1978, с. 64): філософський, 
загальнонауковий, конкретно-науковий, 
технологічний. Філософський рівень ме-
тодологічних розвідок уже був предметом
дослідження  наших  попередніх публіка-
цій, тому розглянемо наступний рівень ‒ 
загальнонауковий. 

Загальнонауковий рівень (рівень 
загальнонаукових принципів і форм до-
слідження, за Е. Юдіним) містить і зміс-
тові загальнонаукові концепції, що вико-
нують методологічні функції і  вплива-
ють на всі чи на певну сукупність фун-
даментальних наукових дисциплін одно-
часно, хоча й необов’язково однаковою 
мірою, і формальні розробки й теорії, 
пов’язані з вирішенням достатньо широ-
кого кола методологічних завдань

(Юдин, 1978, с. 66).  
На загальнонауковому рівні при

розкритті процесу формування КМ у
майбутніх учителів початкової школи ми
спиралися  на  системний,  синергетич-
ний, парадигмальний  підходи. Оскільки 
ми обмежені обсягом статті, то  в  нашо-
му  дослідженні  розкриємо системний і
синергетичний підходи. 

Системний підхід є одним із най-
більш поширених у психолого-педа-
гогічній літературі. Дослідження різних 
аспектів системного підходу репрезенто-
вано в студіях П. Анохіна, В. Афанасьє-

ва, В. Беспалька, І. Блауберга, С. Гонча-
ренка, К. Іващенко, О. Караман, Т. Кочу-
бей, Н. Кузьміної, В. Кушніра,  В. Садов-
ського, П. Щедровицького, Е. Юдіна та ін. 

Особливості та закономірності

розвитку педагогічних систем висвітле-
но в працях А. Алексюка, С. Архангель-
ського, Ю. Бабанського, В. Беспалька, 
Б. Гершунського, В. Давидова, А. Зото-
ва,  Т. Ільїної, І. Ільясова, О. Караман,            
Н. Кузьміної та ін. 

Під системним підходом розумі-
ють напрям методології досліджень, 
який полягає в дослідженні об’єкта як 
цілісної  множини  елементів у сукуп-
ності відношень і зв’язків між ними, 
тобто розгляд об’єкта як системи (Ша-
банова, 2014, с. 15). 

За твердженням К. Іващенко, 
«специфіка системного підходу полягає 
в тому, що вона орієнтує дослідження 
на розкриття цілісності об’єкта і меха-
нізмів, що його забезпечують, акцен-
туючи не особливості складових його
елементів, а характеристику різноманіт-
них типів зв’язків складного об’єкта 
(системи) і відношень між визначеними 
елементами; відношення з навколишнім 
середовищем, для того щоб віднайти 
спосіб упорядкування, ієрархії відно-
шень, а також визначити основні зако-
номірності цього об’єкта. Тому в загаль-
ному та широкому значенні слова під
системним дослідженням розуміють

метод, за якого предмети та явища на-
вколишнього світу розглядаються як
частини або елементи певного цілісного
утворення (у нашому випадку системи), 
де під час взаємодії ці частини або еле-
менти визначають нові, цілісні власти-
вості системи, які відсутні в окремих її 
елементах» (Іващенко, 2011). 

О. Черкасова визначила причини 
доцільності застосування системного
підходу в гуманістичних освітніх пара-
дигмах: особистість студента має «роз-
виватися в цілісному інтегрованому пе-
дагогічному процесі, у якому всі ком-
поненти (цільовий, змістовий, організа-
ційно-діяльнісний, оцінно-результатив-
ний) максимально взаємопов’язані; від-
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бувається об’єднання зусиль суб’єктів 
навчально-виховного процесу; спеціаль-
но моделюються умови для самореалі-
зації та самовираження особистості» 
(Черкасова, 2005). 

А. Лігоцький окреслює системний 
підхід як системний аналіз, застосуван-
ня якого допомагає «з’ясувати ціліс-
ність системи, дослідити її зміни в про-
цесі розвитку, вивчити поведінку сис-
теми, зануреної в зовнішнє середовище, 
порівняти кілька систем, які виконують 
спільне завдання» (Лігоцький, 1997, 
с. 92 ‒ 93). В. Семиченко інтерпретує 
системний підхід як «засіб розуміння 
складних багатофакторних відношень, 
які виникають усередині системи і в
міжсистемній взаємодії, орієнтує на ви-
окремлення прихованих, візуально й 
емпірично не реєстрованих властивос-
тей об’єктів, які входять до складу сис-
теми, на вивчення системних зв’язків» 
(Семиченко, 1992, с. 9). 

Системний підхід нерозривно

пов’язаний із поняттям системи. Система 
‒ це «структура, що становить єдність 
закономірно розміщених і функціональ-
них частин, зв’язаних в ціле (незалежно 
від середовища та інших систем), а також 
сукупність будь-яких елементів, оди-
ниць, частин, об’єднаних загальним 
принципом або призначенням» (Грин-
чишин, 1988, с. 263 ‒ 264); певний поря-
док у розташуванні й зв’язку дій; форму 
організації чого-небудь; щось ціле, що 
являє собою єдність закономірно розта-
шованих  частин,  які  перебувають у вза-
ємному зв’язку (Кочубей, 2014). Спираю-
чись на філософське тлумачення системи, 
як зазначає С. Шабанова, сучасна педаго-
гіка вищої школи застосовує поняття сис-
теми до вищої освіти та осмислює це со-
ціокультурне явище з позиції системного
підходу (Шабанова, 2014, с. 17). 

У межах поняття «система» про-
стежується зв’язок із поняттями «ціліс-
ність», «структура», «зв’язок», «еле-
мент», «відношення» та ін. 

Системний підхід до організації
навчання включає: аналіз вихідних 
умов (мети навчання, складу студентсь-

ких груп, змісту програми курсу тощо); 
розробку системи навчальних матеріа-
лів та технологію їх використання з по-
дальшою перевіркою і внесенням необ-
хідних коректив; заключну перевірку й 
оцінку системи (Шабанова, 2014, с. 91). 

У межах системного підходу фор-
мування КМ у процесі професійної під-
готовки майбутніх учителів початкової
школи розглядають  як  цілісну  педаго-
гічну систему, елементи якої взаємо-
пов’язані та взаємозалежні, становлять 
специфічну структуру. Як і будь-яка 
інша система, наша система функцію-
ватиме лише за умови взаємодії струк-
турних компонентів. 

Поняття «педагогічна система» 
науковці тлумачать таким чином: 

‒ динамічно функційний комплекс
діалектично пов’язаних між собою ком-
понентів і елементів, які створюють оп-
тимальні умови для розв’язання завдань 
навчання, освіти й виховання людей 
(Т. Жижко); 

‒ будь-яке об’єднання людей, у 
якому будуються педагогічні цілі та ви-
рішуються педагогічні завдання, але за 
умови, що діяльність цього об’єднання 
(пізнавальна,  навчальна, трудова, мо-
ральна, суспільно-політична, художньо-
естетична, природоохоронна, ігрова, 
вільного спілкування та ін.) постає 
джерелом педагогічних цілей і засобом
досягнення одночасно (Л. Спірін); 

‒ полісистемне утворення (ціліс-
ність), що складається з багатьох взає-
модіючих і взаємодоповнювальних час-
тин (В. Кремень); 

‒ замкнена структура, яка має від-
повідну функцію, що задається соціа-
льним замовленням, і постає як головна 
підсистема освітньої системи (В. Бес-
палько); 

‒ органічна єдність трьох станів: 
минулого, теперішнього та майбутньо-
го, де присутні і елементи минулого, і 
зародки нових (В. Сластьонін); 

‒ навчально-виховна, науково-пе-
дагогічна (дослідницька) й управлінсь-
ка діяльність у відповідних соціальних
умовах (О. Дубасенюк); 
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‒ процес, поділений на різні еле-
менти, рівні та частини, які при взаємо-
дії один з одним поєднуються в єдине
ціле й мають на меті створення сприят-
ливих умов для розвитку та формуван-
ня, а також вплив на об’єкти виховання 
(К. Іващенко); 

‒ множина взаємопов’язаних 
структурних і функційних компонентів, 
що підпорядковані меті виховання, 
освіти й навчання людей (Н. Кузьміна). 

Н. Кузьміна визначила структурні 
компоненти педагогічної системи: 
1) навчальна інформація; 2) засоби пе-
дагогічної комунікації (форми, засоби, 
методи, прийоми); 3) ті, хто навчається; 
4) педагог; 5) мета навчально-виховної
діяльності (Кузьмина, 1980, с. 111). До 
функційних компонентів, що забезпе-
чують зв’язок між структурними ком-
понентами, віднесено: конструктивні, 
комунікаційні, організаційні, прогнос-
тичні (Там само). 

Ми не можемо обійти увагою по-
зицію В. Ортинського щодо визначення 
педагогічної системи закладу вищої
освіти як сукупності відносно само-
стійних елементів, що функційно 
пов’язані між собою стратегічною ме-
тою, зокрема підготовкою студентів до 
професійної діяльності й суспільного
життя (Ортинський, 2009). 

Отже, формування критичного 
мислення в процесі професійної підго-
товки майбутніх учителів початкової
школи визначається як система, компо-
ненти якої є взаємозумовленими, взає-
мозалежними та взаємопов’язаними. 
Вибір системного підходу в контексті
досліджуваної проблеми зумовлено ни-
зкою чинників: по-перше, процес фор-
мування КМ майбутніх учителів почат-
кової школи характеризується систем-
ними ознаками; по-друге, система фор-
мування КМ у процесі професійної під-
готовки майбутніх учителів початкової
школи  має  власну структуру, компо-
нентами якої є: концептуальний (науко-
ві підходи, принципи, ідеї, на яких ґру-
нтується означена система); мотивацій-
но-цільовий (мета, завдання); суб’єкт-

суб’єктний (суб’єкт ‒ майбутній учи-
тель початкової школи та суб’єкт ‒ на-
уково-педагогічні працівники закладу 
вищої освіти); змістовий (освітня, ви-
ховна, психологічна робота з майбутні-
ми вчителями початкової школи; підго-
товка науково-педагогічних працівни-
ків до відповідної діяльності); середо-
вищний (спеціально створене в закладі 
вищої освіти аксіологічне середовище
для формування КМ майбутніх учите-
лів початкової школи) та технологічний 
(форми, методи й етапи роботи щодо 
формування КМ у процесі професійної
підготовки майбутніх учителів) компо-
ненти; по-третє, особистість майбут-
нього вчителя початкової школи є

складною системою; по-четверте, про-
цес підготовки майбутнього спеціаліста
також можна вважати складною соціа-
льно-педагогічною системою. 

Головною перевагою системного
підходу є можливість глибшого осяг-
нення проблеми формування КМ. Як 
результат, системний підхід передбачає 
вдосконалення змісту й вибір тактики
формування КМ у процесі професійної
підготовки майбутніх учителів почат-
кової школи, відповідних форм, методів 
і засобів навчання, що забезпечить їхню 
здатність  мислити  критично  та  вико-
ристовувати ці навички в процесі про-
фесійної діяльності. 

Спираючись на сказане вище, ло-
гіка нашого дослідження передбачає
розробку педагогічної системи форму-
вання КМ у процесі професійної підго-
товки майбутніх учителів початкової
школи, що потребує моделювання. 

Синергетичний підхід. Досліджен-
ню цього підходу присвячено роботи
відомих вітчизняних і зарубіжних нау-
ковців – Л. Бевзенко, В. Беспалька, 
В. Василькової, О. Вознюка, О. Дубасе-
нюк, Ю. Клімонтовича, В. Корчагіна, 
В. Кременя, І. Пригожина, Е. Режабека, 
А. Семенова, Г. Хакена та ін. 

Розгляд цього підходу почнемо з
визначення поняття «синергетика». У 
новітньому філософському словнику

знаходимо таке тлумачення: «Сучасна 
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теорія самоорганізації, нове світоба-
чення, що пов’язується з дослідженням 
феноменів самоорганізаії, нелінійності, 
неврівноваженості, глобальної еволю-
ції, з вивченням процесів становлення 
«порядку через хаос» (І. Пригожин), 
біфуркаційних змін, незворотності часу, 
нестійкості як основної характеристики
процесів еволюції» (Новейший фило-
софский словарь, 1998, с. 618). Великий 
енциклопедичний словник розкриває

поняття «синергетика» як «науковий 
напрям, що вивчає зв’язки між елемен-
тами структури (підсистемами), що 
утворяться у відкритих системах завдя-
ки інтенсивному (потоковому) обмінові 
речовиною й енергією з навколишнім
середовищем у неврівноважених умо-
вах. У таких системах спостерігається 
погоджена поведінка підсистем, у ре-
зультаті чого зростає ступінь їх упоряд-
кованості, тобто зменшується ентропія» 
(Большой энциклопедический словарь, 
1991, с. 351). 

У науковий обіг поняття «синерге-
тика» ввів Г. Хакен з метою визначення 
нового об’єднувального напряму в нау-
ці (Хакен, 1980, с. 4). Дослідник під си-
нергетикою розумів «сукупний колек-
тивний ефект взаємодії великої кілько-
сті підсистем, що призводить до утво-
рення стійких структур і самоорганізації
в складних системах» (Хакен, 1985, с. 9); 
синергетика (від гр. synergia – співпраця) 
‒ теорія самоорганізації складних систем
(Шатковська, 2009, с. 331); синергетика 
аналізує матеріальний світ у контексті
безлічі локалізованих процесів різної
складності і ставить завдання відшука-
ти єдину основу організації світу і для
найпростіших, і для складних його 
структур (Режабек 2007, с. 8); науковий 
напрям, що досліджує закономірності, 
які лежать в основі процесів самоорга-
нізації в системах (структурах) різної 
природи (Синергетика. Словник UA); 
синергетика вивчає перехід систем із не-
упорядкованого стану в упорядкований
(Ковшар, 2015, с. 88), складні системи, 
що здатні до самоорганізації та неліній-
ного розвитку (Ліннік, 2014, с. 17). 

Найбільше нам імпонує визначен-
ня поняття «синергетика», надане 
Ю. Клімонтовичем: «Синергетика ‒ но-
вий міждисциплінарний науковий на-
прям; мета синергетики ‒ виявлення 
загальних ідей, загальних методів і за-
гальних закономірностей у найрізнома-
нітніших галузях природознавства, а 
також соціології і навіть лінгвістики; 
більше того, в рамках синергетики від-
бувається кооперація різних спеціаль-
них дисциплін» (Климонтович, 1989, 
с. 60). Це визначення найбільш точно 
відображає змістове наповнення окрес-
леного поняття, на яке ми будемо спи-
ратись у процесі нашого дослідження. 

Н. Протасова визначає ключові 
положення синергетичної методології: 

‒ складноорганізованим системам
не можна нав’язувати шляхи розвитку, 
а необхідно сприяти їхнім власним тен-
денціям розвитку; 

‒ хаос може бути конструктивним
джерелом, з нього може народжуватися 
нова організація системи; 

‒ у певні моменти нестабільності
малі збурення можуть мати макронас-
лідки й розвиватися в макроструктури, 
зокрема, дії однієї конкретної особис-
тості  можуть  впливати  на  макросоці-
альні процеси; 

‒ для складних систем існує кіль-
ка альтернативних шляхів розвитку, але 
на певних етапах еволюції виявляє себе
певна переддетермінованість розгор-
тання процесів і сучасний стан системи
визначається не лише її минулим, а й 
майбутнім; 

‒ складноорганізована система вби-
рає в себе не лише простіші структури й
не є звичайною сумою частин, а породжує 
структури різного віку у єдиному темпо-
світі (Протасова 2000, с. 281 ‒ 282). 

До цього переліку положень доціль-
но додати позиції О. Князєвої та 
С. Курдюмова:  «з урахуванням законо-
мірностей та умов перебіг швидких, ла-
виноподібних процесів і процесів нелі-
нійного саморозвитку систем можливо
ініціювати ці процеси шляхом управлін-
ських дій людини» (Князева 1992, с. 10). 
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Спираючись на дослідження О. Воз-
нюка, зазначимо, що синергетичний 
підхід у педагогіці є результатом реалі-
зації нового освітнього напряму ‒ педа-
гогічної синергетики, яка вивчає освітні 
процеси під кутом зору методології си-
нергетики (Вознюк, 2012, с. 178). 

Поняття «педагогічна синергети-
ка» сьогодні активно розглядають у 
сфері філософії освіти. Так, В. Кремень 
визначає педагогічну синергетику як
сферу педагогічного знання, яка ґрун-
тується на законах і закономірностях
синергетики,  тобто  законах  і  законо-
мірностях самоорганізації та самороз-
витку педагогічної, тобто освітньо-
виховної, системи. Він стверджує, що 
педагогічна синергетика дає можли-
вість по-новому підійти до розроблення 
проблем розвитку педагогічних систем
і педагогічного процесу, розглядаючи 
їх насамперед з позиції відкритості, 
співтворчості й орієнтації на самороз-
виток (Кремень, 2013, с. 3 ‒ 4). Як вид-
но з визначення, ключовими парамет-
рами педагогічної синергетики є меха-
нізми саморозвитку та самоорганізації.  

Для повного розкриття системно-
го підходу необхідно розглянути його
принципи, зміст і центральні поняття. 
Відомий український дослідник О. Воз-
нюк визначає такі «основні принципи 
та зміст синергізації освітніх систем»: 
суб’єкт-суб’єктний характер взаємин у 
навчально-виховному процесі; гумані-
зація; фасилітація; природовідповід-
ність; міжпредметність; утвердження 
учнівського та студентського самовря-
дування; обмін педагогічної системи 
інформацією і енергією з навколишнім
середовищем; відкритість педагогічної 
системи до педагогічних новацій, до 
інших предметних галузей сучасної на-
уки, глобалізаційних процесів; відкри-
тість світу на особистісному рівні кож-
ного учасника навчально-виховного 
процесу, його самоорганізація, само-
розвиток, креативність і нелінійність 
мислення; активність, самодетерміно-
ваність педагогічної системи; єдність 
навчання та виховання; «відкритий», 

дистанційний тип освіти впродовж

життя; формування в системі освіти ак-
тивного, багатогранного навчально-
педагогічного середовища; широта та 
різнобічність психолого-педагогічних 
впливів на вихованця, спрямованість 
виховних впливів на цілісну людину у
всьому розмаїтті її соціально-психоло-
гічного, соматичного, духовного аспек-
тів; кооперативні дії великої кількості 
числа елементів та чинників навчально-
виховного середовища; багатогранність 
шляхів розвитку людини; можливість 
педагогічної системи обирати шляхи
своєї  еволюції,  виявляючи  такі  її  си-
нергетичні особливості, як резонанси, 
невизначеність, імовірність, випадко-
вість, хаос тощо (Вознюк, 2012, с. 673). 

Основними поняттями синергети-
ки є системність, відкритість системи, 
нелінійність, неврівноваженість, «кри-
тичні точки» («точки біфуркації»), ат-
рактор, зв’язок, саморозвиток, структу-
ра, відкриті (дисипативні) структури. 

Розкриємо зміст цих понять за
О. Вознюком: 

‒ системність постає централь-
ним поняттям синергетики. Система 
може розумітися як ціле, як сукупність 
елементів, що перебувають у певних 
відношеннях, зв’язках та утворюють 
цілісність, єдність; 

‒ відкритість системи як переду-
мова її самоорганізації випливає із її
здатності обмінюватися із середовищем
енергією, речовиною й інформацією, її 
неврівноваженості. Як результат систе-
ма  виявляє  кооперативні  процеси, вза-
ємний перехід станів нестійкості та
стійкості, взаємодію випадковості й не-
обхідності, що має місце у площині 
природних і соціальних явищ; 

‒ нелінійність  розуміється  як
багатоваріантність і непередбачуваність
переходу  системи  з  одного  стану  в
інший,  що  на рівні аналізу освітніх 
систем допомагає зрозуміти наявність
та необхідність  великої  кількості  на-
вчально-виховних моделей у рамках 
освітніх традицій та парадигм; 



50    Освіта та педагогічна наука № 3 (172), 2019 

‒ неврівноваженість ‒ стан від-
критої системи, за якого відбувається 
зміна її макроскопічних параметрів, 
тобто її складу, структури й поведінки; 

‒ «критичні точки», чи «точки 
біфуркації» ‒ зони «розгалуження», де 
система  зустрічається  із  безліччю  по-
дальших шляхів розвитку, які виявля-
ють стан неврівноваженості, нестійкос-
ті, флуктації, що зумовлює можливість 
переходу системи в іншу якість, до но-
вого рівня розвитку; 

‒ атрактор ‒ відносно стійкий
стан системи, що немовби притягує до 
себе всю безліч «траєкторій» системи, 
зумовлених її різними початковими
умовами, коли неврівноважена система 
під впливом певного атрактора немину-
че еволюціонує до стійкого стану й мо-
же перебувати в ньому до того часу, 
поки в силу певних причин система
знову не прийде у неврівноважений, 
хитливий стан; 

‒ зв’язок у системних досліджен-
нях також постає фундаментальною ха-
рактеристикою і повноправним об’єк-
том аналізу явищ Всесвіту; 

‒ саморозвиток системи ‒ процес
її самоорганізації й самодетермінації, що 
відбувається через порушення системою
свого інтегрального, упорядкованого, 
ієрархічного стану в точці біфуркації, де 
має місце дезінтеграція системи й її вихід
на нову траєкторію розвитку; 

‒ структура ‒ це системний

об’єкт, якому властива певна сталість. 
Структура має властивість до певної
межі «чинити опір» зовнішнім і внут-
рішнім змінам, залишаючись стабіль-
ною і не змінюючись на макрорівнях; 

‒ відкриті (дисипативні) струк-
тури (до яких належать освітні систе-
ми) характеризуються такими парамет-
рами: погодженість; наростаюча мінли-
вість; конструктивізм; пам’ять структу-
ри; взаємозв’язок необхідності й випад-
ковості; неврівноваженість; час (Воз-
нюк, 2012, с. 88  ‒91). 

Певний час синергетичний підхід
розглядали як опозиційний до системно-
го, однак ми бачимо, що синергетичний 

підхід доповнює його, дозволяє вивчати 
педагогічні системи з іншого боку. 

Отже, аналіз досліджень, присвя-
чених різним аспектам синергетичного
підходу крізь призму системи роботи з
формування КМ у процесі професійної
підготовки майбутніх учителів почат-
кової школи, дозволяє зробити такі уза-
гальнення: 

‒ формування КМ у процесі про-
фесійної підготовки майбутніх учителів
є цілісною системою, у якій особистість 
майбутнього фахівця розглядається як
така, що саморозвивається та самови-
ховується; 

‒ професійний і особистісний роз-
виток майбутніх учителів початкової
школи можна вважати нелінійним проце-
сом, що супроводжується кризами, які 
потребують негайного втручання з боку
викладача з метою уникнення негатив-
них наслідків через аналіз ситуацій; 

‒ процеси самоорганізації під час
формування КМ у процесі професійної
підготовки майбутніх учителів почат-
кової школи здійснюється під впливом
викладача в межах розумного обме-
ження свободи вибору й має управлін-
ський характер; 

‒ формування критичного мислення
має відкриту (дисипативну) структуру. 

Отже, аналіз наукової літератури 
дозволяє  дійти  таких  висновків:   сис-
темний підхід розглядається як напрям
методології, що досліджує об’єкт як 
цілісну множину елементів у сукупнос-
ті відношень і зв’язків між ними, тобто 
розгляд об’єкта як системи (за Ю. Ша-
бановою), тісно пов’язаний із поняттям 
система.  Формування  критичного ми-
слення у процесі професійної підготов-
ки майбутніх учителів початкової шко-
ли  є  педагогічною  системою,  компо-
ненти якої взаємозумовлені, взаємоза-
лежні та взаємопов’язані. Синергетич-
ний підхід тісно пов’язаний із систем-
ним і полягає у взаємодії двох проти-
лежностей ‒ створення структур і їхньої
руйнації. У ньому закладено можливос-
ті діалогу, творчості, індивідуального 
шляху розвитку. Таким чином, систем-
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ний і синергетичний підходи є осново-
положними на загальнонауковому ме-
тодологічному рівні для дослідження
формування критичного мислення у
процесі  професійної  підготовки май-
бутніх учителів початкової школи. 

Перспективи подальших наукових
розвідок убачаємо в розкритті парадиг-
мального підходу на загальнонауково-
му рівні методології, а також конкрет-
но-наукового та технологічного мето-
дологічних рівнів дослідження пробле-
ми формування критичного мислення
майбутніх учителів початкової школи. 
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Починкова М. М. Системний та 
синергетичний підходи у формуванні
критичного мислення майбутніх

учителів початкової школи
Статтю присвячено актуальній

проблемі  формування  критичного мис-
лення у процесі професійної підготовки
майбутніх учителів початкової школи.  

У статті обґрунтовано застосуван-
ня системного та синергетичного рівнів
наукового пізнання на загальнонауко-
вому рівні дослідження. Щодо систем-
ного підходу, то відзначено, що він 
найбільш поширений у психолого-педа-
гогічній літературі, розкрито зв’язок 
між поняттями «системний підхід», «си-
стема», «педагогічна система», наголо-
шено на тому, що формування критично-
го мислення у процесі професійної підго-
товки майбутніх учителів початкової
школи розглядається як цілісна багато-
компонентна різнорівнева система.  

Синергетичний підхід представ-
лено  як  такий,  що  доповнює систем-
ний, а не виступає опозиційним до ньо-
го. У цьому підході закладено можли-
вості діалогу, творчості, індивідуально-
го шляху розвитку й породження по-
рядку з хаосу як поштовх до нового
розвитку. Доведено, що застосування 
такого підходу в дослідженні форму-
вання критичного мислення майбутніх
учителів початкової школи є необхід-



ним для проведення об’єктивного до-
слідження.  

Ключові слова: критичне мислен-
ня, майбутні вчителі початкової школи, 
професійна підготовка майбутніх учи-
телів початкової школи, методологія, 
загальнонауковий рівень, системний 
підхід, синергетичний підхід. 

Починкова М. Н. Системный и 
синергетический подходы в форми-
ровании критического мышления

будущих учителей начальной школы
Статья посвящена актуальной 

проблеме формирования критического 
мышления в процессе профессиональ-
ной подготовки будущих учителей на-
чальной школы.  

В статье обосновано применение 
системного и синергетического уровней 
научного познания на общенаучном 
уровне исследования. Относительно сис-
темного подхода отмечено, что он наи-
более распространен в психолого-
педагогической литературе, раскрыта 
связь между понятиями «системный под-
ход», «система», «педагогическая систе-
ма», сделан акцент на том, что формиро-
вание критического мышления в процес-
се профессиональной подготовки буду-
щих учителей начальной школы рас-
сматривается как целостная многоком-
понентная разноуровневая система.  

Синергетический подход пред-
ставлен как дополняющий системный, а 
не выступающий оппозиционным к не-
му. В этом подходе заложены возмож-
ности диалога, творчества, индивиду-
ального пути развития и порождения 
порядка из хаоса как толчок к новому 
развитию. Доказано, что применение 
такого подхода в исследовании форми-
рования критического мышления бу-
дущих учителей начальной школы не-
обходимо для проведения объективного 
исследования. 

Ключевые слова: критическое 
мышление, будущие учителя начальной 
школы, профессиональная подготовка 
будущих учителей начальной школы, 
методология, общенаучный уровень, 

системный подход, синергетический 
подход. 

Pochynkova M. M. The Systemic 
and Synergetic Approaches to the For-
mation of Critical Thinking of Future 
Teachers of Primary School 

The article is devoted to a topical 
problem of forming critical thinking in the 
process of professional training of future 
teachers of primary school.  

The use of the systemic and synergetic 
levels of the scientific cognition at the gen-
eral scientific level of research has been sub-
stantiated in the article. In the context of the 
systemic approach, it has been noted that it 
is the most widespread in psychological and 
pedagogical literature; the connection of 
such concepts as the systemic approach, a 
system, the pedagogical system has been 
exposed. The research work emphasizes that 
the formation of critical thinking in the 
process of professional training of future 
teachers of primary school is considered as 
an integral multicomponent system with a 
number of levels.  

The synergetic approach is regarded 
as the one that complements the systemic 
approach but is not in opposition to it. 
This approach presupposes dialogue, crea-
tive work, the individual way of develop-
ment, and generating order from chaos as 
a stimulus to further development. It has 
been proved that the use of such an ap-
proach in the survey of the formation of 
critical thinking of future teachers of pri-
mary school is necessary in order to carry 
out objective research. 

Key words: critical thinking, future 
teachers of primary school, professional 
training of future teachers of primary 
school, methodology, general scientific 
level, the systemic approach, the syner-
getic approach. 
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Одним із кроків гуманізації всі-

єї системи освіти, що відповідає пріори-
тетам державної політики за сучасним 
євроінтеграційним вектором України, є 
рівний доступ до освіти дітей з особли-
востями психофізичного розвитку. А від-
так, запровадження інклюзивної освіти є 
одним із модернізаційних напрямів Нової 
української школи, яка стартувала у 2018 
– 2019 навчальному році.  

Цей крок був зумовлений орієнта-
цією на європейський і міжнародний до-
свід, де для забезпечення права на якісну 
освіту цих дітей міжнародна практика 
пропонує широкий вибір доступних 
форм здобуття освіти: індивідуальну, ди-
станційну, екстернатну, «школи консуль-
таційних класів», «школи другого шан-
су», «вечірні школи», а також «включе-
ні» («інклюзивні») форми навчання. 
Останні  дають змогу дітям з особливими 
потребами  навчатися  спільно  зі   своїми  

 
здоровими однолітками, що 
ефективно впливає на рівень 
їхньої  соціалізації.  Також на-
ша країна в грудні 2009 року 
ратифікувала Конвенцію ООН 
щодо прав дітей та прав інва-
лідів (Адаптована конвенція, 
2006). Так, у статті 24 «Освіта» 
зазначено, що члени-учасники  
цієї  конвенції  повинні забез-
печити інклюзивну освіту на 
всіх рівнях. Ідеться про подо-
лання явища сегрегації та за-
безпечення необхідних умов 
для навчання дітей з особ-
ливими освітніми потребами в 
загальноосвітніх навчальних 
закладах.  

Отже, наша сучасна шко-
ла спрямована на створення 
умов для успішного  навчання 
й  виховання   дітей  з   особли- 



вим потребами. Іншими словами, сучасна 
школа має стати інклюзивною. 

Включення дітей з особливими 
освітніми потребами (ООП) в спільноту 
однолітків вимагає подолання бар’єрів, 
що  заважають  їхньому  соціальному 
функціюванню та гальмують процес 
поступового входження в соціальне се-
редовище. Держава має надавати мож-
ливості засвоєння життєвих навичок, 
які спрямовані на підвищення інтеграції 
в соціум осіб із вадами (Офіційний сайт 
МОН України). 

Інклюзивна освіта – це комплекс-
ний процес забезпечення рівного до-
ступу до якісного навчання шляхом ор-
ганізації діяльності в освітніх установах 
на основі застосування особистісно зо-
рієнтованих методів навчання з ураху-
ванням індивідуальних особливостей. 
Визначення оптимальних шляхів і засо-
бів упровадження інклюзивного на-
вчання базується на основі відповідного 
нормативно-правового, навчально-
методичного, кадрового, матеріально-
технічного та інформаційного забезпе-
чення (Гевко, 2019, с. 53). 

Але питання інклюзії варто роз-
глядати не тільки в аспекті створення 
доступного освітнього середовища для 
дітей з особливими освітніми потреба-
ми. Інклюзивна освіта в широкому сен-
сі передбачає створення рівних можли-
востей для всіх категорій дітей, ніхто не 
має відчувати свою уразливість. Важ-
ливо, щоб із першого року навчання 
дітей із вадами здоров’я в закладі зага-
льної середньої освіти створенням їх-
ньої освітньої траєкторії займався про-
фесійно підготовлений спеціаліст – 
учитель початкових класів, асистент 
учителя, від фахової компетентності 
яких залежить реалізація завдань ін-
клюзивної освіти. 

Мета інклюзивної освіти НУШ – 
створити умови, щоб жоден з учнів з 
особливими освітніми потребами не 
відчував себе іншим, зайвим, небажа-
ним. Тож організація інклюзивних кла-
сів і груп у закладах освіти є цінною і 
для дітей з особливими освітніми по-

требами та їхніх однолітків, і для педа-
гогів, батьків, керівників закладів осві-
ти, зрештою для суспільства загалом 
(Офіційний сайт). 

Проблему визначення сутності по-
няття «інклюзивна освіта» широко до-
сліджують зарубіжні автори (Д. Арм-
стронг (D. Armstrong), Т. Бут (Т. But), 
Г. Левін (H. Levin), Т. Лорман (Т. Lore-
man), А. Міллвард (A. Millwar), Д. Міт-
чел (D. Mitchell), Д. Риндак (D. Ryndak), 
С. Робсон (S. Robson), А. Сандер (A. San-
der) та ін.). Протягом останнього деся-
тиліття вітчизняні науковці, зокрема 
В. Бондар, Т. Євтухова, І. Іванова, А. Ко-
лупаєва, В. Ляшенко, Ю. Найда, Л. Пряд-
ко, О. Савченко, Л. Савчук, Н. Софій, 
О. Столяренко, А. Шевчук та ін., при-
свячують свої праці проблемам залу-
чення дітей з особливими потребами до 
навчання в закладах загальної середньої 
освіти, їхній реабілітації та соціалізації. 

Інклюзивна освіта покликана 
створити для кожної дитини сприятливі 
умови для самореалізації, соціалізації в 
природному середовищі, для розкриття 
здібностей і талантів; а також надати 
необхідну допомогу та підтримку з бо-
ку однолітків, педагогічного колективу 
закладу освіти та відповідних спеціаліс-
тів. Як нове явище для української школи 
вона ще потребує більш ґрунтовного 
вивчення й у частині організації такого 
виду навчання, яке охоплює різноманіт-
ний контингент учнів і диференціює 
освітній процес, зважаючи на потреби  
дітей  усіх груп та категорій; зокрема   
в питаннях створення сприятливого 
освітнього середовища для дітей з 
особливими  освітніми  потребами. Тоб-
то йдеться про сприятливий позитивно-
емоційний клімат у класі, у закладі 
освіти,  який  є визначальним у бажан-
ні дитини йти  до школи, у стимулю-
ванні її до вияву активності та твор-
чості в освітньому процесі. А відтак, 
недостатньо висвітленою в педаго-
гічному дискурсі постає проблема 
міжособистісних конфліктів, їх попе-
редження й розв’язання в умовах 
інклюзії. 

56    Освіта та педагогічна наука № 3 (172), 2019 



Тож актуальність цієї розвідки не 
викликає сумнівів та зумовлює мету 
статті й завдання – з’ясувати причини 
та природу міжособистісних конфліктів 
першокласників, які виникають в освіт-
ньому середовищі інклюзивного класу, 
та запропонувати дієві шляхи профілак-
тики й розв’язання конфліктів, що до-
зволить створити безпечне й сприятли-
ве для розвитку та самореалізації всіх 
учасників освітнього процесу (дітей з 
особливими потребами, дітей з типовим 
рівнем розвитку (ТРР), батьків та педаго-
гічних працівників) освітнє середовище. 

Для досягнення поставленої в ро-
боті мети використано комплекс мето-
дів: порівняльно-педагогічний аналіз та 
узагальнення теоретичних джерел з ме-
тою розкриття концептуальних поло-
жень щодо з’ясування умов і причин 
виникнення міжособистісних конфлік-
тів  у  середовищі  дітей  молодшого 
шкільного віку, зокрема першокласни-
ків; та особистісно зорієнтований і осо-
бистісно діяльнісний підходи у визна-
ченні педагогічної медіації як сучасної 
ефективної методики подолання конф-
ліктних ситуацій в інклюзивних класах 
і створення сприятливого морально-
психологічного клімату в освітній уста-
нові для дітей і дорослих, яка працює за 
інклюзією. 

Як уже було зазначено, в Україні 
на виконання ст. 3 Закону України 
«Про освіту» створюються рівні умови 
доступу до освіти, отже, нарешті діти з 
особливими освітніми потребами отри-
мали рівний доступ до якісних освітніх 
послуг завдяки інклюзивному навчан-
ню. Інклюзія в широкому розумінні – це 
включення, додавання, зміни в середо-
вищі відповідно до індивідуальних потреб 
людини. Основними завданнями інклю-
зивної освіти є: залучення  в освітній про-
цес кожної дитини за допомогою освіт-
ньої програми, яка відповідає її здібнос-
тям; задоволення індивідуальних освітніх 
потреб особистості з ООП, забезпечення 
умов  її  супроводу; набуття дітьми соці-
альних норм та навичок поведінки; фор-
мування в дітей активної життєвої позиції 

та соціальної значущості в колективі одно-
літків; уміння перетворювати свої недоліки 
на  плюси та  використовувати  їх  для  роз-
витку; формування комунікативних нави-
чок з однолітками та дорослими; участь у 
колективному житті класу (школи). 

Цілком погоджуємося з думкою 
дослідників Н. Софій та Ю. Найди що-
до розуміння інклюзії і як політики, і як 
процесу,  що  передбачає  отримання 
більших можливостей у навчанні та со-
ціальному житті для всіх дітей (і з 
ООП, і з ТРР) (Софій, 2007). Такий вид 
навчання уможливлює надання необ-
хідної психолого-педагогічної та меди-
ко-соціальної допомоги дітям, які цього 
потребують, дозволяє максимально на-
близити її (допомогу) до місця прожи-
вання дитини з ООП, забезпечити бать-
ків такої дитини кваліфікованою консу-
льтативною підтримкою, а також підго-
тувати дитину з ООП до повноцінного 
життя в суспільстві, а суспільство – до 
прийняття людини з особливими освіт-
німи потребами як повноправного члена.  

З-поміж багатьох законодавчих, 
економічних і процесуальних заходів, 
спрямованих на створення належного 
інклюзивного середовища, актуальним 
постає питання психолого-педагогічних 
умов у частині встановлення постійного 
сприятливого морально-психологічного 
клімату, позбавленого гострих конфлік-
тних ситуацій, для комфортного існу-
вання й усебічного розвитку дитини з 
ООП в інклюзивному класі. Разом з 
цим намагання створити такі умови для 
дитини  з  ООП  у  жодному  разі  не 
повинно відбуватися за рахунок ігнору-
вання, обмеження чи утискування інте-
ресів дітей із типовим рівнем розвитку. 
Такий баланс необхідний для створення 
безконфліктного педагогічного середо-
вища, у якому задоволення потреб усіх 
учасників освітнього процесу відбува-
тиметься природно й завдання інклюзії 
вирішуватимуться в повному обсязі, 
демонструючи високі результати соціа-
лізованості дітей. 

Погоджуючись із методистами 
(Дмитренко, 2018, с. 12 – 13), переко-
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нані, що важливими кроками в напрямі 
створення такого середовища є відмова 
від стереотипних поглядів на дитину з 
ООП, на вчителів, які будуть або за ра-
хунок посиленої уваги до дитини з 
ООП менше приділяти уваги дітям з 
ТРР, або не звертатимуть належної ува-
ги  дитині  з  ООП;  на  учнів,  які  не 
прийматимуть дитину з ООП; на освіт-
ній процес із його усталеними техноло-
гічними підходами; формування з пер-
ших днів перебування дітей у школі 
атмосфери, заснованої на ідеях інклю-
зії (рівність, взаєморозуміння, взаємо-
допомога); розбудова школи як спіль-
ноти, де панує співпраця, а не конкурен-
ція;  прищеплення  віри  у  свої  сили 
кожному члену шкільного колективу. 

В інклюзивному освітньому середо-
вищі всі діти здатні досягати успіху. Чис-
ленні теоретико-емпіричні дослідження 
(Калініченко, 2012, с. 124) доводять, що:  

• в інклюзивному середовищі ді-
ти з порушеннями психофізичного роз-
витку  демонструють  вищий  рівень  
соціальної  взаємодії  з  іншими дітьми 
порівняно з тими, які мали такі обме-
ження (наприклад, перебували на інди-
відуальному домашньому навчанні);  

• в інклюзивному освітньому се-
редовищі підвищується соціальна ком-
петентність і вдосконалюються комуні-
кативні навички дітей з нетиповими 
здібностями;  

• для дітей з ООП створюється
індивідуальна програма розвитку, за-
вдяки чому процес набуття вмінь і на-
вичок  протікає  ефективніше,  а  ака-
демічні досягнення покращуються;  

• посилюється соціальне сприй-
няття дітей з особливими освітніми по-
требами завдяки груповій методиці на-
вчання в інклюзивних школах. Працю-
ючи в малих групах, діти навчаються 
бачити людину, а не її недолік, та по-
чинають усвідомлювати, що між ними є 
багато спільного;  

• дружні стосунки між дітьми з по-
рушеннями психофізичного розвитку та 
звичайними дітьми зазвичай частіше роз-
виваються в інклюзивному середовищі. 

Дослідження підтвердили, що діти 
в інклюзивному закладі мають надій-
ніші й триваліші зв’язки з друзями, ніж 
діти в сегрегованому середовищі. Це 
особливо справедливо в ситуації, коли 
діти відвідують місцеву школу у своєму 
районі та мають більше можливостей 
бачитися з друзями після уроків (Калі-
ніченко, 2012, с. 124).  

Аргументів на користь перебу-
вання учнів в інклюзивному освітньому 
середовищі достатньо, щоб опонувати 
твердженню про те, що решта дітей 
отримує менш якісну освіту в інклюзив-
ному середовищі чи опиняється в менш 
сприятливих соціальних умовах. Якщо 
представити колектив однолітків (клас) 
як мінімодель суспільства, то очевид-
ним стає факт, що від перебування в 
інклюзивному класі виграють усі: і діти 
з ООП та їхні батьки (опікуни), і діти з 
ТРР та їхні батьки, оскільки всі вчаться 
жити повноцінно в соціумі на гуманіс-
тичних засадах взаємоповаги та взає-
модопомоги.  

Але, на превеликий жаль, для на-
шого  суспільства  загалом  й  освіти 
зокрема лишається реальністю факт 
байдужості, нерозуміння, несприйняття 
й цурання несхожості та особливостей 
інакшого, «особливого». Отже, і в шко-
лі дитина, яка не відповідає суспільній 
«нормі» чи «стандарту», часто стає 
причиною конфлікту між учасниками 
освітнього процесу. Інклюзивна освіта 
передусім спирається на прийняття й 
підтримку таких дітей і має ці конфліктні 
ситуації попередити й не допустити, 
навчити всіх учасників освітнього про-
цесу толерантного, безконфліктного 
сприйняття один одного, що стане за-
порукою цивілізованого життя в гуман-
ному суспільстві, де кожен член має 
рівні права на самореалізацію. 

Безперечно, кожна дитина унікаль-
на, має власні інтереси, і уникнути кон-
фліктів неможливо. Особливо гострими 
вони стають у так звані конфліктні пе-
ріоди, коли відбувається зміна способу 
діяльності, що спричиняється до світо-
глядних переорієнтацій і відображаєть-

58    Освіта та педагогічна наука № 3 (172), 2019 



ся в поведінці. Першим таким перелам-
ним періодом є перший клас для дити-
ни молодшого шкільного віку, коли си-
туація її розвитку ускладнюється роз-
ширенням кола спілкування дитини, 
появою нового виду діяльності – на-
вчання, формуванням світоглядних по-
зицій, систем цінностей, які визначати-
муть поведінку дитини тепер і надалі. В 
інклюзивних класах діти включені в 
освітній процес і вперше мають змогу 
взаємодіяти між собою, вони осягають 
основи незалежного життя, засвоюють 
нові форми поведінки, спілкування. І 
часто виникають різного роду проти-
річчя – думок, поглядів, установок, по-
ведінки тощо, що й стає причиною 
конфліктів. Чинники, які впливають на 
міжособистісні стосунки дітей: особис-
тісні особливості дитини, включаючи 
такі властивості, як спрямованість, тем-
перамент, характер; соціальні ролі, ви-
конувані особистостями; емоційні сто-
сунки дитини з соціальним оточенням; 
сприйняття й оцінка дитиною свого со-
ціального оточення; сформовані/не-
сформовані навички соціально прийня-
тної/асоціальної поведінки дитини що-
до інших людей (Гевко, 2019, с. 27). 

Існують різні типи соціально-пе-
дагогічних конфліктів між учасниками 
інклюзивної освіти. В основному це 
міжособистісні конфлікти, що визна-
чаються за п’ятьма рівнями: «учень – 
учитель», «учень – учень» «учитель – 
учитель», «учитель – адміністрація», 
«учитель – батьки», «батьки – батьки». 
В основі названих вище конфліктів ле-
жать протиріччя світоглядних позицій, 
систем цінностей, думок, поглядів, 
установок. Учневі, а особливо дитині з 
особливими освітніми потребами, важ-
ко щодня виконувати вимоги вчителів 
на уроках і перервах (такі діти можуть 
засміятися, заплакати, утекти в кінець 
класу, не виконати вимогу-прохання 
вчителя, відреагувати неадекватно на 
неї тощо) і правила поведінки в школі, 
тому існує незначне недотримання за-
гального порядку, адже життя учнів у 
школі не обмежується навчанням, мож-

ливі зміна настрою, образи, сварки то-
що. Кожен учень з ООП має рекомен-
дації психологів, які обов’язково мають 
бути вивчені й ураховані вчителями в 
подальшій роботі на кожному етапі, 
починаючи від планування. 

Регулярно фахівці школи (психо-
лог, соціальний педагог, корекційний 
педагог, асистент учителя) проводять 
моніторинг успішності, стану здоров’я і 
психічного стану дитини. Правильно 
реагуючи на поведінку такої дитини, 
учитель бере ситуацію під власний кон-
троль і відновлює порядок. Швидка й 
поверхова оцінка вчинку дитини веде 
до помилок, викликає обурення і в ди-
тини з ТРР, і в учня з ООП несправед-
ливістю з боку вчителя, і тоді педагогічна 
ситуація переходить у конфлікт. 

У психології конфлікт найчастіше 
трактують як актуалізоване протиріччя, 
зіткнення протилежно спрямованих інте-
ресів, цілей, позицій, думок, поглядів 
суб’єктів взаємодії чи опонентів (від лат. 
оррonentis – заперечує) і навіть зіткнення 
самих опонентів (Зінченко, с. 39). 

У педагогіці під конфліктом ро-
зуміють також «найбільш гострий спо-
сіб усунення суперечностей, що вини-
кають у процесі взаємодії, який полягає 
в протидії суб’єктів конфлікту і зви-
чайно супроводжується негативними 
емоціями» (Ішмуратов, 2001, с. 81). 

Серед радянських та українських 
досліджень з проблематики конфліктів 
відзначимо праці В. Агєєва, О. Анцу-
пова, Ф. Бородкіна, Л. Виготського, 
Н. Вишнякової, Н. Гришиної, М. Коряк, 
К. Левіна, М. Обозова, В. Ольшансь-
кого, А. Петровського, Т. Полозової, 
О. Шипілова та ін. Питання конфлікт-
ної поведінки молодших школярів та 
способи її корекції порушено в студіях 
І. Дубровіної, А. Захарової, О. Зотової, 
В. Кондрашенко, Т. Снєгірьової, І. Фур-
манова, С. Хоружого та ін. Формування 
позитивних взаємин між дітьми вивча-
ли І. Дубровіна, Ю. Костюшко, О. Поє-
нко, М. Рибакова, Л. Фрідман. Проте 
питання конфлікту в умовах інклюзив-
ної освіти залишається відкритим. 
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Міжособистісний конфлікт – си-
туація протистояння двох або кількох 
учасників, яка сприймається та пережи-
вається ними (або щонайменше одним 
із них) як значуща психологічна про-
блема, що вимагає свого вирішення й 
викликає активність сторін, спрямовану 
на подолання суперечності та вирішен-
ня ситуації в інтересах обох чи однієї зі 
сторін (Гришина, 2003, с. 42). Перші 
теоретичні  та  експериментальні  до-
слідження міжособистісних конфліктів 
були проведені К. Левіним, який роз-
глядав їх у контексті задоволення /неза-
доволення потреб особистості. Конф-
лікт він визначає як ситуацію, у якій на 
індивіда діють протилежно спрямовані 
сили приблизно рівної величини (Ле-
вин, 2000, с. 13).  

Але найбільший внесок у досліджен-
ня міжособистісних конфліктів зробив, 
на нашу думку, М. Дойч. У його теорії 
конфлікт описується як результат 
об’єктивного зіткнення інтересів унаслі-
док двох типів взаємодії – конкуренції і 
кооперації. Конфліктним, на думку вче-
ного, є конкурентна взаємодія, коли до-
сягнення цілей однієї сторони заважає 
досягненню цілей іншої, виникає супер-
ництво, яке зумовлює використання так-
тики загрози та хитрості; обмеження ко-
мунікації; мінімізацію усвідомлення  по-
дібності  в  цінностях і зменшення чутли-
вості до протилежних інтересів тощо.  

Кооперація, навпаки, є найбільш 
ефективним типом взаємодії. Її відріз-
няє відкритість у комунікації, посилен-
ня сприйнятливості учасників подібніс-
тю і спільністю інтересів, збільшення 
бажання допомагати іншим тощо (Дон-
цов, 1980, с. 123). 

Суперечності призводять до конф-
ліктів тільки тоді, коли вони зачіпають 
соціальний  статус  особи,  матеріальні 
або духовні цінності, престиж, моральну, 
етичну  гідність особистості. Такі супе-
речності не тільки викликають негативну 
оцінку, але й супроводжуються різними 
емоційними афектами – почуттями обра-
зи, гніву, презирства, обурення, страху. 
Емоції нерідко штовхають людину на 

боротьбу,  і  в  цьому  випадку замість 
суперечності виникає протиборство 
(Олексієнко, 2010, с. 121). 

Зазвичай міжособистісний конф-
лікт в інклюзивній освіті виникає на 
основі об’єктивних умов, при цьому 
провідну роль відіграє суб’єктивний 
чинник. Конфлікти типу «учень – учень» 
між першокласниками постійно відбува-
ються як конфлікти лідерства, в основі 
яких – недостатність або відсутність ко-
мунікативної компетентності серед дітей 
ООП і дітей із типовим рівнем розвитку; 
причиною можуть стати недотримання 
поведінкових норм – зневажання, плітки, 
заздрість через протиставлення особис-
тості дитини з ООП колективу, існування 
улюбленців учителів, коли діти з ТРР 
уважають, що вчитель приділяє більше 
уваги дитині з ООП.  

На конфліктність учнів помітно 
впливають їхні індивідуально-психоло-
гічні особливості, зокрема агресивність: 
наявність у класі агресивних учнів під-
вищує ймовірність конфліктів не лише 
за їхньої участі, але й без них. Об’єктом 
агресії часто стає дитина з ООП, а при-
чинами – бажання виділитися серед од-
нолітків; безсердечність і жорстокість, 
прикладом яких є часто позиція й пове-
дінка дорослих щодо людей з ООП; в 
агресивності учнів може бути винна 
сім’я дитини з ООП, у якій культиву-
ється думка щодо особливостей дитини 
й необхідності особливого ставлення до 
неї (і якщо очікування дитини не ви-
правдовуються, наприклад, вона не 
отримує бажаної підвищеної   уваги, то  
виникає конфлікт); агресивність – яви-
ще вікове, пов’язане з надлишком енер-
гії, що є характерним для дітей молод-
шого шкільного віку. Конфлікти між 
учнями у школі виникають, зокрема, і 
через провини, порушення загально-
прийнятих норм поведінки. 

Також зазначимо, що діти з ТРР 
не всі й не завжди доброзичливо став-
ляться до дітей з ООП і готові прийняти 
поруч із собою «особливих» дітей. Діти 
з ОПП часто дивні на вигляд («весь у 
собі») і за поведінкою, і за пізнаваль-

60    Освіта та педагогічна наука № 3 (172), 2019 



ним рівнем відмінні від дітей з ТРР, у 
яких виникає питання: «Чого вони тут 
сидять і для чого?» І для уникнення 
конфліктних ситуацій необхідно пояс-
нити учням з ТРР, що знаходження в 
загальноосвітній школі таких дітей тре-
ба не стільки хворим дітям, скільки їм 
самим. Їм жити в одному суспільстві. 
Ставлення однолітків до дітей з ООП 
безпосередньо залежить від установок 
дорослих щодо дітей з ООП і загально-
го клімату в класі. 

В освіті виділяється тип конфлік-
ту, умовно названий «організаційним», 
або «структурним», він пов’язаний з 
організацією освітнього процесу (роз-
поділом навантаження, розкладом за-
нять, кількістю в класі дітей з ООП). 
Причиною може бути негативне став-
лення  до  спільного  навчання  з  боку 
батьків дітей з ТРР. Батьки побоюють-
ся, що присутність в одному класі ді-
тей, які потребують особливого став-
лення й підтримки, може затримувати 
розвиток їхньої дитини; з приводу зни-
ження вимоги до їхнього класу й орієн-
тації на потреби дітей з ООП на шкоду 
іншим дітям. Однак світовий і вітчизня-
ний досвід показує зворотне, як уже було 
зазначено в статті. Успішність дітей із 
ТРР не знижується, а часто їхні оцінки 
навіть вище, ніж у звичайному класі.  

З іншого боку, батьки дітей з ООП 
схильні до гіперопіки своїх дітей, по-
боюються несправедливого ставлення 
до їхньої дитини з боку однокласників, 
учителів та їхніх батьків, що може ста-
ти причиною появи «напружених» від-
носин таких батьків і створення з будь-
якої адаптаційної ситуації конфлікту. 

Конфлікти дітей – це не просто 
негативні явища в дитячому житті, це 
особливі, значущі ситуації спілкування, 
які виконують функцію соціалізації на 
відповідному етапі формування особис-
тості (Ложкін, 2006, с. 199). Підхід до 
конфлікту як до чинника, що детермі-
нує процес особистісного зростання, 
заснований на теоретичному положенні 
про інтеріоризацію як основний меха-
нізм набуття суб’єктивного внутріш-

нього світу. Будучи формою зовнішньої 
протидії, зіткнення думок, оцінок і спо-
собів поведінки, завдяки рефлексії кон-
флікт може породжувати внутрішні су-
перечності, сумніви, боротьбу мотивів 
як атрибуту «складного» внутрішнього 
світу особистості (Ложкін, 2006, с. 193).  

Отже, участь у конфліктах демон-
струє неминучий момент дорослішан-
ня: через подолання внутрішніх і зов-
нішніх конфліктів відбувається форму-
вання особистості дитини. Ефективність 
подолання конфлікту залежить від пси-
хологічної готовності протистояти йому 
й від уміння управляти своїми емоціями 
у складних ситуаціях. Тобто в дитини 
має бути сформована готовність до 
конструктивного  вирішення  конфлікту. 
А тому вчитель має бути готовий не 
тільки долати труднощі, що виникли, а й 
створювати умови, які б блокували ви-
никнення подібних труднощів, не допу-
скати їх трансформацію в конфлікти, які 
можуть сповільнювати й деформувати 
процес становлення особистості дитини.  

Перше й головне завдання вчите-
ля – не допустити конфліктних ситуа-
цій серед дітей в інклюзивному класі. 
Слід культивувати в них почуття толе-
рантного ставлення до всіх людей, які 
мають   ту   чи   ту   відмінну   ознаку.  

Важливо не лише терпимо стави-
тися до дитини, яка навчається за ін-
клюзією, але й толерантно та приязно 
включати її в усі сфери учнівського 
життя. Це є ознакою високорозвинено-
го суспільства, яке проголошує толера-
нтність основою людських стосунків. 
Коли учні включені колективно в про-
цес допомоги, вони відразу відчувають 
свою  значущість  та  обов’язок. На-
справді дитячі серця швидко відгуку-
ються на допомогу дітям з особливими 
освітніми потребами, важливо лише 
дорослим посіяти ці зерна в душі дітей 
та самим демонструвати позитивний 
приклад. Проте турбота та увага не по-
винні бути надмірними та перерости в 
гіперпіклування. Дитина з ООП не по-
винна відчувати, що вона особлива та 
займає виняткове становище. Добре, коли 

 Освіта та педагогічна наука № 3 (172), 2019     61 



вона почуватиметься природно, такою, як 
усі, та досягне самостійності, наскільки це 
можливо (Назарова, 2010, c. 165). 

Звичайно, у створенні такого то-
лерантного й природного для розвитку 
першокласників середовища треба пе-
редусім ураховувати психологічні осо-
бливості дитини цієї вікової категорії.  

Завдання вчителів і адміністратив-
них працівників школи полягає в запобі-
ганні конфліктів у рамках організації 
освітнього процесу. Для цього слід ро-
зуміти причини й умови їх виникнення, 
а також регулярно проводити оцінку 
стану педагогічної системи загалом. Ви-
рішення конфліктів включає діагностику 
конфлікту, вибір методів і способів його 
розв’язання і безпосередню практичну 
діяльність щодо його усунення. 

Якщо ж попередити конфлікт не 
вдалося, то треба педагогічно грамотно, 
на користь дитини підходити до 
розв’язання проблеми, що сталася, яко-
мога швидше, щоб не переводити кон-
флікт із предметного поля в емоційне, 
бо негативні емоції заважатимуть конс-
труктивному вирішенню проблеми. 
Тож учитель повинен правильно визна-
чити свою позицію в конфлікті. Посту-
пово завдяки копіткій індивідуальній 
роботі на основі особистісно зорієнто-
ваного підходу вже на етапі планування 
своєї роботи, особистій гуманістичній 
позиції до кожної дитини в класі, під-
креслено позитивному ставленні до ди-
тини з ООП учитель власною поведін-
кою може попереджувати появу між-
особистісних конфліктів між учнями в 
колективі. 

Спільне навчання дітей з ООП і 
дітей з ТРР неможливе без толерантно-
го ставлення до особливостей один од-
ного, без готовності до вибудовування 
партнерських і дружніх, а не конкурен-
тних відносин, без природного прийн-
яття один одного. Молодші школярі 
при формуванні своєї позиції й став-
лення до людей і навколишнього світу 
спираються на позицію, яку транслю-
ють дорослі, зокрема батьки й учителі.  

Очевидним є факт, що наразі не-
багато батьків і педагогів готові психо-
логічно прийняти «особливу» дитину, 
допомогти адаптуватися в просторі 
класу, подбати про стосунки з іншими 
дітьми. Це відбувається з різних при-
чин, основні з яких – низький освітній і 
культурний рівень батьків та недостат-
ній рівень підготовки педагогічних 
працівників до ефективного створення 
інклюзивного освітнього середовища, у 
якому не матимуть місце міжособистіс-
ні конфлікти. Необхідно констатувати, 
що більшості вчителів не вистачає тер-
піння і знань про способи профілактики 
й вирішення конфліктів, досвіду запобі-
гання конфліктам і знань психологіч-
них особливостей дітей з ООП, а шко-
лам – спеціально підготовлених фахів-
ців – корекційних педагогів, психоло-
гів, дефектологів та ін. 

Отже, сучасна школа потребує нових 
підходів, технологій і методик, за допомо-
гою яких в освітньому закладі запрова-
диться й ефективно діятиме система 
оцінки індивідуальних особливостей учнів 
і вчителів, що запобігатиме появі кон-
фліктних ситуацій в освітньому процесі. 
Однією з таких сучасних методик може 
стати шкільна медіація, що дозволяє ство-
рювати безпечне середовище в освітній 
установі для дітей і дорослих. Цей метод 
забезпечує дітей почуттям захищеності, 
дозволяє навчити й приймати переконання 
інших людей і робить їх рівноправною 
стороною в пошуку  виходів  із  будь-якого  
конфлікту. Шкільна медіація є методом 
профілактики і встановлення взаємодії, що 
дає можливість навчити дітей і дорослих 
конструктивної поведінки в конфлікті й 
будь-яких конфліктних ситуаціях. Головне 
завдання методу – розвиток умінь вести 
конструктивний діалог і виходити з 
конфліктних ситуацій без «втрат», захища-
ти свої інтереси й приймати іншу людину, 
визнаючи її право на захист власних 
інтересів (Шамликашвили, 2014, с. 16). 

Метод шкільної медіації як сучас-
на комунікативна технологія взаємодії 
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вчителя з учнями й батьками показує 
нові  підходи  та  шляхи  подолання 
складних і конфліктних ситуацій саме в 
інклюзивному просторі школи. Він до-
зволяє ефективно попереджати й вирі-
шувати конфліктні ситуації, створює 
безпечне середовище для всіх учасників 
навчально-виховного процесу від до-
шкільних установ до вищої школи і є 
особливо актуальним на етапі входжен-
ня першокласника в освітній процес. 

В основі методу шкільної медіації 
лежить позитивне спілкування, оскіль-
ки якість спілкування впливає на якість 
освіти. Учитель бере на себе роль посе-
редника (медіатора), який грамотно ре-
гулює процес конфлікту і плавно підво-
дить сторони до його вирішення. Тільки 
виявляючи всебічну поінформованість 
про сучасну школу, компетентність, 
учитель підвищує якість освіти і ство-
рює відповідні умови для розвитку «не-
звичайної» дитини. Використання ме-
тоду шкільної медіації дозволить задо-
вольнити потреби учасників інклюзив-
ної  освіти  в  безпеці, захищеності, ста-
більності, можливості приймати своє рі-
шення й потім самому його впроваджу-
вати. Це можливо завдяки дотриманню 
принципів медіації, які передбачають за-
борону насильницьких дій, образ, пору-
шення конфіденційності і сприяють за-
доволенню потреб людини в захищеності 
(Шамликашвили, 2014, с. 26).  

Метод шкільної медіації показує 
свою ефективність у стійких дитячих 
колективах при формуванні навичок 
конструктивної поведінки в конфлікті, 
уміння у співпраці долати найскладніші 
суперечності, враховувати соціально-
психологічні особливості взаємодії на 
різних рівнях відносин «учень – учень», 
«учень – учитель», «учитель – батьки». 

У ході профілактично-роз’ясню-
вальної роботи діти стають більш терпи-
мими до особливостей поведінки один 
одного, і тоді конфлікти між учнями на 
цьому ґрунті не виникатимуть. Повністю 
виключити всі конфлікти, звичайно, не-
можливо, але знизити їхню кількість за 
допомогою цього методу цілком реально. 

Медіатор у ході зустрічей з учня-
ми створює умови для відновлення зда-
тності дітей розуміти один одного й 
особливо спроможності учня з ТРР ро-
зуміти свого однолітка з ООП. Під час 
таких зустрічей важливо, щоб сторони 
мали можливість звільнитися від нега-
тивних емоцій.  

Однією з важливих особливостей 
проведення медіації та роботи медіаторів 
в інклюзивному просторі є використання 
відновлювального підходу для вибудову-
вання позитивної комунікації між учас-
никами інклюзії, набуття розуміння діть-
ми з ТРР вчинків і поведінки учнів з 
ООП і прийняття їх у своїй спільноті. 

До шкільної медіації за потреби 
можуть бути залучені вузькопрофільні 
фахівці, зокрема дитячі лікарі-неврологи, 
лікарі-психіатри. Зазначені особи беруть 
участь у роботі шкільних служб медіації 
(примирення) як медіатори за умови 
освоєння ними відповідних програм або 
виконують функції експерта з окремих 
питань. Медіація та медіативний підхід є 
соціально значущим інструментом, 
спрямованим на попередження виник-
нення конфліктів, вирішення розбіжнос-
тей, створення безпечного середовища 
для життєдіяльності та соціалізації дітей, 
батьків та педагогічних працівників. 

Отже, концепція інклюзивної 
освіти відображає одну з головних де-
мократичних ідей: усі діти є цінними й 
активними членами суспільства. В ін-
клюзивних класах НУШ взаємодія між 
учнями з ООП та дітьми з ТРР сприяє 
налагодженню між ними дружніх сто-
сунків, завдяки чому діти вчаться при-
родно сприймати й толерантно стави-
тися до людських відмінностей, стають 
більш чуйними, готовими допомогти. 

 У процесі грамотної інклюзії знач-
ну роль відіграє організація системи ефе-
ктивного психолого-педагогічного су-
проводу процесу інклюзивної освіти із 
взаємодією діагностико-консультативно-
го, корекційно-розвивального, лікуваль-
но-профілактичного, соціально-трудово-
го  напрямів  діяльності;  охорона  та 
зміцнення фізичного й нервово-психіч-

 Освіта та педагогічна наука № 3 (172), 2019   63 



ного здоров’я дітей; створення єдиного 
психологічно комфортного освітнього 
середовища для дітей, які мають різні 
освітні можливості, шляхом усунення 
стереотипів у суспільній свідомості 
щодо ставлення до дітей з особливос-
тями в розвитку та подолання негатив-
них особливостей емоційно-особистіс-
ної сфери завдяки залученню «звичай-
них» та «особливих» дітей до успішної 
діяльності на основі створення стійкої 
мотивації до освіти, власної зацікавле-
ності в позитивних навчальних резуль-
татах. Це створить передумови для за-
побігання виникненню міжособистіс-
них конфліктів в освітньому процесі.  

Найефективнішим способом по-
передження й розв’язання конфліктних 
ситуацій  може  стати  медіація  як  про-
диктований гуманістичною педагогі-
кою метод, здатний істотно поліпшити 
клімат у класі, освітньому закладі та 
стати тим безпечним психологічним 
простором, у якому при використанні 
інструментів медіації учасники інклю-
зивної освіти зможуть по-новому ста-
витися до складних життєвих ситуацій. 
При цьому знизиться імпульсивність у 
конфліктних ситуаціях, що допоможе 
дітям, батькам і вчителям вибудувати 
комфортне освітнє середовище в школі 
для всіх учасників інклюзивної освіти. 

Перспективи подальших дослі-
джень убачаємо у вивченні особливостей 
проведення медіації, аналізі основних 
методик та умов їх застосування, а також 
у з’ясуванні психолого-педагогічних ви-
мог до особистості шкільного медіатора. 
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*** 
Алексєєва О. Р., Курліщук І. І. 

Міжособистісні конфлікти першо-
класників в умовах інклюзивної осві-
ти: причини, способи врегулювання 

У роботі розкрито сутність понять 
«інклюзія»,  «інклюзивна освіта»;  ак-
центовано увагу на основних завданнях 
інклюзивної освіти в Україні відповідно 
до ратифікованих міжнародних конвен-
цій та законодавчих документів, покла-
дених в основу такої освіти, яка визна-
на одним із пріоритетних напрямів Но-
вої української школи. 

З’ясовано, що інклюзивна освіта, 
ураховуючи світові тенденції і напрацю-
вання та досвід запровадження в Украї-
ні, цілком здатна за умови ефективної 
організації створити для кожної дитини 
сприятливі умови для самореалізації й 
соціалізації в природному середовищі; 
дитині з особливими потребами та її бать-
кам надати кваліфіковану консультатив-
ну підтримку, підготувати до повноцін-
ного життя в суспільстві, а суспільство – 
до прийняття людини з особливими по-
требами як повноправного члена.  

Визначено основні чинники, які 
впливають на міжособистісні стосунки 
першокласників, і причини виникнення 
конфліктних ситуацій; схарактеризова-
но природу конфліктної поведінки мо-
лодшого школяра в умовах інклюзії. 
Розкрито сутність медіації як основного 
профілактичного й найбільш ефективно-
го сучасного методу психолого-педаго-
гічного супроводу розв’язання міжосо-
бистісних конфліктів першокласників в 
умовах інклюзивної освіти з урахуван-
ням  концептуальних  дитиноцентрич-
них положень Нової української школи, 
які ставлять дитину як індивідуальність 
на чолі освітнього процесу. 

Ключові слова: інклюзія, інклюзивна 
освіта, конфлікт, міжособистісний конф-
лікт, першокласник, шкільна медіація. 

Алексеева О. Р., Курлищук И. И. 
Межличностные конфликты перво-
классников в условиях инклюзивно-
го образования: причины, способы 
урегулирования

В работе раскрыта сущность по-
нятий «инклюзия», «инклюзивное обра-
зование»; акцентировано внимание на 
основных задачах инклюзивного обра-
зования в Украине в соответствии с ра-
тифицированными международными 
конвенциями и законодательными до-
кументами, являющимися основой та-
кого образования, которое признано 
одним из приоритетных направлений 
создания Новой украинской школы.  

Выяснено, что инклюзивное обра-
зование, учитывая мировые тенденции и 
наработки и опыт внедрения в Украине, 
вполне способно при условии эффектив-
ной организации создать для каждого 
ребенка благоприятные условия для са-
мореализации и социализации в естест-
венной среде; ребенку с особыми по-
требностями и его родителям оказать 
квалифицированную консультативную 
поддержку, подготовить к полноценной 
жизни в обществе, а общество – к приня-
тию человека с особыми потребностями 
как полноправного его члена.  
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Определены основные факторы, 
влияющие на межличностные отношения 
первоклассников, и причины возникно-
вения конфликтных ситуаций; охаракте-
ризована природа конфликтного поведе-
ния младшего школьника в условиях 
инклюзии. Раскрыта сущность медиации 
как профилактического и наиболее эф-
фективного современного метода психо-
лого-педагогического сопровождения раз-
решения межличностных конфликтов 
первоклассников в условиях инклюзивно-
го образования с учетом концептуальных 
положений Новой украинской школы, ко-
торые ставят ребенка как индивидуаль-
ность во главу образовательного процесса. 

Ключевые слова: инклюзия, инк-
люзивное образование, конфликт, меж-
личностный конфликт, первоклассник, 
школьная медиация. 

Aleksіeіeva O. R., Kurlishchuk I. I. 
Interpersonal Conflicts of First Grade 
Pupils in the Context of Inclusive Edu-
cation: Causes, Methods of Resolution 

The essence of the concepts ‘inclu-
sion’, ‘inclusive education’ has been re-
vealed in the work; the emphasis has been 
placed on the main tasks of inclusive edu-
cation in Ukraine in accordance with rati-
fied international conventions and legisla-
tive documents that form the basis of such 
education, which is recognized as one of 
the priorities of the New Ukrainian School.  

It has been established that inclusive 
education, with the account of global 
trends, developments and experience of 
implementation in Ukraine, is quite capa-
ble of effective organization to create fa-
vorable conditions for each child for their 
self-actualization and socialization in the 
natural environment; to provide qualified 
counseling support to a child with special 
needs and their parents, to prepare them 
for a full life in society, and for society to 
accept a person with special needs as a 
full-fledged member. 

The article has clarified the main 
factors that affect the interpersonal rela-
tionships of first-graders, and the causes of 
conflict situations; the source of conflict 
behavior of a primary school child in the 
conditions of inclusion has been character-
ized. The essence of mediation as the main 
preventive and most effective modern 
method of psychological and pedagogical 
support for resolving interpersonal con-
flicts of first-graders in inclusive educa-
tion with the account of the conceptual 
child-centered principles of the New 
Ukrainian School has been described. 

Key words: inclusion, inclusive edu-
cation, conflict, an interpersonal conflict, a 
first-grader, school mediation. 
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На  сьогодні  суїцидальна  пове-

дінка учнів підліткового та юнацького 
віку, зокрема обдарованих, на тлі інших 
проблем, які потребують вирішення, не 
розглядається як нагальна проблема. 
Однак дані ВООЗ свідчать про те, що 
серед молоді віком 15 – 29 років само-
губства є другою за значущістю причи-
ною після дорожньо-транспортного 
травматизму (World Health Organization, 
2019). Щодо України, то за кількістю 
самогубств у нашій державі спостеріга-
ється 18,5 випадків на 100 тис. проти 
середнього світового показника – 10,5. 
Показники суїциду в Україні переви-
щують середньосвітові на понад три 
чверті (Воронін, 2019). Відносно ж про-
блеми самогубств серед обдарованих уч-
нів дослідницька база досить обмежена. 
У дослідженнях P. Джоффі і Д. Оффорд 
(Joffe, Offord, 1983), Д. Шаффер (Shaffer, 
1974) виявлено, що більш розумні осо-
бистості частіше схильні до суїциду.  

Вплив тих чи тих характеристик об-
дарованих особистостей на появу в них 
суїцидальних тенденцій вивчали 
С. Блатт (Blatt, 1995), К. Гаст-Брей (Gust-
Brey,1999), Т. Кросс (Cross,1996, 1999), 
С. Лайоє і Б. Шор (Lajoie, Shore, 1981), 
М. Хейс і Р. Слоат (Hayes, Sloat, 1989) та ін.  

Проблема суїцидальної поведінки 
обдарованих учнів, незважаючи на її   
актуальність,   залишається   недостатньо  

 
вивченою, у певному сенсі ла-
тентною й характеризується 
невеликим доробком напрацю-
вань учених, що пов’язано зі 
складнощами організації таких 
досліджень через специфіку 
контингенту, а також наявністю 
в суспільстві проблеми стиг-
мації відносно осіб, що здійс-
нили суїцидальні спроби, яка 
досить часто виявляється у 
формах осуду, посилення кон-
тролю з боку родичів і близь-
ких, недовіри однолітків (Гузь-
ман, Саппа, 2019). У зв’язку з 
цим особи, схильні до суїцидаль-
них тенденцій, залишаються 
наодинці з собою і не в змозі 
просити допомоги (Preventing 
suicide: a global imperative, 2014). 

У статті ми маємо на меті 
визначити основні маркери (про-
яви, реакції, ознаки), що сигна-
лізують про ризик суїциду в 
обдарованих учнів у результаті 
їх дезадаптації та неспроможнос-
ті вирішити кризову ситуацію. 

При визначенні основ-
них маркерів суїцидальної по-
ведінки обдарованих учнів ми 
використовували методи тео-
ретичного узагальнення, сис-
темного аналізу й синтезу.   
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Дослідження базується на теоріях і 
поглядах І. Бовіної (Бовина, 2013), 
К. Гаст-Брей і Т. Кросс (Gust-Brey, Cross, 
1999), О. Гузьман і Г.-М. Саппа (Гузьман, 
Саппа, 2019), Є. Котової (Котова, 2013), 
І. Музиченко (Музиченко, 2017), 
О. Погорілко (Погорілко, 2017) та ін. 

Суїцидальні  думки  так  чи  так  є 
відносно поширеним феноменом і тра-
пляються набагато частіше, ніж суїци-
дальні спроби й завершені суїциди. До-
свід переживання суїцидальних думок 
мають від 15% до 35% молодих людей. 
Проте слід розрізняти суїцидальні дум-
ки пасивного й активного характеру. 
Якщо пасивні суїцидальні думки мають 
недиференційований характер і не по-
в’язані з формуванням суїцидального 
плану («Іноді в мене виникають думки, 
що не варто жити, але я не зроблю цьо-
го ніколи»), то активні суїцидальні ду-
мки пов’язані з активним наміром уби-
ти себе. Дитина обдумує спосіб, час і 
місце суїцидального акту, тобто планує 
своє самогубство. Наявність такого 
плану є однією з найбільш важливих 
ознак, що вказує на велику ймовірність 
скоєння самогубства (Ворсина, Диано-
ва, Чернигова, 2015). 

Незважаючи на прямі повідомлення 
суїцидентів про бажання померти, справ-
жнє прагнення піти з життя їм не прита-
манне. У теоретичних дослідженнях пока-
зано, що кінцева мета акту (смерть) та йо-
го психологічний смисл часто неузгодже-
ні. Виділяють такі смисли суїциду: 

1. Заклик (або «крик про допомо-
гу»): основний зміст – привернення до 
себе уваги оточення. 

2. Протест: активна реакція проти
ситуації, що склалася. 

3. Парасуїцидальна пауза: відмова
або уникнення страждання, необхід-
ність дати собі хоча б коротку перерву 
в ситуації конфлікту. 

4. Самопокарання: прагнення по-
карати себе як винного в ситуації, що 
склалася. 

Реалізація суїцидального наміру за-
лежить від певних притаманних людині 
особистісних характеристик, а саме: 

а) рішучості, показника, що впли-
ває на швидкість прийняття рішення 
про самогубство; 

б) нейротизму, тобто підвищеної 
емоційної сприйнятливості та подраз-
ливості, унаслідок яких розвиваються 
емоційна нестійкість та тривожність – 
такі характеристики можна розглядати 
як показник адаптації до швидкозміню-
ваних або екстремальних ситуацій; 

в) агресивності,  причому  в  суїци-
дальному акті це будуть деструктивні дії, 
спрямовані на себе, тобто аутоагресія; 

г) тривожності, тобто показника 
схильності  до  аутоагресії  залежно  від 
зовнішніх подразників (тривожність – 
властивість людини, яка виявляється по-
стійно або ситуативно й полягає у здат-
ності приходити у стан підвищеного не-
спокою, відчувати страх та тривогу в спе-
цифічних соціальних ситуаціях, пов’яза-
них із випробуваннями) (Байєр, 2010). 

Психологічний компонент суїци-
дальної поведінки становить патерн, що 
складається з таких психологічних ха-
рактеристик: 

– егоцентризм. Суїцид – це вкрай
егоцентричний прояв. Відбувається фік-
сація тільки на своєму болю, і через це 
неспроможність мати «погляд відсторо-
нений», тобто розуміти погляд інших 
людей; 

– аутоагресія. У підлітковому та
юнацькому віці рівень агресії підвищу-
ється. Якщо формується негативне ста-
влення до себе, то агресія спрямовуєть-
ся на самого себе. Тут присутній емо-
ційний компонент: тривога, почуття 
провини, депресія, занижена самооцін-
ка. Підліток або юнак часто не розуміє, 
що з ним відбувається, не може й не 
вміє поділитися своїми відчуттями; 

– песимістична установка. Стосо-
вно майбутнього юнацтво відчуває страх, 
тривогу. На цьому тлі песимістична 
установка як психофізіологічна готов-
ність діяти в кризовій ситуації в підліт-
ковому та юнацькому віці розвивається 
швидше, ніж у дорослого; 

– паранояльність. Ідеться не про
те, що всі суїциденти – параноїки, а про 
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те, що в людини, яка переживає цей 
стан, параноїдальні тенденції виразні: 
третина людей, які здійснили спроби 
суїциду, повторюють їх протягом ро-
ку (Кульчицька, Лисовець, 2019). 

До характеристик обдарованих 
учнів,  пов’язаних  із  ризиком  само-
губства, вчені відносять надзвичайну 
чутливість, перфекціонізм, ізоляцію, 
пов’язану з екстремальною інтроверсі-
єю, надмірну збудливість (психомотор-
ну, почуттєву, інтелектуальну, уявну й 
емоційну). Психомоторна надмірна 
збудливість в обдарованих учнів може 
виявлятися, наприклад, у формі імпуль-
сивних дій під час занять спортом. По-
чуттєва збудливість може бути пов’я-
зана з намаганням отримати все більше 
сенсорного задоволення, сексуальними 
адикціями. Інтелектуальна – з постій-
ним  самоаналізом,  підвищеною  заці-
кавленістю певною діяльністю й нама-
ганням бути кращим у цій діяльності. 
Уявна гіперзбудливість – з фантазіями, 
магічним мисленням, ілюзіями, змішу-
ванням правди й вигадки. Емоційна – з 
переживаннями, пов’язаними зі смер-
тю, депресивними й суїцидальними на-
строями, почуттям неповноцінності 
тощо (Gust-Brey, Cross, 1999). 

Суїцидальна поведінка обдарова-
них учнів є наслідком їхньої соціально-
психологічної дезадаптації в умовах 
мікросоціального конфлікту, деструк-
тивним способом подолання кризи, яку 
 переживає дитина. Певну значущість 
мають ті особливості в індивідуальному 
розвитку людини, що не дають змогу 
виробити адекватні новим умовам фор-
ми поведінки та діяльності. Особливої 
значущості набувають вікові кризи, ко-
ли відбувається різка зміна в соціаль-
ному розвитку, що спричиняє необхід-
ність зміни звичного способу адаптив-
ної поведінки. Для такого стану харак-
терні тривога, депресія, стомлюваність, 
зниження продуктивності діяльності та 
погіршення у відносинах з оточенням. 
Ці особливості є складниками у процесі 
формування суїцидальних думок (Му-
зиченко, 2017). 

За постійної участі обдарованої 
дитини в конкурсах, олімпіадах, конфе-
ренціях, фестивалях настає виснаження. 
Однак обдарований учень відчуває на 
собі завищені очікування й надії дорос-
лих. Він починає переживати, що не 
виправдовує цих сподівань. Йому важ-
ко прийняти себе «звичайним», а доро-
слі замість того, щоб підтримати в цій 
непростій ситуації, не приділяють на-
лежної уваги цьому питанню, втрача-
ють інтерес до дитини. 

Симптоми кризи обдарованості 
виявляються в такому: 

1. Зниження творчої активності:
дитина перестає відтворювати свою ін-
дивідуальність в об’єктах власної твор-
чої діяльності (криза креативності). 

2. Зниження інтелектуальної ак-
тивності, що супроводжується змен-
шенням або зникненням продуктивнос-
ті роботи (криза інтелектуальності). 

3. Зниження або втрата інтересу до
результату своєї роботи (криза мотивації). 

Потрібно врахувати, що всі вказа-
ні прояви кризи обдарованості поси-
люються в підлітковому віці. Підліток 
із характерними ознаками кризи обда-
рованості може замкнутися в собі для 
того, щоб відбулися необхідні внутрі-
шні метаморфози з її подолання. Три-
валість цього періоду залежить від си-
туації, реакцій оточення, перш за все –  
найближчого, а також особистісних 
особливостей обдарованої молодої лю-
дини (Єрмакова, Кучерова, 2018). 

Суїцидальна поведінка підлітків 
пов’язана з тим, що їм не вистачає жит-
тєвого досвіду. Для них характерна під-
вищена вразливість та навіюваність, 
здатність яскраво відчувати й пережи-
вати, схильність до коливань настрою, 
слабкість критики, егоцентрична спря-
мованість, імпульсивність в ухваленні 
рішення. Здебільшого самогубство під-
літків викликається злістю, гнівом, про-
тестом або бажанням покарати себе й 
інших. Утрата довірчого зв’язку з бать-
ками – один із найсильніших стимуля-
торів суїцидального синдрому в підліт-
ків. Думки про самогубство мучать під-



літка тим частіше, чим менше він довіряє 
своїм батькам (Васильєва, Усик, 2018). 

У підлітковому віці для суїциден-
тів характерні такі властивості, як по-
силення афективної сфери, підвищена 
напруженість потреб, низька здатність 
до формування компенсаторних меха-
нізмів, нездатність послабити фрустра-
цію, безкомпромісність тощо. Особи із 
завершеними суїцидами відрізняються 
наявністю почуття провини, низькою 
самооцінкою й агресією, спрямованою 
на себе. Особи, які вчинили тільки 
суїцидальну спробу, частіше харак-
теризуються агресією, спрямованою 
назовні (Герасименко, Ісаков, Пого-
рілко, Скрипніков, 2017). 

І. Бовіна у своїй праці зазначає, 
що ризик суїциду серед обдарованих 
учнів може виникнути на фоні постій-
ного почуття неповноцінності, глузу-
вання з боку однолітків, несподіваної 
невдачі, провини, сорому й образи на 
своїх батьків тощо (Бовина, 2013).  

Як і для будь-якої людини, озна-
ками відчуття повної безнадійності, 
безвихідності, які можуть призвести до 
виникнення чи свідчити про суїцидаль-
ні наміри в обдарованих учнів, є такі 
протилежні реакції (маркери): відсут-
ність апетиту або, навпаки, надмірний 
апетит, занадто педантичне ставлення 
до свого зовнішнього вигляду або не-
охайність; ізоляція навіть від близького 
оточення, роздратування або ж надмір-
ні прояви любові тощо. 

Фізичний стан обдарованих учнів 
у таких випадках може свідчити про 
недосипання чи постійну сонливість, 
скарги на погане самопочуття, постійну 
втомлюваність, занепад сил. 

Словесними висловлюваннями об-
дарованих учнів, які сигналізують про ри-
зик суїциду, а також прохання обдарованої 
дитини про допомогу, можуть бути такі:  

– «Мені взагалі жити не хочеться!»;
– «Ненавиджу цей світ і всіх, хто в

ньому!»; 
– «У мене є тільки один вихід – це

не жити!»; 
– «Більше мене ніхто не побачить»;

– «Мені дуже складно все це пе-
режити! Набридло все!»,  

– «Більше не можу і не хочу жити!»
Також словесними ознаками мо-

жуть бути багато жартів на тему само-
губства, нездорова зацікавленість пи-
таннями смерті під час розмов (Музи-
ченко, 2017). 

Поведінковими маркерами є такі 
реакції,  як  відчай  і  плач,  постійне 
повернення до теми смерті, багаторазо-
ве повторюване прослуховування сум-
ної музики чи пісень на відповідну те-
матику, зниження активності, самоізо-
ляція від сім’ї, відмова від особистих 
речей, їх роздавання, втрата інтересу до 
видів діяльності, якими обдарований 
учень займався раніше, зловживання 
алкоголем і наркотиками, відсутність 
будь-яких планів на майбутнє тощо. 

Ситуаційними маркерами є сімей-
ні негаразди (сварки, розлучення бать-
ків),  комунікативні  труднощі,  зміна 
місця проживання і школи та ін. (Кото-
ва, 2013). Отже, ризик суїциду виникає 
при втраті прийнятного шляху гідного 
існування, але не кожен при порушенні 
зв’язків із суспільством чи невдачах 
скоює самогубство. Не існує єдино пра-
вильної причини, через яку особистість 
вирішила позбавити себе життя. Чин-
ники ризику суїцидальної поведінки 
також можуть бути різними. Однак пе-
ред суїцидальним актом обдарована ди-
тина завжди так чи так дає зрозуміти 
оточенню про свої наміри.  

Про суїцидальний стан обдаровано-
го учня можуть свідчити такі дії у формі 
опосередкованих натяків, наприклад: 

– поява серед однолітків із за-
шморгом на шиї, зробленим із підруч-
них засобів;  

– розміщення власної фотографії в
чорну рамку; 

– примирення з давніми ворогами;
– спроби усамітнитися: закритися

в кімнаті, втекти і сховатися (за наявно-
сті інших ознак, що насторожують); 

– напередодні і в день скоєння са-
могубства можливий спокій (Аксюта, 
2015). 
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Отже, перед скоєнням суїцидаль-
ного акту обдарований учень завжди 
подає сигнали, які ми можемо побачити 
у формі специфічних реакцій, ознак чи 
проявів, не характерних для дитини ра-
ніше. Вони можуть мати такі ознаки й 
характеристики, як наявність в обдаро-
ваного учня певного суїцидального 
плану, нездоровий перфекціонізм, ізо-
ляція, надмірна збудливість, стійке по-
чуття неповноцінності або ж постійно 
змінні і протилежні одна одній реакції 
та ін. Поява маркерів суїцидальної по-
ведінки в обдарованих учнів (вікових, 
соціальних, психологічних, особистіс-
них, словесних, поведінкових, ситуа-
ційних, фізичних тощо) пов’язана з не-
гативним впливом на них тих чи тих 
чинників, небезпека дії яких полягає 
саме в можливості скоєння обдарова-
ним учнем завершеного суїциду, незво-
ротності цього процесу, тобто немож-
ливості повернення до життя. Знання 
маркерів суїцидальної поведінки обда-
рованих учнів дає можливість зменши-
ти ризик суїцидальних спроб і заверше-
них суїцидальних актів шляхом вико-
ристання профілактичних заходів, 
спрямованих на усунення чи пом’як-
шення впливу тих чи тих маркерів на 
стан обдарованого учня.  

Розробка відповідних профілакти-
чних заходів становить перспективу 
подальших розвідок. 
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*** 
Степаненко В. І. Маркери суїци-

дальної поведінки обдарованих учнів
У статті визначено маркери суї-

цидальної поведінки обдарованих учнів 
(вікові, соціальні, психологічні, особис-
тісні, словесні, поведінкові, ситуаційні, 
фізичні), які можуть спостерігатися на 
фоні криз обдарованої дитини (криза 
віку, криза креативності, криза інтелек-
туальності, криза мотивації). Зазначено, 
що суїцидальна поведінка обдарованих 
учнів є наслідком їхньої соціально-
психологічної дезадаптації в умовах 
мікросоціального конфлікту, деструк-
тивним способом подолання кризи, яку 
переживає дитина.  

Акцентовано увагу на тому, що 
перед скоєнням суїцидального акту об-
дарований учень завжди подає сигнали 
у формі специфічних реакцій, ознак чи 
проявів, не характерних для нього ра-
ніше. Охарактеризовано такі ознаки, як 
наявність в обдарованого учня певного 
суїцидального плану, нездоровий пер-
фекціонізм, ізоляція, надмірна збудли-
вість (психомоторна, почуттєва, інтеле-
ктуальна, уявна й емоційна), стійке по-
чуття неповноцінності та інші ознаки, 
що свідчать про ризик суїцидальної по-
ведінки обдарованих учнів. Зазначено, 
що  поява  маркерів  суїцидальної пове-
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дінки в обдарованих учнів пов’язана з 
негативним впливом на них тих чи тих 
чинників, небезпека дії яких полягає 
саме в можливості скоєння обдарова-
ним учнем завершеного суїциду, незво-
ротності цього процесу, неможливості 
повернення до життя.  

Ключові слова: завершений суї-
цид, криза, маркер суїцидальної поведі-
нки, обдарований учень, стигмація, суї-
цидальні думки, суїцидальна спроба. 

Степаненко В. И. Маркеры суи-
цидального поведения одаренных уче-
ников

В статье определены маркеры су-
ицидального поведения одаренных 
учащихся (возрастные, социальные, 
психологические, личностные, словес-
ные, поведенческие, ситуационные, фи-
зические), которые могут наблюдаться 
на фоне кризисов одаренного ребенка 
(кризис возраста, кризис креативности, 
кризис интеллектуальности, кризис мо-
тивации). Отмечено, что суицидальное 
поведение одаренных учащихся являет-
ся последствием их социально-психоло-
гической  дезадаптации в условиях 
микросоциального конфликта, деструк-
тивным способом преодоления кризиса, 
который переживает ребенок.  

Акцентировано внимание на том, 
что перед совершением суицидального 
акта одаренный ученик всегда подает 
сигналы в форме специфических реак-
ций, признаков или проявлений, не ха-
рактерных для него раньше. Охаракте-
ризованы такие признаки, как наличие 
у одаренного ученика определенного 
суицидального плана, нездоровый пер-
фекционизм, изоляция, чрезмерная воз-
будимость (психомоторная, чувствен-
ная, интеллектуальная, мнимая и эмо-
циональная), устойчивое чувство не-
полноценности и другие признаки, сви-
детельствующие о риске суицидального 
поведения одаренных учеников. Отме-
чено, что появление маркеров суици-
дального поведения у одаренных уча-
щихся связано с негативным воздейст-
вием на них тех или иных факторов, 

опасность действия которых заключается 
в возможности совершения одаренным 
учеником завершенного суицида, т.е. не-
возможностью возвращения к жизни. 

Ключевые слова: завершенный суи-
цид, кризис, маркер суицидального пове-
дения, одаренный ученик, стигмация, суи-
цидальные мысли, суицидальная попытка. 

Stepanenko V. I. Markers of Sui-
cidal Behavior of Gifted Students  

The article has identified markers of 
suicidal behavior of gifted students’ (the 
age, social, psychological, personal, verbal, 
behavioral, situational and physical mark-
ers) which can be observed against the 
background of a gifted child’s crises (the 
age crisis, creativity crisis, intelligence cri-
sis and motivation crisis). It has been noted 
that the suicidal behavior of gifted students 
is a consequence of their social and psycho-
logical maladaptation in a microsocial con-
flict, a destructive way to overcome the cri-
sis that a child is experiencing.  

The attention has been drawn to the 
fact that before committing a suicide, a 
gifted student always gives signals in the 
form of specific reactions, indicators or 
manifestations that were not characteristic 
of him before. The research paper provides 
characterization of such indicators as a cer-
tain suicidal plan that a gifted student has, 
abnormal perfectionism, isolation, exces-
sive excitability (psychomotor, sensual, 
intellectual, imaginary and emotional),  a 
stable sense of inferiority and other things 
that indicate the risk of suicidal behavior of 
a gifted students. It has been emphasized 
that the presence of markers of suicidal be-
havior of gifted students is associated with 
the negative impact of certain factors on 
them, which may lead to a completed sui-
cide, i.e. it may result in a lethal ending. 

Key words: a completed suicide, a 
crisis, a gifted student, a marker of suici-
dal behavior, suicidal thoughts, stigma, a 
suicidal attempt. 
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Фізичне виховання традиційно 

розглядають як вид виховання, специ-
фічним змістом якого є навчання рухів, 
виховання фізичних якостей, оволодін-
ня спеціальними фізкультурними знан-
нями й формування свідомої потреби у 
фізкультурних заняттях (Грибан, 2016, 
с. 90). Розвиток такого феномену, як «фі-
зичне виховання», почався давно і йшов 
безперервно, змінюючись періодами під-
несення з більш інтенсивного на менш 
інтенсивний (Вацеба, 2008; Вербицький, 
2008; Іващенко, Безкопильний, 2005, с. 9). 

В Україні фізичне виховання здій-
снюється шляхом проведення обов’яз-
кових занять у закладах освіти відпові-
дно до навчальних програм, затверджу-
ваних у встановленому порядку. Теорія і 
методика фізичного виховання забезпечує 
студентів і фахівців необхідним рівнем 
теоретичних і  методичних знань про раці-
ональні шляхи, методи і прийоми профе-
сійної діяльності вчителя (педагога) фі-
зичної культури, розкриває структуру  і  
зміст  цієї діяльності, успішну реалізацію 
завдань  фізичного виховання. Безпосе-
редньо теорія як система принципів, за-
конів, категорій, понять і концепцій опи-
сує будь-яке відносно однорідне, цілісне 
явище або окремі його елементи, функції 
(Алхасов, 2017, с. 8; Турянська 2018). 

 
Теорія фізичного вихо-

вання в Україні пройшла певний 
шлях становлення та розвитку. 
Кожний історичний період мав 
свої провідні принципи в роз-
витку системи фізичного ви-
ховання, які потребують об’єк-
тивної оцінки та переосмислен-
ня. Теорія фізичного виховання в 
Україні в другій половині ХХ ст. 
формувалася під впливом важли-
вих соціально-економічних та пе-
дагогічних перетворень, що від-
бувалися з кінця ХІХ ст. до сере-
дини 50-х рр. ХХ ст. Зосередимо  
увагу  на  виявленні принципо-
вих змін у суспільстві в цей 
період, які вплинули на розвиток 
теорії фізичного виховання 
України другої половини ХХ ст. 
(Присяжнюк, 2015).  

Джерельна база із зазна-
ченого питання вкрай незначна. 
В історико-педагогічній літера-
турі дослідження нашої пробле-
ми як окремого  феномену пред-
ставлено в невеликій кількості 
робіт. Соціально-економічні та 
педагогічні передумови розвит-
ку, зокрема теорії фізичного ви-
ховання в Україні в другій поло-
вині ХХ ст., знайшли своє відо-
браження  у  фундаментальних  



працях науковців, а саме: у навчально-
методичному виданні «Історія фізичної 
культури та спорту» В. Дятлова (Дят-
лов, 2005), у навчальних посібниках «Іс-
торія фізичної культури» В. Пельме-
нєва (Пельменев, 2000) та «Загальні ос-
нови теорії і методики фізичного вихо-
вання» О. Худолій (Худолій, 2008) та 
ін. Однак вони в повному обсязі не роз-
кривають теми нашого наукового по-
шуку. Тому здійснений аналіз літерату-
ри дає підстави стверджувати, що про-
блема дослідження соціально-економіч-
них та педагогічних передумов розвит-
ку теорії фізичного виховання в Україні в
другій половині ХХ ст. залишається ак-
туальною та недостатньо розробленою. 

Мета статті – розкрити соціаль-
но-економічні та педагогічні  передумо-
ви розвитку теорії фізичного виховання
в Україні в другій половині ХХ ст. 

Методологічну основу досліджен-
ня становлять положення про діалек-
тичний взаємозв’язок і взаємозумов-
леність явищ, необхідність їхнього ана-
лізу в конкретних історичних умовах, 
методологічні принципи історизму, 
цілісності, урахування сукупності фак-
тів. Для реалізації поставленої мети 
використано такі методи: ретроспектив-
ний аналіз і синтез, хронологічний, 
порівняльно-зіставний методи, метод 
теоретичного узагальнення. 

Формування фундаменту фізич-
ного виховання як педагогічного про-
цесу, спрямованого на фізичний розви-
ток, функційне вдосконалення організ-
му, навчання основних життєво важли-
вих рухових навичок, умінь і зв’язаних 
із ними знань для успішної подальшої

професійної діяльності в Україні, у до-
шкільних виховних, середніх загально-
освітніх, професійних навчально-вихов-
них та вищих закладах освіти зумов-
лено важливими соціально-економіч-
ними та педагогічними перетворен-
нями, що відбувалися з кінця ХІХ ст. до 
середини  50-х рр. ХХ ст. Тому зосере-
димо увагу на виявленні принципових
змін у суспільстві в цей період, які 
вплинули на розвиток теорії фізичного

виховання другої половини ХХ ст. 
(Худолій, 2008, с. 18). 

В історичному розвитку теорія і
методика фізичного виховання пройш-
ла кілька етапів, що пов’язуються із со-
ціально-економічними формаціями.  

Як відомо, Україна тривалий час 
входила  до  складу  СРСР, тому були 
обставини, коли соціально-економічні та 
педагогічні передумови розвитку теорії
фізичного виховання в Україні були то-
тожні цим явищам у Радянському Союзі. 

Вагомий внесок у розвиток теорії
фізичного виховання, який вплинув на 
подальше її становлення, зробив Петро 
Францович Лесгафт (1837 – 1909) – біо-
лог, анатом, антрополог, лікар, педагог, 
творець наукової системи фізичного

виховання. На початку ХІХ ст. П. Лес-
гафт застосував теорію впливу фізичних
вправ на організм, залежності форм тіла 
та його органів від функцій. Науковець 
мав своєрідне ставлення до спорту, ви-
ступав проти застосування в процесі фі-
зичного  виховання  будь-яких гімнас-
тичних приладів, був противником вико-
ристання фізичних вправ для рук, оскіль-
ки вважав, що вони призначені для вико-
нання всілякої тонкої роботи. Супереч-
ливе ставлення дослідника до спорту та
специфічні погляди на фізичне вихован-
ня були поштовхом і передумовою пода-
льшого розвитку та вивчення проблеми. 

Наприкінці ХІХ – на початку 
ХХ ст. наука про фізичне виховання 
досягла значних успіхів. Виникли нові, 
більш досконалі системи й методи фі-
зичного виховання. За наслідками до-
сліджень лікарів, педагогів, біологів 
публікуються статті з проблем фізично-
го виховання. Наукові відкриття допо-
могли зрозуміти зміни в організмі лю-
дини, котрі відбуваються під час занять 
спортом,  а  це  дало  можливість  раці-
ональніше добирати  методи  й засоби
фізичного виховання. 

Найбільш значущими наслідками
досліджень у фізичному вихованні бу-
ли: теорія єдності організму людини та 
його зв’язок із навколишнім середови-
щем; залежність форм тіла  та  будови 
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його органів від їхньої функції, з’ясо-
вані фізіологічні закономірності фор-
мування рухових умінь і навичок. Якщо 
в першій половині ХІХ ст. уважали, що 
органи людського тіла можливо розви-
вати автономно, то вже в другій половині 
ХІХ ст. провідне місце посіла теорія єд-
ності організму та зв’язок його діяльності 
з довкіллям (Худолій, 2008, с. 18 – 19). 

Для кінця  ХІХ – початку ХХ ст. 
характерним для фізичного виховання
було формування гімнастичних систем і
поява нових видів спорту. В Україні на 
цей час склалися дві основні форми ор-
ганізації фізичного виховання – держав-
на і громадська. Державні комітети, ко-
місії, ради здійснювали обов’язкові, 
планові заняття фізичною культурою за
затвердженими державними програма-
ми. Ця форма фізичного виховання охо-
плювала дошкільні установи, загально-
освітні школи, вищі навчальні заклади, 
лікувально-профілактичні заклади та ін. 
Своєю чергою, в основу роботи громад-
ських організацій (профспілки, комсомо-
льські організації, добровільні товариства 
туризму й ін.) було покладено власну іні-
ціативу працівників, їхню добровільність. 

Дослідники зазначають, що поча-
ток ХХ ст. на півдні України характе-
ризується розширенням системи фізич-
ного виховання молоді, яка доповню-
ється діяльністю спортивних організа-
цій та товариств щодо популяризації й
поширення спорту серед населення й
особливо дітей та молоді.  

У 1900 – 1917 рр. формуються та-
кі нові напрями позанавчальної роботи, 
як спортивно-масовий рух та екскур-
сійна  робота. У цей період виявляється 
низка тенденцій: надання позанавчаль-
ній роботі з фізичного виховання масо-
вого  характеру;  використання можли-
востей дитячих організацій для її здійс-
нення. Провідними тенденціями стають 
збільшення інтересу до фізичного ви-
ховання і спорту серед усіх прошарків

населення півдня України, посилення 
ролі державної політики як чинника

розвитку спортивних організацій, това-
риств і гуртків, перетворення діяльності 

спортивних організацій та товариств на
самостійний напрям громадського життя
півдня України (Буценко, 2017, с. 15). 

Разом з тим після Жовтневої ре-
волюції 1917 р. в Україні сталися прин-
ципові зміни в дитячому русі: створю-
ються піонерські табори, що реалізують 
завдання фізичного виховання, виника-
ють дитячі спортивні товариства, серед 
піонерів та школярів проводяться масові
змагання з різних видів спорту, спортивні 
свята, спартакіади, походи та ін. (Спіцин, 
2011, с. 179; Уваров, 1986, с. 28). 

Основними завданнями фізичної
культури у 20-ті роки ХХ ст. стали: 
оздоровлення та фізичний розвиток усіх
категорій населення шляхом проведен-
ня занять фізичною культурою та при-
щеплення гігієнічних навичок; надання 
знань (з фізичної культури) різним ка-
тегоріям спеціалістів, особливо лікарям 
та педагогам, з метою їх подальшого 
застосування в роботі з учнями та ши-
рокими верствами населення.  

Основними тенденціями розвитку
фізичного виховання молоді зазначено-
го періоду стає його доступність та ма-
совість, що веде до оздоровчого спря-
мування  фізичної культури.  

Провідними  принципами  в  роз-
витку системи фізичного виховання бу-
ли: усебічний розвиток та фізична ви-
тривалість особистості. Зміни в органі-
зації спортивно-масової роботи з мо-
лоддю та в системі фізичного вихован-
ня загалом мали військове спрямування
(Лук’янченко, 2010, с. 74). 

У 1923 – 1924 навчальному році 
введено загальне обов’язкове викла-
дання фізкультури в школах. Однак ре-
алізація цього процесу тривала дуже
повільно. Аналогічна ситуація була й зі 
шкільним спортом.  

Фізкультурні гуртки були тільки в
школах великих міст. Таке критичне 
становище пояснювалося економічними
труднощами, нестачею гімнастичних 
залів і фахівців. Основною складною 
проблемою  була відсутність  змісту й
методів роботи з фізичної культури (Дят-
лов, 2005, с. 103 – 105). 
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У 1925 році виходить посібник 
Г. Дюперрона «Теорія фізичної культу-
ри», у якому зроблено спробу об’єднати 
наявні різноманітні відомості про фізич-
ну культуру. У цьому посібнику подано 
визначення поняття «фізична культура», 
розглянуто її складові елементи, викла-
дено завдання і зміст теорії фізичної
культури, методики уроку фізичного 
виховання, особливості фізичного вихо-
вання в дитячому, юнацькому і старшо-
му віці. Ця праця стала основою для 
створення навчальної дисципліни у сфе-
рі фізичної культури (Дюперрон, 1925). 

І лише в 1927 році створено про-
граму з фізичної культури, що стало 
основою для всіх наступних програм, у 
ній  було  сформульовано  завдання
фізичного виховання, засоби й методи 
уроку фізкультури, форми організації; 
також вона передбачала проведення в
початковій школі уроків фізичної куль-
тури тричі на тиждень. 

У 1927 – 1928 рр. фізичне вихо-
вання було включено до навчальних
планів педагогічних і медичних вишів. 
У липні 1930 року фізичне виховання 
стало обов’язковим предметом у всіх 
закладах вищої освіти СРСР. Для здійс-
нення роботи в цьому напрямі у вишах

створено кафедри фізичного виховання
і  спорту,  запрошено на  роботу  відпо-
відних фахівців. Згодом, у 1939 році, 
було внесено зміни в шкільні програми
фізичного виховання. Уведено почат-
кову й допризовну військову підготов-
ку школярів, яка включала стройову 
підготовку, стрільбу, правила протипо-
вітряної оборони і протихімічного за-
хисту (Дятлов, 2005, с. 103 – 105). 

30-ті рр. ХХ ст. відзначаються кар-
динальними змінами в системі фізичного
виховання молоді. Фізкультуру було 
введено як обов’язковий предмет до 
розкладів у всіх навчальних закладах
країни, розроблено перші програми цієї 
дисципліни. Загалом зміни в організації 
спортивно-масової роботи з молоддю та 
в системі фізичного виховання продов-
жували мати військове спрямування

(Соколова, 2012, с. 49). 

Період до війн, під час них та між 
ними характеризується спробами на-
близити фізичне виховання до військо-
вих потреб. Особливо цікавим у цьому 
напрямі є міжвоєнний період (1918 –
 1941 рр. ХХ ст.), коли в 1931 році було 
введено рухові тести Всесоюзного фіз-
культурного комплексу «Готовий до 
праці і оборони СРСР» (ГПО). Спеціа-
льно для підлітків комплекс ГПО був
доповнений ступенем «Будь готовий до 
праці і оборони» (БГПО). Ступінь 
БГТО вводився з метою широкого роз-
гортання дитячого самодіяльного фіз-
культурного руху, всебічного фізичного 
розвитку піонерів та школярів, зміц-
нення їхнього організму та прищеплен-
ня їм фізкультурних навичок (Спіцин, 
2011, с. 179; Уваров, 1986, с. 28). 

Розвиток фізичної культури і спо-
рту в післявоєнні роки вимагав певної
уваги. Нормалізація роботи з фізичного 
виховання та розвитку спорту зіткнулася
з великими труднощами. На окупованій 
території було зруйновано значну кіль-
кість спортивних залів у початкових і
середніх школах та в інститутах. Заги-
нули або стали непрацездатними низка
фахівців з фізичного виховання і дип-
ломованих тренерів.  

Держава, незважаючи на трудно-
щі, пов’язані з відновленням народного 
господарства, приділяла постійну увагу 
діяльності фізкультурних організацій. 
Згодом у спортивному русі країни було
ліквідовано наслідки воєнних руйну-
вань.  Кількість  спортсменів,  які  регу-
лярно займаються спортом, збільшила-
ся, з метою підвищення спортивної 
майстерності були засновані посади

державного тренера з видів спорту та
відкрито спортивні школи для молоді
(Пельменев, 2000, с. 122). 

Визначення передумов розвитку

теорії фізичного виховання в Україні в
другій половині ХХ ст. зумовило звер-
нення до проблеми періодизації цього
процесу. Науковці фізичного виховання 
історичний час розвитку знань про

фізичне виховання поділяють на кілька
етапів. Перший етап – накопичення 
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емпіричних знань про вплив спеціально
організованої рухової діяльності на стан
організму людини. Другий етап – 
створення перших методик із фізичного
виховання (охоплює період виникнення 
рабовласницьких держав давньої Греції
та середньовіччя). Третій етап – інтен-
сивне накопичення знань про фізичне
виховання (починається в період епохи 
Відродження і триває до другої половини
ХІХ ст.). Четвертий етап – створення 
теорії й методики фізичного виховання
як самостійної наукової та навчальної
дисципліни (охоплює проміжок часу від 
другої половини ХІХ до початку ХХ ст.). 
П’ятий етап – стрімке накопичення 
інформації, розвиток знань про фізичне 
виховання, починаючи від початку двад-
цятого століття й до сьогодні (Іващенко, 
Безкопильний, 2005, с. 9). 

Отже, система розвитку теорії фі-
зичного виховання  України пройшла

досить складний шлях становлення. Те-
орія фізичного виховання в Україні в
другій половині ХХ ст. формувалася 
під впливом важливих соціально-еконо-
мічних та  педагогічних перетворень, 
які  відбулися з кінця ХІХ ст. до сере-
дини  50-х рр. ХХ ст. Система фізично-
го виховання розвивалася на основі ко-
рінних соціально-економічних та педа-
гогічних перетворень, які були в країні 
під час державного будівництва.  

Передумови створення  системи

теорії  фізичного  виховання в Україні
почали формуватися з другої половини – 
кінця ХІХ ст. Період з початку ХХ ст. і 
до Другої світової війни харктеризується
спробами наблизити фізичне виховання
до військових потреб. Значний вплив на 
досліджуваний процес спричиняв суспі-
льно-педагогічний рух за становлення 
фізичної культури в школі. Як наслідок – 
визначилися основні напрями модерніза-
ції фізичної культури: покращення зміс-
ту, обґрунтування принципів і методів 
навчання. Типовим недоліком розвитку 
фізичного виховання в післявоєнний пе-
ріод була нестача гімнастичних залів і
фахівців, що пояснювалося соціально-
економічними труднощами.  

Незважаючи на післявоєнні труд-
нощі, держава приділяла постійну увагу 
діяльності фізкультурних організацій. У 
спортивному русі країни було ліквідова-
но наслідки воєнних руйнувань, збіль-
шилася кількість спортсменів, що регу-
лярно займаються спортом, було засно-
вано посади державного тренера з видів
спорту та відкрито спортивні школи для
молоді. Зазначені вище соціально-еконо-
мічні та педагогічні передумови сприяли
введенню в 1951 році нових програм із 
фізичного виховання, згідно з якими на 
1 і 2-х курсах вишів були обов’язкові за-
няття з фізичного виховання. 

Перспективи подальших дослід-
жень пов’язані із визначенням соціаль-
но-економічних та педагогічних перед-
умов розвитку теорії фізичного вихо-
вання в Україні в другій половині

ХХ ст. 
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*** 

Кирилюк Ю. А. Соціально-еко-
номічні та педагогічні передумови

розвитку теорії фізичного виховання в
Україні в другій половині ХХ століття

У статті розкрито соціально-
економічні та педагогічні передумови
розвитку теорії фізичного виховання в
Україні в другій половині ХХ ст. Дове-
дено, що теорія фізичного виховання в 
Україні в другій половині ХХ ст. фор-
мувалася під впливом важливих соціа-
льно-економічних та педагогічних пе-
ретворень, які відбувалися з кінця 
ХІХ ст. до середини 1950-х рр.  

Установлено, що система фізич-
ного виховання розвивалася на основі
суттєвих соціально-економічних та пе-
дагогічних перетворень, які були в кра-
їні під час державного будівництва. Пе-
редумови створення системи теорії фі-
зичного виховання в Україні почали
формуватися з другої половини ХІХ ст.  

Виявлено, що безпосередньо період 
до війн, під час них та між ними характе-
ризується спробами наблизити фізичне
виховання до військових потреб: значний 
вплив на досліджуваний процес спричи-
няв суспільно-педагогічний рух за стано-
влення фізичної культури в школі. Як на-
слідок – визначилися основні напрями мо-
дернізації фізичної культури: покращення 
змісту, обґрунтування принципів і методів 
навчання. Схарактеризовано типові недо-
ліки розвитку фізичного виховання в піс-
лявоєнний період, насамперед нестача гім-
настичних залів і фахівців, що пояснюва-
лося соціально-економічними труднощами.  

Ключові слова: фізичне вихован-
ня, теорія фізичного виховання, вчи-
тель, тренер, освіта, заклади освіти. 
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Кирилюк Ю. А. Социально-эко-
номические и педагогические предпо-
сылки развития теории физического
воспитания в Украине во второй по-
ловине ХХ века

В статье раскрыты социально-
экономические и педагогические пред-
посылки развития теории физического
воспитания в Украине во второй поло-
вине ХХ века. Доказано, что теория фи-
зического воспитания в Украине во

второй половине ХХ века формирова-
лась под влиянием важных социально-
экономических и педагогических пре-
образований, которые происходили с 
конца XIX века до середины 1950-х гг.  

Установлено, что система физиче-
ского воспитания развивалась на основе
коренных социально-экономических и 
педагогических преобразований, кото-
рые были в стране во время государст-
венного строительства. Предпосылки 
создания системы теории физического
воспитания в Украине начали форми-
роваться со второй половины XIX века.  

Выявлено, что непосредственно 
период перед войнами, во время них и 
между ними характеризуется попытками
приблизить физическое воспитание к во-
енным нуждам: значительное влияние на 
исследуемый процесс имело обществен-
но-педагогическое движение за станов-
ление физической культуры в школе. Как 
следствие определились основные на-
правления модернизации физической

культуры: улучшение содержания, обос-
нование принципов и методов обучения. 
Охарактеризованы типичные недостатки
развития физического воспитания в по-
слевоенный период, прежде всего недос-
таток гимнастических залов и специали-
стов, что объяснялось социально-эконо-
мическими трудностями.  

Ключевые слова: физическое вос-
питание, теория физического воспита-
ния, учитель, тренер, образование, 
учебные заведения. 

Kyryliuk Y. A. Socioeconomic and 
Pedagogical Prerequisites for the Devel-
opment of the Theory of Physical Edu-
cation in Ukraine in the Second Half of 
the XX Century 

The article describes socioeconomic 
and pedagogical prerequisites for the de-
velopment of the theory of physical educa-
tion in Ukraine in the second half of the 
XX century. It has been proved that the 
theory of physical education in Ukraine in 
the second half of the twentieth century 
was formed under the influence of impor-
tant socioeconomic and pedagogical trans-
formations, which took place from the end 
of the XIX century to the mid 1950’s.  

The research has established that the 
system of physical education developed on 
the basis of radical socioeconomic and 
pedagogical transformations that took 
place in the country during the state-
building. The prerequisites for creating a 
system of the physical education theory in 
Ukraine began to emerge from the second 
half of the late XIX century.  

It has been revealed that the period 
right before wars, during and between 
them is characterized by attempts to ap-
proximate physical education to military 
needs: the social and pedagogical move-
ment for the formation of physical culture 
at school had a significant influence on the 
process under study. Consequently, the 
main directions of modernization of 
physical education were determined: the 
content improvement, and the substantia-
tion of principles and methods of training. 
Typical drawbacks of the development of 
physical education in the post-war period 
have been described. These were the lack of 
gyms and specialists, which was due to the 
social and economic difficulties.  

Key words: physical education, the 
theory of physical education, a teacher, a 
coach, education, educational institutions.  
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