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НАПРЯМ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА. 

ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ 
 

 

 

Антибура Ю.П., 

здобувач вищої освіти третього рівня 

кафедри педагогіки та педагогічної майстерності 

Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ: ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ПИТАННЯ 

 

Шкільна історія – саме той навчальний предмет, що має безпосередній вплив 

на формування світогляду учнів. Під світоглядом розуміємо самовизначення лю-

дини щодо її місця у світі та взаємовідносин з ним [4, с. 569]. В оновленій навча-

льній програмі з історії, що була затверджена в 2017 році, метою історичної осві-

ти визначається формування вільної особистості, яка визнає загальнолюдські та 

національні цінності й керується морально-етичними критеріями та почуттям 

громадянської відповідальності у власній поведінці [3]. Вважаємо це першим 

кроком до кардинального перегляду основних положень навчальних програм, 

методичних рекомендацій та підручників з історії, що давно назріла. В українсь-

кому суспільстві, яке перебуває на переломному етапі власного розвитку, шкіль-

на історична освіта, на думку дослідника К. Баханова, має не усуватися від про-

блем, а вчити учнів їх розв’язувати, не констатувати факти, а вчити шукати їх по-

яснення [1, с. 67]. 

Відповідно до мети навчання історії в школах формується і її зміст. Науково-

методична діяльність визначає принципи та критерії оцінки такого змісту. Згідно 

з Законом України «Про освіту», діяльність в сфері методичного забезпечення 

освіти включає в себе розробку пропозицій про засади освітньої політики, про-

гнозів, інформаційно-аналітичних матеріалів, рекомендацій щодо гуманітарного 

розвитку держави та вдосконалення освітньої сфери [2]. 

Переосмислення науково-методичного забезпечення шкільної історичної 

освіти можливий на основі ґрунтовного аналізу різноманітних джерел, які можна 

об’єднати в чотири основні групи. 

До першої групи джерел належать архівні матеріали, що містяться в обласних 

та центральних архівах України. Особливу цінність має Центральний державний 

архів вищих органів влади та управління, де зберігаються матеріали Міністерства 

освіти і науки України (фонд 166). Ці матеріали дають змогу прослідкувати ґене-

зу означеної галузі з 1990-х років, оцінити становище української освіти на поча-

тковому етапі державотворення. 
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Другу групу джерел складають нормативно-правові акти органів законодав-

чої та виконавчої влади, що опубліковані в офіційних засобах масової інформації, 

таких як «Урядовий кур’єр», «Відомості Верховної Ради України». Тут знаходи-

мо закони України, що стосуються освітянської галузі, постанови, укази та офі-

ційні розпорядження. До цієї ж групи джерел відносимо навчальні програми та 

методичні рекомендації МОН України. 

Великою групою джерел є підручники та посібники для вчителів історії, роз-

робки уроків та позаурочних заходів, календарні планування тощо. Їх вивчення 

дозволить встановити основні тенденції змін та вдосконалення змісту історичної 

освіти. 

До четвертої групи джерел треба віднести періодичні педагогічні видання, 

такі як науково-методичні журнали «Історія в школах України», «Історія та пра-

вознавство», Всеукраїнська газета для вчителів «Історія України» тощо, де вчи-

телі-практики не тільки розповсюджують досвід, але й підіймають актуальні пи-

тання методики викладання історії. 

Таким чином, можемо виокремлюємо чотири основні групи джерел з дослі-

дження питання науково-методичного забезпечення шкільної історичної освіти: 

1. архівні матеріали; 

2. нормативно-правові акти; 

3. спеціалізована друкована продукція; 

4. освітянська періодика. 

Джерельна база є достатньо різноманітною, що уможливлює подальші дослі-

дження в означеній галузі. Аналізуючи та узагальнюючи наявні джерела, можна 

не лише дати розгорнуту характеристику шкільних історичних курсів, підручни-

ків, підходів до викладання історії в школі, але й виявити позитивні та негативні 

сторони змісту шкільної історичної освіти в Україні для визначення проблем та 

шляхів їх подолання. 

 

Список використаних джерел: 

1. Баханов К. Оновлення змісту сучасної шкільної історичної освіти: Моног-

рафія / Костянтин Баханов. – Донецьк: Юго-Восток, 2005. – 326 с. 

2. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] // Відомості Верховної 

Ради. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/ 

laws/show/2145-19. 

3. Історія України. Всесвітня історія 5-9 класи навчальна програма для зага-

льноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / [М. М. Мудрий,  

Р. Я. Пастушенко, О. В. Бурлака та ін.] // Міністерство освіти і науки України. – 

2017. – Режим доступу до ресурсу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-

serednya/navchalni-programi-5-9-klas-2017.html. 
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Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди; голов. ред. В. І. Шинкарук. – Київ: Абрис, 
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НАПРЯМИ ОСВІТНЬО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ГРИГОРІЯ ВАЩЕНКА 

 

Актуальність проблеми духовного виховання молодого покоління пов’язана з 

тим, що в сучасному світі людина живе і розвивається, оточена безліччю різно-

манітних джерел сильного впливу на неї як позитивного, так і негативного харак-

теру (не в першу чергу засоби масової комунікації та інформації, неорганізовані 

події навколишнього середовища), які щодня обрушуються на незміцнілий інте-

лект і почуття молодої людини. І найбільша небезпека, яка чатує наше суспільст-

во сьогодні, – не в розвалі економіки, не у зміні політичної системи, а в руйну-

ванні особистості. Нині матеріальні цінності домінують над духовними, тому у 

молоді спотворені уявлення про доброту, милосердя, великодушність, справед-

ливість, громадянськість і патріотизм. 

Деякі важливі проблеми, які прямо чи посередньо відносяться до теми нашо-

го дослідження, містяться в працях Г. Бугайцсвої, А. Бойко, О. Гентош, 

А. Погрібного, М. Рудакевич, Б. Павліва, О. Вишневського. П. Кононенка. 

О. Коваля у яких наведено значну кількість унікального фактологічного ма-

теріалу з життя, науково-педагогічної та духовної діяльності професора Григорія 

Ващенка. 

Метою життя Григорія Григоровича Ващенка було утвердження національ-

ної ідеї у виховній системі України. Він змалював яскравий образ виховного іде-

алу, окреслив шляхи та мету виховання підростаючого покоління. Його творче 

життя складалося з трьох взаємопов’язаних частин: педагогічної, громадсько-

просвітницької та літературної. 

Г. Ващенко був грамотним учителем та викладачем. Він учителював на 

Полтавщині, Поділлі, в Грузії; викладав на різноманітних курсах підвищення 

кваліфікації для народних учителів в Україні, курсах українознавства, курсах під-

готовки вчителів рідномовного шкільництва, у Полтавському українському уні-

верситеті; працював директором школи у с. Біликах Полтавської губернії; здійс-

нював педагогічну діяльність в Українському Вільному Університеті та Бого-

словській академії в діаспорі [5, с. 6]. 

Проаналізувавши події науки і освіти в Україні й за кордоном, Г. Ващенко 

висвітлив свої погляди на проблеми національного навчання й виховання 

українців. 

Погляди Г. Ващенка, що стосуються побудови освітньої системи, найповніше 

викладені у його відомій праці з багатозначною назвою «Проект системи освіти в 

самостійній Україні» та «Загальних методах навчання» [1, с. 6]. 

Новітню систему української освіти, на відміну від більшовицької, слід буду-

вати з орієнтацією на особистість дитини, враховувати закони природовідповід-

ності і не намагатися пристосовувати дитину до заданих схем і догм, але навпаки 
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– наближувати систему (структуру, зміст, управління тощо) до її потреб і можли-

востей. 

Виходячи з цього, Г. Ващенко будує українську національну систему освіти, 

головними елементами якої є такі: її ідеалістичне світосприймання, яке відкидає 

більшовизм з його матеріалізмом і атеїзмом; християнська мораль як основа ро-

дини і здорового суспільства; високий рівень педагогічних наук, що мають у ми-

нулому світлі сторінки письменництва княжої доби, «Повчання дітям» Володи-

мира Мономаха, філософські вчення Григорія Сковороди, учнів Могилянської 

академії, твори геніального педагога К. Ушинського та ін.; організація педагогіч-

них досліджень і розбудова педагогічних станцій і лабораторій; видання педаго-

гічних творів, шкільних підручників, літератури для молоді різного віку має бути 

на найвищому мистецькому і технічному рівні [10, с. 178]. 

Професор Г. Г. Ващенко до системи національного виховання включав ро-

динне (сімейне) виховання як органічну її підсистему здебільшого з позиції етно-

педагогіки і етнопсихології, хоча таких термінів не вживав. 

Г. Ващенко пропонує прийняти таку структуру для системи освіти у вільній 

Україні: 

 Переддошкільне і дошкільне виховання: материнський догляд або ясла  

(до трьох років), дитячий садок (від трьох до шести років). 

 Початкова школа (від шести до 14 років). 

 Середня школа: класична гімназія, реальна школа, середні технічні школи, 

учительська семінарія, середня агрономічна школа, середня медична школа  

(від 14 до 18 років). 

 Висока школа: університет, високі технічні школи, педагогічний інститут, 

академія мистецтв, консерваторія, військова академія (від 18 до 22-23 років). 

 Позашкільна освіта. 

 Науково-дослідні установи: академія наук, академія педагогічних наук  

[8, с. 2]. 

Письменник окреслив сучасні йому завдання освіти й виховання української 

молоді і завдання, що стоять перед українським народом. Вони суголосні з нині-

шніми. Виховання молоді, вважає вчений, має здійснюватись, в пошані до кра-

щих національних традицій, враховуючи завдання сучасності [13, с. 36]. 

Ще одним із напрямів педагогічної праці Г. Ващенка є обґрунтування засад 

української педагогіки і створення власної виховної системи. 

Г. Г. Ващенко пише, – природний шлях розвитку людства, що може привести 

його до світлого майбутнього, полягає в тому, що кожна нація живе самостійним 

державним і культурним життям, вільно розвиваючи й виявляючи свої творчі 

здібності й прагнучи до мирного співробітництва з іншими народами світу. Па 

таких засадах має бути побудована й виховна система кожного народу, зокрема 

система народу українського. Він має свої національні фізичні й психічні особли-

вості, своє призначення, а тому на засадах християнства і загальноєвропейської 

культури повинен творити свій національний український виховний ідеал  

[12, с. 123]. 
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Педагог обґрунтовує необхідність спеціальної виховної системи, що забезпе-

чила б гармонійне виховання української молоді.  

Перше – це формування національного світогляду як узагальненої системи 

поглядів на світ і своє місце в ньому [11, с. 1], розуміння смислу життя як служба 

Богові й Батьківщині, що, як вважає педагог, вимагає в першу чергу високих ін-

телектуальних властивостей (спостережливість, пам’ять, творча уява, логічне ми-

слення). Він доводить, що світогляд мусить бути не матеріалістично-атеїстичним, 

а ідеалістично– християнським, тому що «відносини між людьми мусять бути 

засновані не на класовій боротьбі, а на християнській любові». Все це закликає 

нас до професійних роздумів. Він звертає увагу в зв’язку з цим на розвиток двох 

основних, на його думку, здібностей – фантазії і логічного мислення, при цьому 

підкреслює, що без фантазії неможлива творча робота в жодній галузі культури. 

Друге завдання Г. Г. Ващенко вбачає у морально-релігійному вихованні. Він 

доводить, що тривка мораль може бути побудована лише на релігійних засадах. 

Коли мораль будується на засадах користі, то вона обертається в мораль егоїзму. 

«Лише віра в Бога і безсмертя душі, – вважає педагог, – можуть бути основою 

високої моралі, що не знає компромісів і має абсолютних характер»  [12, с. 2]. 

З моральним вихованням Г. Г. Ващенко міцно пов’язує виховання волі та ха-

рактеру. Він доводить, що найважливішою рисою вольової людини є принципо-

вість і здатність ставити і досягти певної мети [6, с. 69]. 

Третім завданням школи він вважає естетичне виховання. Адже «українці з 

давніх-давен виявляють великі природні естетичні здібності..., треба до найвищої 

міри розвивати те, що дала нам природа». Видатний педагог дає слушні методи-

чні поради щодо завдань і змісту естетичного виховання, естетики побуту, худо-

жнього виховання, прищеплення любові до природи і її красот, що, на його дум-

ку, є «джерелом найчистіших наших радостей», формування естетичних смаків, 

розвитку творчих мистецьких здібностей дітей. Він звертає увагу на те, що серед 

українських дітей багато талантів, і потрібно створити умови, щоб вони не заги-

нули, поряд із цим, розвивати мистецькі здібності й у необдарованих дітей. 

Важливим четвертим завданням школи педагог визначає фізичне виховання. 

Г. Г. Ващенко підкреслює, що його «не можна розглядати без зв’язку з вихован-

ням інтелектуальним і моральним». «Основне у людині її дух», – пише педагог. 

Отже, дітей треба виховувати так, щоб тіло у них було спритним і міцним знаря-

ддям духу. Незалежно від інших, він приходить до висновку, що педагогічний 

процес єдиний, відповідає єдності психіки людини, і всі напрями виховання ор-

ганічно поєднані між собою і мають національні особливості, що є однією із пе-

редумов гармонійності [10, с. 444]. 

Особливо проф. Г. Г. Ващенко підкреслював значення виховання у молоді 

чемності й пристойності в особистій поведінці й у ставленні до інших У відпові-

дності до традицій, яких суворо дотримувалися і розвивала козача верства селян-

ства, вія нагадує правила привітання, пошани до старших, невживання брудної 

лайки тощо. Нещирість він сприймав як відсутність справжньої поваги до людсь-

кої гідності, не тільки чужої, а й своєї [8, с. 205]. 

Педагог доводить, що в основі чемності й пристойності має лежати «христи-

янське ставлення до людини: щира пошана до неї, як до образа і подоби Божої, 
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незалежно від того, який її матеріальний і соціальний стан» Г. Г. Ващенко вва-

жав, що гуманістичне виховання української молоді має бути пройняте христи-

янським духом. Бо гуманізація – це результат власної діяльності людини і її сві-

тобачення за умови, якщо вона має в серці Бога. Г. Г. Ващенко закликає до доб-

розичливості та уважності, бо саме така «поведінка є виявом добрих християнсь-

ких почувань, сприяє добрим відносинам між людьми, робить джерелом спілку-

вання чистої радості». Що є умовою дружньої співпраці людей для загального 

добра. Педагог вважає це нескладним, бо в українського народу воно закладено 

природою [10, с. 445]. 

Таким чином, Г. Г. Ващенко не тільки вдумливо обґрунтував свої погляди на 

виховання, а й пропагував передові ідеї вітчизняних педагогів, виявляючи своє 

позитивне ставлення до них [10, с. 446]. Це було основою його педагогічної дія-

льності. Він укладач книги національного спрямування «Виховний ідеал», автор 

цінних методичних рекомендацій, що стосуються навчання і виховання українсь-

кої молоді в діаспорі. 

Слід зазначити, що громадсько-просвітницька діяльність Г. Ващенка була не 

менш важливою, ніж науково-педагогічна. Педагог бере активну участь у Друго-

му Загальноукраїнському педагогічному з’їзді у Києві (10–12 серпня 1917 року), 

стає керівником кафедри педагогіки Полтавського Інституту Народної Освіти, 

членом у Спілці Української Молоді та союзі «Українська культура», управляє 

Богословською академією у Мюнхені на посаді ректора. Г. Г. Ващенко займаєть-

ся і журналістською роботою. Був редактором і автором друкованого органу в 

окупації України «Голос Полтавщини», автором українських періодичних педа-

гогічних видань в Україні та діаспорі («Шлях освіти», «Дитяче містечко», «Виз-

вольний шлях», видавництво Спілки Української Молоді, «Наше слово»), пос-

тійним дописувачем СУМівських журналів («Авангард», «Крилаті», «На варті»). 

Літературна творчість педагога включає: цикл художніх п’єс та оповідань, 

збірки творів на соціально-психологічну тематику, низку публіцистичних та кри-

тичних статей. У діаспорі Г. Ващенко проявив себе не лише як педагог і актив-

ний громадський діяч, а і як публіцист, літературний критик. У його статтях для 

молоді віддзеркалені християнські, моральні та національно-патріотичні переко-

нання педагога. 

Григорій Ващенко – один із маловідомих у сучасній Україні вітчизняних 

учених, котрий у своїх педагогічних і психологічних працях розкрив значення і 

зміст системи виховання для народу. Його по праву можна назвати педагогом-

державником, оскільки, вболіваючи за справу виховання української молоді, 

учений опрацював національний виховний ідеал на рівні розгорнутої педагогіч-

ної системи. У численних працях Г. Ващенко обґрунтував концепцію, програму, 

методологію і методику виховання, озброїв нас підходами, як саме належить фо-

рмувати нормального громадянина нормальної держави [4, с. 32]. 
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БІЛЯ ДЖЕРЕЛ ТЕОРІЇ ДИТЯЧОЇ ГРИ: 

ПЕДАГОГІЧНА СПАДЩИНА ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПЕДАГОГІВ-ФУНДАТОРІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ.  

 

Байдужість суспільства до дитячої гри й нерозуміння її важливості для здо-

ров’я та розвитку дітей призводять до трансформації ігрової діяльності. Редукція 

культурних традицій, маркетизація та комерціалізація дитинства, інформатизація 

суспільства, доступність продукції медіаосвіти, засобів інформаційної комуніка-

ції призводять до того, що гра як активна діяльність дитини поступово зникає з 

життя дітей. Тому в розвинених країнах світу на початку ХХІ ст. активізується 

рух у напрямі підтримки дитячої гри.  

Виникненню цього руху передувала тривала історія. У витоків цього руху 

були вітчизняні педагоги-фундатори.  

Уперше в педагогічній вітчизняній думці педагоги Іван Сікорський  

(1842–1919) та Софія Русова (1856–1940) розглядають гру як особливий феномен 

життя дитини, який потребує наукового вивчення й обґрунтування. Їхні вчення 

не будувалися на порожньому місці, бо зарубіжними педагогами, філософами та 

психологами вже було здійснено спроби пояснити виникнення дитячої гри та її 

роль у житті людини. Зупинимося на деяких поширених у свій час теоріях, що 

пояснюють суть дитячої гри. 

Фрідріх Фребель (1782–1852) уперше в історії будує цілісну, методично об-

ґрунтовану систему дошкільного виховання, виокремлюючи в ній основні види 

діяльності дитини, які впливають на формування її особистості, – гру, навчання 

та працю. Для дитячих ігор педагог рекомендував обирати прості у використанні 

іграшки, які складаються з елементів, що здатні створювати найрізноманітніші 

форми. Ці іграшки він назвав «дарами». Англійський філософ Герберт Спенсер 
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(1820–1903) розробляє теорію зайвої енергії людини, побудовану на біологічних 

спостереженнях і фізіологічному поясненні [1]. Американський психолог Стенлі 

Холл (1846–1924) є автором теорії атавізму, побудованої на біогенетичній осно-

ві. Згідно з цією теорією, у своєму розвитку кожна людина протягом свого ди-

тинства повторює етапи розвитку людської цивілізації, але в дуже прискореному 

темпі [1]. Німецький педагог Карл Грос (1861–1946) створює теорію інстинкту, 

яка ґрунтується на біологічних засадах. Відповідно до теорії гра є підготовчою 

школою до життя. У процесі гри дитина вдосконалює ті успадковані індивідуа-

льні нахили й здібності, які надалі знадобляться їй у житті [4]. Німецькі вчені 

Хейман Штейнталь (1823–1899) і Мориц Лацарус (1824–1903) є авторами теорії 

відпочинку, яка полягає в тому, що дитина грається для того, щоб відпочивати від 

діяльності, яка її втомила [1]. Марія Монтессорі (1870–1952) також вплинула на 

розвиток вітчизняних концепцій дитячої гри. Дидактичний матеріал і запропоно-

вані нею ігри спрямовані на сенсорний розвиток, формування математичних, мо-

вленнєвих здібностей дитини, навчання письма й читання. Але насамперед її ди-

дактичний матеріал сприяє розвитку образного мислення в дитини, що дуже ва-

жливо для ігрової діяльності.  

Вітчизняні фундатори теорії дитячої гри Іван Сікорський і Софія Русова впе-

рше пояснювали значення гри для розвитку психічних якостей дитини, її внутрі-

шнього світу, соціалізації. Стисло зупинимося на провідних положеннях науко-

вих досліджень цих науковців.  

Іван Олексійович Сікорський (1842–1919) набув популярності як відомий лі-

кар-практик, активний громадський діяч, прогресивний педагог. Іван Сікорський 

багато уваги приділяв дошкільному вихованню, наголошуючи на важливості ви-

вчення перших років дитинства. Його монографія «Виховання у віці першого ди-

тинства» (1884!!!) (періодом «першого дитинства» І. Сікорський вважав вік від 

народження до 7 років) було першим у вітчизняній науці того часу систематизо-

ваним дослідженням особливостей розвитку дитини в віці до 7 років. На думку 

науковця і педагога, накопичення об’єктивних даних про особливості дитячого 

організму сприяє визначенню потенційних можливостей виховання, методів ке-

рівництва формуванням особистості й розкриттям індивідуальності дитини. За 

нашими даними, саме він одним із перших у вітчизняній педагогіці проаналізу-

вав сутність дитячих ігор, створив їхню класифікацію, виходячи зі значення ігор 

для психічного розвитку дитини.  

І. Сікорський розглядає гру дитину, перш за все, як розумову працю, завдяки 

якій відбувається накопичення знань про оточуючий світ, а головне, відбувається 

самопізнання дитиною своїх можливостей. Науковець зазначав: «Легко також 

переконатися в тому, що складність і різноманітність ігор та інтерес, який вияв-

ляють до них діти, збільшуються по мірі інтелектуального розвитку дитини; па-

ралельно з цим в організації ігор все більш і більш проявляються фантазії та тво-

рчість дитини. Загалом можна сказати, що ігри задовольняють якийсь невблаган-

ний внутрішній запит, який спонукає дитину до невсипущої діяльності» [4].  

Софія Русова (1856–1940) вперше в історії створює національну концепцію 

дошкільного виховання, що характеризується гуманістичним і демократичним 

ставленням до дитини. У центрі її концепції знаходиться дитяча гра, побудована 
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на ідеях етнопедагогіки та рідномовного оточення. До української народної гри 

педагог звернулася, проаналізувавши дитячі ігри і ставлення до них у Німеччині. 

Софія Русова зазначала: «Гра живе у цілому світі, на ній відбивається расовий і 

національний впливи. Ніколи людина не виявляє себе так безпосередньо, як у грі. 

Гра є покажчиком характеру й темпераменту народу й дитини. У грі дитина не 

може вдавати щось штучне, бо вона в ній живе цілком природно, безпосередньо 

відбиває лише ті почуття, якими вона ж у той момент живе» [3, с. 94]. С. Русова 

запропонувала вихователям у роботі з дітьми використовувати саме народні ігри, 

тому що вони захоплюють дітей, бо є доступними і зрозумілими за змістом. На 

думку С. Русової, умовою успішного виховання й навчання є максимальне на-

ближення до гри, що сприятиме зацікавленню та захопленню дітей. «Найперше 

виховання дитині можна дати грою, а найпершу науку треба зробити дитині та-

кою ж цікавою, як гра», – зазначала вона [2, с. 8]. Педагог розуміла дитячу гру як: 

вільну діяльність, яка найкраще задовольняє вимогу дитинства щодо активності й 

різноманітних рухів, є привабливим, «активно-мрійним процесом», що надає ди-

тині задоволення; діяльність, що стимулює в дитини самостійну, творчу думку. 

С. Русова зазначала, що дитина, яка захоплена грою впродовж тривалого часу, 

може не відчувати втоми й активно діяти, творчо використовуючи весь свій на-

бутий досвід. 

Педагогічні погляди С. Русової на гру як довільну діяльність дітей містять 

особливе трактування гри як методу навчання. Його ефективність розглядалася з 

позиції подання знань під час навчання арифметики, грамоти [2, с. 81]. С. Русова 

вважала за необхідне дбати про те, щоб гра викликала в дитини працю «різних 

інтелектуальних сил». Велике значення науковець приділяла рухливим іграм, по-

годжуючись із точкою зору М. Монтессорі стосовно того, що діти впродовж дня 

повинні мати можливість «лазити, перекидатися, підвішуватись на руках і лежати 

долі» [2, с. 79].  

Ігри-драматизації С. Русова вважала засобом набуття дітьми інтелектуально-

го досвіду, формування здатності до художнього самовиявлення, соціалізації. 

Особливого значення вона надавала драматизаціям, що створювалися на основі 

усної народної творчості та національних звичаїв. Ігри-драматизації С. Русова 

розглядала як засіб художнього та мовленнєвого розвитку дітей, вивчення історії, 

географії й мов інших народів. І тому вона вважала, що дітей необхідно знайоми-

ти з національними надбаннями народу, його історією та географією.  

Педагог зазначала, що кожна дитина здатна до художньої творчості, кожна 

дитина може перевтілюватися в різні образи. Тому важливо, на її думку, уміти 

педагогам правильно добирати репертуар, який би відповідав розвиткові дітей, 

їхнім інтересам, уподобанням і враховував би виховні завдання.  

С. Русова наголошувала, що гра не повинна бути штучною або примусовою; 

вона має активізувати творчі сили дитини, виявляти щирий настрій, почуття й 

захоплення дитини [2, с. 115-116].  

Отже, процес становлення вітчизняної дошкільної педагогіки характеризу-

ється тим, що поряд із широким використанням педагогічних ідей зарубіжних 

педагогічних теорій розбудовується вітчизняна методика дитячих ігор. У кінці 

ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні переважала думка, що методика дитячих ігор, 
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як і всього дошкільного виховання, повинна ґрунтуватися на національних тра-

диціях, оскільки більш близька дитині. Інша виховна концепція, що істотно 

вплинула на розвиток дитячої гри в досліджуваний період, – це концепція вільно-

го виховання. Суть вільного виховання полягала в тому, що дитині треба надава-

ти можливість гратися практично без втручання дорослих.  
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ДО ПРОБЛЕМИ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ 

В ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУЦІ І ПРАКТИЦІ 20-30 РР. ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Особлива увага до проблем статевого виховання в Україні сьогодні зумовле-

на кількома причинами, серед яких найважливішими є: прискорений розвиток 

дітей (акселерація); незадовільний рівень обізнаності неповнолітніх із питань 

статевої сфери, низька якість та сумнівні шляхи отримання такої інформації  

(однолітки, вулиця, засоби масової інформації, тощо); поширення серед підлітків 

практики «вільного кохання»; нівелювання моральних цінностей більшістю не-

повнолітніх та ін. Пошук оптимальних шляхів її розв’язання зумовлює необхід-

ність звернення до вітчизняного історико-педагогічного досвіду щодо теорії і 

практики статевого виховання школярів. 

Важливим напрямом роботи, що визначає орієнтири на подальше вивчення 

нових аспектів входження дитини у світ людських стосунків, є статеве вихован-

ня. Актуалізація поглядів визначних гуманістів минулого щодо статі, статевого 

виховання, взаємин між чоловіками і жінками виявляє, що ця проблема, будучи 

периферійною в контексті головних питань буття людини, все ж таки наявна у 

працях багатьох видатних зарубіжних і вітчизняних мислителів, педагогів.  

Першими, хто актуалізував проблему статі, були грецькі філософи Платон та 

Аристотель. У філософському діалозі «Держава» Платон зазначав, що здатність 
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жінок до репродукції не має визначати відмінність у їх соціальних ролях: тобто 

адміністратора слід призначати незалежно від того, жінки вони чи чоловіки  

[5, с. 108]. У праці «Політика» Арістотель розвинув і сформулював патріархальну 

теорію, визначаючи головною рисою жінок нездатність керувати, тобто природ-

ну підпорядкованість: «так і чоловік відносно жінки: перший за своєю природою 

вищий, друга – нижча, і ось перший править, а друга – підпорядкована. Цей же 

принцип з необхідністю має діяти і в усьому людстві» [1, с. 383].  

Видатний чеський педагог Ян Амос Коменський у «Великій дидактиці» про-

пагував ідею шкільного навчання дітей обох статей. «Не можна привести ніяких 

достаніх підстав, – зазначав він, – чому б і слабку стать (щоб сказати дещо окре-

мо про неї) потрібно було б зовсім усунути від наукових занять (чи викладаються 

вони латинською мовою, чи рідною). Жінки теж Образ Божий. Однаково причет-

ні вони благодаті і царству майбутнього віку. Однаково вони обдаровані (часто 

більше нашої статі) швидким і сприймаючим мудрість розумом. Однаково їм ві-

дкритий доступ до самих високих понять, бо часто Самим Богом вони закликали-

ся до управління народами, до того, щоб давати рятівні поради царям і князя, до 

вивчення медицини, до інших справ, корисних для людського роду… Так чому ж 

допускати їх до вивчення азбуки і усувати потім від читання книг? Чи боїмося ми 

їхньої легковажності? Але чим більше ми будемо займати їх розум, тим менше 

знайде собі місця в них легковажність, яка звичайно народжується від пустоти 

розуму» [3, с. 28].  

Прогресивним було твердження Ж.-Ж.Руссо про те, що і чоловік, і жінка ма-

ють право на вільний вибір супутника життя, право на кохання. Так у «Новій 

Елоїзі» він показав, як Юлія бореться з батьками, з громадською думкою за своє 

право кохати бідного вчителя, як вона по-новому виховує своїх дітей на принци-

пах вільного виховання [3].  

Відомий український педагог К.Ушинський наполягав на необхідності рівно-

сті прав для представників різної статі як у суспільному житті, так і в освіті та 

вихованні. Він наполягав, що жінка має претендувати на таку освіту й виховання, 

як і чоловік, тому що «чоловік і жінка – особи рівноправні, однаково самостійні й 

однаково відповідальні» [8].  

На початку ХХ століття проблеми статевого виховання, доцільності статевої 

освіти дітей набули в Російській імперії особливої актуальності. Поштовхом до 

цього, на думку О.Петренко, послужила стаття «Половой вопрос в жизни ребен-

ка» педагога В. Половцової (1903) [4]. Переконуючи в необхідності статевої про-

світи, автор доводила, що інтерес до статевих питань є природним і закономір-

ним, і це повинні враховувати педагоги й батьки, від реакції котрих й залежатиме 

ставлення дитини до статевих питань. Вона зауважувала, що діти «вимагають 

відповіді на питання, які зароджуються спонтанно, до яких вони готові віднести-

ся так само щиро й просто, як до будь-якого іншого явища навколишньої приро-

ди. А тим часом, із боку батьків зненацька зустрічають зніяковілість й явні виве-

рти, або грубу нахабну неправду, або сувору заборону торкатись цих питань» 

[там само, с. 73]. 

У 20–30-х роках на необхідність статевої просвіти, статевого виховання вка-

зували П. Блонський, Л. Виготський, К. Веселовська, А. Лобус, М. Лядов, 
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А. Пінкевич та ін. У цей період визначились основні шляхи позакласної і позаш-

кільної виховної роботи зі статевого виховання та з формування моральних взає-

мин між учнями різної статі: організація диспутів на різноманітну тематику, спі-

льна праця, громадська діяльність, активізація самоуправління, шефство старших 

учнів над молодшими, зустрічі з лікарями та іншими фахівцями.  

Після розгрому педології у 1936 р. радянська педагогіка ігнорувала проблему 

статевого виховання та підготовки учнів до сімейного життя. Якщо в окремих 

школах і ставилась ця проблема, то вирішувалась вона головним чином у процесі 

викладання загальноосвітніх дисциплін або проведення епізодичних позаурочних 

заходів, присвячених здебільшого моральним аспектам міжстатевих стосунків, 

кохання, шлюбу та сім’ї. 

У науково-педагогічній літературі 60-х років ХХ ст. статеве виховання ро-

зглядається як один із засобів статевого розвитку молоді з моральної, фізичної 

й естетичної точок зору. Крім того, саме в цей період активно впроваджувала-

ся соціально-педагогічна концепція, згідно з якою статеве виховання здійсню-

валось не шляхом акцентування уваги на сексуальних моментах, а створенням 

здорового морального і побутового середовища, в якому відповідне місце по-

сідають фізичне, естетичне, моральне виховання, спеціальні бесіди зі статевої 

просвіти, вплив зразків художніх творів, живий досвід дружби і товариськості 

в колективі [4]. 

Подальший розвиток статевого виховання тісно пов’язаний із іменем 

В. Сухомлинського. Уперше у вітчизняній педагогіці він поставив питання доці-

льності та необхідності статевого виховання дітей і сформулював його основні 

завдання: оволодіння позитивним досвідом моральних відносин між статями, 

формування морального ідеалу сімейного життя, формування моральних переко-

нань, на яких ґрунтується кохання, шлюб, сім’я тощо; крім того, виховання вмін-

ня бути господарем власного почуття, переконаність у тому, що початок статево-

го потягу – це ще не справжнє кохання, і в тому, що вступати у статеві стосунки 

можливо за умови духовної та моральної зрілості особистості, а також готовності 

та бажання стати батьками [7]. 

Проблеми статевого виховання розглядались у ці роки радянськими вченими, 

письменниками, журналістами. Так, у книзі педагога В.Михайлової «Наши стар-

шие дети» (1967) у розділах «Половое воспитание», «Растут мальчики», «Растут 

девочки» піднято питання ролі і специфіки статевого виховання, розкрито особ-

ливості формування дівчат і хлопців.  

Ученими-педагогами вперше у 80-х роках засобом статевого виховання, 

яке має бути складовою морального виховання, визнавалася статева просвіта. 

У 80-ті роки ХХ століття науковці одним із принципів морального виховання 

(залежно від характеру відносин) визначили ставлення людини до інших лю-

дей і моральні основи шлюбу та сім’ї.  

90-ті роки ХХ століття характеризуються здійсненням переходу від класичної 

моделі (обмеження сексуальним вихованням) до моделі підготовки молоді до сі-

мейного життя засобами сексуальної просвіти. Так, використанню підходів цін-

нісного ставлення до здоров’я, що сприяють формуванню в молоді мотиваційної 

та смислової сфери сексуальності та пізнанню власних сексуальних (фізіологіч-
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них і психологічних) особливостей, аналізу проблем, пов’язаних із розумінням 

особливостей статевої поведінки та міжстатевих стосунків, присвячені праці 

А. Добровича, Ю. Орлова. У цей період розробляли і впроваджували програми 

підготовки молоді до сімейного життя (Т. Демидова, І. Шалімова); підготовки 

вчителів до здійснення статевого виховання (О. Главацька, Л. Булатова, В. Кра-

вець, О. Кузнєцова, О. Рибалка) та ін.. 

Вивчаючи проблему статевого виховання школярів у історико-педагогічному 

аспекті, необхідно зупинитись на значенні основних понять і термінів, якими бу-

демо послуговуватись. 

Отже, «стать» (sex) – категорія, що виражає певний набір біологічних ознак, 

які дають змогу віднести ту або іншу живу істоту до певної статі [2, с. 127]. За 

своєю сутністю, стать – інтегральна категорія, що об’єднує всю сукупність тілес-

них, фізіологічних характеристик, на основі яких людину вважають жінкою чи 

чоловіком. 

Статеву освіту в педагогіці визначають як процес і результат засвоєння 

дітьми і підлітками певної системи знань про статеві відмінності і взаємовід-

носини статей, про фізіологію та психологію жіночого та чоловічого організ-

му, функції репродуктивної системи, значення здоров’я для повноцінної і міц-

ної сім’ї [6, с. 8]. 

Метою статевої освіти особистості в педагогіці досліджуваного періоду вва-

жався розвиток статевої свідомості дитини, її поінформованості, обізнаності що-

до питань етики та психології статевої поведінки, готовності людини до створен-

ня сім’ї та виконання родинних ролей – подружніх, батьківських, сімейних. 

Статеве виховання – це складова частина загального процесу виховної робо-

ти школи і сім’ї, яка забезпечує правильний статевий розвиток дітей і молоді з 

моральної, фізичної, розумової і естетичної точок зору. 

Поняття «статеве виховання» є багатоаспектним та взаємопов’язаним із ши-

роким колом психолого-педагогічних проблем. Так, «статеве виховання» у су-

часній педагогічній науці – це складова частина виховного процесу, що забезпе-

чує здоровий статевий розвиток дітей і молоді та оволодіння нормами взаємин із 

представниками протилежної статі. У самому процесі такого виховання вчені  

(Д. Ісаєв, В. Каган, Д. Колєсов, А. Хрипкова та ін.) виокремлюють декілька під-

ходів до систематизації його напрямів: 

– анатомо-фізіологічний (ознайомлення школярів із будовою людського ор-

ганізму й репродуктивною системою чоловіків та жінок, з особливостями періоду 

статевого дозрівання); 

– медико-гігієнічний (знання, спрямовані на збереження фізичного, психічно-

го та сексуального здоров’я молоді, гігієна підлітків); 

– морально-психологічний (формування волі, культури почуттів, засвоєння 

норм моралі тощо); 

– психосексуальний (знання закономірностей психосексуального розвитку 

людини, норм та правил сексуальної поведінки особистості з представниками 

протилежної статі);  

– юридичний (ознайомлення учнів із правами людини та з відповідальністю 

перед законом за протиправні дії, знання основ сімейного законодавства). 
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Виокремлення цих напрямів свідчить, що поняття «статеве виховання» 

об’єднало в собі вікові традиції історико-педагогічної науки, яка на кожному ета-

пі свого розвитку розглядала питання статевого виховання у тісному взає-

мозв’язку з соціокультурними перетвореннями. 

На сьогодні статеве виховання – це багатоаспектна проблема, що містить у 

собі морально-психологічний, анатомо-фізіологічний, медико-гігієнічний, психо-

сексуальний та юридичний компоненти.  
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ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЧНОЇ ЄДНОСТІ ІНДИВІДА 

І СУСПІЛЬСТВА У ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОРОБКУ ДЖОНА ДЬЮЇ 

 

Соціально-економічні трансформації в Україні, світові тенденції активного 

розвитку духовної й матеріальної культури людства зумовлюють прискорення 

процесів демократизації й гуманізації освіти. Стратегічні на сучасному етапі за-

вдання – формування особистості, здатної до розвитку демократичного суспіль-

ного устрою, постійної самоосвіти і повної життєвої самореалізації –потребують 



24 

осмислення вітчизняного і зарубіжного педагогічного досвіду минулого, який 

збагачує педагогіку інноваційними ідеями і дає змогу прогнозувати її майбутній 

розвиток.  

У зв’язку із цим особливий науковий і практичний інтерес викликає педа-

гогічна спадщина Джона Дьюї (1859–1952), видатного американського педаго-

га, філософа, мислителя, вплив якого на світову педагогічну думку триває бли-

зько століття. Глибоке теоретичне обґрунтування ним принципу дитиноцент-

ризму, засобів громадянської освіти учнів, сприяння їхньому особистісному 

зростанню в єдності з потребами суспільного розвитку, а також новизна і дос-

тупність педагогічної концепції Дж. Дьюї зробили її феноменом не лише наці-

онального масштабу. 

Під упливом еволюційної теорії Дарвіна Дж. Дьюї стверджував, що для того, 

щоб вижити, організм має пристосуватися до середовища, отже, пристосування і 

виживання у його трактуванні є, по суті, тотожними. Цю тезу Дж. Дьюї вважав 

достовірною незалежно від характеру середовища, яке може бути як природним, 

так і соціальним. Усі потреби людини, вказував американський учений, визнача-

ються сьогоденними потребами взаємоадаптації до середовища, у якому вона 

живе, і в яке може вносити певні зміни, адже кожна людина здатна до цілеспря-

мованого перетворення та впливу на середовище, що оточує її. У процесі цієї дія-

льності змінюється й сама людина. 

Як філософ-прагматист, Дж. Дьюї категорично заперечував проти розриву 

між індивідом і суспільством чи проти їхнього протиставлення як однопорядко-

вих величин. Американський педагог стверджував, що індивідуальність людини 

в фізичному розумінні є первинною даністю, а от індивідуальність у соціальному 

і моральному аспектах має бути сформована соціальними інститутами. «Вся іс-

торія педагогічної думки відзначена боротьбою двох ідей: ідеї про те, що вихо-

вання – це розвиток, який відбувається зсередини і який ґрунтується на природ-

них здібностях, і ідеї про те, що виховання – це формування, яке йде ззовні і яке 

являє собою процес подолання природних нахилів і їхнє заміщення звичками, 

набутими під тиском ззовні» [4; 24]. Цей дуалізм – хибний, стверджує Дж. Дьюї, 

адже виховання кожної людини відбувається під впливом як природних потен-

цій, так і зовнішнього оточення. Індивід формує свою особистість шляхом засво-

єння, інтеріоризації різноманітних форм соціальної діяльності і, у свою чергу, 

висловлює, екстеріорізує результати цього процесу. Таким чином, соціальні й 

індивідуальні фактори, які на перший погляд здаються протилежними, виявля-

ються функціонально пов’язаними між собою. 

За переконанням Дж. Дьюї, найбільш суттєвий вплив на формування і розви-

ток особистості справляє мікросередовище – безпосереднє соціальне оточення 

людини: сім’я, школа, місцева громада. Виховний потенціал останньої обумов-

люється, по-перше, тим, що громада – первинна ланка суспільства і водночас йо-

го модель у мініатюрі, у ній формуються базові суспільні відносини, які згодом 

відтворюються на вищих щаблях соціальної системи. По-друге, майже всі соціа-

льні інститути, які беруть участь у формуванні особистості, – школа, сім’я, суспі-

льно-громадські організації – розташовані і взаємодіють у межах певного соціу-

му, громади. Підкреслюючи нерозривний зв’язок людини з її найближчим соціа-
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льним оточенням, Дж. Дьюї переконував, що індивід і громада як процвітають, 

так і гинуть разом. 

Дж. Дьюї вказував, що виховання повинно відбуватися «в процесі безпосере-

дньої і реальної участі в соціальному житті» [5; 42], але не у «великому суспільс-

тві», а в школі, яка має стати прототипом кращого суспільства в мініатюрі, «соці-

альним центром, здатним до участі в повсякденному житті общини», глибоко пе-

рейнятися інтересами і завданнями мікросередовища, всіляко вдосконалювати 

його. У процесі участі в соціальній діяльності, основою якої Дж. Дьюї визнає 

працю, окремі індивіди вчаться узгоджувати власну поведінку, культурні норми 

та аксіологічні установки зі своїм соціальним оточенням. Однак, зазначає 

Дж. Дьюї, «ніяка кількість сукупних колективних дій, узятих самих по собі, ще 

не створює спільноту... Навчитися бути людиною означає розвинути через участь 

у комунікації чітке усвідомлення себе членом спільноти, який розуміє й поціно-

вує її переконання, намагання і способи діяльності, і який робить свій внесок у 

постійне перетворення органічних сил у людські ресурси і цінності, у перетво-

рення, яке не припиниться ніколи» [1; 18]. 

Кардинальною проблемою традиційної американської школи на рубежі  

ХІХ – ХХ століть Дж. Дьюї називає її відірваність від життя: абстрактність змісту 

освіти, викладання виключно на книжковій основі, відсутність міжпредметних 

зв’язків, ізоляцію від соціальних реалій. Радикальним соціо-економічним транс-

формаціям американського суспільства має відповідати однаково радикальне ре-

формування системи освіти: «Школа мусить бути такою суспільною інституцією, 

яка міцніше, ніж це було дотепер, пов’язана з життям» [3; 12]. 

Кожен учень, наголошував Дж. Дьюї, стане не лише виборцем чи суб’єктом 

права, а й членом родини, відповідальним за виховання дітей, тобто за передачу 

суспільного досвіду новому поколінню. Як член общини він буде сприяти її доб-

робуту, налагоджувати сусідські стосунки. Нинішній учень обере певну профе-

сію і в такий спосіб слугуватиме суспільству і водночас досягне самореалізації, 

незалежності і самоповаги. Школа, за переконанням Дж. Дьюї, має закладати пі-

двалини цих досягнень: виховувати звичку й смак до праці, прищеплювати пова-

гу до ретельно виконаної роботи, своєї чи чужої. 

Як зазначав Дж. Дьюї, для дитини знайти своє місце в суспільстві – «це 

отримати виховання наукою, мистецтвом, історією, опанувати основні методи 

пізнання та засоби спілкування. Це означає мати треноване, здорове тіло, умілі 

руки та вправні очі, бути працьовитим і наполегливим...» [3; 28]. 

Американський педагог обґрунтовував необхідність виховання в учнів  

«демократичного характеру»: толерантності, готовності до конструктивного 

розв’язання конфліктних ситуацій, умінь мислити критично і неупереджено. 

«... дитину треба заохочувати та перевіряти в роботі через участь її в житті суспі-

льства (громади), вказував Дж. Дьюї. Узагалі прагнення індивіда до суспільної 

роботи педагог називає логічним наслідком правильного розвитку індивідуаль-

них здібностей.  

Для того, щоб виконати своє покликання: виховання громадян прогресивно-

го, демократичного суспільства, школа, за переконанням Дж. Дьюї, «має стати 

ембріоном суспільного життя. Там, де на школу дивляться як на щось ізольоване, 
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як на необхідну умовність, школа і залишиться такою, як би не вдосконалювали-

ся методи навчання» [5; 83]. 

Проголосивши шкільне виховання «фундаментальним методом соціального 

прогресу та реформування» [2; 54], Дж. Дьюї наполегливо обстоював необхід-

ність подолання бар’єрів між окремими суспільними верствами населення і на-

дання дитині можливості перейти в більш сприятливе для неї середовище. «Де-

мократія зробить фатальну помилку, якщо дозволить існувати шкільній системі 

для дітей, чиї батьки мають багато вільного часу, і для дітей тих, хто заробляє на 

життя. Занадто книжкова освіта для одних та «ультрапрактична» для інших приз-

веде до глибоких відмінностей в розумових та моральних навичках, ідеалах, пог-

лядах. Такий поділ шкіл поставив би суспільство на шлях, абсолютно ворожий 

духу демократії» [5; 177]. 

Отже, за переконанням Дж. Дьюї, школа має бути єдиною, відкритою і дос-

тупною всім громадянам незалежно від їхнього фінансового становища, статі, 

раси та національності. Лише такий тип школи, заснований на принципах демо-

кратії, здатен забезпечити громадянський мир у суспільстві, не допустити класові 

сутички і, врешті, гармонізувати індивідуальні та суспільні інтереси. Школа 

трактується американським ученим як сполучна ланка між людиною, місцевим 

населенням та адміністрацією громади, соціальний інструмент, створений для 

інтеграції та педагогізації суспільного досвіду, щоб його могли розуміти, пе-

ревіряти й застосовувати діти. 

Зафіксовано, що попит на ідеї прагматизму значно зростає в періоди соціаль-

ного підйому в країні або в молодих державах на початку пошуку власних цінно-

стей і орієнтирів розвитку. Безумовно, некритичний трансфер педагогічних ідей 

Дж. Дьюї в сучасну українську теорію та практику освіти не може вважатися го-

товим рецептом і запорукою підвищення ефективності вітчизняної системи осві-

ти. Однак, евристичний потенціал, демократизм і відкритість глобальній, а не су-

то національній проблематиці, властиві філософсько-педагогічній спадщині 

Дж. Дьюї, актуалізують її дослідження в умовах модернізації освіти в Україні та 

міжнародної інтеграції. 
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Запорукою успішного здійснення освітніх реформ в Україні є всебічне ви-

вчення досвіду організації педагогічної діяльності в попередні історичні періоди.  

Особливо актуальним вважаємо вивчення досвіду Українського Вищого Пе-

дагогічного Інституту імені М. Драгоманова в Празі, та внесок у діяльність уні-

верситету Н. Григоріїва. 

Н. Григоріїв – видатний педагог, історик і громадський діяч України.  

На початку століття працював учителем історії, розробляв нові підходи до 

вивчення вітчизняної історії в початковій школі. В роки визвольних змагань 

українського народу – член Центральної Ради, міністр освіти в уряді Української 

Народної Республіки. Враховуючи політичну ситуацію в Україні після поразки 

революції 1917-1921 рр. він був змушений емігрувати до Чехословаччини. В той 

період у Чехословаччині був демократичний режим Томаша Масарика. Україн-

ський народ, скористався тими свободами, які їм надав Т. Масарик і заснував 

Український Високий Педагогічний Інститут імені М. Драгоманова [1]. 

Метою Інституту було піднесення культури та українського народу Інститут 

був заснований як вищий педагогічний заклад з дворічним курсом навчання. За-

вдання Інституту було творити найкращих національно-культурних діячів, підго-

товка педагогічних сил для українських шкіл нижчого типу та для позашкільної 

освіти серед широких кіл українського населення [3, с. 219]. 

Відкриття інституту відбулося 7 липня 1923 р. вагому роль у відкритті та в 

організації Інституту відіграв Н. Григоріїв. Директором Інституту по вибору 

Українського Громадського Комітету був доцент Кам᾽янецько-Подільського 

Державного Українського Університету – Л. Білецький, що емігрував до Львова і 

був там професором неофіційного українського університету. З 1925 року курс 

навчання в Інституті був розрахований на 4 роки. З цього часу Інститу почав іс-

нувати вже як висока педагогічна школа, завдання якої було «підготовка вчителів 

для української середньої школи, а також організаторів шкільництва й народної 

освіти» [4, с. 172-173]. 

На початку Педагогічний Інститут складався з трьох відділів: 1. літературно-

історичного (з підвідділами мови й літератури, історії суспільних наук); 

2. природничо-географічного; 3. фізично-математичного. Вже в другому році іс-

нування Інституту два останні відділи були об᾽єднані в один математично-

природничий, а в 1924 р. відкритий був новий музично-педагогічний відділ  

(з підвідділами – вокальним та інструментальним) [4, с. 173]. 
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При заснуванні Інституту в його науковому полі було 23 кафедри з 118 пред-

метами й 7 з окремими лекційними кабінетами, а пізніше було засновано 33 ка-

федри спеціальних і 6 загальних з дисциплінами обов’язковими для слухачів усіх 

трьох факультетів. При деяких факультетах функціонували ще спеціальні кабіне-

ти, лабораторії [4, с. 173]. 

Навчання в Інституті було безкоштовне й проводилося українською мо-

вою. Інша мова для викладачів допускалася лише за дозволом ради професо-

рів. У 1925 року професорська рада вже обирала ректора й проректора. Ректо-

ром Інституту до 1926 р. був тогочасний директор професор Л. Білецький, 

який пропрацював в Інституті з 1926 по 1930 рр. В 1933 році ректором був 

В. Сімонович, а останнім з ректорів був професор В. Гармашів [4, с. 174]. 

Н. Григоріїв працював над одним із найскладніших питань – матеріальним 

забезпеченням студентської молоді [2]. 

Академічний персонал Інституту складався з професорів, доцентів, лекторів і 

асистентів. Аспірантами були лише учителі гімназії І. Кобизський, М. Хлор та 

інші. Вього за 10 років існування Інституту зазначено 92 особи з них 80 українців 

[4, с. 174]. 

Крім навчальної праці в Інституті провадилась інтенсивна літературо-

видавнича та наукова діяльність. В Інституті діяло товариство «Сіяч», яке було 

засноване 1924 р. Завданням товариства було видання українських книг науково-

го змісту, спеціально підручників. В своїй чисельності товариство видало 44 кни-

ги, в кількості 5506 примірників, розміром 650 аркушів. В своєму складі «Сіяч» 

мав 102 членів (22 професорів і 77 студентів Інституту). Друкарським способом 

курси й праці професорів Інституту виходили найбільше в Українському Видав-

ничому Фонді в Празі [4, с. 177]. 

Науковим органом Інституту були праці його професорів, яких він видав три 

наукових збірники. Перший том вийшов у 1929 р., що містив праці 28 авторів з 

різних наукових ділянок, другий том вийшов в 1933 р. з працями 22 авторів.  

В даному зібранні значна частина праць була присвячена тема чесько-

українських відносин. В 1933 р. вийшов і «Драгоманівський збірник», шо містив 

15 студій присвячених спеціально особі й діяльності М. Драгоманова. Професори 

Інституту друкували свої праці і в інших видавництвах як окремими виданнями, 

так і в збірниках, записках НТШ, різних органах УАН, Українській Загальній Ен-

циклопедії, Книголюбі, Суспільстві, Мистецтві, та у багатьох інших публікацій 

чужомовних [4, с. 177]. 

Першим товариством при Інституті, в якому провадилася наукова праця, бу-

ло Товариство ім. Г. Сковороди, засноване в 1924 р. В 1925 р. замість нього повс-

тало Накуково-Педагогічне Товарицтво (НПТ), яке пізніше перетворилося в Ма-

тематично-Природниче Товариство (МПТ)
 
[4, с. 178]. Наукова і педагогічна дія-

льність академічного персоналу Інституту значно полегшувалась за досить доб-

рою інститутською книгозбірнею. До Інститутської бібліотеки поступали й ви-

дання одержані на виміну за книжки «Сіяча». В час ліквідації Інституту його біб-

ліотека мала 10728 томів, з них 7928 томів куплених, а решта подарованих і ви-

міняних. Для цього вони подавали дисертаційну працю й складали іспити. При-
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писи про докторські іспити при Інституті були затверджені 30 березня 1928 р.  

[4, с. 178-179]. 

За період існування Інституту М. Драгоранова, прослухали в ньому, повний 

курс навчання 178 дійсних слухачів, та 116 студентів, закінчило Інститут з дип-

ломом і титулом педагога середніх шкіл 85 осіб, а 31 особа отримала титул док-

тора [4, с. 179]. 

Студенти Інституту мали державні стипендії, призначені ще при засновані 

чеською владою. Спочатку Міністерство Закордонних Справ призначило для не-

заможніх студентів-емігрантів 50 стипендій, потім збільшило їх до 72. В другому 

році існування Інституту число стипендій збільшене до 120, а в 1925–26 р. до 150. 

До кінця 1926 р. стипендії видавано в розмірі 550 кор. місячно (в тому 50 кор. на 

одяг); від 1927 р. розмір стипендій знижений до 450 кор. Так само невисокою бу-

ла й оплата академічного персоналу: професор діставав місячно 1500 кор., доцент 

1200, лектор 1000, асистент 600 кор. До того давався додаток на родину: дружині 

200 кор., на дітей по 125 кор. [4, с. 180]. 

Значна кількість випускників інституту працювали на Карпатській Україні. 

При інституті діяли матуральні курси (для осіб, які не мали документального під-

твердження про закінчену середню освіту). МК були відкриті у 1922 році. На да-

них курсах викладало 10 професорів та лекторів Інституту. [4, с. 180]. 

Упродовж десятирічної історії (УВПІ припинив свою діяльність у 1933 р.) 

тут працювали 92 викладачі, з них 80 українців, серед яких: А. Артимович, 

Л. Білецький, Д. Дорошенко, А. Животко, С. Рудницький, В. Сімович (другий 

ректор інституту), С. Сірополко, В. Січинський, Я. Ярема. За час існування укра-

їнської високої педагогічної школи курс навчання закінчили 178 слухачів. З його 

стін вийшли українські поети і прозаїки, громадські діячі Ю. Дараган, 

Г. Мазуренко, Ю. Шкрумеляк, М. Обідний, О. Теліга [5]. 

Отже, постать Н. Григоріїва відноситься до плеяди просвітників ХХ століття, 

які змушені були емігрувати за кордон, щоб там займатися своєю професійною 

діяльністю. Саме еміграційний період життя Н. Григоріїва був найродуктивні-

шим у його діяльності. Він був позначений надзвичайно активною роботою як у 

політичній, науковій та культурно-освітній сферах. Вагомий внесок Н. Григоріїв 

зробив у функціонуванні Українського Вищого Педагогічного Інституту імені 

М. Драгоманова, який протягом 10 років із своїх стін випустив не одну сотню 

студентів.  
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ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Соціальна нестабільність та духовна криза суспільства вимагають 

розв’язання широкого кола завдань, пов’язаних із моральним розвитком особис-

тості, формуванням гуманістичних цінностей. Саме тому особливої актуальності 

набуває проблема створення ґрунтовної бази для виховання молодого покоління, 

в основі якої були б закладені принципи гуманізму. 

Гуманістичне виховання учнів початкових класів стало предметом дослі-

дження багатьох поколінь педагогів, психологів, науковців. Значний внесок щодо 

формування системи гуманістичних цінностей зробили видатні педагоги-

гуманісти Ш. Амонашвілі, Г. Ващенко, В. Сухомлинський, Є. Шацький. Праці  

І. Беха, І. Зязюна, В. Киричок, О. Пєхоти, К. Чорної присвячені питанням впрова-

дження ідей гуманної педагогіки в систему сучасної освіти. Наукові дослідження 

Ю. Бондаренко, М. Горди, Л. Драчук, М. Жулинського, Г. Клочека, В. Коваль,  

Р. Мовчан, О. Слоньовської висвітлюють проблеми формування гуманістичних 

понять, цінностей, моральних ідеалів, духовного розвитку особистості. 

Однак, аналіз праць у досліджуваній галузі засвідчив, що науковці недостат-

ньо уваги приділяють вивченню педагогічних умов ефективного формування гу-

маністичних цінностей молодших школярів у навчально-виховній діяльності за-

собами художньої літератури. 

«Сучасне розуміння гуманістичних цінностей освіти спирається на антро-

пологічні і соціокультурні координати. Сутність гуманістичних цінностей у 

шкільній освіті полягає в тому, що дитина є головною педагогічною цінністю, 

а педагог здатний до її виховання, соціального захисту, збереження індивідуа-
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льності. А звідси центрованість на ідеях: людина не засіб, а мета, тому не ди-

тину треба пристосовувати до системи освіти, а освіту до неї» – зазначає  

О. Савченко [6, с. 5]. 

Гуманістичні цінності формуються не одразу, вони проходять через поступо-

вий вибір певних видів поведінки і досвіду людей. Спочатку вони з’являються як 

сукупність звичок, специфічні форми поведінки, що передаються від покоління 

до покоління. Поступово ці форми поведінки закріплюються, систематизуються і 

перетворюються на традиції, обряди, звичаї, ритуали. В них закладаються стан-

дарти схваленої поведінки людей [3, с. 11]. «Взірці поведінки передаються через 

школу, інститути виховання, засоби масової інформації, політики тощо. І посту-

пово, метою довготривалого процесу формування гуманістичних цінностей є 

утворення ментальності, як способу життя, характерного для даного типу суспі-

льства» [5, с. 79]. 

Ціннісна орієнтація за всіх обставин лишається притаманною внутрішньому 

світу особистості, і в цьому розумінні проблема цінності – це проблема постійно 

коригованої ідентичності – вважає І. Зазюн [2, с. 239]. Духовний світ особистості 

визначається мірою сформованості її гуманістично-ціннісних орієнтацій, які, сво-

єю чергою, визначаються діапазоном її суспільних інтересів, багатством і різно-

маніттям взаємовідносин із суспільством. При цьому найважливішим парамет-

ром залишається самоутворення ціннісного світу особистості. Гуманістичні цін-

ності виступають регуляторами поведінки, які спрацьовують на рівні фундамен-

тального вибору, тим самим визначаючи людину як особистість. Учений вказує, 

що виховання має підпорядковуватися законам розвитку завдяки визначенню ці-

лей формуючого педагогічного впливу, які охоплюють такі складники: соціальне 

середовище як основний із чинників впливу на особистість, що забезпечує її со-

ціалізацію; рівень знань про особливості розвитку особистості, що виховується в 

певному середовищі; наявність педагогічних кадрів – вихователів-педагогів, що 

здатні реалізувати поставлені цілі [2, с. 239]. 

А. Лейчук зазначає, що дослідники досить часто використовують поняття 

«загальнолюдські цінності», а також ототожнюють моральні й гуманістичні цін-

ності. Автор підкреслює, що моральні цінності автоматично не можуть стати гу-

маністичними, оскільки термін «гуманістичний» означає «спрямований на люди-

ну», а отже, потрібно розрізняти цінності «для себе» і цінності «для іншого», «за-

ради іншого», які і набувають статусу гуманістичних й реалізуються в педагогіч-

ній діяльності [4, c. 296]. 

Гуманістичні цінності належать до найбільш значущих складників соціальної 

структури особистості людини. Їх слід розглядати як серцевину особистості, що 

відображає не тільки ставлення до життя та життєдіяльності, а й оцінку свого мі-

сця та місця іншої людини в навколишньому середовищі. Вважаємо за доцільне 

запропонувати наступну класифікацію гуманістичних цінностей: 1) повага до 

людської гідності: довіра, доброзичливість, скромність, терпимість, ввічливість; 

2) доброта: благородство, турботливе ставлення до людей, щирість, добродуш-

ність, великодушність, тактовність, миролюбність, лагідність, добропорядність, 

милосердя, безкорислива допомога іншому; 3) співчуття, чуйність: сприйняття 

іншого, співпереживання, жалісливість, поступливість, прихильність, привіт-
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ність, уважність; 4) справедливість, самокритичність: чесність, правдивість, вір-

ність, аналіз помилок, об’єктивність, вимогливість; 5) протидія проявам зла: не-

примиренність до проявів жорстокості, байдужості, антигуманних вчинків, муж-

ність, пристрасність при обстоюванні справедливості, принциповість, рішучість, 

критика недоліків. 

Формування гуманістичних цінностей засобами художньої літератури буде 

продуктивнішим за умов: визнання пріоритетної ролі виховної мети у процесі 

роботи над художнім твором; забезпечення проблемного підходу, що полягає у 

моделюванні таких ситуацій, які будуть стимулювати учнів до висловлювання 

власних суджень про поведінку, вчинки, помисли персонажів; зосередження ува-

ги на морально-етичних проблемах творів шляхом вдалого відбору і узагальнен-

ня фактів гуманістичного змісту, а також накладання цих ідеалів на гуманістичне 

виховання сучасних школярів; визначення ролі гуманістичних цінностей та їх 

антиподів у системі морально-етичних настанов нашого часу; організації взаємо-

дії на основі діалогу і співпраці у процесі спільної роботи, що ґрунтуватимуться 

на принципах гуманістичної, особистісно-орієнтованої педагогіки; використання 

нетрадиційних форм і методів виховної роботи. 

Стійка система гуманістичних цінностей зумовлює такі якості особистості, як 

надійність, чесність, вірність певним принципам, порядність, толерантність, лю-

дяність. Обираючи цінність, школяр формує своє ставлення, а відтак і свою по-

зицію до навколишньої дійсності. У сучасній школі гуманістичне виховання по-

винне бути спрямоване на підвищення загальної культури особистості, залучення 

до національних і загальнолюдських цінностей. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ГУМАНІСТИЧНОЇ ІДЕЇ 

В СИСТЕМІ ОСВІТИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВІДРОДЖЕННЯ 

 
Гуманізм як ідейний рух формувався в епоху Відродження (ХV – XVI ст.).  

У філософському словнику (1986) гуманізм (лат. «humanus» – людський, людя-
ний) – система світоглядних орієнтацій, центром котрих є людина, її самість, ви-
соке призначення та право на вільну самореалізацію. Гуманізм визнає вивільнен-
ня можливостей людини, її благо критерієм оцінки соціальних інститутів, а лю-
дяність – нормою стосунків між індивідами, етнічними й соціальними групами, 
державами. Гуманізм проголошував свободу людської особистості, виступав 
проти релігійного аскетизму, за право людини на насолоду і задоволення земних 
потреб [6, с. 134]. 

Гуманістами епохи Відродження були Петрарка, Данте, Боккаччо, Леонардо 
да Вінчі, Еразм Роттердамський, Джордано Бруно, Ф. Рабле, М. Монтень, Н. Ко-
перник, В. Шекспір, Ф. Бекон і ін. Вони зіграли важливу роль у формуванні у 
людей світського світогляду. За перемогу гуманістичних ідеалів виступали при-
хильники так званої гуманістичної етики 20-х рр. ХХ століття. 

Вивченню проблеми гуманізму приділяється підвищена увага в закордонній 
та вітчизняній літературі. У XX столітті питання кризи гуманізму підіймали у 
своїх працях учені В. Іванов, Г. Зіммель, Е. Фромм, П. Куртц та ін. Вивченню 
проблеми гуманізму приділяється підвищена увага в закордонній та вітчизняній 
літературі. У XX столітті питання кризи гуманізму підіймали у своїх працях уче-
ні В. Іванов, Г. Зіммель, Е. Фромм, П. Куртц та ін 

Буржуазія зароджувалася під такими гуманістичними гаслами, як свобода, 
рівність, братерство, виступала проти релігійної споглядальності, замкнутості, 
середньовічного аскетизму, висунула культ здорової, активної, життєрадісної 
людини. На сьогоднішній день формування гуманістичних принципів у учнів за-
гально освітніх шкіл є важливим завданням в досягненні якісних показників на-
вчання і виховання в сучасних умовах. 

Дамо коротку характеристику окремим гуманістичним школам Західної 
Європи. Потреби розвивалися разом із виробництвом і торгівлею, розквіт науки 
будив інтерес до знань. Тому педагоги-гуманісти епохи Відродження – висували 
ідею формування активної та самодіяльної особистості, надавали великого зна-
чення розумовому розвитку, вважали, що навчання має бути привабливим для 
дитини, враховувати його інтереси і схильності, відкидали сувору дисципліну, 
тілесні покарання, були прихильниками світської школи. Прикладом такої школи 
була школа італійського гуманіста Вітторіно да Фельтре, відкрита у 1424 р, на-
звана «Будинком радості» ( «Casa Giocosa»). Витторино прославився як «pater 
omnis humanitatis» (батько усякої гуманності) і як «перший шкільний учитель но-
вого типу «. Приміщенням для школи служив заміський палац, розташований на 
березі озера, серед полів і лісів. У школі навчалося 80 дітей знаті. Вони вивчали 
класичні мови, твори видатних римських і грецьких письменників (Вергілія, Ці-
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церона, Гомера, Демосфена), початкові відомості природничо-наукових дисцип-
лін, велика увага приділялася фізичному розвитку дітей (загартовуванню, верхо-
вій їзді, фехтуванню, стрільбі з лука, плаванню), красномовству, використовува-
лися нові види навчання, враховувалися індивідуальні особливості дітей, не за-
стосовувалися тілесні покарання. 

Французький гуманізм став розвиватися з кінця XV століття, мав ряд особли-
востей у порівнянні з італійським гуманізмом, бо економічні, політичні та істо-
рико-культурні умови у Франції і Північній Італії були різними, вплив традицій 
класичної давнини був слабшим, ніж у Італії. У зв’язку з цим у педагогіці фран-
цузького гуманізму поряд із захопленням класичною культурою сильніше висту-
пав інтерес до природознавства, математики, фізики, ботаніки, анатомії. Най-
більш яскраве відображення педагогіка французького гуманізму отримала в тво-
рах видатних письменників-гуманістів XVI століття Франсуа Рабле («Гаргантюа і 
Пантагрюель») і Мішеля Монтеня («Досліди»).  

Ф. Рабле був гарячим прихильником реальної освіти, велике значення нада-
вав схильності учня до занять, вважав, що вони повинні бути цікавими 

і привабливими для учнів. У його педагогічних поглядах ми бачимо повне 
вираження гуманістичних, прогресивних вимог у області навчання і виховання: 
грунтовна постановка фізичного виховання, м’яка дисципліна, привабливість на-
вчання, врахування інтересів учнів, широка розумова освіта, нові методи навчан-
ня, естетичне виховання (гра на різних музичних інструментах,наочність, бесіди, 
екскурсії). 

Мішель Монтень – видатний письменник-гуманіст. У своїх «Дослідах»  
(«Les essaIs») [3], виданих у 1580 р., висловив ставлення до цілої низки питань 
виховання і навчання. Монтень як гуманіст виступав проти схоластичного зуб-
ріння, високо поважав ідеали і методи виховання в класичній Греції. На думку 
Монтеня, потрібно виховувати тіло і душу не окремо, а разом, цілком; фізичне 
виховання повинно привчати вихованця до витривалості, гартувати його і таким 
чином розвивати в ньому «Душевну велич і міцність духу»; на перший план не-
обхідно висунути моральне виховання, яке створюється не моральними сентенці-
ями, а прикладом і моральними вправами. 

Із представників гуманізму Німеччини слід зазначити Еразма Роттердам-
ського і Мартіна Лютера. У своєму памфлеті «Похвала глупоті» Роттердамсь-
кий дав жорстку критику схоластичної школи, її паличній дисципліні та гру-
бим учителям. 

Гуманізм Мартіна Лютера в галузі освіти виражається в тому, що він говорив 
про обов’язкове навчання хлопчиків і дівчаток, про необхідність спеціальної під-
готовки вчителів, різко критикував католицькі монастирські школи, де монахи 
держали юнаків, «Як птахів у клітці, не дозволяючи їм ні бачитися з людьми, ні 
чути живе мирське слово», тоді як «юнакам потрібно не тільки все чути і бачити, 
але і набувати власного досвіду, різні знання… Тиранічна чернеча неволя вкрай 
шкідлива молодим людям: їм у такій же мірі потрібні радість і забави, як їжа і 
питво; цим також обумовлюється їхнє здоров’я». 

Найближчим співробітником Лютера у педагогічному супроводі реформи 
школи був один із найбільших німецьких гуманістів, великий знавець грецької 
мови, енциклопедично освічений, професор Віттенбергського університету, Фі-
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ліпп Меланхтон, творець і перетворювач протестантських університетів в Лейп-
цігу, Тюбінгені, Гейдельберзі, Франкфурті, Кенігсберзі, Йені. Все це принесло 
Меланхтону славу найбільшого педагогічного авторитету, титул Magister 
Germaniae (Наставник Німеччини). Він склав саксонський шкільний план 
(«Євангельський церковний і шкільний порядок»), пропонував ділити дітей у 
школах на класи. на його думку, в першому класі діти повинні навчатися читан-
ня, релігії та співу; у другому класі – граматиці, співу, Закону Божому; в третьо-
му класі, крім вищеназваних навчальних дисциплін, додавалися твори римських 
поетів і прозаїків (Овідія, Вергілія, Цицерона). Тривалість навчальних занять ста-
новила 4 години: до і після обіду – по 2 години. 

Гуманізм, який був раніше протестом проти середньовічного аскетизму і 
консерватизму, який був упродовж XIV – XV ст. прагненням до життєрадісності, 
до свободи людської особистості, до всебічного розвитку і краси, до середини 
XVI ст. вироджується в сухе, формальне вивчення древніх мов. Твори грецьких і 
латинських авторів мало-помалу стали вивчатися не стільки з боку змісту, скіль-
ки лише з боку форми. На перший план висунулася латинська риторика. 

На рубежі XIX і ХХ ст. у всьому світі, в тому числі і в нашій країні, вияви-
лася невідповідність стану шкільної освіти до нових суспільно-економічних 
умов, що призвело до виникнення різних реформаторських педагогічних течій. 
Незважаючи на наявність різних підходів до вдосконалення шкільної освіти, 
педагоги-реформатори були єдині в тому, що школа повинна піклуватися про 
інтелектуальному розвитку дітей, основою виховання в ній повинні бути гу-
маністичні ідеали. 

В кінці ХХ і в першому десятилітті XXI століття в системі освіти в країні від-
булися помітні зміни: відхід від традиційної однаковості; диференціація освітньої 
мережі, оновлення змісту освіти, особливо в області гуманітарних дисциплін; 
створення нових типів навчальних закладів; впровадження профільного навчання 
в старших класах різнорівневих програм, державних стандартів освіти.  

Зроблено спробу визначення нової освітньої парадигми, серед пріоритетів 
якої названі гуманізм, фундаментальність, цілісність і орієнтація на розвиток 
особистості. Навчальний процес, заснований на цих пріоритетах, вимагає нової 
креативної педагогічної технології, орієнтованої на розвиток творчого потенціалу 
особистості, формування її наукового світогляду, заснованого на системному ми-
сленні і системно-послідовній діяльності. 

Гуманність вітчизняної освіти сьогодні виражається в її пріоритетах: задово-
ленні етнокультурних і мовних освітніх і духовних потреб народу; формуванні 
соціальної активності, соціальної зрілості школярів; вихованні у них відповідаль-
ності за те, що відбувається в школі і поза нею; включення їх у систему людських 
відносин в соціумі; створення в кожній школі виховної системи гуманістичної 
орієнтації, де панує атмосфера спраги знань, атмосфера творчого пошуку і ін. 
Гуманістичний початок в школі виражається в тому, щоб зробити дітей одухот-
вореними.  

Директор Сахнівської школи О. А. Захаренко найважливішою ідеєю у вихов-
ній системі вважає ідею «середовищного підходу», сутність якої у тому, що ви-
ховна мета визначається виходячи з особливостей і потреб соціального середо-
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вища. ці потреби випливають із того, що школа повинна виховувати грамотну, 
творчу, інтеллігентну особистість. 

Природно, що системоутворюючим фактором тут є творча, соціально значу-
ща праця. У школі працює краєзнавчий музей. На алеї Пам’яті висаджено  
216 кущів троянд (стільки жителів села загинуло під час Великої Вітчизняної 
війни), під кожним кущем табличка з іменами не тільки солдат, але і хлопців, що 
зберігають пам’ять про них [2, с. 61]. Таких прикладів можна навести багато 

Гуманістичні ідеї епохи Відродження і їх реалізація у сучасних умовах поро-
джують нові підходи до системи освіти і позитивно впливають на духовно-
моральне становлення учнів. 
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ТРУДОВА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ СХІДНИХ СЛОВ’ЯН 

(7-14 РОКІВ) В ЕТНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

ХІХ – І ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

Реформування української освіти і виховання спрямоване на формування 

громадянина країни, патріота, має гармонійно поєднувати загальнолюдські цін-

ності та національні традиції, що формувалися століттями. Нині дедалі більшу 

увагу вчених привертає внутрішній світ людини минулого, її почуття і настрої, її 

повсякденне життя і взаємодія з навколишнім світом. Особливий інтерес викли-

кає світ дитини і способи її виховання.  
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Означена проблема привернула до себе увагу не тільки педагогів, а й дослід-

ників-етнографів ХІХ – І половини ХХ століття. Саме з цих етнографічних 

пам’яток ми черпаємо відомості про виховання дітей східних слов’ян. 

Першими спробами у вивченні трудової соціалізації парубочої та дівочої 

верств стали етнографічні роботи В. Боржковського, М. Чернишова, М. Сумцова, 

В. Ястребова, Н. Заглади.  

Трудова соціалізація дітей від 7 до 14 років у наших пращурів була пов’язана 

з включенням дітей в активне соціально-господарське життя сім’ї.  

Важливе місце у трудовому вихованні підростаючого покоління займала іг-

рова культура. В своїх розвагах діти в ігровій формі намагалися зімітувати працю 

дорослих: будували з листя копиці, хатки, хлопці змагались в плетінні кошиків, 

виготовленні знарядь праці тощо.  

При відтворенні в дитячій ігровій культурі спільних занять чоловіків та жі-

нок, чітко простежується поділ праці: «під час сінокосу хлопці беруть сукуваті 

палиці, ніби коси, і вдають, що косять траву, а за ними дівчатка з гілочками ніби 

загрібають. Далі хлопці загострюють вила з гілляк і складають сіно в копиці; ко-

пиці зносять у стоги» [1, с. 110]. 

Отже, в такий спосіб, через ігри моделювалися основні заняття майбутніх чо-

ловіків та жінок, вже в дитинстві визначалися їхні соціально-господарські 

обов’язки, формувалися відповідні стереотипи поведінки в цілому.  

Орієнтація хлопчиків та дівчаток на виконання різних робіт (відповідно до 

статево-вікового поділу) прослідковувалася вже від самого народження. Існує 

етнографічний матеріал, який свідчить, що вже у дворічному віці «мати дочку 

перше більш навертає до жіночої роботи, і мести її заставить перш ніж хлопця, 

хоч і хлопці метуть і миють» [2, с. 200]. Проте, «батько скорійш поставить 

хлопця перед волами, скорійш дасть йому батіг у руку» [2, с. 201], аніж спонука-

тиме сина до якоїсь іншої не чоловічої роботи. 

З 7-річного віку син потрапляв під більший вплив чоловіка, який готував 

його до виконання функцій годувальника сім’ї та її голови, а відтак хлопчик 

переважно долучався до чоловічих видів діяльності. Доньок же з цього періоду 

матері, відповідно, залучали до жіночої праці, виховуючи в них господарську 

поведінку.  

Включення дітей до господарсько-виробничої діяльності з 7 років, означа-

ло, насамперед, поступове набуття ними статусу соціально значущих членів 

спільноти, визначення певного місця в ієрархії суспільних відносин традицій-

ної культури.  

Загалом же, процес включення дитини в активну трудову соціалізацію перед-

бачав її участь в таких основних видах господарства: хліборобство (робота на 

полі, сінокосі, участь в охороні посівів тощо); скотарство (роль підпасича, пасту-

ха при випасі різних видів худоби тощо); бджільництво, рибальство, збираль-

ництво; народні промисли та ремесла (гончарство, плетіння кошиків, прядіння, 

ткацтво, вишивання та ін.); хатнє господарство. 

Одним з найперших і найосновніших занять семирічних хлопчиків і дівчаток 

був випас птиці та худоби. Наймолодші пасли гусей, свиней, телят, старші – ко-

рів, а вже хлопці в підлітковому віці – коней та волів [3, с. 134]. 



38 

Поруч із землеробством та скотарством, дитяча праця використовувалася та-

кож в збиральництві. Важливе місце в процесі трудової соціалізації дітей посіда-

ли також ремісничі заняття (гончарство, лозоплетіння, плетіння кошиків та ін.). 

Вони передавалися з покоління в покоління, підтримуючи тим самим спадковість 

та безперервність багатолітньої традиції та трудової спеціалізації сім’ї, родини 

загалом. У місцевостях, розташованих біля водоймищ, діти вже змалку призви-

чаювалися до рибальства: з дев’яти років дитина вже вміла в’язала жаки, сукала 

мотузки, дубці різала на кіш, допомагала тягнути невід, викидала підсаками лід з 

ополонки і т. п. 

З 7 років на плечі дітей лягала домашня, хатня робота, де також чітко відчу-

вався статевий поділ праці: дівчата мили посуд, замітали у хаті, а з 8 років їх при-

вчали м’яти коноплі, прясти, шити, нитки мотати, полоти. Хлопці такої праці, як 

правило, ніколи не робили, їм доручали рубати дрова й лучину, взимку годувати 

худобу, скидати кізяки тощо [4, с. 67]. Як бачимо, з семи років вже закріплюється 

спеціалізація, диференціація в трудовому вихованні, відмінності в соціалізації 

хлопчиків та дівчаток на основі статевої диференціації.  

Отже, з 7-ми років дитина ставала активним помічником своїх батьків. Тру-

дова орієнтація здійснювалась в ігровій діяльності дітей через відтворення та імі-

тування, наслідування основних занять дорослих. Саме з цього часу все більше 

відчувається статево-віковий розподіл праці, відбувалося оволодіння жіночими і 

чоловічими видами праці. Особливістю трудової соціалізації було й те, що дітей 

не готували до майбутньої праці, а залучали до неї природно, через поступове 

ускладнення різних видів діяльності.  
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СИСТЕМА ЗАКЛАДІВ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ, 

СФОРМОВАНА В ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ 

НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 

Пошук нових ідей у педагогіці повсякчас приводить науковців до подій ми-

нулого з метою віднаходження нових паралелей із сьогоденням, яскравих аутен-

тичних методик, заломлення променю теперішнього через призму минулого. Кі-

нець ХІХ – початок ХХ ст. характеризується значними суспільно-історичними, 

соціально-економічними, політичними та культурно-освітніми змінами в 

Херсонській губернії, що стали передумовами для розвитку медичної освіти усіх 

рівнів та формування системи навчальних закладів для підготовки лікарів, фель-

дшерів, сестер милосердя, сиділок, повивальних бабок, зубних лікарів. 

Вищої медичної освіти та звання лікаря, доктора медицини, жінки-лікаря в 

Херсонській губернії можна було здобути у вищих навчальних закладах, зосере-

джених в м. Одесі – на медичному факультеті Імператорського Новоросійського 

університету та на Одеських вищих жіночих медичних курсах (ОВЖМК). Відк-

риття університету відбулося 1 травня 1865 р., а лекції почалися в ньому 7 верес-

ня того самого року [11, с. 264], але складався він cпочатку з трьох факультетів – 

історико-філологічного, фізико-математичного та правничого [11, с. 264]. Перше 

засідання медичного факультету відбулося 28 серпня 1900 р. Відкриття медично-

го факультету нічим офіційно відмічене не було і фактично це сталося 1 вересня 

1900 р. на вступній лекції «Фізика як основа природознавства» [12, с. 651]. Про-

фесура медичного факультету Новоросійського університету у подальшому іні-

ціювала організацію вищого медичного навчального закладу для жінок – 

ОВЖМК. Святкове відкриття курсів відбулося 27 вересня 1910 р. у неділю 

[6, с. 164]. Фактично ОВЖМК існували як жіночий медичний факультет Імпера-

торського Новоросійського університету [6, с. 165]. 

Для підготовки фельдшерського персоналу в Херсонській губернії створюва-

лися середні навчальні заклади – земські, військові, фельдшерські школи, органі-

зовувалося навчання фельдшерів при лікарнях. В Одесі при міській лікарні в  

1863 р. було відкрито першу фельдшерську школу [4, с. 109], при Одеській Єв-

рейській лікарні до початку ХХ ст. поряд з фельдшерами працювали і навчалися 

фельдшерські учні та учениці [8], в Ананьївській земській лікарні також самі го-

тували фельдшерів [2, с. 167], а лікар Олександрійської земської лікарні 

М. М. Успенський прийняв 15-річного юнака для навчання фельдшерській спра-

ві, що було підтримано повітовою управою [5, с. 106]. Губернську земську фель-

дшерську школу в м. Херсоні, виходячи з потреб земської медицини у фельдшер-

ському персоналі, Херсонська губернська управа відкрила 1 жовтня 1872 р. при 

губернській лікарні [2, с. 167]. 
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Великого значення для розвитку медичної освіти в Херсонській губернії має 

зародження освіти жіночого акушерсько-фельдшерського персоналу: в Одесі в 

1877 р. було започатковано школу для фельдшерок [10, с. 76], 1 вересня 1906 р 

була заснована. повивальна фельдшерська школа при Миколаївській міській лі-

карні [3], після тривалої бюрократичної тяганини у серпні 1905 р було затвер-

джено Статут Херсонської фельдшерсько-акушерської школи [2, с. 172]. 

Часи воєнних дій вимагали підготовки спеціального кадру військових меди-

ків, і з цією метою на теренах Херсонської губернії були сформовані військові 

фельдшерські школи: при військово-морському шпиталі м. Миколаєва спеціаль-

ним наказом Адміралтейства 9 березня 1875 р. відкрито школу для «підготовки 

фельдшерському мистецтву» [3, с. 67], аналогічна школа для сухопутного війсь-

кового відомства відкрилася і в м. Херсоні та утримувалася за штатом, оголоше-

ним в Наказі по Військовому відомству від 4 січня 1905 р. за № 6 [13]. 

Перші кроки організації родопомочі в Російській імперії відносяться до сере-

дини XVIII ст., але в Херсонській губернії цей процес було розпочато тільки з  

ІІ половини ХІХ ст. Навчальні заклади для підготовки акушерського персоналу в 

Херсонській губернії представлені акушерськими школами, повивальними інсти-

тутами при пологових відділеннях лікарень та добродійних родопомічних закла-

дів (пологових притулків). Власні акушерські школи відкрили Олександрійська 

(1872 р.), Ананьївська, Тираспольська (1897 р.) земські лікарні, Миколаївська єв-

рейська лікарня започаткувала (1903 р.) повивальну школу для підготовки пови-

вальних бабок 2-го розряду. Повивальний інститут зі строком навчання 3 роки у 

вересні 1874 р. почав підготовку кваліфікованих спеціалістів при пологовому 

відділенні Херсонської губернської лікарні. 

Благодійний родопомічний заклад м. Одеси «Притулок для беззахисних не-

мовлят та найбідніших породіль» (з 1873 р. – «Павловський» на честь новоросій-

ського генерал-губернатора графа Павла Євстафьєвича Коцебу) 27 вересня 

1892 р. згідно статуту оголосив відкриття власної повивальної школи, яку до 

1920 р. закінчило більше двох тисяч повивальних бабок [1, с. 94]. 

Підготовкою сестер милосердя на теренах Херсонської губернії з ІІ половини 

ХІХ до початку ХХ ст. опікувалися різні навчальні заклади: общини сестер мило-

сердя, лікарні, місцеві відділення Товариства Червоного Хреста, спілки лікарів. 

Серед общин, що займалися підготовкою кадру сестер милосердя особливої ува-

ги заслуговують Свято-Єлисаветинська (м. Єлисаветград), а також Стурдзовська 

та Касперовська общини (м. Одеса). 

Задля задоволення потреб медичних закладів у сестринському персоналі в 

часи слабко розвиненої общинної організації влаштовувалися спеціальні курси 

місцевими відділеннями Товариства піклування про поранених і хворих воїнів 

(пізніше перейменованого у Товариство Червоного Хреста): Одеським відділен-

ням (відкрите в 1868 р.), Миколаївським відділенням (статут затверджено 9 лю-

того 1873 р.), Херсонським відділенням. Отримати звання сестри милосердя та-

кож можна було при Миколаївській міській лікарні, при Військово-морському 

шпиталі м. Миколаєва (1912 р.), Архангельській земській лікарні Херсонського 

земства, в м. Одесі при Євангелічній лікарні, а при Одеській міській лікарні безо-
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платно діяла постійна школа масажу. Курси сестер милосердя діяли в 1914 р. під 

опікою Товариства Херсонських лікарів [7, с 78]. 

З організацією повітових та волосних лікарень (початок ХХ ст.) спостеріга-

лися випадки залишення хворих без догляду, у зв’язку з чим лікарі стали вимага-

ти від земських управ штатних посад сиділок. Актуальним постає питання про-

фесійної підготовки сиділок (санітарок) у спеціально організованих навчальних 

закладах Херсонської губернії – в школах сиділок: при Єлисаветгадському комі-

теті Червоного хреста існувала школа сільських сестер милосердя (1901 р.) для 

підготовки сестер-сиділок по догляду за хворими серед простих людей, в 

Херсонському повіті (1907 р.) таку ж школу сиділок було започатковано при На-

гартавській лікарні. 

Підготовкою зубних лікарів займалися хірургічні відділення лікарень та зу-

болікарські школи. В Одеській єврейській міській лікарні (1892 р.) були «допу-

щены к занятиям ученики и ученицы зубоврачебного искусства, занимающиеся 

под руководством врачей-хирургов» [9, с. 60]. Перша зуболікарська школа на 

Україні відкрилася у 1896 р. в м. Одесі. Це був навчальний заклад лікаря Марго-

ліна [4, с. 111], одночасно з яким відкрилася школа лікаря Тичінського, і у 1898 р. 

вони злилися в єдину зуболікарську школу [4, с. 112]. Станом на 1903 р. в Одесі 

вже працювали зуболікарські школи лікаря Ісаака Марголіна, зубного лікаря 

Клари Маркович і дві змішані зуботехнічні школи зубних лікарів Г. Балабана і 

М. Банка. 
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Розвиток вищої освіти в Україні спрямовано на забезпечення якості підготов-

ки висококваліфікованого, компетентного фахівця відповідно до вимог держави, 
суспільства, потреб і здібностей особистості, яка навчається. Перед вищими на-
вчальними закладами стоїть завдання підготовки педагогів для роботи в умовах 
вирішення завдань модернізації української системи освіти, формування компе-
тентного, відповідального, конкурентоспроможного і висококультурного педаго-
га, готового до постійного професійного росту, соціальної та професійної мобі-
льності.  

Особливої актуальності набуває проблема підготовки висококваліфікованих 
викладачів вищих навчальних закладів, основою якої є компетентнісний підхід, 
який передбачає організацію такої системи підготовки майбутніх фахівців в умо-
вах магістратури, де здійснюється формування цілісного досвіду вирішення жит-
тєвих проблем, виконання ключових функцій, соціальних ролей, компетенцій.  
З метою забезпечення якості вищої освіти та її інтеграції в європейське та світове 
освітнє співтовариство схвалено Концепцію організації підготовки магістрів в 
Україні, згідно з якою підготовка магістрів здійснюється за спеціальностями та 
освітніми програмами [2]. 

Теоретичну основу нашого дослідження становлять наукові праці українсь-
ких учених із проблеми реалізації неперервної освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, 
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В. Кремень, В. Лутай); історії вітчизняних освітніх систем (Л. Березівська, 
Л. Бондар, Л. Вовк, Т. Завгородня, І. Зайченко, Н. Побірченко, О. Сухомлинська); 
професійної підготовки педагога (Н. Дем’яненко, І. Драч, О. Дубасенюк, 
В. Луговий, Н. Мачинська, О. Пєхота, О. Савченко) та ін. 

Педагогіка як навчальна дисципліна у вищій школі є ключовою у фаховій пі-
дготовці майбутнього викладача у закладах вищої освіти педагогічного профілю, 
адже, основним її завданнями є: ґрунтовне вивчення фундаментальних категорій 
педагогіки, поглиблення їхнього змісту; уточнення структури курсу і його основ-
них розділів з урахуванням сучасних вимог змінюваного суспільства; вироблення 
в студентів практичних умінь організовувати та здійснювати освітній процес; 
формування в майбутніх учителів педагогічної спрямованості особистості, сис-
теми професійних переконань, інтересів, здатності до педагогічної діяльності, а 
також почуття обов’язку і відповідальності за результати своєї праці. Зважаючи 
на актуальність та множину завдань курсу «Педагогіка» набуває значущості сам 
процес підготовки магістрантів до викладання педагогічних дисциплін. Додає 
складностей так званий «перехресний» вступ, коли на навчання за освітнім сту-
пенем «магістр» вступають особи, які не мають базової освіти з обраної спеціа-
льності. Так, наприклад, у Мукачівському державному університеті здійснюється 
підготовка магістрів за спеціальністю 013 Початкова освіта з подальшим присво-
єнням професійної кваліфікації «викладач педагогіки, вчитель початкової шко-
ли». Зміст їх підготовки відбувається у двох площинах – теоретико-методичній 
(навчальні курси та спецкурси) та практичній (асистентська практика).  

Як показує практика, у навчальні плани підготовки фахівців зі спеціальності 
013 »Початкова освіта» переважно включені дисципліни «Педагогіка вищої шко-
ли», «Психологія вищої школи», «Методика викладання у вищій школі». Разом з 
тим, зважаючи на необхідність оволодіння магістрантами не тільки знаннями 
щодо організації освітнього процесу у вищому навчальному закладі, актуальності 
набуває методика викладання педагогіки як для слухачів педагогічних, так і не-
педагогічних спеціальностей. Відмінність у тому, що викладання педагогіки у 
вищих педагогічних закладах потребує детального вивчення не тільки особливо-
стей організації освітнього процесу у вузі та методики викладання педагогіки за-
галом, але й детального вивчення особливостей викладання кожного конкретного 
розділу педагогіки – «Основи педагогіки», «Дидактика», «Теорія та методика ви-
ховання», «Школознавство / Соціально-педагогічні основи управління освітою». 
Саме ця особливість лягла в основу побудови навчальних планів для навчання 
магістрантів за даною кваліфікацією, до яких було включено такі навчальні дис-
ципліни, як «Основи педагогіки з методикою викладання у вищій школі» 
(5 кредитів, 150 год), «Дидактика з методикою викладання у вищій школі» 
(5 кредитів, 150 год), «Теорія та методика виховання з методикою викладання у 
вищій школі» (5 кредитів, 150 год), «Соціально-педагогічні основи управління 
освітою з методикою викладання у вищій школі» (3 кредити, 90 годин). «Історія 
педагогіки з методикою викладання у вищій школі» (4 кредити, 120 годин), та 
асистентська практика (6 кредитів, 180 годин) [1].  

Мета такої перебудови змістової підготовки спрямована на формування у 
майбутніх викладачів педагогіки глибинного розуміння змісту основних розділів 
педагогіки, адже в закладах педагогічної освіти важливе місце займає їх систем-
не, комплексне й, поряд з тим, «осібне» вивчення. При підготовці навчальних 
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програм з цих дисциплін враховувалися загальні закономірності та принципи ви-
вчення кожного розділу педагогіки, їх мету та завдання, зміст розділів та конкре-
тні методичні рекомендації з вивчення кожної теми розділу. Основними формами 
навчання є лекції-інформації, проблемні та бінарні лекції, а також лекції – візуа-
лізації. У ході проведення практично-семінарських занять у переважній більшос-
ті використовується моделювання проведення різних форм навчання з кожної 
теми у відповідності до розділу педагогіки, ділові ігри, проблемні ситуації тощо. 
За нашими спостереженнями, саме спільна робота магістрантів, їх дискусії на-
вколо побудови змісту лекції та форм проведення семінарсько-практичних за-
нять, дозволяє майбутнім викладачам вибудувати оптимальну модель проведення 
навчальних занять з педагогіки у вищому навчальному закладі. На завершення 
вивчення курсу магістранти повинні підготувати за кожною темою конспект лек-
ції, план семінарського заняття, наочні засоби (таблиці, схеми, презентації), під-
готувати картки контролю студентів (І рівень самостійно складені тестові за-
вдання, ІІ – рівень –теоретичне питання, ІІІ рівень – педагогічна задача) [3]. Така 
комплексна теоретико-методична підготовка дає міцне підґрунтя для наступного 
етапу підготовки майбутніх викладачів педагогіки під час практики. 

Практичний аспект підготовки магістрантів – майбутніх викладачів педагогі-
ки – передбачає проходження ними асистентської практики, в процесі якої вони 
виконують функції асистента кафедри, долучаються до проведення пробних на-
вчальних занять різних форм (лекції, практичні, семінарські) з педагогічних дис-
циплін, які вивчаються студентами освітнього ступеню «бакалавр» спеціальності 
«Початкова освіта». Саме підготовлений пакет методичного забезпечення з ви-
кладання кожного розділу педагогіки – «Основи педагогіки», «Дидактика», «Те-
орія та методика виховання», «Школознавство/Соціально-педагогічні основи 
управління освітою» – сприяє розумінню магістрантами своє професійної ролі, 
підвищує його методичну готовність до викладацької діяльності. 

Таким чином, поєднання теоретичної, методичної та практичної складової 
підготовки магістрів – майбутніх викладачів педагогічних дисциплін, забезпе-
чить їх належною педагогічною підготовленістю до викладання «Педагогіки» в 
умовах вищого педагогічного навчального закладу.  
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ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА 

ШКІЛЬНОЇ СУБКУЛЬТУРИ ЕЛІТНИХ ШКІЛ-ПАНСІОНІВ 

«ПАБЛІК СКУЛЗ» ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

 

Серед основних тенденцій виховної роботи «паблік скулз» –традиційність, 

зв’язок із навчально-виховною та управлінською діяльністю, поєднання індиві-

дуальних і колективних форм роботи і використання потенціалу виховного сере-

довища. Виховна робота в елітних школах-пансіонах спрямована на формування 

самостійності, відповідальності й активності. Принципи та цінності, а також істо-

ричні особливості розвитку «паблік скулз» визначають особливості виховної ро-

боти, які створюють шкільну субкультуру.  

Узагальнивши напрацювання наших попередників та здійснивши аналіз ви-

ховної практики, ми виокремили такі основні складові шкільної субкультури елі-

тних шкіл-пансіонів «паблік скулз» у Великій Британії: історія школи; традиції 

школи; територія школи; тьюторська система; шкільні правила (системи «будин-

ків», фагів, префектів); шкільна символіка (герб, девіз, прапор, шкільна форма, 

гімн тощо); шкільна лексика (сленг); позааудиторна робота (клуби, секції, това-

риства, благодійна діяльність, екскурсії і т. п.). Зупинимось більш детально на 

аналізі кожної із наведених вище складових шкільної субкультури. 

Форми позааудиторної роботи – клуби, секції, товариства та ін. – відіграють, 

на нашу думку, важливу роль у вихованні британської еліти в середовищі «паблік 

скулз». В елітних школах-пансіонах функціонує безліч товариств, гуртків і клу-

бів. Клуби частіше відвідують молодші школярі, оскільки саме малюки мають 

більше часу для позанавчальних заходів. Однак деякі заходи, такі як засідання 

політичного суспільства, призначені тільки для старших школярів [2, с. 117]. 

Наприклад, учні коледжу Ітон мають можливість відвідувати більше двадця-

ти клубів, гуртків і товариств, серед яких: археологія, мистецтво, астрономія, 

бридж, розпис по кераміці, шахи, хор, скелелазіння, комп’ютери, кулінарія, пи-

сьменницьке ремесло, дискусійний клуб, дизайн/технологія, театральний гурток, 

електроніка, екологічний гурток, відеоклуб, рибальство, клуб французького кіно, 

курси надання першої допомоги, мандаринський діалект, природознавство, ор-

кестр, орієнтування, філософія, фотографія, гончарне ремесло, верхова їзда, гур-

ток шкільної газети, науковий клуб, пірнання з аквалангом, лижі, йога, гурток 

юних підприємців [4]. 

Діапазон інтелектуальних, культурних і спортивних програм, які пропонує 

коледж Ітон, допомагає учням розвиватися як упевненим і відповідальним моло-

дим людям. У коледжі успішно функціонують різні товариства, спрямування 

яких – від астрономії до шотландського танцю і колекціонування марок. Сусіднє 

озеро Дорн використовується для тренування команд для гребних гонок, популя-
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рного серед англійців виду спорту. Любителі театрального мистецтва беруть 

участь у постановках на сцені театру коледжу, розрахованого на 400 місць [1]. 

Значну роль у становленні студентів школи-пансіону Рагбі займає громадян-

ське виховання, виховання Патріота самої школи, чому сприяє досить великий 

вибір клубів за інтересами: клуб астрономії, танцювальна та балетна студії, ка-

детський корпус, шаховий клуб, хор, комп’ютерний клуб, клуб дебатів і публіч-

них виступів, драматична і театральна студії, клуб кіно– та відеолюбителів, курси 

рятувальників з надання першої допомоги, оркестри та ансамблі, клуби фотогра-

фії, верхової їзди, лижного спорту, кераміки, друкарської справи, основ підприє-

мництва. Щорічно проводяться змагання на приз Герцога Единбурзького [5]. 

Обов’язкова умова навчання в Рагбі – кожен учень повинен отримати не 

тільки обов’язкову, але й додаткову освіту, наприклад, займатися хоча б в од-

ному із пропонованих гуртків і товариств естетичного спрямування. Студенти 

можуть вибирати з досить великого переліку: навчання грі на музичних ін-

струментах (піаніно, електрогітара, орган, мандоліна, бас-гітара, флейта, тру-

ба, скрипка, клавесин, джазове фортепіано, альт, гобой, волторна, ударні ін-

струменти, віолончель, кларнет, контрабас, фагот, тромбон, акустична, класи-

чна, гавайська гітари, арфа, саксофон, банджо, блок-флейта та інші); 4 хори, 

струнний, джазовий та симфонічний оркестри, камерні ансамблі, рок-групи; 

мистецтво (кераміка, фотографія, комп’ютерний дизайн і проектування, ко-

вальська справа, виготовлення ювелірних виробів, медіастудія, різьблення по 

дереву та ін.); шахи, астрономія, дебати, «Служба порятунку», підводне пла-

вання, наукові товариства з хімії, фізики, біології, астрономії, товариства лю-

бителів року і блюзу, клуб любителів вина тощо [3]. 

Серед гуртків, які відвідують учні школи Вінчестер, – гурток мистецтва 

«Дзвін» (Вінчестер – єдина школа в країні, яка має капелу з 6 дзвонами), «паліту-

рна», Християнський союз, стендова стрільба, автомоделювання, робототехніка, 

ювелірна справа, веб-дизайн, столярна справа, металообробка, ремонт велосипе-

дів, рибальський клуб, кілька оркестрів і духових колективів, вокальні групи, два 

церковних і концертний хори, джазовий ансамбль, клуб «Юні підприємці», аст-

рономія, бальні танці, шахи, «Класика», дебати, кіноклуб, клуб любителів фран-

цузької поезії, політичне товариство Гейтскелла, російський клуб, історичне то-

вариство, клуб «Ідеї» (підтримка самостійних науково-дослідних проектів студе-

нтів), «ілюстрований рукопис», історія мистецтв, «Магія математики», природо-

знавство, економіка, клуб любителів іспанської мови, Шекспірівське товариство, 

філософія і теологія. Можна взяти участь у виданні трьох власних журналів [7]. 

Вінчестер славиться 600-літньою традицією хорового співу. Причому йдеться 

не тільки про знаменитих Quiristers – 16 хлопчиків-співаків з високими голосами, 

які виконують як духовні, так і світські твори, навчаються грі на двох інструмен-

тах, записують власні компакт-диски і гастролюють по всьому світу. У коледжі 

співають майже всі – учні, викладачі, персонал. Діє кілька хорів, регулярно орга-

нізовуються співочі конкурси між пансіонатами, здійснюються постановки мю-

зиклів і опер. 

Щорічно учні та педагоги школи Вінчестер здійснюють близько 20 театраль-

них постановок і два благодійні рок-концерти. З 2005 року в коледжі працює 



47 

програма «Експедиції». Вона дозволяє дітям подорожувати по світу. На відміну 

від звичайних екскурсій, учні самостійно здійснюють планування поїздки, її ма-

ршрут і бюджет, розподіляють обов’язки і відповідальність, учаться працювати в 

команді. Дорослі виконують лише роль консультантів. У кожній поїздці студенти 

виконують яку-небудь гуманітарну місію (наприклад, відновлення зруйнованого 

сільського клубу в Бразилії). 

Важливою частиною життя коледжу є суспільно-корисна діяльність. Студен-

ти трьох старших класів 2 години на тиждень ведуть заняття в шаховому клубі 

для молодших дітей, надають допомогу літнім людям та людям з обмеженими 

можливостями, допомагають у навчанні школярам державних шкіл Вінчестера та 

ін. Школа також реалізує ряд благодійних проектів: учні допомагали будувати 

школу і монастирський притулок в Індії, брали участь в екологічній експедиції на 

Борнео та інших проектах [7]. 

Школа Рагбі реалізує багато благодійних та екологічних проектів. Так, супе-

рсучасний центр іноземних мов зведений за особливою технологією «зеленого» 

будівництва з «дихаючих» матеріалів, із використанням природної вентиляції та 

освітлення, енергії сонця і особливих «зелених» дахів, засаджених місцевими ро-

слинами. Це один з небагатьох британських будинків оцінений за технологією 

BREEAM на «відмінно». Отже, студенти Рагбі отримують знання в максимально 

здоровому, екологічно безпечному освітньому середовищі [3]. 

Серед ефективних позааудиторних форм виховання – екскурсії. Наприклад, 

до екскурсійної програми школи Рагбі входить 2 екскурсії на тиждень: Лондон – 

оглядова екскурсія, прогулянка на човні по річці Темза, відвідування Camden 

Market, The National Gallery, London Eye, Tate Modern Art Gallery, British Museum, 

Бірмінгем, Стретфорд на Ейвоні, Alton Towers, Warwick Castle, Pitsford Water, 

Bicester Village. За додаткову плату можна відвідати додаткові екскурсії. 

У кожної «паблік скулз» є клуб випускників. Випускники однієї й тієї ж шко-

ли підтримують один одного, залишаючись товариством і після закінчення шко-

ли. Перші згадки про так зване коло колишніх однокашників (old boy net) 

з’явилися ще у XVII столітті. Однак, усі вони мають особливе значення, оскільки 

підкреслюють єдність випускників однієї й тієї ж школи, їх готовність прийти на 

допомогу [2, с. 122-123]. 

У багатьох школах створені батьківські комітети – добровільні організації, 

діяльність яких спрямована на посилення співпраці між батьками і школою. Ко-

мітет щорічно у вересні влаштовує святковий обід для батьків новачків, взимку 

організовує різдвяні свята, проводить спортивні заходи перед літніми канікулами 

[2, с. 123]. 

Отже, субкультура «паблік скулз», що створювалася стихійно, виражаючи 

цінності й інтереси вихованців шкіл, є унікальним виховним середовищем, яке 

співзвучне меті й цінностям закладів, ефективність якої перевірена сторіччями.  
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ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАКАРПАТТЯ 

В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

 

Трансформація суспільного устрою в Україні зумовлює зміни в культурі, 

освіті, духовному становленні підростаючого покоління. Адже, в умовах глибо-

ких перетворень у нашій державі, які супроводжуються великою кількістю соціа-

льних, економічних, морально-психологічних та інших проблем, допомога дітям, 

які знаходяться в закладах інтернатного типу є актуальним завданням сьогоден-

ня. Назріла потреба конструктивно-критичного і творчого осмислення позитив-

ного досвіду минулого з організації діяльності закладів інтернатного типу, що 

збагатить сучасну педагогіку новими фактами й теоретичними положеннями. 

Об’єктивний історико-педагогічний аналіз їх розвитку та подальше творче вико-

ристання результатів з урахуванням нових вимог і можливостей держави, дадуть 

змогу якісно оновити й удосконалити організацію діяльності сучасних закладів 

інтернатного типу. 

Наукові дослідження українських учених щодо розвитку та функціонування 

закладів інтернатного типу торкаються таких аспектів: становлення і розвиток 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів в Україні (В. Покась, Ю. Кахіані, Б. Кобзар), 

педагогічні умови формування соціальної відповідальності та духовної самореа-

лізації старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи 

й учнів шкіл-інтернатів (Н. Огревич, В. Оржеховська, З. Палюх, В. Сухомлинсь-

кий, М. Фіцула, К. Фоменко, В. Чугаєвський) та ін. Історія розвитку освіти на За-

карпатті знайшла відображення у наукових розвідках М. Гомонная, І. Гранчака, 
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Д. Данилюка, А. Ігната, В. Керечанина, О. Фізеші, П. Ходанича, Д. Худанича та 

ін. Питання розвитку інтернатних закладів на Закарпатті висвітлюється в працях 

сучасних науковців А. Машкаринець-Бутко, В. Химинцем, П. Стрічиком, 

Б. Качуром, М. Талапканичем. Також до вирішення проблем дітей-сиріт зверта-

лись видатні педагоги минулого нашого краю, зокрема О. Духнович та 

А. Волошин. 

Щодо дослідження генези становлення закладів інтернатного типу Закарпат-

тя, то їх украй недостатньо. Так, щодо їх у Закарпатті довоєнного періоду, то пе-

вну інформацію отримуємо зі звіту першого керівника шкільного реферату в 

м. Ужгород Йозефа Пешини «Шкільництво Підкарпатської Русі» (1933 р.) [4]. 

Заклади, які забезпечували соціальну опіку дітей, він називає спеціальними шко-

лами й диференціює їх як: школи (класи) допоміжні; школа для глухонімих; 

школа для сліпих; школа для калік. Він також зазначає, що «до перевороту (тут: 

до часу від’єднання території сучасного Закарпаття від Австро-Угорщини та 

приєднання до Чехословаччини – Черепаня М. Т.) був на території нинішньої Під-

карпатської Русі лише державний заклад для глухонімих в Ужгороді і приватний 

виправний заклад у Севлюші. Після перевороту були перейняті державний за-

клад для глухонімих в Ужгороді і виправний у Севлюші, з останнього створили 

державний заклад для дітей з відхиленнями. Була відкрита нова школа для сліпих 

при державному чехословацькому будинку в Мукачеві й заклад для дітей з від-

хиленнями Земельної опіки про молодь у Мукачеві. Згідно закону про допоміжні 

школи (класи) від 27 червня 1929 року, номер 86/36. з і р., були відкриті допомі-

жні класи в Севлюші, Чинадієві, Сваляві, Ужгороді з підкарпаторуською навча-

льною мовою і в Чинадієві – з чехословацькою. У грудні 1932 року в Ужгороді 

був відкритий Дівочий виховний заклад для морально відсталих дівчат, залише-

них окружній турботі про молодь, який має наразі 10 вихованок. Його спеціалі-

зація буде розширена на всю Підкарпатську Русь, за потреби навіть на східну 

Словаччину» [4, с. 36]. 

Проблеми діяльності закладів інтернатного типу в Закарпатті повоєнного 

періоду розкриті в публікаціях А. Машкаринець-Бутко [1]. Дослідницею розкри-

то історико-культурні передумови їх розвитку і становлення. Детально 

аналізується історія розвитку та функціонування окремих закладів інтернатного 

типу, зокрема Хустської школи-інтернату та Ужгородської спецшколи-інтернату 

для дітей з вадами слуху [2]. 

У монографії «Освіта Закарпаття» [3] відомості щодо діяльності закладів ін-

тернатного типу висвітлюються в контексті статистичних даних. Так, тут зазна-

чається, що у 1956 році в м. Хуст, а в 1957 році в м. Мукачеві були відкриті перші 

2 школи-інтернати на 660 учнів [3, с. 171]. Згодом, у 1958 р. вже функціонують 

три спеціальні школи – Ужгородська школа-інтернат для глухонімих (73 учні), 

Мукачівська школа для сліпих (32 учні), Виноградівська школа для розумово 

відсталих дітей (120 учнів) [3, с. 161]. У 60-х–70-х роках створювались умови для 

навчання дітей з різними фізичними та розумовими вадами, які не дозволяли 

навчатись їм у масових загальноосвітніх школах. У цей період було відкрито 

школи для глухонімих дітей у м. Хуст, для розумово відсталих – у селах Малому 

Березному, Вілоку, Імстичеві, Липовому, Часлівцях та в селищі Солотвино  
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[3, с. 175]. Авторами монографії відзначаються позитивні зміни, які спостеріга-

лися в розширенні мережі закладів інтернатного типу радянського періоду у За-

карпатті: «дальшого розвитку набуває ріст спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів, 

санаторних та інших закладів. Добрі умови для лікування, профілактичної робо-

ти, навчання і виховання створюються у Великоберезнянській, Липчанській 

школах-інтернатах, Ужгородській, Хустській школах-інтернатах для глухих 

дітей, Мукачівській школі-інтернаті для сліпих дітей, допоміжних школах інтер-

натах – Берегівській, Малоберезнянській та Імстичівській. Ця освітянська систе-

ма постійно удосконалюється та розвивається» [3, с. 181].  

Таким чином, проведений аналіз наукових праць дозволяє зробити висно-

вок про те, що на сьогодні в педагогічній науці недостатньо повно в історико-

педагогічному аспекті розкрито ґенезу становлення та розвитку закладів інте-

рнатного типу в Закарпатті першої половини ХХ століття. Вже наявні дослі-

дження з історії розвитку системи освіти Закарпаття в переважній більшості 

стосуються розвитку системи освіти у різні історичні періоди або стосуються 

педагогічних проблем загальної середньої освіти. Не узагальнено провідні ідеї 

закарпатських педагогів із проблеми діяльності закладів інтернатного типу в 

Закарпатті, не висвітлено зміст освітнього процесу, а також практичний досвід 

організації життєдіяльності дітей в інтернатних закладах Закарпаття першої 

половини XX століття Окрім того, потреба здійснення цілісного історико-

педагогічного дослідження організаційної структури, їх змісту навчання, здо-

бутків, проблем, специфіки і традицій діяльності закладів інтернатного типу 

різних історичних періодів у Закарпатті з метою творчого використання націо-

нального досвіду в сучасних умовах 
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СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ 

 

Національне виховання відповідає інтересам нації та потребам відродження 

України, адже «це створена впродовж віків самим народом система поглядів, пе-

реконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, покликаних формувати світоглядну 

свідомість та ціннісні орієнтації молоді, передавати їй соціальний досвід, над-

бання попередніх поколінь» [2, с. 18]. 

У такому напрямі розглядають національне виховання О. Вишневський, 

В. Кузь, Ю. Руденко, З. Сергейчук, Б. Ступарик. Суттєвим у їхніх поглядах є те, 

що це «історично зумовлена і створена самим народом система...» [6, с. 306].  

У працях українських учених В. Кузя, В. Лозової, Н. Мойсеюк, Ю. Руденка, 

М. Стельмаховича, Г. Троцко, М. Фіцули та інших знаходимо обґрунтування та-

ких провідних принципів цієї системи, як народність, природовідповідність, гу-

манізм, демократизм та етнізація. 

Головна функція патріотизму полягає в позитивному ставленні людини до 

свого народу та Батьківщини. Отже, як зазначає В. Вугрич, суб’єктом патріотиз-

му є людина як суспільна істота, а об’єктом – народ і Батьківщина. Суб’єктом 

патріотизму можуть бути також певні групи людей, пройняті патріотичною ідеєю 

(наприклад, політичні партії, громадські об’єднання тощо); у певному розумінні 

суб’єктом патріотизму може бути весь народ певної країни 1, с. 10. 

У філософсько-гуманітарних науках виділяється зовнішня структура патріо-

тизму, що складається з таких елементів: 

 патріотичні почуття (любов до всього рідного, відповідальність за свою 

вітчизну); 

 національна гідність людини; 

 патріотична свідомість на основі національної свідомості, розуміння своєї 

громадянської ролі в суспільстві; 

 національний такт і толерантне ставлення до людей інших національнос-

тей; 
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 бажання й потреба в накопиченні, збереженні та передачі національних ку-

льтурних цінностей; 

 готовність до патріотичної діяльності [5, с. 24]. 

Патріотизм, як будь-яке складне явище, має і внутрішню структуру, що скла-

дається з кількох компонентів: 

 перший, поверхневий, – природна любов до свого народу як до великої ро-

дини; любов до рідного слова, рідної природи; 

 другий – це відчуття патріотизму розумом, усвідомлення обов’язку перед 

народом, готовність стати на захист його інтересів; 

 третій – це переплетіння любові до рідного, близького з усвідомленням 

свого обов’язку перед народом; це прагнення, готовність служити Батьківщині 

1, с. 10. 

На нашу думку, структуру патріотизму можна представити через відношення 

до: 

 себе: національна самосвідомість, честь, гідність, щирість, доброта, терп-

лячість, чесність, порядність;  

 людей: толерантність, національний такт, милосердя, благородство, спра-

ведливість, гостинність, відкритість, щедрість, готовність допомогти; усвідом-

лення своєї належності до українського народу як його представника; відповіда-

льність перед своєю нацією; 

 Батьківщини: віра, надія, любов, громадянська відповідальність, вірність, 

готовність стати на захист, бажання працювати для розвитку країни, підносити її 

міжнародний авторитет, повага до Конституції та законів держави; гордість за 

успіхи держави, біль за невдачі, суспільна активність та ініціативність;  

 національних цінностей: володіння українською мовою, бажання і пот-

реба в накопиченні, збереженні та передачі родинних і національних звичаїв, 

традицій, обрядів; дбайливе ставлення до національних багатств, до рідної 

природи; сприяння розвиткові духовного життя українського народу; шаноб-

ливе ставлення до національних та державних символів; почуття дбайливого 

господаря своєї землі. 

Зазначимо, що відповідно до педагогічних ідей процес виховання складається 

з ряду етапів, які є характерними для будь-якого виховного процесу. Відомі су-

часні педагоги Т. Ільїна [2], Н. Мойсеюк [4] виділяють такі етапи: 

1. усвідомлення вихованцями норм і правил, які вироблені суспільством; щоб 

поводити себе правильно, необхідно визначити певні критерії поведінки, усвідо-

мити її необхідність; 

2. формування ставлення учнів до норм і правил, що пропонуються. Необхід-

но, щоб дитина не тільки розуміла й осмислювала те, про що їй розповідають, що 

пропонують виконати, але й виявляла при цьому почуття. Пояснюючи важли-

вість добра, чуйності, порядності, дитина має відчути жаль, співчуття, бажання 

допомагати, піклуватися. «Почуття патріотизму, – зазначає Н. Мойсеюк, – легше 

пробудити, якщо спрямувати увагу учня на реальні зміни, що відбуваються в йо-

го родині, рідному селі, місті. Отже, лише загострюючи почуття і спираючись на 

них, вихователі можуть підвести учня до дії» [4, с. 247]; 
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3. формування поглядів і переконань. Формування поглядів – це етап сприй-

няття, засвоєння та перетворення засвоєних норм на особисте надбання, потенці-

альна готовність до дії. Переконання – це погляди, що ґрунтуються на певних 

принципах, якими людина керується в житті. Переконання виявляються у став-

ленні до людей, у вчинках, у виконанні обов’язків, у діях тощо. Однак слід 

пам’ятати, що не кожне уявлення, поняття переходить у переконання. Для фор-

мування переконання необхідно створювати ситуації, «які вимагають прояву по-

зиції в дії, тренування з метою здійснення правильних дій» [4, с. 247]; 

4. формування загальної спрямованості особистості. У результаті діяльності, 

в ході повторень формуються навички та звички поведінки, які стають нормою. 

Система дій, вчинків поступово переходить у рису характеру, стає властивістю 

особистості. 

У формуванні патріотичних переконань важливу роль відіграє політичне та 

ідеологічне мислення. Науковці відзначають, що за допомогою політичного мис-

лення розкривається державний зміст різних, здавалося б, часткових акцій та по-

дій внутрішнього життя держави. (Наприклад, якщо школярі вбачають у полі-

тичних страйках загрозу загальнонародній справі українського державотворення, 

то переконуються в їхній недоцільності, навіть коли батьки чи старші товариші є 

учасниками таких страйків) 3, с. 81. 

Виховання патріотизму має бути стрижнем усієї навчально-виховної роботи, 

оскільки ми повинні виховати особистість, яка має почуття гордості за свою дер-

жаву, сумлінно виконує громадські обов’язки, усвідомлює соціальні проблеми 

Батьківщини та українського народу, любить рідних та близьких людей. Без цьо-

го людина немає обличчя, вона втрачає себе. 
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ 

ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Поглиблення міжнародних зв’язків України, інтеграція до загальноєвропей-

ських структур підвищують роль іноземних мов як важливого засобу міжкульту-

рного спілкування. Пошук ефективних методик навчання іноземних мов турбує з 

давніх часів і науковців, і викладачів, і студентів.  

Рівень володіння іноземною мовою після закінчення школи занадто відрізня-

ється у студентів однієї групи. Ті студенти, які здавали іспити з англійської мови, 

готові займатися за рівнем «Intermediate». Проте більшість студентів має рівень 

«Pre-intermediate» і це представляє великі, найчастіше нездоланні, труднощі. Та-

кож трапляються випадки, коли англійська мова не є першою після закінчення 

школи (наприклад, перша мова була французька, а група для вивчення французь-

кої мови не набрана), тоді для навчання студента потрібно рівень «Elementary». 

Всі ці студенти займаються в одній групі, умови навчання в медичних ВНЗ не 

дають можливості розподіляти студентів в групи за рівнем володіння мовою.  

У слабших студентів падає самооцінка власних знань і їх психологічні характе-

ристики, що створює несприятливу атмосферу для навчання. 

Завданням викладача, з огляду на всі вищеописані особливості, є підвищення 

рівня володіння іноземною мовою студентів та вдосконалення їх комунікативної 

компетенції. Виходом в даній ситуації є звернення до мотиваційної сфері особи-

стості студента. 

Знання мов дає студентам змогу бути більш конкурентоспроможними на 

міжнародному ринку праці, брати участь у міжнародних навчальних програмах, 

програмах обміну, вигравати гранти, встановлювати міжнародні зв’язки зі своїми 

колегами з інших країн світу. Також студенти стають більш впевненими в собі і 

не відчувають інформаційної нестачі. 

На заняттях студенти мають змогу оволодіти граматичним матеріалом, про-

слуховувати аудіо записи, переглядати відео, читати тексти відповідної тематики, 

викладачі надають необхідний лексичний запас для повноцінного спілкування. 

Для того щоб зробити процес навчання більш цікавим і продуктивним викладачі 

застосовують комунікативний метод навчання. Комунікативна спрямованість 

навчання – передумова успіху в практичному оволодінні студентами іноземною 
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мовою. Як показує практика, цьому значною мірою сприяє атмосфера колектив-

ного спілкування, організованого на основі комунікативних ситуацій. Ситуації 

стимулюють студентів до комунікативно– мотивованого виконання мовленнєвих 

дій, а спілкування в таких ситуаціях дає студентам змогу свідомо засвоїти іншо-

мовний матеріал. Велике значення має діалогічне та монологічне мовлення.  

У цьому процесі можуть бути задіяні декілька учасників. З позицій комунікатив-

ного підходу процес, навчання іноземної мови будується адекватно реальному 

процесу мовленнєвого спілкування, тобто процес навчання є моделлю процесу 

мовленнєвої комунікації. Максимальне зближення процесів навчання і реального 

спілкування за такими найважливішими параметрами, як комунікативно-

вмотивована мовленнєва поведінка викладача та студентів, а також предметність 

процесу спілкування забезпечується ретельним відбором комунікативно-

мовленнєвих намірів, тем, ситуацій, які віддзеркалюють інтереси та потреби сту-

дентів. Потрібне спілкування – емоційно забарвлене, пронизане переживаннями, 

що приносить радість, зацікавленість і створює передумови успіху як у навчанні, 

так і в повсякденному житті [4]. Наприклад, складання діалогу щодо ситуації 

спілкування між лікарем та пацієнтом дає змогу найкраще засвоїти лексичний 

матеріал. 

Мотивація є однією з фундаментальних проблем у вітчизняній і зарубіжній 

психології. Мотивація трактується і як джерело активності, і як система збуд-

ників будь-якої діяльності, тому це поняття вивчається в різних аспектах. Вчені 

визначають її як один конкретний мотив, як єдину систему мотивів, як особливу 

сферу, що включає в себе потреби, мотиви, цілі, інтереси в їх складній взаємодії. 

Навчальна мотивація, як особливий вид мотивації, характеризується склад-

ною структурою, однією з форм якої є структура внутрішньої (орієнтованої на 

процес, результат) і зовнішньої (нагороду, уникнення) мотивації. 

Необхідна умова для створення у студентів інтересу до змісту навчання і до 

самої навчальної діяльності – можливість проявити в навчанні розумову само-

стійність і ініціативність. Чим активніше методи навчання, тим легше зацікавити 

ними студентів [1]. 

Позиція вітчизняних педагогів і психологів полягає в тому, щоб розвивати 

комунікативні компетенції іншомовного спілкування у студентів нелінгвістичних 

спеціальностей за допомогою іноземної мови і створювати сприятливі психоло-

го-педагогічні стимули. Педагогічне стимулювання – це цілеспрямований процес 

формування у студентів позиції суб’єкта самоосвіти на основі відбору виклада-

чем комплексу педагогічних стимулів, звернених до мотиваційної сфері особи-

стості студентів і спонукають процес стимулювання розвитку [3]. 

В якості засобів стимулювання комунікативної компетентності необхідно за-

стосовувати сучасні педагогічні технології. Однією з них є технологія розвитку 

критичного мислення, що представляє собою систему прийомів і стратегій. Вона 

забезпечує розвиток мислення студентів, формування у них комунікативних 

здібностей і вироблення вміння самостійної роботи. 

Крім того, для підвищення мотивації студентів до вивчення іноземної мови 

необхідне використання сучасних засобів навчання. В своїй роботі зі студентами 

викладачі професійно поєднують використання автентичних матеріалів британ-
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ських підручників (наприклад, методичних комплексів «English in Medicine», 

«English for Carreers», «Check your English Vocabulary for Medicine» та ін.) з ма-

теріалами авторських методичних розробок. Активно застосовуються різні елек-

тронні навчально-методичні матеріали, електронні бібліотеки. 

Дидактичні можливості існуючих в соціальних мережах мовних спільнот, он-

лайн груп з вивчення іноземної мови досить великі. Їх використання може допо-

могти студентам у вивченні іноземної мови, підвищити їх мотивацію до вивчення 

іноземної мови. «У поєднанні з традиційними методами навчання іноземної мови 

залучення інтернет – ресурсів дозволяє реалізувати таку модель навчального 

процесу, яка дасть можливість створювати одночасно освітню та інформаційну 

середу, в якій будуть розвиватися і вдосконалюватися творчі здібності студентів» 

[2, с. 75]. 

Таким чином, серед педагогічних стимулів, які формують комунікативну 

компетенцію майбутніх фахівців і підвищують мотивацію студентів медичних 

вузів до навчання іноземної мови, можна назвати сучасні педагогічні технології, 

такі як технології критичного мислення, а також використання новітніх засобів 

навчання, а саме автентичних матеріалів, авторських методичних посібників 

викладачів і, безсумнівно, інтернет – ресурсів. 
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ЦІННІСНА ПАРАДИГМА ОСВІТИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

 
Освітній процес відбувається в освітньому середовищі, яке виступає як дже-

релом різноманітного культурного досвіду, так й сукупністю умов його успішно-
го формування. Аксіологічне освітнє середовище сприяє формуванню унікально-
го способу життя молодої людини та формування її світоглядної позиції. У теорії 
і практиці освітнього закладу накопичено значний досвід, що є основою форму-
вання системи цінностей загалом та ціннісного ставлення до інших, до суспільст-
ва у підростаючого покоління зокрема. 

Сучасна підготовка молодої людини повинна забезпечити оволодіння науко-
вими знаннями щодо особливостей взаємодії людини й суспільства, розвинути 
здатність організовувати збалансований розвиток у системі «людина-людина», 
«людина-соціум», правильно оцінювати конкретні дії як у повсякденному житті, 
так і у власній діяльності зокрема.  

У науковій літературі зустрічаємо декілька визначень поняття «парадигма», 
зупинимося на деяких з них. Парадигма – це сукупність теоретичних і методоло-
гічних передумов, що визначають характер наукового або філософського дослі-
дження, є підставою для вибору досліджуваних проблем; модель, зразок для рі-
шення загальнотеоретичних питань.  

Т. Кун, досліджуючи цю проблему, трактує парадигму не тільки як теорію, 
але й спосіб діяльності, модель, зразок вирішення дослідницьких завдань, згодом 
замінюючи поняття «парадигма» поняттям «дисциплінарна матриця».  

І. А. Зязюн зазначає, що поняття «парадигма означає найбільш загальні 
принципи розуміння та інтерпретації об’єкта дослідження, прийняті в певному 
науковому співтоваристві. Кожна епоха відображається у неповторній картині 
світу і людини в ньому залежно від загальних світоглядних уявлень про природу, 
про причинно-наслідкові зв’язки явищ, подій і речей, про людину і її сутнісні 
здібності, цінності, духовний світ, відношення до самої себе й інших людей – 
увесь цей комплекс ідей окреслює парадигму освіти і відтворює загальну картину 
світу, притаманну епосі» [4, с. 22]. 

Безперечно, важливим атрибутом і символом сучасної епохи стає освіта, яка 
поєднує життєвий шлях окремо взятого індивіда з культурою та цивілізацією в 
цілому, тому на сучасному етапі розвитку української освіти активне впрова-
дження ідей ціннісного виховання регламентовано Національною доктриною ро-
звитку освіти України у ХХІ столітті, Національною стратегією розвитку освіти в 
Україні на 2012–2021 рр., Педагогічною Конституцією Європи тощо.  

Оцінка аксіосфери молодої людини, визнання таких загальнолюдських цін-
ностей, як свобода, справедливість, гідність особистості, право на життя і соціа-
льний захист, право народів на культурне і політичне самовизначення [4, с. 23], 
проблеми дезінтеграції системи цінностей, втрати сенсу життя, дослідження спе-
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цифіки ціннісних орієнтацій у навчально-виховному процесі освітнього закладу – 
сучасні актуальні проблеми української освіти. 

Освіта та виховання виступають транслятором накопичених людством нау-
кових знань та соціального, культурно-історичного досвіду, основними переду-
мовами формування й одночасно умовами розвитку суспільства та держави, нау-
ки і культури. 

Процес виховання в освітньому закладі забезпечує історичну потребу суспі-
льства у підготовці молодого покоління, здатного реалізувати певні суспільні 
функції та соціальні ролі, що відповідають сформованим національним традиці-
ям, певній ціннісній ієрархії.  

Навчальний процес в освітньому закладі – це процес взаємодії вчителя й уч-
ня, в результаті якого забезпечується всебічний і гармонійний розвиток особис-
тості дитини. Зокрема Н. В. Бордовська підкреслює, що освіта й виховання є 
центральними компонентами у системі, що обумовлює стабілізацію суспільства 
та рівень його культурного розвитку [2, с. 25] 

Суспільство ставить перед освітою і вихованням випускника освітнього за-
кладу завдання, що вирішуються педагогікою у традиційній співпраці з філософі-
єю, соціологією, психологією, методиками навчання тощо. У системі освіти і ви-
ховання парадигмальний підхід дозволив зробити діяльність вчителів-практиків 
більш свідомою і цілеспрямованою [1, с. 95]. 

В ході історичного розвитку суспільства освіта сформувалася як цивілізацій-
ний механізм мобілізації його ресурсів, оновлення культури й усього суспільного 
життя. Поширення інструментальних цінностей породило низку проблем, вима-
гає аналізу суспільства як цивілізаційно-культурної цінності, що сприймається як 
єдність через здобуття різноманіття. Метою сучасної цивілізації є людиноцент-
ричні за своїм характером освіта і виховання, їх наближення до потреб конкрет-
ної особистості дитини [5, с. 9]. 

В даний час ідею ціннісного підходу пов’язують з гуманістичної парадигмою 
освіти, для якої характерні наступні принципи: рівності, діалогізму, співіснуван-
ня, свободи, розвитку, єдності, індивідуальності (потребує повернення освіти не 
до «людини взагалі», а до конкретної особистості, підтримуючи її індивідуальну 
своєрідність, душевний стан); цілісності (не можна роздроблювати знання тому, 
що розрізнені вони не мають свого культурного, освітнього, виховного значення; 
принципу єдності). Необхідним є подолання неповної відповідності базових 
знань, відображених у програмах й підручниках, сучасним досягненням науки  
[3, с. 62]. 

Таким чином, головною цінністю освіти в рамках гуманістичної парадигми є 
людина, особистість. Тому освітній процес освітнього закладу повинен забезпе-
чити створення умов для саморозвитку, саморуху особистості молодої людини. 
Звісно освіта продовжує ставити перед освітнім закладом завдання формування 
знань, умінь та навичок, але змінюючи акценти, орієнтуючись на інтереси кожно-
го учня як окремої особистості, його саморозвиток, створюючи умови для реалі-
зації школярем свого потенціалу, на виховання почуття власної гідності людини, 
почуття свободи, професійної та загальноосвітньої (загальнокультурної) компе-
тентності. Це вимагає докорінної зміни змісту і організаційних форм всієї освіт-
ньої системи, зміни цінностей освіти як соціального і культурного явища. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ 

В УЧНІВ 5-9 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Як відомо, зміцнення інституту сім’ї та сімейно-шлюбних відносин, підви-

щення престижу сім’ї, пропаганда цінностей шлюбу і сім’ї, досягнення гендерної 

рівності в сімейних відносинах, що забезпечують соціальну та культурну спадко-

ємність поколінь, є фактором стабільності і сталого розвитку громадянського су-

спільства.  

Сім’я – це сполучна ланка між різними поколіннями, хранителька духовних і 

культурних традицій. Проблема формування сімейних цінностей в науковій літе-

ратурі розкривається багатоаспектно, у філософському, соціологічному, психоло-

гічному, педагогічному напрямах. Педагогічні особливості формування сімейних 

цінностей відображено в роботах Ю. Азарова, С. Акутіної, Ш. Амонашвілі,  

А. Макаренка, В. Сухомлинського та інших. 

Актуальність проблеми формування сімейних цінностей у дітей шкільного 

віку в нових педагогічних умовах підтверджена також такими нормативними до-

кументами: Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню 

освіту», Національна доктрина розвитку освіти в Україні, Концепція державної 
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сімейної політики, Рекомендації парламентських слухань на тему «Інститут сім’ї 

в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення». 

А. Буковинський в своїй доповіді на Парламентських слуханнях на тему «Ін-

ститут сім’ї в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення» зауважує: «Сім’я – 

це не проблема, а запорука процвітання країни. Сім’я – це єдина повноцінна оди-

ниця в суспільстві, яка здатна найефективніше забезпечувати процес виховання 

громадян, формувати їх цінності та реалізовувати цілі держави. 

Тому ми наполягаємо на розгляді сімейної політики як Національної стратегії 

української держави. Вона повинна реалізовуватись через окреме Міністерство 

сім’ї і молоді в тісній взаємодії та співпраці з іншими профільними міністерства-

ми: освіти і науки, соціальної політики, охорони здоров’я, культури, юстиції. 

Також вважаємо, що сімейна політика повинна обов’язково розглядатись в 

контексті Національної безпеки країни» [3]. 

У незалежній Україні питання ціннісних орієнтацій та їхнього формування в 

української молоді випущені з поля зору тих інституцій, які мали б забезпечувати 

необхідні знання і інформацію молодому поколінню українців. Це, насамперед, 

середня школа та інші навчальні заклади. Можна стверджувати, що цінності лю-

дини впливають на якість і спосіб її життя, а також на суспільство та його розви-

ток у цілому. За 26 років незалежності можна робити попередні висновки й ана-

лізувати негативні тенденції, які вже видимі і формуються внаслідок відсутності 

цілеспрямованого і виваженого підходу держави до формування і пропаганди 

цінностей, особливо сімейних, які забезпечують гармонійний розвиток особисто-

сті та суспільства в цілому [1, c. 91]. 

«Скрупульозний аналіз сучасної духовно-практичної ситуації з усією реаль-

ністю виявляє той тривожний факт, що нова система цінностей ще не сформова-

на, а попередні аксіологічні постулати розмиті. За цих умов суспільство й особи-

стість опиняються в ситуації ціннісного хаосу та невизначеності, що ускладнює 

соціалізацію підростаючого покоління» [4, с. 117]. Чимало людей, структур та 

інституцій прагнуть мати вплив на формування цінностей юних українців. Нау-

кові дослідження питання цінностей (враховуючи багатовіковий досвід, зокрема, 

християнського вчення) повинні стати основою у питаннях формування сімейної 

політики країни. Держава як інституція зобов’язана забезпечувати в суспільстві 

таку систему виховання, яка гарантує повноцінну реалізацію особистості в при-

ватному та суспільному житті. 

Науковці по-різному трактують поняття «педагогічні умови», розглядаючи 

їх як: 

– характеристику педагогічного середовища; 

– обставини, необхідні для перебігу педагогічного процесу; 

– фактори, шляхи, напрями педагогічного процесу; 

– уявні результати педагогічного процесу; 

– форми, методи, педагогічні прийоми. 

Вважається, що до педагогічних умов можна віднести ті, які свідомо ство-

рюються в навчальному процесі і повинні забезпечувати найбільш ефективне 

протікання цього процесу [2, c. 114]. 
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Таким чином, під педагогічними умовами формування сімейних цінностей в 

учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладах розуміємо сукупність вза-

ємопов’язаних заходів, необхідних для створення цілеспрямованого освітнього 

процесу. Аналіз психолого-педагогічної літератури дає нам підставу виділити 

сукупність необхідних, у процесі формування сімейних цінностей в учнів серед-

ньої школи, наступних педагогічних умов: 

– створення сприятливого інформаційно-насиченого середовища; 

– формування потреби оволодіння духовно-моральною культурою; 

– забезпечення мотивації до вивчення родинних цінностей; 

– здійснення моніторингу процесу формування сімейних цінностей; 

– виховання потреби до постійного самовдосконалення. 

Сім’я – це те, що потрібно оберігати і берегти, тому що сім’я – це найближчі 

та найрідніші люди, які є у багатьох людей. В даний час дуже складно зберегти 

сімейні узи і родинні зв’язки. 

Сучасний світ накладає свій відбиток на все і навіть на стародавні звичаї, які 

колись шанували і дбайливо оберігали наші предки. Багато людей до сих пір на-

магаються зберегти те, що залишилося або збирають по крихтах забуте за багато 

років. Саме тому, ми вважаємо, що формувати сімейні цінності необхідно в мо-

лодому юнацькому віці, а саме в учнів 5-9 класів. 

Повна і щаслива сім’я важлива для кожної людини, незалежно від того, в 

який період часу він це усвідомлює. Рано чи пізно кожен з нас починає замислю-

ватися про те, що тільки дружна сім’я здатна вберегти нас в цьому складному 

світі і саме тому необхідно формувати сімейні цінності, в сучасної української 

молоді. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

КОЛЕКТИВНОЇ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

 
Сучасний соціально-економічний та політичний розвиток України зумовили 

кардинальні зміни в системі освіти. Законом України «Про освіту» було чітко 
визначено призначення сучасної української школи та напрямки її розвитку. Так, 
метою загальної середньої освіти було визначено «різнобічний розвиток, вихо-
вання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином країни, здат-
на до життя у суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення 
до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєво-

го вибору та самореалізації, трудової діяльності та громадянської активності» 1. 
Одним із компонентів, який може забезпечити реалізацію таких важливих 

завдань навчально-виховного процесу сучасної української школи виступає 
організація колективної творчої діяльності учнів, побудована на принципах 
взаєморозуміння, співтворчості та співробітництва. Творча діяльність формує 
активну життєву позицію, відповідальність та підвищує соціальну активність 
кожної особистості колективу, а це виступає неодмінною складовою сучасного 
громадянина. 

Історія виникнення і реалізації технології колективної творчої діяльності ся-
гає своїм корінням у радянські часи, а в її основі лежать ідеї видатних радянських 
вчених С. Т. Шацького, А. С. Макаренко, В. О. Сухомлинського, І. П. Іванова та 
інших. Колективна творча діяльність визначалась як засіб організації яскравого, 
наповненого працею та грою, творчістю та товариськістю, мрією та радістю жит-
тя, як основний виховний інструмент розвитку колективізму, самостійності, іні-
ціативності дітей, самоуправління, активного відношення до людей і оточуючого 

світу 2. 
Але необхідно відмітити, що колективна творча діяльність не втратила свого 

значення і в умовах сучасного розвитку українського суспільства. Про це свід-
чать дослідження сучасних українських дослідників М. М. Фіцули, Н. П. Рубан 
та інших.  

Так, М. М. Фіцула розглядає колективну творчу діяльність як прояв життєво-
практичної громадської турботи про поліпшення спільного життя, як сукупність 
певних дій на загальну користь та радість, як спосіб організації життя дитячого 
колективу, за якого діти й дорослі спільно піклуються про поліпшення, зміну 
умов власного життя та саморозвиток; планують, організовують і аналізують 
свою діяльність усі разом через накопичення, осмислення та вибір думок, при-
пущень, ідей кожного, формуючи дружні стосунки, повагу, взаєморозуміння й 
турботу. Дослідник пояснює кожне слово у зазначеному понятті. Колективною 
діяльність є оскільки планується, готується, здійснюється і обговорюється всіма 
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учасниками навчально-виховного процесу, а творчою – оскільки реалізується во-
на не за зразком, а лише з урахуванням індивідуальності кожного її учасника [5]. 

Традиційно технологія підготовки та реалізації колективної творчої діяльнос-
ті передбачає реалізацію шістьох послідовних етапів: попередня робота колекти-
ву, колективне планування, колективна підготовка, безпосереднє проведення са-
мої справи, колективне підведення підсумків та найближча післядія колективної 
творчої діяльності. Здійснивши ґрунтовний аналіз цих етапів та враховуючи умо-
ви сьогодення, ми пропонуємо організовувати колективну творчу діяльність ке-
руючих трьома послідовними взаємопов’язаними етапами: початковим (підгото-
вчим), основним та заключним. 

Початковий (підготовчий) етап передбачає певну підготовчу роботу педагога 
щодо формування мотивації до діяльності у дітей, визначення мети, основних 
завдань цієї діяльності, обов’язків кожного члену дитячого колективу та керівни-
ка групи і загального планування. Особливу увагу необхідно звернути на плану-
вання діяльності, яка б надавала можливість кожній дитині реалізувати свій тво-
рчий потенціал та самоствердитися. 

Основний етап реалізації колективної творчої справи передбачає виконання 
наміченого плану, враховуючи можливі зміни в ньому. Обов’язковим компонен-
том реалізації цього етапу виступає сприятливе психологічне середовище, добро-
зичлива атмосфера, яка надає можливість кожній дитині реалізувати себе.  

Заключний етап реалізації колективної творчої справи передбачає підведення 
підсумків спільної діяльності учасниками колективу, аналіз проведеної роботи 
кожним членом колективу, самоаналіз та планування інших колективних справ. 
На цьому етапі важливим виступає оцінка внеску кожного з учасників творчої 
справи. 

Основним педагогічним результатом впровадження колективної творчої дія-
льності у сучасний навчально-виховний процес виступає розвиток навчальної 
мотивації, теоретичного мислення, набуття нових знань, вмінь, навичок, розвиток 
самосвідомості, творчості та активності кожної особистості, формування її жит-
тєвої компетентності. Ця діяльність дозволяє сформувати здатність до організа-
ції, планування, здійснення та оцінки процесу вирішення важливих життєвих 
проблем. 

В організації колективної творчої діяльності важливою є роль педагога. За-
лежно від досвіду, віку, можливостей і взаємин з дітьми, педагог може бути кон-
сультантом, експертом, керівником одного з мікроколективів. Результат діяльно-
сті багато в чому залежить від його взаємин із колективом дітей. Педагог пови-
нен із самого початку стати для дітей старшим другом, який цікавиться їх жит-

тям, бере в ньому участь і, навчаючи їх, вчиться сам 4. 
Отже, колективна творча діяльність виступає важливим елементом організа-

ції навчально-виховного процесу учнів оскільки сприяє: 

 формуванню гармонійної особистості; 

 формуванню колективу дітей; 

 організації змістовного дозвілля; 

 формуванню навичок вирішення життєвих проблем; 

 налагодженню взаємовідносин між дітьми і батьками; 

 розвитку соціальної активності та відповідальності тощо. 
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ПРОГРЕСИВНІ ОСВІТНІ ПРОЕКТИ ПІДТРИМКИ ДИТЯЧОЇ ГРИ  

 

Однією з тривожних тенденцій у сучасному світі є трансформація дитячої 

гри. Наслідками поступового зникнення багатьох ігор із життя дитини є неуспі-

шність дітей у школі, недостатній рівень їхнього творчого розвитку, розвитку 

вміння спілкуватися, малорухомий спосіб життя тощо. Тому забезпечення права 

дитину на гру, що закріплено в ст. 31 Конвенції ООН про Права дитини, є одним 

із провідних напрямів діяльності урядів, освітніх програм, прогресивних громад-

ських організацій та ін. Лідерами руху за захист права дитини на гру є Play 

England, Play Australia, Early Childhood Ireland, International Play Association та ін. 

За ініціативою цих організацій, на підставі результатів наукових досліджень про-
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гресивних учених, за підтримкою урядів у розвинених країнах для забезпечення 

умов виникнення задумів та розгортання дитячих ігор створюються різноманітні 

освітні проекти. Стисло схарактеризуємо ідеї та проекти, найбільш відомі й по-

ширені в світі. 

Важливість природних осередків для реалізації ігрових задумів дітей. Фор-

мування екологічної свідомості громадян у розвинених країнах світу розпочина-

ється змалку. Бережливе ставлення до природного довкілля є нормою для меш-

канців Японії, Швеції, Швейцарії, Данії, Фінляндії, Австрії, Німеччини, США та 

багатьох інших країн. Екологічною освітою охоплено майже все населення цих 

країн. І оскільки дикої живої природи сьогодні в багатьох країнах залишилося 

дуже мало, населення цінує кожну можливість спілкування з деревами, квітами, 

представниками тваринного світу. Поняття «довкілля» пов’язується з поняттям 

«стійкий / сталий розвиток», тобто благополуччя людей, їхнє здоров’я та творчі 

професійні успіхи залежать від природного середовища, що їх оточує. І тому в 

згаданих вище країнах громадяни усвідомлено піклуються про збереження при-

роди. У цих країнах великим попитом користуються предмети та речі, що виго-

товлені з природного матеріалу, – вікна, меблі, дитячі іграшки, обладнання для 

ігрових майданчиків тощо. Населення усвідомлено ставляться до збереження 

власного здоров’я, намагаються вести активний спосіб життя, надають перевагу 

активному відпочинку на природі, на спортивних та ігрових майданчиках. Спор-

тивні досягнення в цих країнах є водночас і нормою, і предметом гордості для 

пересічних громадян, студентів, впливових бізнесменів, політиків. 

Зрозуміло, що дорослі, які є батьками, докладають багато зусиль, щоб їхні ді-

ти проводили якомога більше часу в чистому природному довкіллі – дихали сві-

жим повітрям, грали серед зелених дерев на ігрових майданчиках з обладнанням 

із екологічно безпечної сировини, грали іграшками з безпечного екологічного 

матеріалу, любили рухливі ігри, училися бути не просто «природі другом», а й 

розумною її частиною. Тому в освітніх закладах для дітей дошкільного віку ство-

рюються спеціальні умови, що наближають дітей, які мешкають у великих міс-

тах, серед асфальту, скла й бетону, до природних умов. 

«Ігри з гряззю». Однією з поширених форм залучення дітей до природи в за-

рубіжних дошкільних навчальних закладах є «Дні ігор з гряззю». У ці дні в садо-

чки спеціально привозять екологічно чисту грязь, з якою діти граються, як їм за-

манеться – малюють нею, як фарбою, ліплять із неї, як із глини або з пластиліну, 

просто ходять по ній. Науковим підґрунтям «ігор з гряззю» є дослідження, у яких 

доведено, що саме таке спілкування з природою позитивно впливає на емоційний 

стан дітей, розвиває дрібну моторику, сприяє пізнавальному розвитку. Нагадує-

мо: батьків дітей не треба переконувати, що така форма взаємодії з дітьми є ефе-

ктивною, цікавою для їхніх дітей. Батьки настільки педагогічно освічені, що пе-

ред ними навіть не стоїть вибір – чистий одяг чи щаслива, весела та здорова ди-

тина. 

Навчання серед природи. Говорячи про ігрові майданчики для дітей різного 

віку (також і дошкільного), використовують «природні відкриті місця для на-

вчання». Для створення таких природних ігрових майданчиків використовують 

сухі стовбури дерев, гілки, пісок, каміння. Природні ігрові осередки для малень-
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ких дітей, підлітків і дорослих створюють у містах. Для дошкільнят природні іг-

рові майданчики обладнують відповідно до віку дітей у дитячих садочках, почат-

ковій школі першого ступеня. Цікавим є те, що для будівництва природних ігро-

вих майданчиків використовують сіно та гілки, роблячи з них зручні для ігор гні-

зда й курені. У великих містах діти не мають можливості бачити струмки й озера. 

Тому в природних парках міст, на майданчиках, у дитячих дошкільних закладах 

створюють штучні озера та струмки. 

«Лісові школи» («Forest’s schools»). У зарубіжних країнах функціонують ди-

тячі садочки, які належать до мережі лісових шкіл («Forest’s schools»). Мета лісо-

вих шкіл – заохочувати дітей будь-якого віку й навіть дорослих до ігор у лісово-

му середовищі для розвитку соціально-комунікативних і емоційних навичок, ру-

хової активності, для формування екологічної компетентності. Дітям дошкільно-

го віку лісові школи надають можливість усвідомлювати життєві ризики й вико-

ристовувати свій внутрішній потенціал для розв’язання проблем і співпраці з ін-

шими дітьми. У лісових школах іграшки для дітей заміняють гілочки, шишки, 

камінці. Лісових шкіл багато в Німеччині, Швейцарії, Фінляндії, тобто, у країнах, 

у яких збереглися ліси. Там, де немає лісів, «лісову» зону створюють на території 

дитячого садочка. Така «лісова» зона являє собою невелику площу, яка достатньо 

щільно засаджена різноманітними рослинами – деревами, кущами, 

трав’янистими рослинами. Педагоги спеціально розкладають під деревами сухе 

гілля, невеликі сухі стовбури дерев, колоди, каміння, створюють штучні струмо-

чки – усіляко намагаються імітувати справжній ліс. Педагоги, які працюють у 

дитячих садочках, що належать до мережі лісових шкіл, мають спеціальну освіту. 

А самі садочки працюють за особливими освітніми програмами, які розміщено на 

сайтах садочків.  

Проект «Місто для дітей». У багатьох країнах (Велика Британія, Німеччина, 

Швеція, Японія) реалізуються проект відродження гри в умовах великого міста 

(«Місто для дітей»). Суть цього проекту полягає в створенні мережі ігрових 

центрів («пригодницьких майданчиків» – майданчиків для ігор і пригод). Кожний 

майданчик створюється на основі унікального проекту, розробленого дітьми, ба-

тьками, дизайнерами та спеціалістами в галузі гри. Проект створюється з ураху-

ванням місцевих умов, кількості та віку дітей, які мешкають у конкретному мік-

рорайоні, потребами дітей з особливими освітніми потребами, природних і 

ландшафтних умов. Кожний майданчик включає такі обов’язкові зони: система 

споруд для ігор (будиночки, фортеці, кораблі, ракети та ін.), споруди для лазіння, 

майданчик для рухливих ігор, альтанки для творчості, місце для спілкування біля 

вогнища, пісочниця, природна зона для догляду за рослинами та тваринами, вну-

трішня частина, декілька кімнат, де можна грати у погану погоду. У більшості 

столиць країн світу такі майданчики є великим соціальним проектом, підтриму-

ються урядом країни й місцевою владою. Майданчики компенсують відсутність 

дворів і контакту з природою, стають центрами для вільної та самостійної діяль-

ності дітей. На цих майданчиках діти вільні у виборі обладнання для ігор, парт-

нерів, в організації ігор. Вони задовольняють потребу у руховій активності, в іг-

рах на свіжому повітрі, допомагають подолати залежність від екрана. Це – прос-

тір для різновікового спілкування.  
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Проект «Ігрові вулиці» («Play streets»). Окрім майданчиків для ігор і пригод 

функціонують й інші проекти. Серед них проект – «Ігрові вулиці» («Play streets»). 

Цей соціальний проект полягає в тому, що на деякий час припиняється рух тран-

спорту на деяких вулицях, де діти можуть вільно й безпечно грати безпосередньо 

там, де мешкають. Рух автомобілів припиняється від 2-х до 5-ти годин один раз 

на тиждень або два тижні, на місяць. «Ігрові вулиці» дозволяють подружитися не 

тільки дітям, а й їхнім батькам. Це гарний спосіб подолання ізоляції людей, згур-

тування спільнот. У нашій країні також існують проекти, спрямовані на реаліза-

цію права дитини на гру, зокрема ініціатива «Місто, дружнє до дитини» [1], ство-

рюються сучасні ігрові майданчики.  
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ТРУДНОЩІ ОВОЛОДІННЯ ЗВУКОВИМ АСПЕКТОМ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ 

 

У процесі оволодіння українською мовою дуже часто іноземні студенти зіш-

товхуються з проблемою вимови українських звуків. Ця проблема пов’язана з 

вивченням звукової структури української мови.  

Головною метою навчання іноземних студентів української мови є практичне 

оволодіння нею з метою використання в навчально-професійній та побутовій 

сферах спілкування. 

Як відомо, високої культури мовлення можна досягти лише постійним удо-

сконаленням логічного мислення та тренуванням пам’яті, чому сприяє читання 

текстів різних стилів, свідомим засвоєнням лексичних, словотвірних, морфологі-

чних, синтаксичних, стилістичних норм. Навчитися правильно говорити було б 

дуже легко, якби існувала якась одна причина появи помилок. Насправді ж існує 

дуже багато причин, що викликають цю проблему. 

Оволодіння звуками та інтонаційними моделями української мови як інозем-

ної є необхідною передумовою розвитку умінь спілкування у всіх видах мовлен-

нєвої діяльності. Лише засвоївши норми вимови, іноземні студенти зможуть ро-

зуміти висловлювання інших людей і точно формувати власні.  
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Починаючи формувати фонетичні навички, слід враховувати, що іноземні 

студенти вже володіють системою звукових засобів рідної мови. Це допомагає 

оволодіти звуковою системою української мови і водночас створює певні труд-

нощі, зумовлені інтерференцією рідної мови. Найлегше іноземні студенти оволо-

дівають звуками, максимально наближеними до звуків рідної мови за артикуля-

ційними та акустичними особливостями, складніше – тими, що здаються схожи-

ми на них, але різняться суттєвими ознаками. Найважче іноземні студенти за-

своюють звуки, які не мають аналогів у рідній мові. Залежно від цих характерис-

тик фонеми іноземної мови можна класифікувати на декілька груп [3, с. 8]. Пер-

шою групою можна вважати фонеми, які повністю або майже повністю збігають-

ся з фонемами рідної мови. Другою групою є фонеми, що схожі на фонеми рідної 

мови, але водночас суттєво відрізняються. Третьою групою є фонеми, які не ма-

ють аналогів у рідній мові. 

Спостерігаючи за навчальним процесом та аналізуючи фонетичний аспект 

українського мовлення іноземними студентами ми бачимо, що студенти швид-

ко оволодівають основними видами мовленнєвої діяльності, а саме, усним мо-

вленням, однак воно, як правило, містить значну кількість орфоепічних поми-

лок. Такі труднощі оволодіння звуковим аспектом українського мовлення зу-

мовлені значними розбіжностями в фонологічних системах української та рід-

ної мов студентів.  

Порівнюючи звукові системи української та арабської мов на артикуляційно-

му, та фонетичному рівнях ми спостерігаємо наступні порушення реалізації укра-

їнських фонем арабськими студентами. Говорячи про систему голосних звуків 

спостерігаємо явище інтерференції. Дуже часто арабські студенти порушують 

реалізацію українських фонем |и|, |е|, |о|, які зовсім відсутні в арабській мові, 

сплутуючи їх із наявними в арабській мові фонемами |і|, |а|, |у|.  

Вимова арабами українських фонем |і|, |е| із м’якими приголосними значних 

розбіжностей не передбачає, а вимова українських голосних |у| та |о| між тверди-

ми та м’якими приголосними викликає значні труднощі. 

 \Говорячи про українську мову ми спостерігаємо, що голосні пов’язані, перш 

за все, з твердістю чи м’якістю сусідніх приголосних. Артикуляція українських 

голосних після м’якого приголосного характеризується дещо вищим підняттям 

спинки язика і просуванням уперед. Тому варіант української голосної фонеми |а| 

у поєднанні з м’якими приголосними у вимові арабських студентів передавати-

меться арабською фонемою середнього ряду |а|.  

В українській та арабській мовах приголосні звуки розрізняються за місцем 

творення: губні (губно-губні, губно-зубні), язикові (передньоязикові, середньоя-

зикові, задньоязикові), гортанні; за способом творення: зімкнені, щілинні, зімк-

нено-щілинні, дрижачі; за дзвінкістю-глухістю.  

Але в українській мові є такі корелятивні пари, які не відомі арабській мо-

ві. Це співвідношення за акустичним враженням між свистячими і шиплячи-

ми звуками: [с]-[ш], [c’]-[ш’], [з]-[ж], [з’]-[ж’], [ц]-[ч], [ц’]-[ч’], [дз]-[дж], [дз’]-

[дж’]; за додатковою артикуляцією спинки язика – протиставлення за тверді-

стю-м’якістю: [д]-[д’], [т]-[т’], [н]-[н’], [л]-[л’], [з]-[з’], [с]-[с’], [ц]-[ц’],  

[дз]-[дз’], [р]-[р’]. 



69 

У свою чергу в арабській мові є звуки, які зовсім не відомі українській мові: 

міжзубні [з], [с] і зазубні або емфатичні [д], [т], [з], [с], які становлять опозицію 

приголосним звукам [з], [с], [д], [т] за додатковою тембровою артикуляцією. 

Оскільки цілому ряду українських приголосних немає відповідників у араб-

ській мові, можна припустити, що в українській вимові арабів, перш за все, бу-

дуть порушення диференційних ознак українських приголосних фонем. Водно-

час порушення будуть виявлятися під час відтворення не лише подібних фонем, а 

й під час відтворення нових, зовсім не відомих арабській мові. 

Деякі порушення у вимові арабів виявляються дуже яскраво. Так, наприклад, 

під час вимови українських губних арабський пом’якшений зімкнений приголос-

ний звук [б’] замінить два українські приголосні звуки [б], [п] та їхні варіанти – 

пом’якшені [б’] і [п’]. Арабський пом’якшений щілинний звук [ф’] замінить укра-

їнські тверді звуки [в], [ф] та їхні пом’якшені варіанти [в’], [ф’]. 

На вимову українських зімкнених звуків [д], [т] і [д’], [т’] будуть впливати 

наявні в арабській мові звуки [д],[т]; українські щілинні звуки [з], [с] будуть за-

знавати впливу арабських звуків [з], [с] та [з], [с]. 

Отже, для успішного володіння українською мовою іноземні студенти мають 

оволодіти основними правилами вимови голосних, приголосних та деяких звуко-

сполучень. А саме, правильно вимовляти наголошені та ненаголошені голосні; 

дзвінкі приголосні перед глухими; шиплячі; вимова приголосних перед я,ю, є; 

вимова африкатів [дж], [дз]; пом’якшена вимова приголосних перед і; правильне 

наголошування слів. 
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У ПРОЦЕСІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
Організація математичної підготовки у навчальних закладах України повинна 

сприяти такому розвитку молоді, яке пов’язано з бажанням одержати ґрунтовні 
знання за обраною спеціальністю, умінням вдосконалювати свої здібності та на-
вички творчої праці, прийняттям активної участі в наукових дослідженнях. Фун-
кція освіти полягає не лише у формуванні системи математичних знань молоді та 
оволодінні відповідними уміннями й навичками, але й у забезпеченні свідомого 
орієнтування в сучасному високотехнологічному світі, ефективного використан-
ня математичних знань і вмінь у майбутній професійній діяльності, формуванні 
потреби у самоосвіті та самовдосконаленні впродовж життя. 

На сучасному етапі інтенсивного реформування освіти, упровадження Кон-
цепції Нової української школи [1], реформування системи математичної освіти 
дітей і молоді провідною тенденцією модернізації її змісту виступає впроваджен-
ня такого напрямку освіти, як STEM-освіта. Про це свідчить розроблений План 
заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні на 2016–2018 роки, затвер-
джений Міністерством освіти і науки України 05.05.2016 року (наказ Міністерст-
вом освіти і науки від 29.02.2016 № 188 ). У 2017 році Україна стала однією з кра-
їн, яка отримала підтримку від Благодійного Фонду LEGO Foundation. На даний 
час деякі загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади державної форми вла-
сності мають можливість приймати участь у грантових проектах та впроваджува-
ти інноваційні технології навчання з вересня 2017/2018 навчального року. 

STEM-освіта включає в себе ряд курсів або програм навчання, що готує мо-
лодь до успішного працевлаштування, подальшої професійної освіти, яка вимагає 
різних і більш технічно складних навичок, зокрема пов’язаних із застосуванням 
математичних знань та використанням новітніх науково-технічних засобів і тех-
нологій. Очевидно, що розвиток сучасних технологій і технологічних комплексів 
вимагає від науковців готувати фахівців таких спеціальностей, як: програмісти, 
IT-фахівці, інженери, біо- і нано-технологи та технологи багатьох інших галузей. 

Орієнтація на формування професіональної компетентності і системи компе-
тенцій, що входить до її структури, означає перехід до якісно нового змісту і тех-
нологій освіти. Професійна компетенція вчителя математики може бути предста-
влена як якісна характеристика особистості вчителя, яка включає систему науко-
во-теоретичних знань, у тому числі і спеціальних в області математики, фізики та 
програмування, професійних умінь і навичок, досвіду, наявності стійкої потреби 
в тому, щоб бути компетентним, інтересу до професіональної компетентності 
свого профілю. Компетентність будемо розглядати як демонстрацію вчителем 
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цих знань і відповідних умінь в конкретній роботі, виключаючи просте відтво-
рення певних ізольованих знань з різних природничо-наукових дисциплін. 

Першими кроками у формуванні компетентностей вчителя є навчання «жит-
тєвим навичкам» (справлятися з особистими проблемами, зі стресами; управляти 
своїм часом; читати інструкції; оформляти ділову документацію) і «надпредмет-
них умінь» (бути ініціативним, пропонувати нестандартне рішення, вміти аргу-
ментовано відстоювати свою точку зору тощо). Формування перелічених компе-
тентностей відбувається як на теоретичному рівні, так і на практиці. Загально-
предметна компетентність передбачає володіння сучасними педагогічними тех-
нологіями, пов’язаними з трьома компетенціями: культурою комунікації при вза-
ємодії з людьми; умінням отримувати інформацію в своїй предметній області, 
перетворюючи її в змісті навчання і використовуючи для самоосвіти; умінням 
передавати свою інформацію іншим. 

Одним з факторів, що визначають якість освіти, є зміст предметних компете-
нцій вчителя. Вони являють собою педагогічно адаптовану систему наукових 
знань; способів діяльності (уміння діяти за зразком); досвіду творчої діяльності у 
формі вміння приймати ефективне рішення в проблемних ситуаціях; досвіду 
емоційно-ціннісного ставлення до природи, суспільства і людини. Формування 
предметної компетенції плавно переходить у формування методичної компетен-
ції вчителя, яка включає методологічні знання, методичні вміння і навички 
(вміння сформулювати кінцеві і проміжні цілі, спланувати, провести і проаналі-
зувати урок, встановити і реалізувати міжпредметні зв’язки з предметами приро-
дничого циклу, психолого-педагогічного та загальнокультурного циклів, обрати 
оптимальні форми роботи, засоби навчання і контролю в залежності від характе-
ру курсу, умов середовища, адаптувати навчальні матеріали тощо). Предметна 
компетентність є однією з основних складових професійної компетентності вчи-
теля математики і відображає наявність необхідних професійних знань. До про-
фесійних знань відносяться, перш за все, знання з предмету навчання (в даному 
випадку з математики). Слід зазначити, що предметних ключових компетенцій не 
існує, існують предметні знання, вміння і навички, які можуть бути ефективно 
використані на практиці, якщо людина має набір різних компетенцій. Наприклад, 
математична предметна компетенція – готовність провести обчислення приклад-
ного характеру; фізична предметна компетенція – здатність пояснити спостере-
жуване явище на основі певного закону (законів) природи. 

Основне завдання математики полягає у формуванні в учнів уявлення про 
математичну структуру світу, тому на уроках математики учителем повинні бути 
створені умови для оволодіння комплексом компетенцій, що сприяють форму-
ванню особистості; придбання здібностей адаптуватися до сучасних умов життя 
(зокрема, розуміння основ сучасних технологій, що базуються на тих чи інших 
законах математики або фізики). Для здійснення навчальної діяльності на основі 
компетентнісного підходу вчитель математики повинен володіти ключовими 
освітніми компетенціями: ціннісно-смисловими, загальнокультурними, навчаль-
но-пізнавальними, інформаційними, комунікативними, соціально-трудовими, 
особистісного вдосконалення. 

Одним із прикладів реалізації STEM-освіти є впровадження застосування те-
орії графів до розв’язування математичних задач школярами та студентами. На 
сьогоднішній час графи дуже зручно використовувати для розв’язування задач 
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різних видів. Теорія графів є актуальною, її широко застосовують не тільки у са-
мій математиці, а й в інших природничих науках, зокрема, у фізиці, хімії, геогра-
фії, біології, картографії та в багатьох інших науках. Так, наприклад, для побудо-
ви структурних формул хімічних елементів, для складання найбільш вигідних 
транспортних маршрутів, при моделюванні складних технологічних процесів, у 
програмуванні, в електротехніці – для конструювання друкованих схем, а також 
при вивчені послідовного і паралельного з’єднання провідників. 

Граф є математичною моделлю найрізноманітніших об’єктів, явищ і проце-
сів, що досліджуються і використовуються в науці, техніці та на практиці. Графи 
дозволяють будувати математичну модель зв’язків між заданими елементами. 
Наприклад, у вигляді графа можуть бути зображені електричні, транспортні, ін-
формаційні і комп’ютерні та інші мережі, карти автомобільних, залізничних, по-
вітряних шляхів, лабіринти, моделі кристалів, структури молекул хімічних речо-
вин і т. д. Прикладами застосування теорії графів є пошук зв’язних компонентів 
та пошук найкоротших, «найдешевших» та «найдорожчих» шляхів у комуніка-
ційних мережах. Для побудови таких шляхів використовуються різноманітні ал-
горитми на графах. 

З розвитком комп’ютерної техніки та комп’ютеризацією виробництва і інших 
галузей людської діяльності, постійно зростає роль дискретної математики як те-
оретичної основи для побудови алгоритмів і написання комп’ютерних програм. 
Теорія графів – є важливий розділ дискретної математики, особливістю якого є 
геометричний підхід до вивчення об’єктів. Діаграми графа подібно до геометри-
чних рисунків, дозволяють одержати наочне представлення для різного роду за-
дач. Засновником теорії графів прийнято вважати Леонарда Ейлера, який у  
1736 році розв’язав практичну задачу про Кенігсберзькі мости, i встановив влас-
тивості зв’язаного графа та зробив деякі загальні висновки. 

З огляду на вищезазначене підготовка майбутнього вчителя математики має 
орієнтуватися на діяльнісні й інноваційні методи роботи в школі, застосування 
новітніх засобів трансляції інформації задля подолання цифрового розриву між 
учителем та учнями, оволодіння ситуативними і проективними методиками на-
вчання математики, в основі яких лежить взаємодія, обговорення, аргументація, 
діалог, а також на врахування особливостей розвитку кожного окремого учня. 

Таким чином, освіта в галузі STEM слугує основою підготовки конкурентно 
спроможних спеціалістів в області високих технологій, є підґрунтям формування 
ключових освітніх компетенцій та компетентнісного підходу вчитель математи-
ки. Тому багато країн світу вже активно впроваджують освітні державні програ-
ми в цьому напрямі. 
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В умовах становлення в Україні громадянського суспільства, демократичної, 

правової держави освіта має активно сприяти формуванню нової ціннісної сис-

теми – відкритої, варіативної, толерантної, здатної забезпечити становлення гро-

мадянина. 

В усьому світі позитивні зміни починаються з виявлення проблеми достатньо 

пристрасними та мужніми людьми, й тоді жага змін знаходить своє відображення 

у конкретних справах. Це спостереження, безперечно, прийнятне й до становлен-

ня громадсько активних шкіл (ГАШ). 

Перша програма громадсько орієнтованої освіти була розроблена в 1935 році 

в м. Флінт (штат Мічиган, США). Вона базувалася на положенні американського 

освітнього діяча Джона Дьюї, що освіта не є підготовкою до життя, а є самим 

життям. У його основу було покладено розуміння того, що приміщення шкіл, при 

необхідності, можна використовувати 24 години на добу, приносячи користь ко-

жному мешканцю громади. Ця програма надавала можливість членам громади 

брати участь у процесі громадсько орієнтованої освіти, впливати на зміст освіт-

ніх програм. У ході її реалізації з’явилося почуття гордості за приналежність до 

навколишнього соціуму, зріс та зміцнів імідж школи [1]. 

В Україні рух громадсько активних шкіл зародився в 2003 році й отримав 

широке висвітлення в педагогічній пресі: газетах «Директор школи», «Заступник 

директора», на сайті Міністерства освіти і науки України. Всеукраїнський фонд 

«Крок за кроком» та Міжнародний фонд «Відродження» розпочали реалізацію 

програми «Школа як осередок розвитку громади».  

В основі моделі громадсько активних шкіл лежить як передовий західний до-

свід роботи, зорієнтований на потреби громади, так і збереження традицій радян-

ської школи й звернення до історії української освіти в тій її частині, коли актив-

но створювались земські ради.  

Одним із майданчиків для створення моделі громадсько активної школи ста-

ла Харківська спеціалізована школа № 73, яка мала для цього плідне підґрунтя: 

починаючи з 1999 року в закладі активно та успішно працював Центр прав дити-

ни, а з 2005 року – дитяча громадська організація Шкільний євроклуб «Бджілка»; 

у закладі була розроблена Концепція громадянсько-правової освіти. З 2005 року 

заклад проводив експериментальну діяльність з напряму «Безперервна правова 

освіта», а з 2007 року підключився до обласної мережі дослідно-експери- 

ментальної роботи Харківського обласного науково-методичного інституту без-
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перервної освіти за напрямом «Громадсько активна школа як інноваційна систе-

ма управління закладом освіти (2007–2010 роки)» та став єдиною школою в ра-

йоні, яка розповсюджувала досвід роботи громадсько активної школи. Були про-

ведені засідання творчої групи, обласний семінар для директорів шкіл, районний 

семінар для заступників директорів з навчально-виховної роботи, засідання клубу 

педагогічної майстерності «Молодий і класний» для класних керівників-

початківців. 

Громадсько активна школа – це звичайна школа, в якій особлива увага спря-

мована на переконання членів громади і педагогічного персоналу у цінності за-

лучення громади; школа, яка різними способами намагається залучити членів 

громади до активної діяльності в межах регіону проживання. 

Програма громадсько активної школи сприяє розвитку партнерства між шко-

лою та громадою; реалізації концепцій освіти громади та навчання впродовж 

усього життя; формуванню громадської активності учнів та усіх членів місцевих 

громад і розвитку громадянського суспільства в цілому. Громадсько активна 

школа забезпечує участь дитини в житті великої спільноти й сприяє її успішній 

соціалізації. 

Однією з цінностей громадсько активної школи є її адаптованість. І маленька 

сільська школа, і величезна школа мегаполіса можуть знайти свій власний варі-

ант розвитку за моделлю громадсько активної школи. 

Щоб усе вищезазначене здійснилося, необхідно перебудувати систему діяль-

ності загальноосвітнього закладу певним чином. Усі процеси, що відбуваються 

на базі загальноосвітнього закладу, розподіляються на три напрями: демократи-

зація, волонтерство, партнерство. 

Отже, робота колективу Харківської спеціалізованої школи № 73 з форму-

вання громадсько активної особистості школяра ведеться через демократизацію 

управління закладом (батьківський комітет, рада закладу, піклувальна рада); ви-

користання передових педагогічних технологій; здійснення соціальних проектів; 

через діяльність шкільного євроклубу та активність команди волонтерів; спів-

працю з громадськими організаціями (Харківський клуб директорів шкіл, Асоці-

ація керівників шкіл України, АССА, «Еммануїл», «Надія»); партнерство з гро-

мадою (батьки, мешканці мікрорайону, м’ясокомбінат «Салтівський»). 

Кожна людина у своїй життєдіяльності прямує до цінностей-цілей, серед 

яких можна виокремити життєву мудрість, любов та красу, матеріально забезпе-

чене життя, вірних товаришів, пізнання, самостійність, свободу, щасливе сімейне 

життя, упевненість у собі, творчість, активне та діяльнісне життя. 

Отже, формування саме активної особистості дає можливість кожному досяг-

ти усіх інших цінностей-цілей. Добрим підґрунтям для формування активної осо-

бистості школяра виступає шкільний євроклуб як одна з форм демократизації 

освіти, створення відкритих відношень між учасниками освітнього процесу.  

Протягом 12 років євроклубом «Бджілка» реалізовано понад 43 різноплано-

вих проекти: «Мої права в моїй школі», «Права дітей у притулках», «Рівний – 

рівному про права дитини», «Зміцнімо здоров`я дітей!», «Ні!» – дитячій експлуа-

тації», «Подаруй радість дітям!», «Я проти наркоманії, тютюнопаління, СНІДу», 

«Україна в Голокості», «Добро починається з тебе!», «Ми діємо! Річка Немишля-
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нка – водна артерія міста», «Здорова дитина – успішний учень», «Обережно, діти 

на дорозі!». Реалізовано міжнародні проекти: «Моє місто в контексті Європи» 

(Чехія), «Друг та ворог у ЗМІ (вивчення ставлення до емігрантів протягом остан-

ніх 30 років)» (Німеччина), «Ми можемо більше! Сприяння громадянській пар-

тиципації молоді в регіонах України, Росії і Грузії» (Німеччина). Залучення учнів 

до проекту «Платформа шкільного розвитку» має на меті виховати майбутню 

еліту країни, розкрити в учнів потрібні лідерські навички, громадянську актив-

ність. Євроклубівці «Бджілки» долучилися до найбільшого природоохоронного 

руху планети, організованого Всесвітнім Фондом природи WWF, – до кампанії 

«Година Землі-2017». Ця кампанія закликає берегти природну спадщину, привер-

тає увагу до природних парків України. 

Другий напрям громадсько активної школи – волонтерство. Це можливість 

людині відчути себе громадянином, зробивши реальний внесок у розвиток свого 

співтовариства. Глобальні зміни в житті навколо нас можуть початися з малого 

вчинку – з посадженого дерева, з допомоги ближньому. Вчинок волонтера спри-

чиняє не тільки конкретну дію, але й позитивний приклад, який можуть насліду-

вати інші. 

Волонтерство – діяльність настільки ж вигідна як для людей, які шукають 

допомогу, так і для самих волонтерів, тому що волонтерство – це спосіб будувати 

соціальні відносини; застосовувати на практиці свої моральні та релігійні прин-

ципи; одержувати нові навички; знайти підтримку й друзів; відчути себе здатним 

щось зробити; відчути себе добре. Добровільність як відображення особистої по-

зиції – це основний принцип волонтерства.  

Так, команда волонтерів «Ми разом!» євроклубу «Бджілка» стала лауреатом 

міського конкурсу «Волонтер року» (2007). Члени євроклубу «Бджілка» були 

відзначені Фондом місцевої демократії за участь у проекті «Євроатлантична вес-

на – 2008». Під час проведення Україно-чеського семінару учні мали можливість 

поцікавитись проблемами однолітків з Чехії, а участь у глобальній акції ООН 

«Встань та дій проти бідності!» надала можливості євроклубівцям набути досвід 

з реалізації проектів. У межах Марафону унікальних справ із волонтерською ак-

цією до Дня Святого Миколая «Діти допомагають дітям!» євроклубівці відвідали 

Харківський обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Учні 

охоче зустрічаються та діляться власним досвідом створенням євроклубу з акти-

вістами шкіл Харківської області.  

Однією з традицій євроклубу є святкування Дня толерантності (16 листопада) 

та Дня Європи. Популярність євроклубу поступово зростає, розширюються межі 

його діяльності, доказом чого є організація та проведення євроквесту до Дня Єв-

ропи для шкіл міста Харкова на головній площі міста. 

Отже, участь у соціальних проектах піднімає самосвідомість на новий рівень, 

змінює ціннісні орієнтири, розширює світогляд. 

Третій напрям громадсько активної школи – співпраця з громадськими орга-

нізаціями та партнерство з громадою реалізується через проведення спільних за-

ходів. Так, Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та моло-

ді «Довіра» організував для євроклубівців зустріч з помічником аташе з питань 
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культури Фонду сприяння демократії посольства США в Україні Сергієм Реше-

товим у рамках проекту «Розвиток волонтерства в Харківській області».  

Таким чином, залучення школярів у діяльність євроклубу сприяє формуван-

ню громадсько активної особистості, що полягає в розвитку життєвих компетен-

цій учнів; вихованні самостійності та відповідальності, толерантності; навчанні 

життю в полікультурному світі та правомірному реагуванню на неправомірні дії; 

формуванні навичок контактувати з людьми різного віку, статі, соціального ста-

тусу; набутті досвіду соціальних дій.  

Але найсуттєвішим є виховання особистості школяра, упевненого в тому, що 

він може впливати на процеси, які відбуваються в суспільстві. 
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У 2017 році Міністерством освіти і науки України було оприлюднило Прое-

кти стандартів вищої освіти для бакалаврів та магістрів. Однак для спеціаліза-

ції 014.02 Середня освіта (мова та література із зазначенням мови) наявний 

проект стандарту лише для випускника першого (бакалаврського) рівня освіти, 

ступеня вищої освіти – бакалавр [1]. Для випускників цього рівня освіти надано 

перелік інтегральної, загальних та предметних компетентностей. Тоді як для ма-

гістрів, які навчаються за цією спеціальністю, такий перелік відсутній. Загалом 

компетентності конкретизуються кожного разу на рівні навчальних предметів 

для кожного ступеня навчання. Тому постає проблема організації освітнього 

процесу, адже для здійснення професійної підготовки магістрів, методичної зок-

рема, потрібно визначити мету та зміст навчання. Оскільки кінцевою метою на-

вчання прийнято визначати формування певної компетентності, то кінцевою ме-

тою методичної підготовки є формування методичної компетентності.  

Метою нашого дослідження є формування у майбутніх викладачів англійсь-

кої мови контрольно-оцінювальної компетентності, яка є частиною їхньої мето-

дичної компетентності. Для укладання структури названої компетентності слід 

уточнити номенклатуру необхідних їм здатностей, умінь, навичок та знань. Сфо-
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рмована контрольно-оцінювальна компетентність бакалаврів є вихідним рівнем 

формування такої компетентності в магістрів. Отже, звернемось до запропонова-

них стандартів професійної підготовки бакалаврів та конкретизуємо їх крізь при-

зму методичної підготовки в межах контрольно-оцінювальної діяльності. 

Загальні компетентності бакалаврів інтерпретуємо в межах дослідження як 

їхні загальні методичні контрольно-оцінювальні компетентності: 

 знання та розуміння контрольно-оцінювальної діяльності; 

 здатність проводити контрольні заходи за планом та у разі обґрунтованої 

потреби, а не застосовувати їх як дисціплінарну міру або як засіб зайняти навча-

льний час; 

 здатність розуміти який вплив виявляє контроль на освітній процес; 

 здатність укладати контрольні матеріали разом з колегами; 

 здатність до пошуку у різних джерелах матеріалів для створення контроль-

них засобів, аналізувати їх та адаптувати у разі потреби; 

 здатність використовувати знання іноземної мови під час укладання конт-

рольних матеріалів та перевірки результатів контролю. 

Предметні (спеціальні фахові) компетентності в межах дослідження трактує-

мо як спеціальні методичні контрольно-оцінювальні компетентності: 

 здатність застосовувати сучасні методи й технології контролю; 

 здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчаль-

них досягнень учнів з іноземної мови; 

 здатність аналізувати результати контролю з метою прогнозу ефективності 

та корекції освітнього процесу; 

 здатність реалізовувати контрольно-оцінювальну діяльність з позицій осо-

бистісно-орієнтованого, діяльнісного та компетентнісного підходів; 

 здатність доцільно використовувати й створювати сучасне навчально-

методичне забезпечення для проведення контрольних заходів; 

 здатність до критичного аналізу, діагностики й корекції власної контроль-

но0оцінювальної діяльності, оцінки з метою професійної саморегуляції; 

 здатність створювати рівноправний і психологічно позитивний клімат під 

час проведення контролю, організовувати ефективну комунікацію між виклада-

чем та студентом, студентом та студентом. 

До того ж Проект стандарту вищої освіти для бакалаврів містить перелік 

умінь та вимог до комунікації [1], які також можуть бути покладені в основу ме-

тодичні контрольно-оцінювальні компетентності. Так, визначимо цільові контро-

льно-оцінювальні вміння: 

 уміє працювати з теоретичними та науково-методичними джерелами (зок-

рема цифровими), видобувати, обробляти й систематизувати інформацію щодо 

підготовки та проведення контролю;  

 володіє різними видами аналізу текстів з метою їх відбору для створення 

завдань для контролю та оцінювання іншомовної компетентності в читанні; 

 застосовує сучасні методики й технології (зокрема інформаційні) для за-

безпечення якісного та об’єктивного контролю; 
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 володіє методами й методиками діагностування навчальних досягнень уч-

нів з іноземної мови; 

 здатний до рефлексії, має навички оцінювання власної контрольно-

оцінювальної діяльності й обдуманого вибору шляхів подолання недоліків. 

Щодо комунікації виділимо такі необхідні комунікативні вміння: 

 формує комунікаційну стратегію з колегами, учнями та їхніми батьками під 

час планування контрольно-оцінювальних заходів, підготовки засобів контролю 

(добір, адаптування чи укладання окремих контрольних завдань або їх комплек-

сів), проведення контролю, перевірки його результатів та їх повідомлення із до-

триманням етичних норм спілкування, принципів толерантності, творчого діало-

гу, співробітництва та взаємоповаги до всіх учасників освітнього процесу. 

 ефективно використовує іноземну мову для укладання інструкцій до конт-

рольних завдань. 

Таким чином, нами був конкретизований нормативний зміст методичної під-

готовки бакалаврів до здійснення контрольно-оцінювальної діяльності, що може 

бути визначений як початковий рівень контрольно-оцінювальної компетентності 

викладачів англійської мови. 

У подальшому слід конкретизувати виділені здатності та вміння контрольно-

оцінювальної діяльності вчителя англійської мови та встановити динаміку їх роз-

витку з метою уточнення структури методичної контрольно-оцінювальної ком-

петентності викладачів англійської мови. 
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Глибокі соціально-економічні перетворення, які відбуваються в сучасному 

суспільстві, змушують усіх нас розмірковувати про нашу молодь, про майбутнє 

України. Усе більше і більше людство приходять до розуміння того, що для ду-

ховного відродження суспільства недостатньо тільки знань, які дає традиційна 
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освіта. Не можна раціонально засвоїти моральні імпульси за допомогою суто на-

укової освіти, ніяка наука сама по собі не в змозі замінити любов, щирість та 

співчуття. 

Питанню духовно-морального розвитку особистості приділяли значну увагу 

Г. Сковорода, Т. Шевченко, І. Франко, В. Сухомлинський, К. Ушинський, 

І. Огієнко, І. Котляревський, А. Макаренко, Т. Тюріна, Ш. Амонашвілі. 

М. Стельмахович, В. Ліщук, Н. Лубенець, С. Русова, А. Богуш, Н. Гавриш, 

О. Запорожець, Г. Леушина. Вчені доводять, що духовно-моральний аспект є 

пріоритетним у становленні особистості. 

Разом з багатою кількістю рис особистості, які можна віднести до моральної 

вихованості, в дітей виділяються і такі, що визначаються як порушення духовно-

моральної сфери, або негативні прояви девіантної поведінки вже в молодшому 

шкільному віці. 

Духовно-моральні порушення школярів за В. Сухомлинським це – егоїзм, не-

дисциплінованість, підлість, жорстокість, невдячність. Щоб подолати дані дефо-

рмації слід проникнути у внутрішній світ дитини, зрозуміти причини, що поро-

дили зло, знайти ключі до виправлення вад. Основними причинами, що штовха-

ють школяра на порушення моралі – здебільшого розлучення батьків, пияцтво, 

знущання над дитиною, постійні суперечки між батьками та вчителями, непослі-

довність у вихованні від суворості та жорстокості до ласки і догоджання  

[7, c. 103].  

Становлення духовно-морального виховання залежить від сім’ї. Саме батько 

і мати своїми вчинками і своїм способом життя стають зразком поведінки для 

своїх дітей. На думку відомого фізіолога І. Павлова, у будь-якого індивіда стере-

отипи поведінки в дитинстві виробляються в основному за допомогою позитив-

ного прикладу. На базі загальної моральної атмосфери в сім’ї у дітей складається 

певне ставлення до духовно-моральних вимог суспільства. У родині, члени якої 

взаємно поважають один одного і піклуються одне про одного, де дорослі мають 

роботу і люблять працювати, де до оточуючих ставляться з увагою і співчуттям, 

як правило, зростає морально вихована людина. З сімей, де повсякденну поведін-

ку дорослих носить антигромадський характер, виходить в 10 разів більше дітей 

із відхиленнями в поведінці, ніж із сімей першої групи [3, c. 43]. 

У дітей з морально неблагополучної сім’ї залишається незадоволеною одна з 

найважливіших психологічних потреб – потреба в увазі та любові з боку батьків. 

А. Макаренко називав стан психіки дітей, які росли в сім’ях з проблемною сере-

довищем – «діти, з відсутністю радості завтрашнього дня». Такі діти особливо 

сильно прагнуть до спілкування з однолітками і дорослими поза сім’єю, що до 

певної міри заміняє їм брак уваги, ніжності і турботи з боку батьків. Однак, якщо 

це спілкування набуває нездоровий інтерес, воно згубно відбивається на мораль-

ному розвитку і поведінці дітей. 

У сім’ях, де дітям ні в чому не відмовляють, потурають будь-яких примх, по-

збавляють від домашніх обов’язків, виростають не просто ледарі, а споживачі, які 

прагнуть все нових і нових благ. Відсутність звички до розумного самообмежен-

ня нерідко штовхає їх на злочини, що здійснюються під впливом мотивів і ба-

жань чисто споживчого характеру [5, c. 96]. 
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Зайва суворість батьків, надмірне використання всіляких обмежень і заборон, 

покарання, що принижують дітей, що ображають їхню людську гідність, нерідко 

штовхають їх на злочини. 

Діти, що не відчуваючи контролю над собою з боку дорослих, відчувають 

ілюзію «повної свободи». Їх поведінка може стати іграшкою власних випадкових 

потягів і сторонніх впливів. Нерідко «сліпота» батьківського нагляду дітей, поро-

джує впевненість у цілковитій безкарності. 

Більшу частину свого часу діти проводять у школі. Це дає їй можливість 

впливати на дитину і виховувати її. Та школа і вчителі припускаються багатьох 

помилок у морально-духовному вихованні дитини як особистості. Недоліки ро-

боти школи, що негативно позначаються на поведінці учнів, умовно можна роз-

ділити на три групи. 

Перша група – недоліки організаційного характеру. До їх числа відносяться: 

запізніле виявлення учнів, схильних до порушення духовно-моральних норм, по-

верхове вивчення педагогами індивідуальних особливостей таких школярів і 

причин моральної деформації особистості, відсутність продуманого плану робо-

ти по їх виправленню та перевихованню. 

Негативно впливають і такі фактори, як недостатня допомога і контроль ад-

міністрації школи, роз’єднаність шкільного педагогічного колективу, відсутність 

аналізу допускаються в роботі помилок, недостатнє використання можливостей 

учнівського самоврядування, шаблонність форм і методів позакласної та позаш-

кільної роботи, непривабливість заходів, що проводяться в школі, пасивність в 

роботі з неблагополучними сім’ями. 

Друга група – помилки, які пов’язані з неправильним педагогічним підходом 

до учнів, схильним порушувати загальноприйняті правила і норми. Одна з поми-

лок полягає в ототожненні відносини відсталого учня до навчання з його розумо-

вими здібностями. Всі діти, які ростуть в неблагополучних сім’ях, або діти, яких 

неправильно виховують, як правило, не в змозі добре вчитися без сторонньої до-

помоги. У одних це проявляється вже в початкових класах, у більшості інших – в 

підлітковому віці. У процесі навчання і виховання такі діти потребують чуйності, 

уваги і індивідуального підходу. Якщо цього немає, у них складається негативне 

ставлення до навчальної діяльності. Великої шкоди завдає переконаність деяких 

вчителів у розумовій відсталості таких учнів, що деморалізує дітей, формує у них 

зневіру в свої сили, налаштовує проти вчителів і школи в цілому. 

Не праві і ті педагоги, які стверджують, що таких учнів «не можна нічим за-

цікавити» або що їх «цікавить тільки погане». Для того, що позитивні інтереси 

втілилися в відповідні вчинки, дітям потрібні допомога і підтримка вчителя  

[6, c. 83]. 

Серйозна помилка – використання в роботі з важкими школярами заходів не-

гативного стимулювання – обговорень, осуду, доган, різного роду покарань. Ба-

гаторазово вислуховуючи погрози, дитина звикає до них і перестає їх сприймати. 

Непрощенну помилку роблять ті педагоги, які виявляють недоброзичливе 

ставлення до важковиховуваних дітей, вступаючи з ними в затяжні конфлікти. Це 

призводить до виникнення психологічного бар’єру між педагогом і учнем, до 

взаємного нерозуміння і взаємної неприязні, суперечить ідеям педагогіки, засно-
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ваної на принципах співпраці. Дитина ще більше замикається в собі, ще сильніше 

чинить опір будь-яким спробам вчителів впливати на нього та в результаті – його 

поведінка погіршується [1, c. 8]. 

Третя група помилок обумовлена невисоким професійним рівнем окремих 

вчителів, їх психологічною непідготовленістю до роботи з дітьми. Інші педа-

гоги слабо володіють навчальним предметом і методикою викладання. Їх уро-

ки нецікаві, на них відсутній диференційований підхід до слабких, середніх і 

сильних учнів. Діти перевантажені великою кількістю досліджуваного матері-

алу на уроках і домашніми завданнями. Це формує негативне ставлення до на-

вчання [4, c. 99]. 

Шкоду вихованню школярів наносять педагогічна безтактність, нестрима-

ність, неповага деякими вчителями людської гідності учнів, упереджене ставлен-

ня до окремих учнів, небажання рахуватися з віковими особливостями дитячої 

психіки. 

Важкі школярі відрізняються підвищеною емоційністю і загостреним само-

любством. Вони болісно реагують на дії педагогів, які принижують їх або виста-

вляють їх в смішному вигляді, що ображають їх гідність. Це викликає протест, 

який проявляється іноді у вигляді грубих порушень дисципліни і порядку. 

Важливим є не тільки перевиховання моральних порушень, які виробилися у 

школяра, а і їх передбачення і застереження. Так само як лікар ретельно дослі-

джує організм хворого, шукає і знаходить джерела хвороби, щоб розпочати ліку-

вання, так і педагог має вдумливо, терпляче, уважно досліджувати, вивчати ро-

зумовий, моральний та емоційний розвиток школяра, шукати і віднаходити при-

чину, через яку вона стала важкою та застосовувати такі винаходи виховного 

впливу, які б враховували труднощі, особливості індивідуального світу кожної 

дитини [9, c. 290]. 

В. Сухомлинський віднайшов головні шляхи, які б дали змогу виховувати 

по-справжньому доброго і морального учня. Педагог пропонує викорінювали 

мерзотне й огидне, до яких він відносить: 

- наодинці з собою робити не так, як ти робив би на очах у людей; 

- лінуватися, бути ледарем, неробою; 

- видавати за доблесть і заслугу те, що є твоїм обов’язком; 

- бути жадібним, негостинним; 

- глумитися зі старості; 

- давати порожні обіцянки, не дотримуватися слова; 

- мовчати, коли треба говорити, й говорити коли треба мовчати; 

- не слухати батьків; 

- глузувати з калік; 

- не любити й кривдити тварин. 

Одне із головних завдань вчителя полягає в тому, щоб навчити дітей бачити 

наслідки своїх вчинків. А щоб їх бачити – треба думати. В. Сухомлинський за-

значав, що «…виховуючи, ми вчимо міркувати про те, що навколо мене і в мені. 

Уявно ставте себе на місце іншого» [8, c. 51]. 
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Отже, визначивши причини духовно-моральних порушень учнів можна обра-

ти правильні методи та прийоми коригування поведінки учнів. Основний шлях 

корекції духовно-моральних порушень учнів молодшого шкільного віку полягає 

в тому, щоб звертатися до таких учнів, говорити з ним, не виносячи на суд колек-

тиву його поведінку. Виховна суть таких бесід у тому, щоб вони викликали у ди-

тини бажання бути доброю та відкритою. 

 

Список використаних джерел: 

1. Бех І. Д. Емоції в процесі морального виховання молоді / І. Д. Бех // Почат-

кова школа, 1996. – № 10. – С. 8-11. 

2. Болдирев Н. І. Духовно-моральне виховання дітей / Н. І. Болдирев. – Х.: 

Фактор, 2002. – 224 с. 

3. Гаврилова Т. П. Про виховання духовно-моральних почуттів / 

Т. П. Гаврилова. – Х.: Знання, 2008. – 144 с. 

4. Головська І. В. Актуальність застосування методів, що забезпечують 

суб’єктну позицію учнів, у практиці морального виховання молодших школярів / 

І. В. Головська. – К.: Ранок, 2010. – 198 с. 

5. Кондратюк А. П. Школа та духовно-моральне виховання підростаючого 

покоління / Кондратюк А. П. – Х.: Ранок, 2005. – 224 с. 

6. Мартиненко С. М. Пріоритети виховної роботи в сучасній школі / 

С. М. Мартиненко. – К.: Знання, 2007. – 106 с.  

7. Помиткін Є. О. Психологія духовного розвитку особистості / 

Є. О. Помиткін. – К.: Наш час, 2007. – 280 с. 

8. Сухомлинський В. О. Про стан теорії і практики виховання в освітньому 

просторі України / В. О. Сухомлинський. – П.: Полтавський вісник,1999. – 280 с. 

9.  Новикова В. І. Основи духовно-морального виховання дітей початкових 

класів в сучасному соціомі / В. І. Новикова. – Ч.: Букрет, 2004. – 346 c. 

 

  



83 

НАПРЯМ 3. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА: 

ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА 
 

 

 

Бардус І.О., 

кандидат педагогічних наук, доцент,  

докторант кафедри креативної педагогіки 

та інтелектуальної власності 

Української інженерно-педагогічної академії 

 

ПРОБЛЕМИ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

В УМОВАХ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ 

 

Завданням вищої ІТ-освіти є забезпечення суспільства фундаментально під-

готовленими компетентними фахівцями у галузі інформаційних технологій  

(ІТ-фахівців), здатними творчо застосовувати на практиці найновіші досягнення 

сучасної науки і техніки, використовувати інноваційні технології, гнучко реагу-

ючи на запити ринкової економіки. Проте, сьогодні в системі професійної підго-

товки майбутніх ІТ-фахівців назріла низка проблем, розв’язати які можливо лише 

за умови фундаменталізації освіти. 

Метою доповіді є визначення основних проблем системи професійної під-

готовки майбутніх ІТ-фахівців та шляхів їх розв’язання в умовах фундамента-

лізації освіти. 

Оскільки, в основі кожної проблеми завжди лежить протиріччя, тому для ви-

значення проблем системи професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців необ-

хідно визначити основні суперечності, які на них вказують. 

Першою суперечністю є невідповідність між підвищеними вимогами суспі-

льства до сучасного ІТ-фахівця та недостатнім рівнем його професійної підготов-

ки за традиційної системи вищої освіти.  

Визначимо причини відставання освітньої галузі від вимог роботодавців.  

По-перше, діюча система підготовки ІТ-фахівців в університеті спрямована 

на висвітлення переважно минулих та сучасних науково-технічних здобутків у 

галузі апаратної та програмної частин комп’ютерної техніки. Але, враховуючи те, 

що ІТ-галузь стрімко розвивається, то на момент закінчення студентом універси-

тету значна частина набутих ним знань про найсучасніші на той момент здобутки 

встигає застаріти. 

По-друге, за традиційної системи навчання передати студентам новітні нау-

ково-технічні здобутки досить непросто, оскільки викладачу необхідно не тільки 

вчасно одержати й осмислити самому інформацію про них, але й перетворити їх 

у навчальний матеріал відповідного курсу, доступний для розуміння студентів, 

розробити навчально-методичне забезпечення дисципліни. Природно, що до мо-
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менту готовності всього перерахованого змістова частина розглянутого матеріалу 

вже застаріває, а це зумовлює постійне відставання підготовки фахівців від су-

часного виробництва [3]. 

По-третє, професійна діяльність ІТ-фахівця з удосконалення, створення но-

вих зразків програмного або апаратного забезпечення комп’ютерної техніки, но-

сить продуктивний характер, проте студенти у ВНЗ виконують переважно репро-

дуктивну навчально-пізнавальну діяльність під час оволодіння знаннями та вмін-

нями зі спеціальних дисциплін, через що не оволодівають навичками продуктив-

ної творчої діяльності.  

Звісно, дану суперечність можна подолати, якщо процес виробництва буде 

безпосередньо пов’язаний із процесом навчання майбутніх фахівців [3]. Тобто 

якщо впроваджувати у виробництво розробки, виконані студентами, або викла-

дачами ВНЗ, то такий навчальний заклад має можливість не відстати від вироб-

ництва у висвітленні студентам власних розробок. Зустрічаються також випадки 

«миттєвого» впровадження результатів фундаментальних досліджень, коли дос-

лідження проводяться ВНЗ за замовленням виробництва. Наведені шляхи подо-

лання розриву між необхідним та реальним рівнем знань випускників можливі 

лише для ВНЗ, при яких функціонують науково-дослідні інститути відповідного 

напряму наукової діяльності, більшість же навчальних закладів не має можливос-

ті «встигати» за розвитком виробництва.  

На нашу думку ефективним вирішенням означеної проблеми є фундаменталі-

зація професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців. Проте, незважаючи на вели-

ку кількість наукових досліджень з проблеми фундаменталізації професійної під-

готовки різних спеціальностей, досі існує суперечність між необхідністю фунда-

менталізації професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців та недостатнім рівнем 

розробки її теоретичних і методичних засад. 

На існування цієї суперечності вказують: несистемна і переважно фрагмента-

рна фундаменталізація навчальних дисциплін; переважно декларативна подача 

навчального матеріалу, без глибокої міжпредметної інтеграції; тенденція навчан-

ня студентів лише наслідків та практичного застосування фундаментальних тео-

рій. Така система підготовки призводить до неякісного засвоєння студентами су-

купності різнорідних знань, без усвідомлення їх взаємозв’язку та їх ролі в пода-

льшій професійній діяльності, відсутності розуміння впливу наукових досягнень 

філософії, фізики, хімії, математики на розвиток галузі, неспроможність передба-

чити перспективи розвитку ІТ-галузі, відсутність навичок виконувати продукти-

вну професійну діяльність. 

На нашу думку, для ефективної професійної підготовки майбутніх  

ІТ-фахівців до продуктивної професійної діяльності необхідно розробити єдиний 

системний підхід до представлення навчального матеріалу різних комп’ютерних 

дисциплін, який дозволить сформувати у студентів фундаментальні знання та 

вміння зі створення нового програмного або апаратного забезпечення комп’ю- 

терної техніки.  

Нами розроблено модель представлення поняття об’єкту комп’ютерної дис-

ципліни на основі його фундаментальних засад: P={R (f), S (f), D (f), H (f)} [2], де 

R (f) – фундаментальні основи призначення об’єкту, S (f) – фундаментальні осно-
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ви структури об’єкту, D (f) – фундаментальні основи принципу дії об’єкту, H (f) – 

фундаментальні основи характеристик об’єкту, f – філософські, математичні та 

природничі закони і поняття. Подання понять комп’ютерних дисциплін на основі 

означеної моделі сприяє глибшому засвоєнню навчального матеріалу через ви-

значення причинно-наслідкових зв’язків між призначенням, структурою, прин-

ципом дії, характеристиками ІТ-об’єкту та його фундаментальних засад.  

Також нами розроблено концепцію системної диференційно-інтегративної 

фундаменталізації професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців [1], на основі 

якої необхідно розробити методичну систему навчання фундаментальних та 

комп’ютерних дисциплін. Згідно розробленої концепції, спочатку необхідно ви-

значити філософські, математичні та природничі закони і поняття, на яких ґрун-

туються принципи дії ІТ-об’єктів (тобто здійснити диференціацію фундамента-

льних дисциплін за ІТ-об’єктами), а потім на основі цих фундаментальних зако-

нів і понять теоретично обґрунтовувати поняття комп’ютерних дисциплін (інтег-

рація фундаментальних загальнонаукових та комп’ютерних понять).  

Для забезпечення неперервності фундаменталізації професійної підготовки 

майбутніх ІТ-фахівців нами теоретично обґрунтовано та розроблено принцип 

дворівневої неперервної фундаменталізації [1]. Відповідно до якого, базове по-

няття комп’ютерної дисципліни має виводитися на основі філософських та при-

родничо-математичних законів і понять; а кожне нове поняття комп’ютерної ди-

сципліни має виводиться з раніше засвоєних базових та філософських, природ-

ничо-математичних законів і понять. 

Важливим для фундаменталізації професійної підготовки майбутніх  

ІТ-фахівців до продуктивної професійної діяльності є те, що знання про базові та 

нові ІТ-об’єкти повинні засвоюватися студентами у процесі продуктивної навча-

льно-пізнавальної діяльності. 

Таким чином, для підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних тех-

нологій до продуктивної діяльності необхідно здійснити неперервну системну 

диференційно-інтегративну фундаменталізацію змісту філософських, природни-

чо-математичних та комп’ютерних навчальних дисциплін.  
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ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

ТА ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ 

 
Особистість є соціальна якість (властивість) індивіда, що визначається його 

включеністю у суспільні відносини. Образ життя індивіда, виконувані ним соціа-
льні ролі забезпечують формування, трансформацію і закріплення властивостей, 
які утворюють його психологічний зміст. Саме в системі суспільних відносин 
відбувається перетворення внутрішніх, психічних процесів індивіда у якісні вла-
стивості його особистості [4, с. 4]. 

Цікава позиція Ю. Поваренкова, який стверджує, що дослідження будь-яких 
аспектів розвитку та діяльності професіонала так чи інакше вказує на активну 
участь у цих процесах самого суб’єкта трудової діяльності. Саме суб’єкт впливає 
на граничний рівень професійної продуктивності, ідентичності, зрілості. Такий 
підхід дає змогу суб’єкту праці, керуючись трансформацією в часі образу «Я», 
бути координатором, ініціатором власного професійного становлення [3, с. 44]. 

Так С. Л. Богомаз під самоаналізом розуміє психологічний процес виявлення 
професійно значущих особливостей власної особистості, а також процес пояс-
нення і виправдання якості та результату своєї праці, поведінки і способу життя 
[3, с. 46]. Рівень розвитку самоаналізу автор визначає через розвиток основних 
його компонентів: знань про професії і про себе. Високий рівень самоаналізу 
спостерігався, коли обидва показники, які його характеризують, були однаково 
високорозвинені та мали розгорнуте обґрунтування вибору професії. Середньому 
рівню відповідає вибір одного з показників та окремі алгоритми обґрунтування 
вибору професії. При слабкому розвитку має місце відсутність хоча б одного з 
показників, є не обґрунтуваним вибір професії, що пояснюється низьким рівнем 
розвитку самопізнання [3, с. 46]. 

Даний підхід привертає увагу чіткою структурою та чіткими межами, мож-
ливістю послідовного і поступового розвитку самоаналізу, що сприяє не тільки 
професійному становленню, але й особистісному розвитку [3, с. 46]. 

З розвитком виробництва підвищувалися вимоги до працівників, що пот-
ребувало врахування їх уподобань і природних дарувань при профвідборі  
[1, с. 207]. 

Стосовно трудової організації проблема профвідбору полягає у визначенні 
професійної придатності – сукупності особливостей людини, її здібностей і схи-
льностей, що обумовлюють ефективність певного виду діяльності і задоволеність 
обраною професією [1, с. 210]. 

Ефективність освіти, як зауважує Ж. Тощенко, багато в чому залежить від то-
го, яку мету мають учасники цього процесу, і насамперед учні та студенти, що 
вони хочуть реалізувати у своєму житті за допомогою освіти. У цьому контексті 
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дуже важливо виявити залежність між соціальною і професійною орієнтацією. 
Соціальна орієнтація – це визначення людиною свого місця в системі суспільних 
відносин, вибір бажаного соціального статусу і шляхів його досягнення. Профе-
сійна орієнтація – це усвідомлення того набору професій, який пропонує в даний 
момент суспільство, і вибір із них найбільш привабливої [1, с. 212]. 

Соціальна і професійна орієнтація взаємодіють, бо соціальний стан людини в 
суспільстві визначається характером і змістом його професійної діяльності  
[1, с. 212]. 

Знання про професії С. Фукуяма вважає однією з головних умов професійно-
го становлення та формування професійної самосвідомості в юнацькому віці. 
Учений наголошує на тому, що доступ до знань у певній галузі діяльності, має 
забезпечуватися постійно й систематично. Людина прагне передбачити і підготу-
ватися в ідеальному психологічному плані до того, що їй належить робити  
[3, с. 48]. 

А. Деркач зазначав, що успішність фахівця визначається сукупністю спеціа-
льних, загальноспеціальних, загальнопрофесійних, загальноосвітніх знань й 
умінь, а також відповідністю особистості вимогам до психічних, психофізіологі-
чних, соціально-психологічних якостей майбутніх фахівців [3, с. 49]. 

А. Ростунов розглядає проблему професійної придатності з точки зору сис-
темного підходу як велику систему, що містить чотири функціональних блоки: 
профорієнтація, профвідбір, профпідготовка і профадаптація. Кожен блок, у свою 
чергу, складається з декількох підсистем нижчого рангу, які й забезпечують фун-
кціонування як відповідних підсистем, так і всієї системи в цілому: 

1. Підсистема профоріентації. Головне завдання полягає в підготовці молоді 
до вибору професії і початку професійного навчання. 

2. Підсистема профвідбору. Її мета – виявлення найбільшої відповідності між 
індивідуальними особливостями абітурієнта і специфікою майбутньої професій-
ної діяльності. 

3. Підсистема профпідготовки, яка має за мету розкриття суті діяльності та 
розробки моделі підготовки фахівця. 

4. Підсистема профадаптації. Автор виділяє чотири рівні адаптації: ознайом-
лення; перехід до самостійної діяльності; повна професійна самостійність; майс-
терність [3, с. 81-82]. 

Уже в дитинстві виникають духовні та духовно-практичні форми життєтвор-
чості – мрії, прагнення, плани. Якісний стрибок у формуванні здатності до жит-
тєтворчості відбувається саме у підлітково-юнацькому віці, «...коли головним 
психічним новоутворенням стає прагнення до самоствердження та орієнтованість 
на майбутнє» [2, с. 397]. 

Психологічні дослідження свідчать, що той характер, який сформувався у 
людини у 17–18 років, в основних рисах зберігається усе її життя. Процес життє-
творчості у цей період формує загальні постанови на майбутнє життя, яке вима-
гатиме усіх сил і знань людини [2, с. 397]. 

Таким чином, перспективами подальших наукових розвідок стане дослі-
дження особливостей самореалізації особистості у відповідних сферах в процесі 
професійної підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ інженерно-технічного спряму-
вання. 
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Проблема адекватності усвідомлення майбутнім фахівцем особистої готовно-

сті до праці завжди була актуальною в аспекті професійної реалізації. Однак на 

сучасному етапі демократизації суспільства і, водночас, стагнації економіки, що 

призводить до кризових явищ, які позначаються на рівні конкуренції у процесі 

працевлаштування, ця проблема загострюється і вимагає додаткових зусиль щодо 

спрямування студентів як до активності у процесі фахової реалізації, так і до їх-

ньої орієнтації на свідоме професійне та особистісне самовдосконалення, що має 

відбуватись на основі усвідомлення особистого рівня підготовки до професійної 

діяльності.  

Процес підготовки фахівців до професійної діяльності передбачає формуван-

ня професійної позиції. Перш ніж перейти до розгляду сутності поняття «профе-

сійна позиція», вважаємо за доцільне розпочати науковий пошук з аналізу понят-

тя «позиція» та визначення сутності даної дефініції. 

Термін «позиція» утворений від лат. positio – «cтановище» і його науковці 

почали використовувати порівняно нещодавно. Цьому сприяли праці Б. Ананьє-

ва, Л. Божович, В. М’ясищева, С. Рубінштейна та ін.. У словниках та енциклопе-

діях «позицію» трактують як твердження, погляд, оцінку певного факту, події, 

явища; дію, поведінку, зумовлену ставленням людини, оцінкою нею певних по-

дій і явищ. За словником В. Даля поняття «позиція» тлумачиться як «точка зору, 

ставлення до будь-якого питання, справи, визначальна щодо характеру дії, пове-

дінки». У сучасному словнику іноземних мов позиція визначається як ставлення 

до будь-якої справи, питання. Уперше термін «позиція», як і поняття «позиція 
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особистості», було запропоновано австрійським лікарем, психологом, родонача-

льником індивідуальної психології А. Адлером у ХІХ столітті, який розглядав її в 

контексті певного «життєвого стилю», як головну рушійну силу і умову психіч-

ного та соціального розвитку людини, як основу ставлень людини до світу й на-

вколишньої дійсності. Водночас деякі дослідники трактують життєву позицію 

людини, виходячи з фр. engagement – «ангажування», розуміючи її як активність 

під час вирішення конфлікту обов’язків або ідей як щось протилежне пасивності, 

байдужості. У філософії поняття «позиція особистості» вживається у розумінні 

«точка зору», «переконання» і означає сталий якісний стан особистості, який ві-

дображає вироблену нею установку діяти певним чином, а також й самі дії.  

В. М’ясищев уважає, що позиція віддзеркалює домінантні й вибіркові ставлення 

людини до того, що є для неї суттєвим [4]. Завдяки роботам сучасних дослідників 

утвердилося розуміння поняття «позиція» як прояв соціальних ролей особистос-

ті; усвідомлену систему ставлень людини до діяльності, навколишнього світу, 

суспільного оточення, до самої себе. 

У працях зарубіжних і вітчизняних науковців професійна позиція розгляда-

ється як інтегративний феномен, що є характеристикою особистості в цілому  

(К. Альбуханова-Славська, Л. Анциферова, О. Асмолов, Б. Братусь і ін.); як спо-

сіб реалізації базових цінностей особистості у її взаємостосунках із іншими лю-

дьми (В. Слободчиков, А. Григор’єва і ін.); як центральний компонент освіченос-

ті особистості (О. Коршунов, О. Лебедєв, В. Монтатов і ін.); як результат взаємо-

проникнень соціальних, професійних та індивідуальних типових рис особистості 

(Д. Майєрс, І. Кон, О. Газман, А. Петровський та інші), як система ставлень осо-

бистості до професії (М. Боритко, С. Вершловський, О. Руденко, М. Сергєєв і ін.). 

Аналіз концептів професійної позиції фахівця в науковій літературі засвідчив 

багатоаспектність визначення поняття «професійна позиція» в різних контекстах: 

філософському, соціологічному, психологічному. 

Отже, філософський аспект досліджуваної проблеми включає загальне уяв-

лення про професійну позицію особистості через категорії «життєва позиція», 

«особистісна позиція», де позицію розглядають як: 1) погляд, твердження, пере-

конання, роль; 2) прояв життєвої й соціальної активності особистості; 3) спосіб 

прояву особистості. 

У соціологічному контексті поняття «професійна позиція» визначають як:  

1) узагальнену характеристику становища індивіда в статусно-рольовій внутріш-

ньогруповій структурі; 2) позицію, у яку інтегруються різні соціальні позиції 

особистості; 3) характеристику суспільних і міжособистісних відносин; 4) прояв 

соціальної активності, стилю поведінки; 5) ставлення до соціальної й професійної 

дійсності. 

Психологи розглядають будь-які позиції людини через категорію «особис-

тість», беручи за основу такі її характеристики, як активність, цілеспрямованість, 

мотиви, установки, погляди, інтереси й переконання [2; 7; 8]. Поняття «позиція» 

в психологічному аспекті ототожнюється з поняттям «позиція особистості» й ха-

рактеризує суспільну сутність людини, пов’язану із засвоєнням різноманітного 

виробничого й духовного досвіду суспільства. Аналіз праць К. Абульханової-

Славської [1] довів, що відправною точкою в розкритті сутності поняття «позиція 
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особистості» постають ідеї Б. Ананьєва провизначення позиції як діяльнісного 

вираження її соціального статусу, стійкої системи ставлень до певних сторін дій-

сності, установок і мотивів, якими особистість керується в діяльності [2]. Важли-

вими для нашого дослідження є висновки А. Петровського і М. Ярошевського, 

які визначають позицію особистості як систему ставлень до певних сторін дійс-

ності, що виявляється в поведінці й вчинках [5; 6]. Змістовно характеризує внут-

рішню позицію особистості М. Боришевський, пояснюючи її як самостійність, 

серйозне ставлення до праці, особливе почуття власної значимості [3]. За визна-

ченням В. М’ясищева позиція визначає суб’єктивні взаємини (ціннісні орієнтації, 

інтереси, мотиви, установки та ін.); стійкі, типові для суб’єкта способи реалізації 

свого життя, стосунків з оточенням і спрямованість особистості як «відношення 

того, що особистість отримує й бере від суспільства, до того, що вона йому дає, 

вносить у його розвиток» [4].  

Узагальнюючи наукові підходи до визначення дефініції поняття «позиція» в 

межах філософських, соціальних та психологічних досліджень, ми з’ясували, що 

поняття «позиція» має низку значень: 1) стійка система ставлень до певних сто-

рін діяльності, що виражається у відповідній поведінці і вчинках; 2) характерис-

тика суб’єкта відносно інших суб’єктів – культури, науки, мистецтва, власної 

професійної діяльності; становище індивіда в статусно-рольовій, внутрішньогру-

повій структурі; 3) характеристика способу життя, що досяг повної самовизначе-

ності; 4) система ставлень у контексті ролі; 5) погляди, установки стосовно умов 

життєдіяльності; 6) активність, що реалізується в діяльнісному самовираженні;  

7) рівень виконання діяльності й адекватна її самооцінка. 

Отже, на основі проведеного аналізу наукових підходів до визначення профе-

сійної позиції можна зробити висновок, що:  

 професійна позиція – проекція особистісної позиції фахівця, яка формуєть-

ся в процесі діяльності; 

 термін «професійна позиція» базується на основі понять «позиція» та «осо-

биснісна позиція»;  

 підґрунтям формування професійної позиції є світогляд особистості, набуті 

знання та вміння, система мотивів і життєвих цінностей, рефлексивні вміння;  

 професійна позиція є тією професійно-особистісною характеристикою, що 

відображає ціннісні ставлення фахівця до професійної діяльності та її результа-

тів;  

 професійна позиція, будучи стійкою, усвідомленою сукупністю ставлень до 

обраної професії, способом самовизначення, прийняття й реалізації професійно-

діяльнісної й особистісної концепції;  

 професійна позиція як відносно стабільне утворення, що розвивається й 

змінюється з часом під впливом нового досвіду, навчання, саморозвитку, визна-

чає ціннісно-рольову детермінацію розвитку свідомості спеціаліста, присвоєння 

норм, стереотипів, способів поведінки; стимулює високу продуктивність профе-

сійної діяльності; впливає на вибір видів діяльності, методів роботи;  

 професійна позиція є базою для професійного самовизначення фацівця, йо-

го професійного вдосконалення та розвитку.  
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На сучасному етапі лишається недостатньо вивченою проблема формуван-

ня професійної позиції майбутнього фахівця сфери послуг в процесі фахової 

підготовки. З метою виявлення шляхів цілеспрямованого формування профе-

сійної позиції майбутнього фахівця сфери послуг в процесі фахової підготовки 

в профільному коледжі, які сприятимуть ефективному професійному станов-

ленню особистості студентів, зміні їхніх уявлень про професію й позицію в цій 

професії, необхідно більш глибоко дослідити поняття професійної позиції фа-

хівця сфери послуг. 
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Формулювання цілей та завдань експериментальної роботи базувалося на 

припущенні про те, що методично обґрунтоване використання систем 

комп’ютерних онтологій (СКО) у підготовці майбутніх інженерів-педагогів 

сприяє підвищенню рівня сформованості їх проектувальних компетентностей.  

У зв’язку зі специфікою підготовки майбутніх інженерів педагогів, традиційне 
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розуміння процесу навчання, як комплексу навчальних заходів, не забезпечує на-

укових передумов для оптимального вирішення завдань проектування в цілому 

та комп’ютерних онтологій зокрема. Процес навчання інженерів-педагогів пови-

нен ґрунтувався на компетентнісному, системно-діяльнісному, ресурсному, прак-

тично-орієнтовному підходах до формування методики використання СКО як 

засобу формування проектувальних компетентностей. 

Процес дослідження ефективності методики використання систем 

комп’ютерних онтологій у підготовці майбутніх інженерів-педагогів у три етапи. 

І етап – констатуючий (листопад 2013 р. – листопад 2014 р.).  

Щоб забезпечити чистоту експерименту, склад контрольної та експеримента-

льної груп визначався відповідно до вимог подібних досліджень: 

1) створення однакових умов в обох групах; 

2) використання в навчанні одних і тих же освітніх нормативів; 

3) схожість учасників експерименту в цих групах;  

4) природні умови проведення експериментальної роботи в педагогічному 

процесі вузу;  

5) об’єктивність отриманих оцінок результатів експериментального до-

слідження [37, с. 20]. 

II етап – основний (листопад 2014 р. – травень 2016 р.) – з урахуванням ре-

зультатів констатувального експерименту обґрунтовано методику використання 

СКО як засобу формування проектувальних компетентностей майбутніх інжене-

рів-педагогів та спроектовано модель використання СКО.  

Завданням формувального експерименту було:  

 виявлення необхідного змісту, організаційних форм та методів викори-

стання СКО майбутніми інженерами-педагогами у процесі проектування 

комп’ютерних онтологій експериментальною та контрольною групами;  

 перевірка ефективності впровадження в навчальний процес педагогічних 

умов використання СКО як засобу формування проектувальних компетентностей 

майбутніх інженерів-педагогів; 

 вдосконалення робочої програми дисципліни «МПН: дидактичне проекту-

вання»; 

 впровадження в процес вивчення «МПН: дидактичне проектування» до-

даткового модуля «Дидактичне проектування на базі комп’ютерних онтологій» 

та дослідження його впливу на формування проектувальних компетентностей 

студентів та їх вміння використовувати елементи онтологічного інжинірингу в 

навчальній та майбутній професійній діяльності.  

 перевірка рівня теоретичних знань і практичних умінь щодо проектуваль-

них компетентностей майбутніх інженерів-педагогів.  

Під час проведення експерименту було також використано такі методи як:  

 спостереження за вивченням дисциплін, де відбувається формування прое-

ктувальних компетенцій («Теорія та методика виховної роботи», «МПН: дидак-

тичне проектування», «МПН: проектування технологій навчання»); 

 спостереження за процесом вивчення дисциплін, у яких значне місце виді-

лено на опрацьовування елементів онтологічного інжинірингу («Системний ана-
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ліз та проектування комп’ютерних інформаційних систем», «Проектування та 

експлуатація інформаційних систем», «Інтелектуальні технології управління 

прийняття рішень», «Автоматизовані та інтелектуальні системи у виробництві»);  

 повторне анкетування та тестування майбутніх інженерів-педагогів, які 

входили до експериментальних та контрольних груп;  

 аналіз отриманих результатів, та повторне вивчення стану сформованості 

проектувальних компетентностей та вміння застосовувати СКО для проектуван-

ня комп’ютерних онтологій у професійній діяльності з метою виявлення ефек-

тивності проведеної роботи. 

Тому саме у процесі дослідження, майбутнім інженерам-педагогам (експери-

ментальна група), пропонувалося відповісти на запитання щодо їхнього розумін-

ня понять «бази знань», «онтологія» та «комп’ютерна онтологій». Аналіз резуль-

татів дослідження показав, що 62% від загальної кількості респондентів обізнані 

зі змістом поняття «база знань» та 35% від всіх опитаних розуміють сутність по-

няття «комп’ютерні онтології» і вважають їх необхідними для використання у 

своїй майбутній професійній діяльності. Крім того, лише 51% опитаних розумі-

ють різницю між філософським поняттям «онтологія», та елементом інженерії 

знань, чим є «комп’ютерна онтологія» 

Зазначимо, що в традиційній програмі підготовки інженерів-педагогів недо-

статньо приділено уваги елементам інженерії знань та онтологічному інжинірин-

гу зокрема, тому в експериментальних групах було розроблено та впроваджена у 

процес вивчення дисципліни «МПН: дидактичне проектування» додаткового мо-

дуля «Дидактичне проектування на базі комп’ютерних онтологій». У ньому були 

задіяні методи, які необхідно використовувати для організації процесу форму-

вання проектувальних компетентностей майбутніх інженерів-педагогів, але для 

початку необхідно проаналізувати поняття «метод навчання» в даному контексті. 

Так у праці, Т. А. Ільїної методом навчання визначається «спосіб організації 

пізнавальної діяльності студентів» [60, с. 256]. З точки зору І. Я. Лернера, метод 

навчання – це спосіб досягнення мети навчання у вигляді системи послідовних і 

впорядкованих дій педагога, що організовує практичну і пізнавальну діяльність 

учнів по засвоєнню соціального досвіду за допомогою певних засобів  

[102, с. 102]. Крім того, Ю. К. Бабанський, визначив метод навчання як «спосіб 

впорядкованої взаємодії викладача і студентів та діяльності, спрямованої на ви-

рішення завдань освіти, виховання і розвитку в процесі навчання» [9, с. 85]. 

Після проведення формувального етапу експерименту, який тривав 2 роки, 

знову було проведено повторне опитування. Його результати щодо використання 

СКО у процесі проектування комп’ютерних онтологій показали ефективність 

проведеної роботи. Зокрема, після експерименту результати обізнаності майбут-

ніх інженерів-педагогів у галузі КТ (експериментальна група) засвідчили, що 

82% від загальної кількості респондентів обізнані зі змістом поняття «база знань» 

та 73% від всіх опитаних розуміють сутність поняття «системи комп’ютерних 

онтологій» і вважають їх необхідними для використання у своїй майбутній про-

фесійній діяльності. Крім того, 68% опитаних розуміють різницю між філософсь-

ким поняттям «онтологія», та елементом інженерії знань, чим є «системи 
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комп’ютерних онтологій». Динаміка обізнаності майбутніх інженерів-педагогів 

щодо змісту досліджуваних понять зображено на рис. 1 і рис. 2. 

 

 
 

Рис. 1. Обізнаність майбутніх інженерів-педагогів (до експерименту) 

 

 
 

Рис. 2. Обізнаність майбутніх інженерів-педагогів (після експерименту) 

 

ІІІ етап – заключний (травень 2016 р. – травень 2017 р.) – проведено дослі-

дження, спрямоване на оцінку рівня сформованості проектувальних компетент-

ностей майбутніх інженерів-педагогів щодо використання СКО у процесі проек-

тування комп’ютерних онтологій. Визначення впливу запропонованих нами пе-

дагогічних умов та ефективності пропонованої моделі використання СКО. 

Таким чином, для визначення сформованості проектувальних компетентнос-

тей засобами СКО у процесі проектування комп’ютерних онтологій майбутніми 

інженерами-педагогами застосовувалася ті ж самі методи педагогічних дослі-

джень, що і на констатувальному етапі. Для перевірки ефективності розробленої 

методики використання СКО найбільш важливими компонентами сформованості 

проектувальних компетентностей, є когнітивно-інтелектуальний та професійно-

діяльнісний, оскільки саме в діяльності закріплюються знання, отримані в ході 

теоретичного навчання. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО 
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СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Сьогодні поширюється попит на інженерів з механізації сільського господар-

ства, які здатні не тільки успішно працювати за спеціальністю, а й володіти ком-

петентностями в галузях управління якістю, надійністю продукції, екологічного 

права, маркетингу, управління персоналом тощо. Натомість узвичаєний педагогі-

чний процес аграрних вищих навчальних закладів поки що недостатньо мобільно 

переорієнтовується з логіки традиційної освіти (спочатку знання про всяк випа-

док, а потім організація дій щодо їх застосування) на логіку компетентнісної 

освіти – спочатку дії щодо розв’язання самостійно обраної інженерної проблеми, 

а потім вмотивоване застосування знань і вмінь, які дозволяють вирішити цю 

проблему. У зв’язку з цим модернізація професійної підготовки інженерів з ме-

ханізації сільського господарства на засадах компетентнісної концепції є однією 

з найбільш важливих проблем вищої аграрної освіти. 

Концептуальні засади підготовки сучасних інженерних кадрів обґрунтовано в 

працях І. Бендери, Н. Брюханової, А. Дьоміна, О. Дьоміна, О. Коваленко,  

М. Лазарєва,.П. Лузана,оВ. Манька,оС. Моторної, Ю. Нагірного,О. Романовсько-

го, І. Хом’юк, Д. Чернілевського, А. Чучаліна, П. Яковишина та ін. Однак маємо 

констатувати відсутність системних досліджень проблеми формування профе-

сійної компетентності майбутніх фахівців-аграрників, зокрема інженерів з меха-

нізації сільського господарства, що не сприяє реформуванню освітнього процесу 

в аграрних вищих навчальних закладах. 
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Провідними ідеями концепції є: визнання унікальності й цінності особистості 

студента, який має бути суб’єктом освітнього процесу; ідеї формування культур-

ної особистості з урахуванням її потреб та інтересів, узгоджене з потребами сус-

пільства; концепт пріоритетних цілей у підготовці висококваліфікованого фахів-

ця, спроможного у своїй соціально-професійній діяльності до самоактуалізації, 

самореалізації, самоуправління й саморозвитку.  

Мета концепції – на основі з’ясованих науково-методологічних засад компе-

тентнісно орієнтованої професійної підготовки визначити теоретичні та методи-

чні основи процесу формування професійної компетентності майбутніх інжене-

рів з механізації сільського господарства як педагогічної системи, що забезпечує 

підвищення рівня та якості підготовленості цих фахівців до конструктивно-

творчого розв’язання складних сучасних соціально-професійних ситуацій.  

Розроблення концепції формування професійної компетентності майбутніх 

інженерів з механізації сільського господарства дозволило окреслити та 

розв’язати такі завдання:  

– визначити та обґрунтувати основні методологічні підходи і принципи фор-

мування професійної компетентності майбутніх інженерів з механізації сільсько-

го господарства; 

– з’ясувати основні фактори, виявити та обґрунтувати педагогічні умови 

ефективного формування професійної компетентності майбутніх інженерів з ме-

ханізації сільського господарства; 

– визначити провідні педагогічні напрями системного формування профе-

сійної компетентності майбутніх інженерів з механізації сільського господарства 

та спроектувати означений процес у вигляді концептуальної моделі. 

На основі обраних методологічних і теоретичних позицій сформульовано гі-

потезу дослідження: формування професійної компетентності майбутніх інже-

нерів з механізації сільського господарства буде ефективним, якщо здійснювати-

меться відповідно до науково обґрунтованих концептуальних засад, зокрема: ме-

тодологічних підходів, принципів, факторів і педагогічних умов, педагогічних 

технологій, форм, методів, змісту оволодіння студентами професійними знання-

ми, уміннями, здатностями та якостями, засобів діагностики рівнів сформованос-

ті феномена, що розглядаються як базис реалізації педагогічної системи цілесп-

рямованого формування професійної компетентності майбутніх інженерів в агра-

рному вищому навчальному закладі. 

У дослідженні загальні підходи до визначення провідних напрямів наукового 

пошуку зорієнтовані з положеннями особистісно-орієнтованого навчання, що 

передбачає рух від учня до змісту й методики, а не навпаки. Вважаємо, що реалі-

зація гуманістичної парадигми в контексті цілеспрямованого формування профе-

сійної компетентності майбутніх інженерів з механізації сільського господарства 

має здійснюватися через застосування взаємопов’язаних методологічних підхо-

дів, зокрема основних: системного, компетентнісного, діяльнісного, особистісно-

орієнтованого, середовищного, інформаційного, інтеграційного, технологічного) 

і, меншою мірою, деяких інших (синергетичного, аксіологічного тощо). 

В основу пропонованої концепції формування професійної компетентності 

майбутніх інженерів з механізації сільського господарства покладено ідею пси-
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хологів розглядати це особистісне утворення як інтегративну властивість осо-

бистості, що виявляється в інженерно-технічній діяльності, поведінці та вчин-

ках людини і зумовлює готовність і здатність фахівця кваліфіковано виконува-

ти функції інженера аграрного виробництва за рахунок збалансованого поєд-

нання комплексу знань, умінь, потреб та мотивів самовдосконалення, морально-

етичних цінностей та необхідних особистісно-професійних якостей. 

Професійна компетентність інженера з механізації сільського господарства є 

конструктом п’яти взаємообумовлених та взаємозалежних компонентів: мотива-

ційно-ціннісного, когнітивного, діяльнісного, особистісно-рефлексивного та емо-

ційно-вольового. З огляду на те, що професійна компетентність інженера з меха-

нізації сільського господарства є динамічною властивістю особистості, у процесі 

її розвитку виокремлюємо чотири рівні: низький; середній; достатній; високий. 

Система цілеспрямованого формування професійної компетентності майбут-

ніх інженерів з механізації сільського господарства побудована на уpахуваннi 

супеpечностей, що виявлені нами в педагогічній теоpiї i пpактиці освітньої діяль-

ності аграрних вищих навчальних закладів. 

Провідними педагогічними факторами розв’язання вказаних суперечностей 

є: мотивація студентів при оволодінні майбутнім фахом; інтерактивні технології 

навчання; педагогічна майстерність викладачів; організація навчальних та вироб-

ничих практик студентів; навчально-пізнавальні уміння студентів; освітнє сере-

довище; зміст освітньої програми підготовки бакалаврів інженерів-механіків; ін-

формаційні технології (ІТ-технології); контроль навчальних досягнень студентів.  

Зазначена сукупність факторів набуває якості дієвості при забезпеченні пев-

них педагогічних умов, основними з яких визначаємо: застосування інноваційних 

технологій навчання у підготовці інженерів-аграрників; спрямованість освітнього 

процесу на оволодіння студентами методологією науково-технічної творчості; 

створення інформаційно-освітнього середовища підготовки інженерів в аграрно-

му вищому навчальному закладі; цілеспрямований розвиток у студентів особис-

тісно-професійних якостей майбутнього інженера; проектування змісту освіти на 

основі ідей компетентнісного підходу. 

Основними концептуальними напрямами цілеспрямованого формування 

професійної компетентності майбутніх інженерів з механізації сільського гос-

подарства визначено такі вектори: технологізація професійної підготовки ін-

женерів з механізації сільського господарства; інформатизація освітнього про-

цесу аграрного вищого навчального закладу, створення інформаційно-

освітнього середовища; науково-дослідна робота студентів; педагогічна інтег-

рація (загальнонауковий напрям, міждисциплінарний напрям, внутрішньодис-

циплінарний напрям); стандартизація аграрноінженерної освіти; практико-

орієнтована підготовка студентів. 

Для цілеспрямованого формування професійної компетентності майбутніх 

інженерів з механізації сільського господарства послуговуємося системою педа-

гогічних принципів, головним з яких є принцип розвиваючого і виховуючого на-

вчання. Цілком очевидно, що саме цей припис враховує закономірний зв’язок 

процесу навчання з процесами виховання та розвитку особистості та пов’язує во-

єдино ці педагогічні категорії. 
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Розроблена концепція спрямована на модернізацію змісту освіти за вимогами 

новітніх освітніх стандартів, запровадження інноваційних освітніх технологій в 

умовах створення інформаційно-освітнього середовища аграрного вищого навча-

льного закладу, організацію продуктивного оволодіння студентами інженерно-

технічними знаннями засобами педагогічної інтеграції тощо. 

Перспективи подальших наукових розвідок пов᾿язуємо з розробленням те-

хнологій компетентнісно орієнтованого навчання майбутніх бакалаврів з агро-

інженерії. 
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АДАПТАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

СУЧАСНИМ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 

Стратегічне управління загальноосвітнім навчальним закладом – це система 

рішень і дій по формуванню і виконанню стратегій розвитку загальноосвітнього 

навчального закладу, які забезпечують його взаємодію з зовнішнім оточенням з 

метою підвищення конкурентоспроможності загальноосвітнього навчального 

закладу і забезпечення його розвитку у майбутньому. 

Загальноосвітній навчальний заклад як об’єкт стратегічного управління по-

винен володіти рядом особливостей, таких як: здатність до адаптації, можливістю 

швидко пристосуватися до змін стану зовнішнього середовища, навіть при наяв-

ності негативних тенденцій; можливістю гнучко змінювати організаційну струк-

туру і коригувати раніше обрану стратегію; наявністю резервів і «граничних мо-

жливостей» для виживання, визначених наявними ресурсним потенціалом; кор-

поративною культурою, що дозволяє забезпечити адекватну реакцію персоналу 

на зміну зовнішніх умов [1, с. 15]. Тому, визначаючи місце і роль стратегічного 

управління у діяльності загальноосвітнього навчального закладу доцільно звер-

нути увагу на характеристику наукових підходів до стратегічного управління за-

гальноосвітнім навчальним закладом. 

Аналіз наукової літератури з питань стратегічного управління організацією 

довів, що науковці розрізняють такі підходи: процесний, функціональний, інсти-

туціональний, концептуальний (В. Пастухова); функціональний, процесний, сис-

темний, ситуаційний (Ю. Гусєва); системний, процесний, функціональний, ситу-

аційний, ресурсний, вартісний, поведінковий, маркетинговий, цільовий 

(О. Безродна); дизайнерський, формальний, аналітичний, підприємницький, на-

вчальний, політичний, трансформаційний (В. Сладкевич). В контексті нашого 

дослідження доцільним буде виділити основні підходи до стратегічного управ-

ління загальноосвітнім навчальним закладом, а саме: ресурсний, адаптаційний і 

процесний. 
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Зупинимося на детальному аналізі адаптаційного підходу до стратегічного 

управління сучасним загальноосвітнім навчальним закладом. 

Адаптаційний підхід полягає в обов’язковому реагуванні на можливі зміни 

умов зовнішнього середовища, що протидіятимуть реалізації стратегічного пла-

ну. Адаптація – це процес цілеспрямованої зміни параметрів, структури і власти-

востей будь-якого об’єкта у відповідь на зміни, що відбуваються як у зовнішньо-

му середовищі діяльності об’єкта, так і у середині нього [4]. Адаптація організації 

до зовнішніх умов вимагає своєчасності, гнучкості та економності, тобто має бу-

ти адекватною тому стану економіки, що має місце в конкретний проміжок часу. 

Внаслідок цього виникає необхідність у належному забезпеченні об’єктивною та 

достовірною інформацією, відомостями з різних джерел, тому що швидкість 

отримання даних прямо впливає на швидкість адаптивної реакції організації  

[6, с. 282]. Адаптивна реакція виникає якщо загальноосвітній навчальний заклад 

слідкує за змінами, що супроводжують його діяльність і вчасно реагує на факто-

ри їх впливу.  

При адаптаційному підході все починається з вивчення зовнішнього сере-

довища загальноосвітнього навчального закладу. Зовнішнє середовище органі-

зації – це сукупність чинників та елементів, що знаходяться поза межами ор-

ганізації й на які вона не може впливати взагалі або має незначний вплив, про-

те суттєво впливають на функціонування та розвиток організації [3, с. 60]. На 

думку Ю. Капітанець, фактори зовнішнього середовища мають певний зв’язок 

між собою – зміна одного фактора діє на інші складові. Водночас вони впли-

вають на всі процеси, які відбуваються в організації, зокрема – на вибір стра-

тегії розвитку [5, с. 258].  

Вагомими стали погляди О. Віханського, який констатує, що зовнішнє сере-

довище є джерелом, що забезпечує організацію ресурсами, необхідними для під-

тримки її внутрішнього потенціалу на належному рівні. Але ресурси зовнішнього 

середовища не безмежні. І на них претендують багато інших організацій, що зна-

ходяться в цьому ж середовищі. Тому завжди існує можливість того, що органі-

зація не зможе одержати потрібні ресурси з зовнішнього середовища. Це може 

послабити її потенціал і привести до багатьох негативних для організації наслід-

ків. Завдання стратегічного управління полягає в забезпеченні такої взаємодії ор-

ганізації із зовнішнім середовищем, яке дозволяло б їй підтримувати її потенціал 

на рівні, необхідному для досягнення її цілей, і тим самим давало б їй можливість 

виживати в довгостроковій перспективі [2, с. 20]. 

Проведений аналіз наукової літератури дозволив дійти висновку, що зовніш-

нє середовище загальноосвітнього навчального закладу – це сукупність інститу-

цій та процесів, що функціонують поза межами загальноосвітнього навчального 

закладу і впливають на ефективність його функціонування. Стратегічна адаптація 

загальноосвітнього навчального закладу спрямована на досягнення стратегічних 

цілей шляхом гнучкого пристосування внутрішніх можливостей до змін зовніш-

нього середовища, утримання конкурентних позицій на освітньому ринку. Забез-

печити ефективне функціонування та розвиток загальноосвітнього навчального 

закладу можливо лише при врахуванні елементів зовнішнього середовища, які 

схематично представлені на рис. 1. 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Елементи зовнішнього середовища 

загальноосвітнього навчального закладу 
 

Отже, застосування положень адаптаційного підходу до стратегічного управ-

ління загальноосвітнім навчальним закладом забезпечить його ефективну адап-

тацію до змін у зовнішньому середовищі; вдосконалить діяльність загальноосвіт-

нього навчального закладу відповідно до існуючих потреб внутрішньої структу-

ри зовнішнім умовам його функціонування.  
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Максимова К.В., 

старший викладач кафедри української та іноземних мов  

Харківської державної академії фізичної культури 

 

НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ФІТНЕС-КУЛЬТУРНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

Сьогодні поняття компетентності набуває актуальності, оскільки саме вони є 

тими індикаторами, які дозволяють визначити готовність майбутнього фахівця до 

професійної діяльності в певній галузі. Головною метою підготовки майбутніх 

спеціалістів у сучасних умовах існування нашої держави стає набуття та розви-

ток певних компетентностей, які мають забезпечити можливість адаптуватися в 

умовах динамічного розвитку сучасної вищої освіти, зокрема, фітнесу. 

Метою нашого дослідження є теоретичне обґрунтування формування фітнес-

культурної компетентності як складової процесу фізичного виховання студентів 

вищої школи. Вирішення даної проблеми передбачає розв’язання наступних за-

вдань, а саме аналіз теоретичної й методичної літератури з теми дослідження та 

формування власне фітнес-культурної компетентності студентів вищої школи у 

процесі фізичного виховання.  

Аналіз фахової літератури щодо вивчення сучасних тенденцій удосконалення 

системи фізичного виховання дозволяє стверджувати про те, що нині створю-

ються об’єктивні умови для вирішення проблеми формування фітнес-культурної 

компетентності студентів вищої школи у процесі фізичного виховання у просторі 

нового суспільно-культурного явища як фітнес-культура молодіжного соціуму.  

Зміст сучасних наукових публікацій свідчить про те, що імперативним фак-

тором формування фітнес-культури як багатомірної нормативно-ціннісної систе-

ми пріоритетів молодіжного соціуму є формування фітнес-культурної компетен-

тності та створення на основі цього новітніх освітніх програм з фізичного вихо-

вання на основі змісту різноманітних технологій фітнесу, який останнім часом 

активно розвивається. Вивченням цього питання займалися такі науковці як Гон-

чаренко С., Новиков А., Бабанський Ю., Пишкало А., Сєріков Г., проте ніхто з 

них не розглядав проблему формування фітнес-культурної компетентності сту-

дентської молоді у процесі фізичного виховання, що і становить актуальність 

нашого дослідження.  
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Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасний стиль життя студентсь-

кої молоді не можливо уявити без такого явища як фітнес (від англ. to be fit – 

«бути у формі»), що є сучасною організаційною формою кондиційного трену-

вання і розглядається як світова метафора абсолютного здоров’я та соціального 

успіху особистості [5]. На сьогодні фітнес став культурологічною еманацією  

(від лат. еmanatio – «розповсюдження») західного стилю життя та стратегією ус-

пішності серед української населення [1]. Особливе місце він займає серед сучас-

ної студентської молоді.  

Еманація фітнесу серед студентів є досить поширеним та актуальним фено-

меном на даному етапі розвитку нашої держави, який перетворився у соціокуль-

турне явище фітнес-культуру [6]. Нині чітко простежуються сприятливі умови 

для формування фітнес-культури особистості сучасної студентської молоді.  

Термін «культура» (від лат. cultura – «оброблення», «виховання», «розвиток», 

«освіта») відображає історично визначений рівень розвитку суспільства, творчих 

сил та здібностей людини, виражений у темах і формах організації життя та дія-

льності людей, а також у створюваних ними матеріальних і духовних цінностях 

[3]. Поєднавши ці два терміни фітнес-культура стала невід’ємним компонентом 

сучасної субкультури студентської молоді, основним завданням якої є зміцнення 

та покращення стану здоров’я студентів та прищеплення навичок до здорового 

способу життя [6].  

Фітнес-культура, як результат еволюційного перевтілення сфери фізичної ку-

льтури на сучасному етапі існування нашої держави, є її органічним компонен-

том. Фітнес-культура постає як багатомірне соціокультурне явище, що є важли-

вим інструментом становлення фізичного розвитку та психічної стійкості особи-

стості в системі вищої професійної освіти, що сприяє її вихованню, освіті та соці-

алізації [2].  

В основі терміну «компетенція» лежить латинське competentia, що походить 

від compete – «взаємно прагну», «відповідаю», «підходжу»; «досвід», «знання», 

«коло повноважень особи», а під «компетентністю» розуміється «поінформова-

ність», «обізнаність», «авторитетність»; «кваліфікація», «результативність» 

[3]. Педагогічна наука оперує поняттями «компетентність» та «компетентності», 

де поняття компетенція вирізняється комплексним характером. 

Суть поняття «компетенція» означає обізнаність та досвід індивідуума в пев-

ному питання або колі питань і охоплює універсальні та вузько специфічні пред-

метні сфери [4]. «Компетентність» це певна освіченість, майстерність, обдарова-

ність тощо. Бути компетентним означає почуватися вільно, добре розбиратися у 

якій-небудь галузі життя. «Компетентність» та «компетентності» трактується як 

загальне, широке поняття, а «компетенція» як більш вузьке. 

У сучасному вищому навчальному закладі фітнес-культура є одним з компо-

нентів процесу формування загальної та професійної культури особистості су-

часного студента. Як навчальна дисципліна, вона є одним із засобів формування 

всебічної розвиненої особистості, фактором зміцнення здоров’я, оптимізації фі-

зичного та психічного стану студентів у процесі професійної підготовки. Тому до 

основного змісту фітнес-культурної компетенції входить формування:  
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− поняття фітнес-культури як важливого компоненту фізичної культури, що 

забезпечує раціональне використання особистістю студента рухової діяльності, з 

метою оптимізації стану та розвитку, фізичної підготовки до професійної діяль-

ності; 

− фітнес-культури як частини його професійної культури, результатом якої є 

відношення студентів до свого здоров’я, фізичних можливостей та здібностей, у 

способі життя та навчальній діяльності, що виявляється у практичному втіленні 

єдності знань, вмінь, ціннісних орієнтацій; 

− соціокультурної реальності особистості студента засобами фітнес-культури 

в результаті цілеспрямованого педагогічного впливу основними та специфічними 

засобами; 

− культури тіла, культури здоров’я, психічної культури, без яких неможливо 

підтримувати фізичне, ментальне та духовне здоров’я особистості сучасних сту-

дентів; 

− теоретичних відомостей про структуру фітнес-занять, необхідних фахівцю 

певного профілю, а також здатності застосовувати теоретичні знання з фітнес-

культури у професійній діяльності на практиці; 

− знань з історії виникнення фітнес-культури, а також з різних видів фітнес-

технологій; 

− парадигми термінів з фітнес-культури, з метою підвищення якості освіт-

нього та оздоровчого процесу в галузі фітнесу. 

Висновок. Отже, проведений нами теоретичний аналіз наукової та фахової 

літератури дозволяє зробити висновок про необхідність формування фітнес-

культурної компетентності особистості студентів в їх професійній діяльності. 

Основою забезпечення успішного формування та розвитку фітнес-культурної 

компетентності студентів є створення та реалізація у навчально-виховному про-

цесі вищої освіти її методичної системи, що становить перспективу подальшого 

дослідження.  
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 
Освітні процеси, що зараз відбуваються в Україні, висувають принципово 

нові вимоги до особистості майбутнього вчителя початкових класів. Це пов’язано 
з новою реформою освіти, в якій одним із головних завдань постає створення на-
лежних умов для формування висококваліфікованих, конкурентоспроможних та 
всебічно розвинених фахівців, рівень підготовки яких має задовольнити потреби 
суспільства. З огляду на це педагогічні умови професійного зростання майбутніх 
учителів початкових класів набувають дедалі більшої актуальності. 

У психолого-педагогічній літературі вже виділено умови, що певним чином 
сприяють професійному зростанню майбутніх фахівців. Так, наукові здобутки  
Н. Волкової, В. Гриньової, С. Єлканова, В. Лозової, В. Сластьоніна присвячені 
умовам розвитку соціальної активності особистості майбутнього вчителя, його 
професіоналізму та професійної культури. Дослідження З. Кокаревої, О. Попової, 
М. Ружникова, зосереджені на умовах розвитку професійних цінностей майбут-
нього педагога.  

Довідкова література трактує сутність поняття «умови» по-різному. У тлума-
чному словнику української мови термін «умови» визначається як необхідні об-
ставини, які роблять можливим здійснення, створення, утворення чого-небудь 
або сприяють чомусь [5, с. 632]. Філософський енциклопедичний словник трак-
тує «умови» як зовнішні обставини, які детермінують виникнення певного яви-
ща, результату цілеспрямованої діяльності [7, с. 425] 

Зауважимо, що в педагогіці існують різні тлумачення поняття «педагогічні 
умови».  

Науковець О. Назарова розглядає «педагогічні умови» як сукупність 
об’єктивних можливостей, змісту, форм, методів, педагогічних прийомів і мате-
ріально-просторового середовища, які спрямовані на розв’язання дослідницьких 
завдань [4, с. 79-84]. 



105 

Учений Ю. Бабанський визначає термін «педагогічні умови» як відповідні 
фактору педагогічні обставини, які сприяють (або протидіють) проявам педагогі-
чних закономірностей, обумовлених дією факторів [2, с. 80]. 

Дослідник І. Аксаріна зазначає, що педагогічні умови – це ті умови, які сві-
домо створюються в освітньому процесі і повинні забезпечувати найбільш ефек-
тивне протікання цього процесу [1, с. 12]. 

Проаналізувавши різноманітні визначення вчених, можемо сказати, що педа-
гогічні умови – це свідомо створені обставини для підвищення ефективності на-
вчально-виховного процесу за допомогою певних методів та прийомів. 

Слід зазначити, що науковці виділяють кілька рівнів педагогічних умов. Пе-
рший рівень – це особистісні характеристики майбутніх фахівців, які детерміну-
ють успішність протікання навчально-виховного процесу. Другий – безпосередні 
обставини реалізації процесу професійного зростання майбутніх педагогів.  

Власне класичні педагогічні умови – це умови змісту та організації педагогі-
чної діяльності, міжособистісних відносин, взаємодії навчального закладу з на-
вколишнім середовищем та ін. [6, с. 90-92]. 

На основі аналізу рівнів педагогічних умов, ми дійшли до висновку, що ви-
значення педагогічних умов професійного зростання майбутніх учителів почат-
кових класів можна віднести до другого рівня.  

Ми погоджуємося з думкою І. Мельничук, яка зазначає, що процес професій-
ного зростання майбутніх педагогів засновано на певних закономірностях, які 
зумовлюють послідовність досягнення визначених цілей, 

уможливлюють ефективне управління процесом професійного зростання, 
дають підстави для наукового обґрунтування й оптимізації змісту, форм і ме-
тодів підготовки майбутніх фахівців для їхнього професійного зростання  
[3, с. 292-293]. 

Проаналізувавши наукові доробки вчених із зазначеної проблеми, можемо 
сказати, що процес професійного зростання майбутніх учителів початкових кла-
сів забезпечується певними педагогічними умовами, що виникають під час про-
ходження педагогічної практики.  

Спираючись на дослідження науковців ми виокремили наступні педагогічні 
умови, які, на нашу думку, сприятимуть професійному зростанню майбутніх 
учителів початкових класів, а саме:  

 стимулювання позитивної мотивації професійної самореалізації майбутніх 
учителів початкових класів під час проходження педагогічної практики. Позити-
вна мотивація має значний вплив на процес професійного зростання майбутнього 
фахівця, бо формує ціннісне ставлення до обраної професії; 

 створення навчально-виховних ситуацій, що сприятимуть процесу профе-
сійного зростання майбутніх учителів початкових класів під час проходження 
педагогічної практики. Розв’язання майбутніми педагогами цих ситуацій сприя-
тиме їхньому саморозвитку та самовдосконаленню, а значить і процесу профе-
сійного зростання в цілому;  

 включення майбутніх учителів початкових класів у різні види самостійної 
діяльності, що здійснюється під керівництвом методиста під час проходження 
педагогічної практики. Самостійна робота є ефективним чинником процесу про-
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фесійного зростання майбутніх фахівців, адже спрямована на організацію і реалі-
зацію власної діяльності без стороннього керівництва та допомоги; 

 надання майбутнім учителям початкових класів науково-методичної допо-
моги в розкритті їхнього професійного потенціалу під час проходження педагогі-
чної практики з боку методистів ВИШу, адміністрації ЗНЗ і шкільних методич-
них об’єднань. Така допомога передбачає поглиблення та розширення професій-
них знань, умінь та навичок майбутніх учителів початкових класів і тому сприяє 
процесу професійного зростання. 

Отже, на основі вищезазначеного можемо зробити висновок, що педагогічні 
умови професійного зростання майбутніх учителів початкових класів є сукупніс-
тю взаємозалежних факторів освітнього середовища, які визначаються й усвідо-
млюються майбутніми фахівцями, реалізуються під час проходження педагогіч-
ної практики та спонукають до активізації власної діяльності, що сприяє процесу 
професійного зростання. 
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З кожним роком ми стикаємося із новими вимогами до педагогів, про що за-

значається як у наукових статтях так і у засобах масової інформації. Часто підні-

маються питання неспроможності традиційної школи у врахуванні індивідуаль-

них особливостей учнів у освітньому процесі, а також не готовності учителів 

здійснювати індивідуальний супровід учнів з метою реалізації їх освітніх запитів. 

У зв’язку із цим постало питання підготовки майбутніх учителів до тьюторської 

діяльності. З метою з’ясування стану проблеми професійної підготовки майбут-

ніх учителів до тьюторської діяльності у практиці вищих навчальних закладів 

України було проведено опитування 68 викладачів шести ВНЗ України. Біль-

шість опитаних викладачів має стаж роботи більше ніж 20 років (30,3%), стаж  

10-15 років має 27,3% викладачів, 5-10 – 18,2%, 3-5 та до 3-х років стажу мають 

9,1%, 15-20 – 6,1%. Отже переважна більшість опитуваних є досвідченими ви-

кладачами вищої школи. 

На запитання про те, чи мають викладачі ВНЗ уявлення про сутність тьютор-

ської діяльності переважна більшість опитуваних (81,3%) відповіли позитивно. 

Інші відповіді розподілилися таким чином: 12,5% – не мають уявлення; 3,1% – 

зазначити, що є викладачами-тьюторами; 3,1% – працюють провідним фахівцем 

або адміністратор системи дистанційного навчання на базі університету. 

Більшість викладачів (75%), вважають, що тьютор виконує роль розробника 

індивідуальної програми навчання особи (учня, студента, дорослого), менше ви-

кладачів (62,5%) – педагога у дистанційному навчанні, незначний відсоток 

(28,1%) – спеціаліста з надання додаткових освітніх послуг. Однаковий відсоток 

викладачів (15,6%) вважають, що основна роль тьютора полягає у виконанні 

обов’язків класного керівника або психолога. 12,5% викладачів основну роль 

тьютора визначають як репетитора, а 6,3% – як супроводжуючого дітей з вадами 

розвитку. 9,4% респондентів обрали як варіант відповідь – «інше», виділивши 

такі ролі тьютора як «організатор чи координатор навчання між студентом та си-

стемою дистанційного навчання», «наставник», «помічник студента». 28,1% від-

соток викладачів розуміють, що тьютор на законодавчому рівні є спеціалістом з 

надання додаткових освітніх послуг (28,1%). Такий результат свідчить про доста-

тню обізнаність викладачів у сучасних тенденціях освітнього процесу в Україні.  

На запитання про те, чи здійснюється у ВНЗ підготовка до тьюторської дія-

льності більшість респондентів (45,5%) відповіли негативно – «ні», 33,3% опиту-

ваних відповіли ствердно – «так», інші (21,2%) зазначили, що не мають відомості 
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про таку підготовку. Викладачі, які підтвердили здійснення спеціальної підготов-

ки до тьюторської діяльності в їх ВНЗ, на запитання про форму проведення такої 

підготовки відповіли таким чином: окремі дисципліни – 15,4%; спеціалізація – 

3,8%; окремі теми – 34,6%; тренінги – 3,8%; інше – 42,3%. Такий результат, може 

свідчити про те, що системна підготовка проводиться у незначних випадках, тоб-

то лише у 3,8% ВНЗ, викладачі яких підлягали опитуванню. 

Достатньо великий відсоток викладачів (87,5%) вважають, що потрібно 

включити у професійну підготовку майбутніх учителів ознайомлення з особли-

востями тьюторської діяльності. Решта опитуваних (6,3%) відповіли негативно 

або зазначили інші варіанти («у разі потреби», «якщо будуть на те бажаючи», 

«окремих індивідів» тощо) (рис. 1). 

На запитання про те, чи потрібно вводити окрему спеціалізацію для підготов-

ки майбутніх учителів до тьюторської діяльності або буде достатньо вивчення 

окремих тем чи дисциплін, було отримано такі відповіді: потрібна спеціалізація – 

25%; потрібно вивчення дисциплін – 34,4%; потрібно вивчення окремих тем у 

межах наявних дисциплін – 37,5%; нічого не потрібно – 3,1%.  

 

 
 

Рис. 1. Результати опитування щодо доцільності впровадження 

у професійну підготовку майбутніх учителів ознайомлення 

з особливостями тьюторської діяльності 

 

Такий результат свідчить про те, що 25% викладачів вважають, що для успі-

шної реалізації учителями тьюторської діяльності, доцільною буде системна під-

готовка у рамках спеціалізації. Проте також достатній відсоток опитуваних 

(34,4%) виступають за те, що для цього потрібно введення спеціальних дисцип-

лін у професійну підготовку майбутніх учителів, що також дозволяє за умов до-

цільної організації цього процесу досягти її ефективності. 

Нами були проаналізовані наукові праці щодо професійної підготовки майбу-

тніх учителів до тьюторської діяльності. Зокрема у дисертаційній роботі  

М. В. Іващенком [1] було проведено пілотажне дослідження, у результаті якого 

87,5 % 

6,3 % 
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з’ясувалось, що більшість випускників педагогічних ВНЗ (80% із 460 опитаних) 

не змогли визначити суть діяльності тьютора, 76,1% – виявили недостатній рі-

вень професійних умінь і якостей, які характеризують готовність майбутнього 

вчителя до такої діяльності; 14% випускників зізналися, що взагалі не знайомі з 

поняттями «тьютор», «діяльність тьютора». О. П. Муковіз, досліджуючи стан го-

товності викладачів до тьюторської діяльності у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації в 

умовах дистанційного навчання (ДН), констатує, що переважна їх більшість 

(69%) має низький рівень. Науковець це пояснює такими причинами: 

1) відсутність теоретичних знань із проблеми ДН; 2) індиферентне ставлення ви-

кладачів до організації ДН; 3) відсутність комплексу методичних рекомендацій із 

проблеми організації ДН; 4) неусвідомленість викладачами мети та завдання ДН 

[2, с. 228]. 

На основі офіційної інформації на сайтах було здійснено аналіз освітніх про-

грам, навчальних планів та навчальних матеріалів педагогічних ВНЗ України. На 

основі цього аналізу ми зробили такі висновки. Розкриття сутності тьюторської 

діяльності здійснюється у межах дисциплін та тем з дистанційної освіти. Зокрема 

у Національному педагогічному університет імені М. П. Драгоманова виклада-

ються дисципліни «Організація дистанційного навчання в навчальному закладі», 

«Розробка та адміністрування дистанційних курсів» та «Створення і адміністру-

вання дистанційних освітніх ресурсів», у ході яких надається уявлення про тью-

торську діяльність в дистанційному навчанні. Також на факультеті початкової 

освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини у 

змісті курсу «Основи дистанційного навчання в початковій освіті» студентам на-

дається уявлення про роль тьютора у дистанційному навчанні школярів молод-

ших класів. Окремі аспекти тьюторської діяльності розкриваються у темах різно-

манітних дисциплін. Наприклад, у Дрогобицькому державному педагогічному 

університеті ім. Франка педагогами приділяється увага питанням педагогічної 

антропології й гуманістичної педагогіки у рамках дисципліни «Сучасні напрями 

в педагогіці» та професійній підготовці майбутніх педагогів дошкільної освіти до 

індивідуалізації освіти у рамках дисципліни «Індивідуальний підхід до дітей в 

умовах ДНЗ». На Факультеті педагогіки та психології Національного педагогіч-

ного університету імені М. П. Драгоманова під час вивчення курсу «Педагогіка 

партнерства в сучасній школі» в одній з тем студентам пропонується ознайоми-

тись із роллю сучасного вчителя – фасилітатора, коуча, тьютора, модератора – в 

індивідуальній освітній траєкторії учня початкової школи. У багатьох вищих пе-

дагогічних навчальних закладах здійснюється підготовка до роботи у сфері ін-

клюзивної освіти, і в її змісті епізодично висвітлюється роль тьютора в роботі з 

дітьми, що мають особливі освітні потреби, зокрема у Мелітопольському держа-

вному педагогічному університеті ім. Б. Хмельницького, Тернопільському націо-

нальному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка, Сумський державний педа-

гогічний університет ім. А. С. Макаренка, Соціально-педагогічний інститут  

«Педагогічна академія», Чернігівський національний педагогічний університет 

ім. Шевченка, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, Харківський на-

ціональний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Сумський державний 

педагогічний університет імені А. С. Макаренка та ін. 
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Таким чином, результати опитування викладачів ВНЗ щодо практики підго-

товки майбутніх викладачів до тьюторської діяльності засвідчили, що більшість 

викладачів, розуміючи важливість такої підготовки, зазначають, що вона практи-

чно відсутня або є епізодичною. У результаті випускники педагогічних ВНЗ не 

володіють навичками такої діяльності. Отримані дані та результати аналізу осві-

тніх програм, навчальних планів та навчальних матеріалів педагогічних ВНЗ 

України дають підстави свідчити про актуальність розв’язання проблеми форму-

вання готовності студентів педагогічних ВНЗ до діяльності тьютора. 
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ПЛАНУВАННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ КУРАТОРА 

У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

 
Нині українське суспільство все більше усвідомлює, що прогресивний розви-

ток держави і трансформація суспільних відносин неможливі без докорінних змін 
у свідомості і поведінці молоді. Досвід інших країн підтверджує думку, що вели-
чезна роль у цьому плані належить освіті, її змісту, а також оптимальним мето-
дам організації виховної роботи зі студентами у вищих навчальних закладах. 
Ефективність виховної роботи залежіть від багатьох факторів, зокрема від плану-
вання роботи педагога. 

Проблема виховання майбутніх фахівців із вищою освітою на сьогоднішній 
день набуває особливої актуальності. Метою суспільства стає духовне вдоскона-
лення особистості, на що акцентовано увагу в державних нормативних докумен-
тах та актах. Зокрема, Закон України «Про вищу освіту» передбачає створення 
таких умов навчання та виховання, які б забезпечували «можливість інтелектуа-
льного, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку особи, що 
сприяє формуванню знаючої, вмілої та вихованої особистості» [1, с. 75].  

Проблеми виховної діяльності досліджені в сучасній педагогіці та психології: 
– загальні питання теорії і практики виховної роботи (А. М. Алексюк, 

А. С. Макаренко, B. О. Сухомлинський та ін.); 
– проблема організації виховної роботи зі студентами різних типів навчаль-

них закладів (С. С. Вітвицька, C. Г. Карпенчук та ін.); 
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– педагогічні умови організації поза аудиторної виховної роботи у вищих за-
кладах освіти та ії планування (О. В. Винославська, С. Д. Смирнов та ін.). 

Вищі навчальні заклади працюють на перспективу. Їх випускники покликані 
утверджувати загальнолюдські та національні морально-духовні цінності. 

Вони мають усвідомлювати, що наукові знання, найновіші виробничі техно-
логії мають сенс лише за умов, коли вони спиратимуться на високий рівень мо-
рально-духовної вихованості їх носіїв. Кожен фахівець повинен розуміти, завча-
сно передбачати, якою мірою нові наукові відкриття, технології будуть сприяти 
людському розвитку. Тому важливими напрямами ефективної діяльності вищих 
навчальних закладів є демократизація, гуманізація та гуманітаризація навчально-
виховного процесу, органічне поєднання в ньому національного та загальнолюд-
ського начал, ефективне планування роботи з молоддю [3, с. 103]. 

Реалізувати завдання виховання особистості студента можливо лише за умо-
ви єдності трьох складових освіти: навчання, розвитку і виховання. Проте, є де-
яка різниця в ролі навчання і виховання в становленні особистості фахівця: на-
вчання діє на індивідуально-виконавчий зміст діяльності, формує знання, уміння 
і навички. Виховання ж формує ставлення, смисли діяльності. У діяльності ви-
кладача навчання і виховання нероздільні, тому навчання, освіта – це основний, 
хоч і не єдиний шлях виховання. Завдання виховання завжди включає в себе за-
вдання організації спеціальної провідної діяльності, яка слугує виховній меті.  
У студентському віці – це навчально-професійна діяльність. Студентський вік 
охоплює і пізньодитячий, юнацький період, і частину дорослого етапу розвитку і 
становлення людини. Цей бік характеризується найбільш сприятливими умовами 
для психологічного, біологічного і соціального розвитку. В цей період найвища 
швидкість пам’яті, реакції, пластичності у формуванні навичок. В особистості на 
цьому етапі домінантним є становлення характеру та інтелекту. Активно розви-
ваються морально-ціннісні й естетичні почуття. Швидко освоюються соціальні 
ролі дорослого. Формуються і закріплюються схильності й інтереси, визначають-
ся життєві цілі й прагнення [3, с. 114]. 

Розв’язання завдань виховання можливо лише за умови ефективного плану-
вання роботи куратора академічної групи. 

Куратор академічноїгрупи разом зі студентами складає план виховної роботи 
на семестр, який погоджується з директором інституту кураторства та затверджу-
ється проректором з виховної роботи академії. 

Планування у значній мірі передбачає результати та ефективність діяльності 
куратора. Обґрунтоване планування дає можливість намічати загальні перспек-
тиви та конкретні шляхи реалізації педагогічних завдань.  

Як свідчить практика, до планування інколи ставляться як до адміністратив-
ної вимоги, а сам процес планування виховної роботи обмежується рамками 
складання та написання. У процесі такого підходу план носить формальний хара-
ктер і не може бути орієнтиром у діяльності куратора. Ефективність результатів 
виховної роботи залежіть від того, наскільки грамотно вона планується. 

Призначення плану – впорядкувати педагогічну діяльність, забезпечити ви-
конання планомірності, систематичності, наступності результатів.Слід зазначити, 
що план виховної роботи куратора – це документ, який визначає орієнтири дія-
льності педагога, визначає її порядок, обсяг, часові границі. 
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План буде дійовим помічником у роботі куратора, якщо під час його скла-
дання будуть дотримані певні вимоги: 

1. Планування змісту та форм роботи мають передбачати реалізацію конкре-
тних цілей та завдань. 

2. План має бути орієнтованим на інтереси студентства, рівень їхнього розви-
тку, вивчення ціннісних орієнтацій. 

3. Планування має бути результатом сумісної творчості куратора та студен-
тів. 

4. План має носити комплексний характер, що передбачає різноманітність 
змісту та форм виховної роботи, позитивний вплив на виховання особистості 
студента. 

5. План має передбачати умови для вибору студентами різних видів, форм ді-
яльності, власної позиції у роботі, що планується. 

6. План повинен забезпечувати наступність змісту та форм діяльності, ви-
ключати дублювання, враховувати попередній досвід, передбачати перспективу. 

7. План повинен бути реальним і розумно насиченим. 
Хід планування відбувається за такими етапами: 

 Складання куратором проекту плану. 

 Колективне планування (апробування, корекція, збір пропозицій студентів 
тощо). 

 Внесення куратором коректив у план, остаточне оформлення плану. 
У процесі планування виховної роботи куратору необхідно враховувати: 

 Результати попередньої роботи, висновки. 

 Методичні матеріали, рекомендації інституту кураторства. 

 Передовий досвід академії, міста, країни. 

 Можливості батьків, громади. 

 Виховний потенціал соціального оточення студентів, культурних закладів; 

 Традиційні свята. 

 Події, факти, які пов’язані із життям міста, країни. 

 Події, дати, які пов’язані із життям видатних людей, педагогів. 

 Традиції академії, студентського колективу. 

 План академії. 
План виховної роботи куратора містить такі розділи: національно-

патріотичне, інтелектуально-духовне, громадянське-правове, екологічне і трудо-
ве виховання, естетичне виховання, фізичне виховання та утвердження здорового 
способу життя. 

Куратор групи має досить ретельно планувати завдання роботи куратора на 
семестр, чітко їх формулювати. Завдання роботи академічної групи мають ви-
пливати з аналізу роботи за попередній семестр, мають бути реальними і конкре-
тними, охоплювати усю виховну роботу із студентами, батьками. 

Педагогу-куратору бажано творчо підходити до планування виховної роботи 
з групою, враховувати особливості колективу студентів, умови академії, досвід 
власної діяльності. 

У плані виховної роботи куратора групи академії передбачається: знайомство 
наставника зі студентами академічної групи, виявлення їх інтересів, запитів  
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(перший курс); проведення зустрічей зі студентами групи, індивідуальних бесід, 
зборів групи щодо якісного навчання; ознайомлення з правами і обов’язками 
студентів; ознайомлення студентів з Правилами внутрішнього розпорядку в ака-
демії, умовами проживання в гуртожитку, вимогами Статуту академії; організа-
ція виховної роботи серед студентів групи, які проживають у гуртожитках; орга-
нізація та проведення зустрічейстудентів академічної групи з державними діяча-
ми, ветеранами праці, війни, працівниками культури і мистецтва, правоохорон-
них органів, органів охорони здоров’я; відвідування студентами музеїв, театрів, 
естрадно-концертних програм, художніх виставок, екскурсій [2, с. 269]. 

Планування виховної роботи куратором спрямована на формування культури 
і професійних якостей сучасного спеціаліста; набуття студентами групи сучасно-
го досвіду успадкування духовних надбань українського народу; залучення сту-
дентів до наукової роботи, проведення національно-культурної, просвітницької 
та організаційно-педагогічної роботи серед молоді; формування історичної 
пам’яті, національної свідомості, гідності та чіткої громадянської позиції; допо-
могу студентам в оволодінні новим інтелектуальним баченням світу і свого місця 
в ньому, розвиток здібностей особистості, їх повноцінна реалізація в різних видах 
діяльності. 

Планування має передбачати постійне співробітництво, співтворчість зі сту-
дентським активом та органами студентського самоврядування, молодіжними 
творчими об’єднаннями, рухами, а також організацію життєдіяльності колективу 
академічної групи, розвиток ініціативи, творчості, самостійності, набуття органі-
заторських знань, умінь і навичок; активне залучення студентів до управління 
навчально-виховним процесом шляхом передачі реальних прав та повноважень у 
розв’язанні різноманітних проблем життя, створення здорового морально-
психологічногоклімату в академічній групі; проведення виховної роботи зі сту-
дентами, які мешкають у гуртожитках, сприяння організації їх здорового способу 
життя, вирішення житлово-побутових проблем [2]. 

Планування повинно сприяти постійному спонуканню студентів до активної 
протидії проявам аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадській 
діяльності, вживанню наркотичних речовин, алкогольних напоїв, паління. 

Таким чином, планування виховної роботи куратором потребує постійного 
вдосконалення, пошуку і приведення в дію нових форм впливу на студентів, 
відпрацювання нових методик. Разом із тим, потрібно активізувати традиційні 
види діяльності, збереження досягнень минулого. Планування повинно носити 
творчий характер, орієнтуючись на проблеми, пов’язані зі специфікою вищого 
закладу.  
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На сучасному етапі оновлення системи освіти процеси інтеграції спрямовані 

на формування у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти професійної 

компетентності щодо реалізації діючих програм розвитку та виховання дітей до-

шкільного віку в умовах гуманізації педагогічного процесу. У процесі фахової 

підготовки та професійного становлення студенти вивчають основні теоретичні 

положення дисципліни «Основи природознавства з методикою», що передбачає і 

розв’язування різнопланових педагогічних завдань у конкретних ситуаціях, про-

гнозування ходу навчально-виховного процесу, ознайомлення з сучасним станом 

еколого-розвивального середовища ЗДО та навчально-виховної роботи в ньому, 

перевірка готовності до формування компетентності у сфері «Природа» в умовах 

реальної професійної діяльності. 

Сучасні науково-теоретичні дослідження (Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Пометун, 

О. Овчарук, О. Савченко, С. Трубачова) переконливо доводять, що готовність 

педагога до проведення інтегрованих занять розглядається як підсистема профе-

сійно-практичної підготовки, що передбачає реалізацію отриманих професійних 

знань і вмінь на практиці та сприяє формуванню професійної компетентності. 

Успіх підготовки майбутніх вихователів ЗДО до здійснення інтегрованого підхо-

ду у процесі формування природничих знань дошкільників забезпечується акти-

вним залученням студентів до різних видів професійної діяльності та творчого 

спілкування з дітьми на основі особистісно-орієнтованих технологій підготовки, 

однією з яких є технологія інтегрованого навчання [2, с. 4].  

Ознайомлення з природою в дитячому садку спрямоване на формування у 

дошкільників елементарних понять про навколишню природу на основі єдності і 

взаємозв’язку елементів, що її складають (нежива і жива природа), вирішення 

завдань всебічного розвитку особистості. Отже, у процесі підготовки до профе-

сійної діяльності студенти вивчають мету і завдання ознайомлення дошкільників 

з природою відповідно до рівня розвитку суспільства на сучасному етапі і його 

соціальних замовлень, а також особливостей психічного розвитку дошкільників. 

Відповідно до цього майбутні фахівці дошкільної освіти набувають умінь розро-

бки змісту знань на основі принципів їх відбору і побудови програми дитячого 

садка по ознайомленню з природою, і разом з тим використання методів, прийо-

мів, форм організації дітей, які можна найбільш ефективно використати для на-

вчання і розвитку дошкільників через зміст природознавчого матеріалу [4, с. 15]. 
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Однак, досліджуючи рівень оволодіння студентами технології інтегрованого 

навчання у процесі ознайомлення дошкільників з природою, було виявлено, що 

переважна більшість студентів-практикантів на достатньому рівні володіє про-

грамним матеріалом, має певні професійні вміння, але при цьому у більшості ви-

падків студенти не можуть встановити педагогічну взаємодію з дітьми, їхніми 

батьками, вихователями, бо вони не знають дітей і не вміють спрогнозувати їхню 

реакцію на той чи інший використаний метод або прийом, не спроможні скоор-

динувати свої педагогічні дії при виникненні нестандартної ситуації. Переважна 

більшість практикантів чітко проводить заняття за планом, незважаючи на сту-

пінь розуміння та засвоєння навчального матеріалу дітьми. 

Разом з тим, під час організації та проведення занять з ознайомлення з при-

родою залишається ще недостатнім зв’язок із теорією цілісного сприймання світу 

дошкільниками, що призводить до поверховості повсякденних спостережень за 

об’єктами та явищами природи, невміння дошкільників чітко встановлювати вза-

ємозв’язки та взаємозалежності в природі тощо. Відповідно і звітна документація 

за наслідками проведення навчально-виховної роботи носить інформаційно-

описовий характер, часто бракує аналітичного аналізу допущених помилок, від-

сутні рекомендації до покращення ефективності роботи, не відтворено особливо-

стей роботи з природознавства вихователів ЗДО, зміни у ставленні дітей до при-

родного довкілля, засоби інтегрованого навчання та розвитку дошкільників.  

Відомо, що професійна діяльність здійснюється на основі визначених вимог, 

норм, режимів. Вона завжди має свою структуру, взаємозв’язок елементів, серед 

яких одні вважаються провідними, а інші – другорядними. Залежно від поставле-

ної мети, об’єкта і засобів праці, кожна професія визначає свої вимоги до фахівця 

у сфері знань, умінь і навичок, основою виміру яких визначено певні критерії  

[1, с. 77].  

Відповідно для оцінювання рівня готовності до проведення інтегрованих 

занять з природознавства майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у 

процесі педагогічної практики визначено такі критерії та показники: мотива-

ційний (інтерес до проведення інтегрованих занять з дошкільниками; рівень 

сформованості мотивів і потреб в реалізації знань інтегрованого навчання у 

процесі формування компетентності дитини у сфері «Природа»); когнітивний 

(наявність професійно-педагогічних знань про сутність процесу інтеграції і 

розвиток умінь, що забезпечують організацію та проведення інтегрованих за-

нять з дітьми дошкільного віку); емоційно-оцінювальний (здатність здійсню-

вати самоаналіз і самооцінювання, прагнення до самовдосконалення); діяльні-

сний (компетенції адекватного застосування знань технології інтегрованого 

навчання дошкільників у процесі організації навчально-виховної роботи при-

родознавчого змісту; вміння керувати педагогічним процесом; здатність до 

саморозвитку власних можливостей).  

Основною метою є вдосконалення професійно-практичної підготовки майбу-

тніх вихователів закладів дошкільної освіти до проведення інтегрованих занять 

природознавчого змісту з дітьми дошкільного віку. Досягнення мети відбуваєть-

ся згідно з такими основними принципами роботи: безперервність, системність і 

цілісність, наступність, комплексність, дослідницьке спрямування. 
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Безперервність і системність формування професійної компетентності поля-

гають в тому, що студент у процесі активної роботи на теоретичних, практичних 

і семінарських заняттях з методики ознайомлення дошкільників з природою на-

буває, засвоює і відпрацьовує знання, вміння і навички інноваційної педагогічної 

діяльності, а в процесі педагогічної практики вони інтегруються в професійні 

компетенції [3, с. 70]. Протягом усього періоду навчання майбутнього фахівця у 

вищому навчальному закладі відбувається процес усвідомлення, засвоєння і від-

працювання технології інтегрованого навчання. Реалізація даного принципу 

знайшла відображення у розробленій системі інтеграції теоретичної, професійно-

практичної та дослідницької діяльності студентів. 

Аналізуючи систему формування готовності до проведення інтегрованих за-

нять майбутніх вихователів, ми дійшли висновку, що протягом усього періоду 

навчання у вищому навчальному педагогічному закладі одночасно формується 

багато компетенцій, але на кожному етапі навчання співвідношення рівня розви-

тку тих чи інших компетенцій різне. У процесі вивчення основ природознавства з 

методикою більш інтенсивно формуються компетенції професійно-діяльнісного 

компоненту. Значне місце при цьому займає особистісно-професійний компо-

нент, особливо у сфері самовдосконалення, а також удосконалюються компетен-

ції професійно-діяльнісного компоненту. Тому процес формування готовності до 

проведення інтегрованих занять під час навчання є безперервним процесом. 

Принцип системності та цілісності передбачає, що всі структурно-функці- 

ональні компоненти, а також суб’єкти освітнього середовища утворюють єдине 

ціле, але його складові та їх властивості не вичерпуються їх сутністю та не зво-

дяться до них. Навпаки, властивості компонентів, суб’єктів залежать від органі-

заційно-педагогічних умов функціонування інтерактивного освітнього середо-

вища, до якого вони входять. 

Цілісність освітнього простору передбачає наявність такого рівня взає-

мозв’язку між усіма його компонентами та суб’єктами, коли зміст в одному із 

них викликає очікувані позитивні зміни в інших та появу системних ефектів роз-

витку професійної компетентності взагалі. Системність і цілісність освітнього 

середовища педагогічної практики забезпечує єдність теоретичної та практичної 

підготовки до проведення інтегрованих занять. 

Принцип наступності полягає в тому, що в процесі професійної підготовки 

йде поступове ускладнення завдань як теоретичного, так і практичного характе-

ру, а також змістовий взаємозв’язок між усіма видами практики (навчальної 

практики з природознавства та педагогічних практик в групах раннього та до-

шкільного віку). Він передбачає, що знання, уміння і навички мають формувати-

ся системно, у певному порядку так, щоб кожний елемент навчального матеріалу 

логічно пов’язувався з іншим, а нові знання спиралися на набуті раніше і створю-

вали фундамент для засвоєння наступних знань.  

Комплексний характер формування готовності до проведення інтегрованих 

занять фахівців передбачає здійснення міждисциплінарних зв’язків суспільно-

політичних, психолого-педагогічних і спеціальних дисциплін, поєднання різних 

видів діяльності студентів у процесі педагогічної практики, а також в одночасно-

му виконанні студентами під час практики різноманітних професійних функцій, 
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що враховано нами при систематизації змісту компонентів професійної компете-

нтності.  

Принцип дослідницького спрямування полягає в тому, що сучасний вихова-

тель дітей дошкільного віку не просто педагог, а педагог-дослідник. Цей принцип 

забезпечує формування наукового світогляду майбутнього вихователя, сприяє 

опануванню методології і методів наукового пошуку, у необхідній та достатній 

мірі допомагає використовувати потенціал дисциплін теоретичного та приклад-

ного характеру, формування професійної компетентності. 
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СПЕЦИФІКА ПІСЛЯДИПЛОМНОГО НАВЧАННЯ 

ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

У ВІДКРИТОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ОБ’ЄДНАНОГО КОРОЛІВСТВА 

 

У Відкритому університеті Об’єднаного Королівства, як і в інших ВНЗ Бри-

танії, здобуваються такі кваліфікаційні рівні: базовий ступінь, сертифікат про 

вищу освіту, диплом про вищу освіту, ступінь бакалавра (відкритий ступінь або 

ступінь із певної дисципліни). 

У системі післядипломного навчання можливі: сертифікат, диплом і ступінь 

магістра. Окрім цього, Відкритий університет дає змогу охочим захистити дисер-

тацію й одержати науковий ступінь доктора наук. 



118 

Диплом про вищу освіту видають після перших двох років навчання в уні-

верситеті за основною програмою (після засвоєння 240 кредитів). Сертифікат про 

вищу освіту ‒ після першого року навчання в університеті за основною програ-

мою (після опанування 120 кредитів) [3, c. 109]. 

Лише після отримання ступеня бакалавра випускник може подати заяву на 

післядипломне навчання.  

У Відкритому університеті існує два види післядипломного навчання з  

80 кваліфікацій:  

1) навчальні курси за спеціально підготовленими навчальними матеріалами;  

2) дослідницькі курси, де студенти можуть отримати звання магістра дослі-

джень або доктора, захистивши дисертацію внаслідок дослідницької діяльності. 

Близько 80% із вісімнадцяти тисяч студентів, які отримують післядипломне на-

вчання, обирають навчальні курси зі спеціально підготовленими навчальними 

матеріалами і працюють над здобуттям ступеня магістра [2]. 

На навчальних курсах із післядипломного навчання студенти виконують ре-

гулярні завдання та проходять фінальне оцінювання. Існує три рівні післядипло-

много навчання: 1) сертифікат; 2) диплом; 3) ступінь магістра.  

Сертифікат із післядипломного навчання передбачає засвоєння 60 кредитів, 

диплом – 120 кредитів. Отримання сертифіката й диплома є завершеною кваліфі-

кацією, але вони можуть бути початковими етапами на шляху до здобуття ступе-

ня магістра. Для отримання ступеня магістра студенти повинні засвоїти 180 кре-

дитів і провести невелике наукове дослідження з обраної спеціальності для закрі-

плення й застосування набутих знань та навичок [4]. 

Усі навчальні програми в університетах Об’єднаного Королівства модульно 

структуровані, що передбачає поділ навчальної дисципліни на логічно замкнені 

блоки, що називають модулями, у межах яких вивчають новий матеріал і прово-

дять контрольні заходи для перевірки його засвоєння. Залежно від профілізації й 

рівня кожного студента, педагогічних цілей зміст та обсяг модулів різняться. За-

вдяки такому підходові виникає змога створювати індивідуальні програми на-

вчання.  

Програма Відкритого університету передбачає, що студент засвоюватиме  

60 кредитів щороку й отримає ступінь бакалавра, засвоївши 360 кредитів за 6 ро-

ків. Ступінь магістра студент має право отримати, опанувавши 180 кредитів за  

3 роки. «Інтенсивність навчання» з одержанням 60 кредитів за один рік названа 

навчанням із повною зайнятістю. Існує навчання з частковою зайнятістю, коли 

студент оволодіває лише 30 кредитами кожного навчального року.  

У Відкритому університеті можна отримати ступінь доктора наук. На сьогод-

ні в університеті 1200 осіб готують дисертації. Понад 250 аспірантів працюють 

над дисертаціями в університетському містечку в Мілтон Кейнс на постійній ос-

нові, інші поєднують роботу з навчанням. Аспіранти мають працювати над дисе-

ртацією не менше як шістнадцять годин щотижня. Термін навчання на такій ос-

нові вдвічі довший. Усі аспіранти мають наукового керівника й доступ до універ-

ситетської бібліотеки, що є однією з найбільших у Британії [1, c. 52]. 

Охочі проводити наукову роботу у Відкритому університеті мають відповіда-

ти таким вимогам: наявність диплома бакалавра з відзнакою або диплома магіст-
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ра, що стосуються запланованої галузі навчання та видані будь-яким університе-

том Великої Британії, визнаним урядом; досвід наукової роботи в попередні чо-

тири роки навчання, зазвичай, у формі ступеня магістра в певній галузі або у фо-

рмі ступеня бакалавра з елементами досліджень в останній рік навчання; наукові 

публікації [4].  

Крім навчання для здобуття ступеня бакалавра й магістра, існують коротко-

часні й скорочені курси навчання з різних напрямів. Обсяг кваліфікації вимірю-

ють у кредитах, які отримують після закінчення модуля.  

Завдяки особливим підходам до організації дистанційного навчального про-

цесу Відкритий університет є світовим лідером, який демонструє взірець розроб-

лення змісту й упровадження якісного, доступного та відкритого дистанційного 

навчання в університетах Об’єднаного Королівства. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ДЕФІНІЦІЙ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ 

 

Переклад можна охарактезувати як функціонування двох мовних систем.  

Л. Латишев характеризує переклад як центральну ланку двомовної опосередко-

ваної комунікації [3, с. 178]. А. Федоров розглядає переклад, як мовний витвір у 

його співвідношенні з оригіналом» [6, с. 293]. В. Виноградов, вважає, що перек-

лад – це викликаний суспільною необхідністю процес і результат передачі інфо-

рмації (змісту), вираженої в письмовому або усному тексті на одній мові, за до-

помогою еквівалентного (адекватного) тексту на іншій мові [2, c. 163 ] 

Перекладацька діяльність це вміння застосовувати принципи, методи та при-

йоми перекладу у конкретних ситуаціях. Перекладач вирішує різні завдання: за-

стосовування відомих прийом чи методів перекладу і врахування особливостей 

контексту чи ситуації). Отже, професійна діяльність перекладача є складним 
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комплексом професійних знань, умінь, навичок, здібностей, а також професійно 

особистісних якостей. 

За формою перекладацька діяльність поділяється на два види роботи – усний 

і письмовий переклад. Письмовий переклад – такий вид перекладу, при якому 

мовні твори, що об’єднуються в акті мовленнєвого спілкування (оригінал і текст 

перекладу), з’являються в процесі перекладу у вигляді фіксованих текстів, до 

яких перекладач може неодноразово звертатися. Письмовий переклад – це вид 

перекладу, при якому оригінал і переклад виступають у процесі перекладу у ви-

гляді фіксованих текстів, до яких перекладач може звертатися багаторазово, пог-

либлюючи своє розуміння оригіналу і коректуючи вибрані варіанти перекладу. 

Під час виконання письмового перекладу перекладач має можливість відтворити 

оригінальний текст з більшою точності, використовуючи різноманітні словники і 

довідники, редагувати переклад; у перекладача є час для обдумування фраз і під-

бору найбільш точних еквівалентів.  

Усний переклад – такий вид перекладу, при якому оригінал та його переклад 

з’являються в процесі перекладу в нефіксованій формі, тобто перекладач сприй-

має інформацію лише один раз і у своїй подальшій діяльності не може звертатися 

до вихідного тексту. Усний переклад відбувається за схемою: усне сприймання – 

усне відтворення (translation by ear). Усний переклад можна поділити на синхро-

ний, який відбувається паралельно із сприйняттям усього почутого та послідов-

ний, який виконується після завершення сприйняття. На противагу письмовому, 

усний переклад, вимагає автоматичного застосування перекладацьких форм, 

вмінь та навичок. При виконанні усного перекладу у перекладача немає часу для 

обдумування фраз, їх побудови і виправлення. Тому усний переклад потребує 

найбільш високої кваліфікації і підготовки перекладача. Таким чином усний та 

письмовий переклад – це дві форми перекладацької діяльності, які мають одна-

кову мету і спільний принцип дії, але є велика різниця у професійних вміннях і 

навичках перекладача та їх застосовує під час виконання того чи іншого виду пе-

рекладу.  

Базова складова частина перекладацької діяльності включає знання, вміння та 

навички, які потрібні перекладачу в усіх типах перекладу – письмовому або ус-

ному незалежно від жанру перекладацького вхідного тексту (науково-технічний, 

діловий, газетний або публіцистичний). Окремі види перекладу вимагають від 

перекладача особливих знань і умінь. Але розбіжності та відмінності між різними 

видами перекладу не змінюють принципової сутності процесу перекладу, його 

загально-лінгвістичної основи, з чого випливає принципова єдність усіх видів 

перекладу. 

До специфічних складових частин перекладацької компетенції можна віднес-

ти знання, уміння та навички, необхідні в одному або декількох споріднених ви-

дах перекладу (письмовому, візуально-усному, абзацно– фразовому, послідовно-

му, синхронному). Спеціальні складові перекладацької компетентності – це еле-

менти, необхідні при перекладі текстів конкретного жанру і стилю: юридичних, 

економічних, науково-технічних, художніх, медичних та ін. Перекладацька дія-

льність перекладача пов’язана з професійною готовністю. М. Рєпіна трактує про-

фесійну готовність студентів– перекладачів як інтегративну якість особистості, 
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яка характеризується високим рівнем лінгвістичних і соціокультурних знань, зда-

тністю до саморегуляції і самоконтролю, вмінням взаємодіяти з іншомовними 

партнерами [5, с. 133]. Під час підготовки фахівців з перекладу неохідно врахо-

вувати спеціальні знання, навички та професійні уміння, а також брати до уваги 

творчий характер перекладацької діяльності. І. Миронова вважає, що професія 

перекладача вимагає широких знань (лінгвістичних, загальнокультурних, а також 

знань, необхідних для перекладу в спеціальних галузях [4]. 

О. Александров пропонує модель готовності перекладачів, яка включає в се-

бе чотири взаємопов’язаних компоненти: – мотиваційно-ціннісний (усвідомлення 

специфіки і значимості професії, прагнення оволодіти професією, спрямованість 

на самовдосконалення і саморозвиток); – професійно-особистісний (професійна 

пам’ять, зосередженість, вміння переключатися і т.п.); – процесуальний (профе-

сійно значущі компетенції); – когнітивний (професійний лінгвокультурний теза-

урус перекладача) [1, с. 17]. 

Підготовка майбутніх перекладачів у вищій школі, відбувається на основі ку-

рсу теорії і практики перекладу, метою якого є здобуття теоретичних знань з пе-

рекладу, а також розвиток вмінь і навичок застосовувати набуті знання у профе-

сійній діяльності. Обов’язковою формою організації навчального процесу майбу-

тніх перекладачів є практична підготовка, метою якої є набуття студентами прак-

тичних вмінь і навичок шляхом їх залучення до процесу професійної діяльності. 

Умовою підвищення якості підготовки перекладачів є поєднання теоретичних 

знань з умінням вирішувати практичні завдання, що відбувається під час прохо-

дження виробничої перекладацької практики. Важливим результатом процесу 

підготовки перекладача у системі професійної освіти є не тільки сформована сис-

тема знань, умінь і навичок, але й професійно орієнтована особистість, здатна до 

самореалізації. Специфічною особливістю підготовки майбутніх перекладачів є 

оволодіння ними культурними кодами інших народів, що має велике значення 

для процесу міжкультурної комунікації. Отже, процес професійної підготовки 

майбутніх перекладачів полягає у формуванні теоретичних знань, практичних 

професійних умінь і навичок, які дають можливість працювати за фахом. Теоре-

тична і практична підготовка майбутніх перекладачів є невід’ємною складовою 

навчального процесу у вищих начальних закладах і є необхідним елементом їх 

професійного становлення. Обов’язковим компонентом змісту підготовки перек-

ладача є формування професійної компетентності. Від рівня розвитку професій-

ної перекладацької компетентності у значній мірі залежить успіх професійної ді-

яльності перекладача. На думку О. Чередниченка, для забезпечення всіх цих фу-

нкцій і усний, і письмовий перекладач має володіти мовною та культурною ком-

петенціями у вихідних і цільових мовах, солідним когнітивним багажем та рефе-

ренційною компетенцією у конкретній галузі, стилістичною компетенцією (воло-

діння мовленнєвими жанрами та репертуарами виражальних засобів у межах 

окремого жанру), здатністю чинити опір надмірному іншомовному впливу, бере-

гти національну культурну спадщину, розвивати і поширювати рідну мову 

[7, с. 233]. 

До спеціальної складової частини перекладацької компетенції можна додати 

знання предмета висловлювання та володіння термінологічними одиницями, які 
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мають фахову спрямованість тексту. Перекладачеві доцільно знати термінологіч-

ні одиниці у двох мовних поняттях. Якщо перекладач знає назви всіх складових 

частин,будь якого механізму, але не знає принципу дії, то роль мовного посеред-

ника не буде тривалою. Сучасний перекладач-спеціаліст повинен постійно вдос-

коналювати предметну галузь знань та водночас набувати практичних навичок з 

оволодіння двомовними термінологічними одиницями. 

Отже, підготовка перекладача має бути комплексною, тобто включати не 

тільки навчання професійно спрямованих курсів, а й психологічну підготовку та 

формування особистості перекладача на різних етапах її розвитку. 
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FUTURE ACCOUNTANTS PROFESSIONAL SKILLS FORMATION 

IN THE PROCESS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES 

 

Nowadays, the problems of enhancing professional competence of future profes-

sionals, their training for future activities in the current socio-economic conditions are 

extremely urgent. Exploration of higher education standards applied in recent years re-

veals a significant increase in the requirements for foreign language knowledge gained 

by non-linguistic students. In terms of intensive cooperation with foreign partners, it is 

extremely important to be able to communicate with foreign colleagues. Therefore, one 

of the core elements of accountants’ professional competence is the ability to speak a 

foreign language at the level that is accessible for perception by a recipient. That is why 

teaching a foreign language as a means of communication in the future professional 

activity should be a priority goal of teachers.  

When learning a foreign language, the main goal is to form foreign linguistic activi-

ty of a student. The modern methods of teaching foreign languages should solve the 

problem of training professionals that are able to fulfill independently various commu-

nicative tasks that arise in the course of professional activities. A target or professional-

ly-oriented learning of a foreign language is based on both generally-accepted vocabu-

lary and vocabulary that is peculiar to a particular professional area. 

Professionally-oriented lexical cognizance of an accountant is knowledge of pro-

fessional lexical units and the ability to apply them in different situations of profession-

al communication.  

The initial stage of the study of foreign languages starts with the formation of skills 

and abilities to communicate in oral and written forms within the areas and situations 

defined by the program according to the age characteristics of students and their inter-

ests using accepted speech samples. Reproductive activities are, of course, dominant at 

this stage, but the students begin to perform simple exercises and creative tasks aimed 

at the development of creative thinking. The next stage involves systematic and con-

sistent work with authentic learning material.  

Mastering a foreign language is regarded as a certain level of formation of skills 

and abilities to use a foreign language for oral and written communication, as a mecha-

nism of getting to know history, culture, features of political and economic spheres of 

life of other nations. Accountants must know professional terminology, because perfect 

knowledge and appropriate use of professional glossary in the field of accounting is the 

key to successful professional activity. Attention should be paid to formation of termi-

nological competence while studying professional disciplines and a foreign language. 

Increased external economic contacts make learning of foreign languages much more 

important as it guarantees adequate professional communication, business correspond-

ence, negotiations and informal discussions that enhance the effectiveness of economic 

contacts.  
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Therefore, the process of learning foreign languages by the university students ena-

bles to fulfill educations objectives and form important professional qualities. It should 

be noted that the formation of professional skills of students in the process of learning 

foreign languages will be effective if the current level of personal development is taken 

into consideration as well as the prospects for professional development, possible 

communication difficulties are anticipated and prevented by means of adequate tasks 

for group and individual work, systematic activities aimed at developing motivation 

and reasoning of joint decisions are organized.  

We can conclude that professionally-oriented teaching of a foreign language ena-

bles to organize active cooperation of all participants of the communication, which en-

sures mutual exchange of authentic, professionally meaningful information in a foreign 

language and mastering skills of professional communication. Professionally-oriented 

teaching English to students at non-linguistic universities should be organized consider-

ing professional specifics. The possibility of learning a foreign language in non-

linguistic universities is expanding every year: innovative technologies, multimedia 

learning tools are introduced increasingly; there are more opportunities to use a variety 

of authentic sources, benefits for the teachers, and so on. The professionally-oriented 

foreign language training of future specialists is an integral part of the university sylla-

bus of training specialists who use a foreign language as a means of intercultural and 

international communication in the field of their professional interests and in the situa-

tions of social interaction. 
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СУЧАСНІ ВИМОГИ 

ДО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ  

 

Проблеми цінності сучасної освіти України неодноразово піднімалися в дос-

лідженнях науковців. Майбутня професійна освіта передбачає велику орієнтова-

ність учня, студента на потреби ринку праці з урахуванням його здібностей. 

Перед суспільством нині постає питання забезпечення освітніми закладами 

своїх випускників необхідними вміннями, навичками та компетенціями з огляду 

на те, що якісні зміни відбулися саме з особистостями тих, хто навчається. 

1991 року Ніл Хау (Neil Howe) і Вільям Штраус (William Strauss) створили 

теорію поколінь, за якою покоління змінюються раз у 20-25 років. Нещодавно, як 

стверджують науковці, оформилася нова генерація молодих людей, наступна за 

мілленіалами – центеніали, їх ще називають поколінням Z. Мабуть, уперше в іс-

торії діти настільки відрізняються від батьків. Це покоління народилося в епоху 

Інтернету (1996–2000 роки народження). Центеніали не пам’ятають, яким було 
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життя без гаджетів, і проводять зі смартфонами та планшетами більше 8 годин на 

день. На кожен крок у них – додатки, якими вони користуються так само природ-

но, як дихають. Покоління Z не ділить світ на цифровий і реальний, їх життя пла-

вно перетікає на екран і назад [1]. 

Школа підготовки студентів Оксфордського університету та Британський 

фонд розвитку інновацій Nesta провели спільне дослідження питання, які саме 

знання, уміння й компетенції будуть потрібні фахівцям у 2030 році. На думку ек-

спертів, через десять років буде цінуватися вміння персоніфіковано навчати ін-

ших, тобто індивідуально побудовані курси навчання. Піонером таких програм 

стала технологія Knewton, що об’єднала різні науки, статистику, показники пси-

хометрики і машинне навчання для створення персоналізованої форми сприйнят-

тя освітнього процесу кожним учнем [2]. Тож викладачі, які вміють донести ін-

формацію та скласти індивідуальний план навчання для студентів, будуть затре-

буванішими на ринку освітніх послуг, які стають дедалі більш комерціалізовані. 

Ще одна вимога до майбутніх фахівців – оригінальність – здатність знаходити 

несподівані рішення для різного роду завдань і вміти по-іншому дивитися на, 

здавалося б, буденні речі. 

У доповіді експертів також наголошується на важливості творчого мислення, 

адаптивності й уміння мислити. Саме це оцінюватиметься вище за конкретні 

знання або навички, яким нині приділяється надмірна увага в начальному проце-

сі, оскільки останні можуть бути легко замінені простими алгоритмами на основі 

штучного інтелекту й роботами, у той час як для опанування перших машинам 

знадобиться ще довгий час [3]. 

Щоб навчати нову генерацію дітей, студентської молоді, викладачі (педагогі-

чні й науково-педагогічні працівники) повинні самі відповідати вимогам сучас-

ного інформаційного суспільства, що передбачає високий рівень формування у 

них науково-методичної компетентності. 

У контексті нашого дослідження науково-методичну компетентність ви-

кладача розглядаємо як складне інтегроване утворення, що передбачає володіння 

знаннями, уміннями й навичками методології і методики наукового дослідження, 

експерименту, наукового мислення; досконале володіння методикою викладання, 

глибокі знання з дидактики, сучасних тенденцій та методичних особливостей ви-

вчення навчальних дисциплін; здатність планувати, аналізувати свою діяль-

ність, ставити мету, визначати проблеми й шляхи їх подолання, вибирати тради-

ційні та інноваційні форми, методи, засоби навчання, запроваджувати інформа-

ційно-комунікаційні технології. Сформована належна науково-методична компе-

тентність сприятиме творчому самовираженню викладача, його готовності до 

творчої самореалізації в науково-методичній і педагогічній діяльності в цілому. 

Важливим є вміння науково-педагогічного працівника прогнозувати, транс-

формувати наукові ідеї в практичну діяльність, створювати новий науковий чи 

методичний матеріал, узагальнювати, популяризувати свій досвід і «продавати» 

власний інтелектуальний продукт. 

Процес формування науково-методичної компетентності потребує викорис-

тання в післядипломній педагогічній освіті не традиційних технологій, форм, ме-

тодів, засобів, а інноваційних, сучасних. Необхідно диференціювати слухачів за 
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контингентами, використовувати соціально-психологічні тренінги, методи моз-

кового штурму та самоспрямовуючого навчання. Доречним буде використання 

проектної діяльності, співпраці з вітчизняними та зарубіжними науковими уста-

новами. Варто використовувати досвід підготовки педагогів– тьюторів, фасиліта-

торів, едвайзерів, коучів (тренерів), менторів для впровадження освітніх іннова-

цій і перспективного педагогічного досвіду [4, с. 16]. Зупинимося детальніше на 

дефініціях даних термінів, які поступово із закордонних методик уходять у життя 

вітчизняних вишів. 

Тож тьютор – це особа, що веде індивідуальні або групові заняття з учнями, 

студентами. А також – репетитор, наставник. В українських університетах роль 

тьютора применшена до помічника викладача, здебільшого аспіранта, або ж до 

студентів старших курсів. 

Фасилітатор – це педагог, який допомагає учневі, студентові в усвідомленні 

себе як самоцінності, підтримує прагнення до саморозвитку, самореалізації, са-

мовдосконалення, сприяє особистісному зростанню, розкриттю здібностей, пі-

знавальних можливостей, актуалізовує ціннісне ставлення до людей, природи, 

національної культури на основі організації допомагаючого, гуманістичного, діа-

логічного, суб’єкт-суб’єктного спілкування, атмосфери безумовного прийняття, 

розуміння та довіри. 

Едвайзер (радник, або ж консультант) – людина з більшими і глибшими 

знаннями в конкретній галузі. У більшості випадків – практик, на відміну від ви-

кладачів, які є більше теоретиками. Проаналізувавши запити учнів та студентів, 

едвайзер може фахово порадити, яку сучасну й цікаву тему дослідження вибрати, 

якій установі віддати перевагу для стажування, які дисципліни за вибором вивча-

ти і де, куди йти працювати після закінчення ВНЗ тощо. 

Коуч, або ж тренер, – це той, хто займається коучингом, тобто тренерством, 

вишколом. Він допомагає знайти відповіді на власні запитання підопічних, відп-

рацьовує / відтреновує до автоматизму різні життєві та професійні ситуації. За 

сферою застосування вирізняють кар’єрний коучинг, бізнес-коучинг, коучинг 

особистої ефективності, лайф-коучинг (процес, спрямований на те, щоб привести 

до гармонії і рівномірного розвитку всі сфери життя). Та саме освітня сфера най-

більш сприятлива для його застосування. 

Ментор у контексті педагогічних посад почали використовувати в значенні 

синоніма до слів «учитель», «порадник», «наставник», «консультант», тобто лю-

дина, що зацікавлена в розвиткові знань, умінь, навичок та міжособистісних сто-

сунків. Ментор самостійно встановлює інтенсивність та напрям навчання, його 

завдання – допомагати тоді, коли його просять про допомогу. Ментора варто ви-

брати для того, щоб досягнути індивідуального зростання. 

Нині закордонні й деякі вітчизняні університети відкривають освітні курси 

онлайн, і сучасні технології у вигляді хмарних сховищ надали всім бажаючим 

максимально доступні знання. Нещодавно топові університети відкрили у вільне 

користування ще 130 безкоштовних онлайн-курсів з різних галузей науки. А ви-

дання «ВСВІТІ» підготувало добірку різноманітних онлайн-ресурсів для самоос-

віти: «Прометеус» (онлайн-курси від викладачів провідних українських вищих 

навчальних закладів: бізнес-англійська, підготовка до ЗНО, фінансовий менедж-
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мент, історія, культурологія, філософія, основи програмування та багато іншого); 

Languages (можна вивчати 50 різних мов! А викладають їх також 25 мовами); 

«ВебПромоЕкспрес» (відеолекції для працівників інформаційної сфери та для 

підвищення кваліфікації курси з журналістики, реклами, піару тощо); Сoursera 

(сайт містить курси з безлічі спеціальностей різними мовами, що викладаються 

провідними американськими вишами. У разі якісного складання тесту після за-

кінчення курсу можна отримати затверджений сертифікат) [5]. 

Тож для того, щоб орієнтувати учнів та студентів на вміння шукати наукову 

інформацію, критично до неї ставитися, обробляти; навчити працювати в групі, 

колективі; виробити вміння критично мислити, аналізувати, мати навички фінан-

сової грамотності і підприємництва, викладачі мають самі досконало цим володі-

ти. Педагогічні й науково-педагогічні працівники повинні створювати власні пе-

рсонал-технології, які б індивідуально поєднували особливості діяльності педаго-

гів-тьюторів, фасилітаторів, едвайсерів, коучів, менторів, і створювати такі на-

вчальні програми, аби забезпечувати розвиток в учнів і студентів винахідливості 

й оригінальності, творчого мислення, адаптивності й уміння мислити.  

Можемо з упевненістю сказати, що учнівська і студентська молодь потребує 

викладачів, які допоможуть обрати траєкторію індивідуального навчання та об-

ґрунтовано порадити, як себе реалізувати в житті. У зв’язку з цим формування у 

педагогічних і науково-педагогічних працівників належної науково-методичної 

компетентності стає одним із найважливіших завдань системи післядипломної 

педагогічної освіти. 
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СПЕЦИФІКА ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ АГЕНТІВ ПРИКОРДОННОГО ПАТРУЛЯ США 

 

Слід зауважити, що вогнева підготовка – класичний вид професійної підгото-

вки співробітників правоохоронних органів. У часи, коли відбуваються терорис-

тичні атаки, вогнепальне вирішення конфліктів, розповсюдження зброї серед на-

селення, система вогневої підготовки правоохоронних органів у провідних краї-

нах Європи зазнає суттєвих змін. Тому через такі складні умови сучасному пра-

воохоронцю потрібно уміти використовувати зброю і під час руху, і стоячи на 

місці, захищаючи себе та життя інших осіб, у місцях скупчення людей, з транс-

портного засобу тощо. Внаслідок цього і виникає у потребі нових підходів щодо 

впровадження професійної вогневої підготовки у навчальний процес. Вогнева 

підготовка є одним із провідних предметів бойової підготовки військ. Мета – на-

вчити військовослужбовця вмілому і якісному використанню високих вогневих 

можливостей зброї за різних обставин 

Вогнева підготовка складається з таких основних підрозділів:  

– матеріальна частина стрілецької зброї, оптичних приладів та ручних гранат. 

– правила і заходи безпеки при поводженні зі зброєю, боєприпасами, іміта-

ційними та іншими засобами; 

– основи і правила стрільби;  

– стрілецькі (вогневі) тренування та стрільби; 

– основи управління вогнем. 

Основи і правила стрільби – теоретичний розділ вогневої підготовки. В ре-

зультаті його вивчення військовослужбовці одержують знання, необхідні для сві-

домого засвоєння правил стрільби та експлуатації зброї.  

Стрілецькі (вогневі) тренування організуються і проводяться в масштабі роти 

(взводу) на декількох навчальних місцях. При цьому обов’язковими навчальними 

місцями повинні бути: місце з навчання розвідці цілей спостереженням і визна-

ченню відстаней до них, місце по виконанню підготовчих вправ із штатної зброї, 

місце вивчення порядку застосування зброї на бойовій службі, місце виконання 

нормативів вогневої підготовки, вивчення матеріальної частини зброї, основ і 

правил стрільби. На стрілецьких тренуваннях відпрацьовуються, удосконалю-

ються і підтримуються доведені до автоматизму навички тих, хто навчається у 

діях зі зброєю, у швидкій підготовці до ведення вогню, а також веденні вогню з 

різних положень. Тренування повинні бути пов’язані між собою, кожне посліду-

юче тренування поряд з вивченням нових питань повинне забезпечувати наро-

щування й удосконалення раніше придбаних знань, навичок і умінь. При цьому 

від заняття до заняття ускладнюються вогневі завдання. 
 

Заняття з основ управління вогнем проводяться з метою вивчення основних 

заходів щодо організації вогню і набуття впевненості в діях тих, хто навчається 
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при управлінні вогнем своїх підрозділів, приданих та підтримуючих вогневих 

засобів в різноманітних умовах бойових дій [1]. 

У вогневій підготовці звичайно застосовуються наступні методи навчання: 

розповідь, лекція, пояснення, показ, тренування (вправа), бесіда, самостійна ро-

бота і стрільба. Вибір методів навчання залежить від теми, мети та змісту заняття, 

ступеня підготовленості військовослужбовців, наявності навчально-матеріальної 

бази. На кожному занятті можуть застосовуватися декілька методів. Так, напри-

клад, при навчанні прийомам стрільби можуть бути застосовані показ, пояснення 

і тренування. 

Розповідь – це короткий оповідальний виклад навчального матеріалу. Він за-

стосовується при вивченні правових підстав та порядку застосування зброї на 

бойовій службі, бойових властивостей зброї і деяких питань із матеріальної час-

тини зброї й основ та правил стрільби. 

Лекція – це розгорнутий науково-теоретичний виклад основних, найбільш 

складних питань досліджуваної теми. Головне призначення лекції – допомогти 

тим, хто навчається, у їхній подальшій роботі.  

Пояснення – це виклад сутності досліджуваних явищ, процесів, дій. Пояс-

нення застосовується при вивченні всіх розділів вогневої підготовки і, як прави-

ло, у сполученні з показом зброї, що вивчається (боєприпасів, приладів тощо) чи 

дії зі зброєю. При поясненні варто викладати матеріал ясно і чітко, строго фор-

мулюючи висновки і визначення. 

Показ є найбільш доступним методом навчання. При цьому методі ті, кого 

навчають, наочно бачать, що повинні вивчити чи чому повинні навчитися. Показ 

зразкових дій зі зброєю може проводитися самим командиром або добре підгото-

вленим помічником.  

Тренування (вправа) – метод навчання, при якому шляхом багаторазового, 

цілеспрямованого і свідомого повторення досліджуваних дій у тих, кого навча-

ють, набуваються й удосконалюються необхідні уміння і навички. Тренування 

(вправи) з вогневої підготовки можуть бути індивідуальні й групові (у складі об-

слуги, підрозділу).  

Бесіда – це такий метод навчання, при якому командир запитує тих, кого на-

вчають, вимагаючи відповідей на поставлені питання. Допускається також, щоб 

ті, кого навчають, задавали питання керівнику, якщо характер питань не порушує 

змісту і плану бесіди. 

Самостійна робота – це метод, при якому ті, яких навчають, без особистої 

участі командирів закріплюють раніше набуті знання, уміння і навички чи опано-

вують новими, використовуючи порадники, інструкції, плакати, схеми, макети, 

навчальну зброю тощо. 

Стрільба – це метод, при якому військовослужбовці, практично застосовують 

отримані звання, уміння і навички в бойовому застосуванні штатної зброї і боє-

припасів для поразки цілей. Стрільби дозволяють не тільки закріпити придбані 

знання, уміння і навички, але і виявити недоліки у вогневій підготовці. Тому ре-

зультати стрільб повинні ретельно аналізуватися і на основі їх вживатись заходи 

щодо підвищення вогневого вишколу особового складу, та усунені недоліків [2]. 
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Говорячи про американський досвід професійної вогневої підготовки, слід за-

значити, що володіння зброєю є однією з головних вимог щодо правоохоронців, 

втому й числі до агентів Прикордонного патруля США. На кордоні дуже часто 

відбуваються непередбачені події, саме тому прикордонники є відповідальними 

за безпеку своєї держави навіть на її кордонах. Таким чином, можемо зазначити, 

що провідні правоохоронні системи світу активно залучають новітні технології 

та засоби щодо удосконалення навичок вогневої підготовки співробітників. На 

території Академії Прикордонного патруля США у місті Артижа (штат Нью Ме-

ксико) знаходяться тири для виконання бойових стрільб, які також включають в 

себе навчальні класи, склади з озброєнням, боєприпасами та обмундирування. 

Стрілецькі тири дозволяють виконувати бойові стрільби в різних умовах, прово-

дити тактичне навчання та тренувати студентів з застосуванням особливих сце-

наріїв. Стрільба проводиться з усіх видів озброєння, що застосовується у правоо-

хоронних органах США [3].  
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На сьогодні підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти розглядається 

науковцями як багатофакторна структура, головне завдання якої полягає у набут-

ті кожним студентом особистісного смислу діяльності, формуванні фахової май-

стерності, постійно зростаючому інтересі до роботи з дітьми та їхніми батьками, 

а також у розвитку успішності в діяльності [4, с. 101]. 

Конструктивною вважаємо думку Н. Кузьміної, яка трактує поняття «підго-

товка майбутніх педагогів» як систему, функціонування якої відбувається за ная-

вності певної кількості взаємопов’язаних структурних і функціональних компо-
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нентів [2]. Усі компоненти підпорядковані цілям виховання, освіти і навчання. До 

них, у педагогічних системах належать: гностичний, проектувальний, конструк-

тивний, комунікативний та організаторський компонент. Як зазначає автор, дані 

компоненти згодом стають основою професійних знань, умінь, навичок та якос-

тей особистості майбутнього фахівця. При цьому, відсутність одного або декіль-

кох таких компонентів негативно позначається на якості професійної підготовки 

майбутніх педагогів.  

Досить вдало, на нашу думку, виділяє структурні компоненти підготовки пе-

дагогічних кадрів Л. Спірін. Науковець акцентує увагу саме на видах діяльності 

майбутніх педагогів: пізнавальна професійно-педагогічна діяльність; конструк-

тивна (проектувальна та з планування); комунікативна (як особливий вид педаго-

гічної діяльності); практично-перетворювальна з виразним організаторським ас-

пектом [5]. 

Аналізуючи наукові дослідження Богініч О. Л., ми визначаємо, що підготовка 

майбутнього фахівця реалізується у педагогічному процесі, як відкрита, динаміч-

на та саморозвиваюча система (цілісне утворення). Науковець, в свою чергу, 

включає в підготовку фахівця дошкільної освіти наступні функціональні компо-

ненти: 

 зміст підготовки відповідно до цілей, конкретних завдань та специфіки 

професійної кваліфікації цієї підготовки (зміст підготовки розглядається як 

мета та результат фахової підготовки у відповідності до освітньо-квалі- 

фікаційного рівня); 

 педагог як конструктор та організатор процесу навчання, розвитку і вихо-

вання майбутнього фахівця; 

 педагогічний інструментарій – методи, прийоми, засоби навчальної взає-

модії, організаційні форми навчання;  

 суб’єкт навчання як активний учасник навчальної діяльності, результатом 

якої є особистісне оволодіння професійним досвідом та вміння його творчо за-

стосовувати у майбутній діяльності [1]. 

Вчені по-різному визначають структурні компоненти підготовки майбутніх 

вихователів до різних видів діяльності. На основі синтезу ідей вітчизняних та за-

рубіжних науковців ми виділяємо наступні структурні компоненти підготовки 

майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до взаємодії з родинами 

учасників бойових дій: 

 мотиваційний (потреба в наданні педагогічної допомоги родинам учасників 

бойових дій; спрямованість на встановлення відносин співробітництва з батька-

ми; орієнтація на потреби та внутрішні можливості родини);  

 когнітивний (володіння базовими психолого-педагогічними знаннями; об-

сяг знань про педагогічну підтримку родин учасників бойових дій; міцність і 

гнучкість засвоєння знань);  

 операційний (уміння здійснювати діагностику родини; добирати ефективні 

методи та форми взаємодії з нею для розв’язання проблем виховання дитини до-

шкільного віку; доцільність реалізації дій із надання педагогічної підтримки ро-

дині); 
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 комунікативний (встановлення педагогічно доцільних стосунків; вміння 

встановлювати вербальний та невербальний контакт з членами родин; майстер-

ність розв’язання різного роду конфліктних ситуацій); 

 рефлексивний (самоконтроль і самооцінка дій із реалізації ефективної вза-

ємодії; вміння організувати процес рефлексії та контролю змін у розвитку дити-

ни; орієнтація на самопізнання та самовдосконалення).  

На наше переконання, для успішної взаємодії вихователя дошкільного навча-

льного закладу з родинами учасників бойових дій він повинен оволодіти певною 

сукупністю знань, умінь, виховувати в собі позитивні особистісні якості. Єдність 

і взаємодія їх є передумовою ефективної реалізації професійних функцій вихова-

теля дошкільного закладу, серед яких ми виокремлюємо: 

1. Гностично-дослідницьку, яка має на меті вивчення індивідуально-

особистісних особливостей родин; збір і аналіз фактів їхньої поведінки, встанов-

лення причин і наслідків недоліків у вихованні дитини дошкільного віку; проек-

тування розвитку особистості кожної дитини і дитячого колективу загалом; за-

своєння передового досвіду; запозичення нових педагогічних технологій, щодо 

взаємодії з родинами учасників бойових дій, в країнах, які мають досвід у такій 

роботі. 

2. Виховну, що реалізується в розробленні та здійсненні змісту взаємодії з 

родинами, відборі нових форм і методів, щодо роботи з такими родинами у став-

ленні батьків до дитини, до освітніх закладів, до педагогів, до інших батьків та 

родин. 

3. Конструкторсько-організаційну, яка спрямована на організацію педагогіч-

ного процесу в дошкільному навчальному закладі; використання нових форм, які 

забезпечують ефективну взаємодію з такими родинами; моделювання і керівниц-

тво різними видами їхньої діяльності у процесі взаємодії; педагогічне управління 

їхньою поведінкою й активністю.  

4. Діагностичну, котра полягає у визначенні рівня розвитку дітей з таких ро-

дин, стану педагогічного процесу, завдань освітньо-виховної роботи з дітьми та 

батьками, підсумків власної педагогічної роботи та їх відповідності типам та осо-

бливостям родин учасників бойових дій. 

Обґрунтованою вважаємо думку вітчизняних науковців (І. А. Зязюна,  

Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривоноса та ін.) про те, що ефективність підготовки 

майбутніх вихователів залежить і від рівня розвитку педагогічних здібностей, 

а саме: 

 комунікативності – професійної здатності педагога, що характеризується 

потребою в спілкуванні та вмінні його здійснювати; 

 перцептивних здібностей – професійної проникливості, пильності, педаго-

гічної інтуїції, здатності сприймати та розуміти іншу людину; 

 емоційної стабільності – здатності володіти собою, зберігати самоконтроль, 

здійснювати саморегуляцію в будь-якій ситуації, незалежно від сили зовнішніх 

чинників, що провокують емоційній зрив; 

 динамізму особистості – здатності активно впливати на іншу особистість; 
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 оптимістичного прогнозування – прогнозування розвитку особистості з 

орієнтацією на позитивне в ній і перетворення всієї структури особистості через 

вплив на її позитивні якості; 

 креативності – здатності до творчості, спроможності генерувати незвичні 

ідеї, відходити від традиційних схем для отримання кращого результату, швидко 

розв’язувати проблемні ситуації [3, с. 285]. 

Аналізуючи вище сказане, ми можемо зробити висновок, що підготовка май-

бутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до взаємодії з родинами уча-

сників бойових дій є невід’ємною складовою професійної підготовки, що забез-

печує: знання про родину і дитину; вміння взаємодіяти з дітьми і батьками, нада-

вати педагогічну та психологічну допомогу, діагностувати й корегувати педаго-

гічний процес як у родині учасника бойових дій, так і в дошкільному навчально-

му закладі з дітьми з таких родин. Основними компонентами такої підготовки, на 

нашу думку, є мотиваційний, когнітивний, операційний, комунікативний та реф-

лексивний. 
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Розвиток сучасного інформаційного суспільства, міжкультурна та міждисци-

плінарна інтеграція вимагають від викладачів вищих медичних навчальних за-

кладів принципових змін у підходах щодо організації освітнього простору. Осві-

тній простір розглядається як складна багаторівнева система, яка постійно розви-

вається та всередині якої відбувається становлення, розвиток і перетворення осві-

тніх підсистем різного рівня [2, с. 242]. Його первинне обмеження зовнішніми 

регламентними документами (Галузевим стандартом вищої освіти України, осві-

тньо-кваліфікаційними характеристиками, освітньо-професійними програмами 

підготовки фахівців за спеціальністю «Сестринська справа», навчальною програ-

мою тієї чи іншої дисципліни) в певній мірі «нівелюється» в практиці освітнього 

процесу, оскільки розвиток освітнього простору відбувається за допомогою вну-

трішніх ресурсів та різноманітних зв’язків із зовнішнім середовищем. 

Відтак, освітній простір не варто розглядати як щось зовнішнє стосовно його 

суб’єктів, оскільки він завжди чийсь: викладача, студентів, професійної спільно-

ти. Внутрішні кордони освітнього простору кожного суб’єкта відносні, гнучкі, 

рухливі; їхні зв’язки і взаємини лише частково визначаються нормативними до-

кументами [5, с. 220]. Взаємодія суб’єктів у межах загального освітнього просто-

ру організовується на основі активної участі кожного учасника в процесах управ-

ління спільною та індивідуальною діяльністю в формі координації, співпраці. 

Розвиток педагогічної категорії простору в умовах розширення його кордонів 

і «виходу» в глобальні інформаційні мережі зумовлює необхідність його уточ-

нення і введення поняття «персонального цифрового простору» (learning spaces – 

personal digital spaces) викладача і студентів [1, с. 68]. Виникає проблема узго-

дженої взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу шляхом використання загаль-

них електронних освітніх ресурсів (ЕОР). В окремих випадках електронні освітні 

ресурси становлять один навчальний компонент (наприклад, комп’ютерна про-

грама) або різні навчальні модулі (наприклад, керівництво, відеодиски і навчаль-

ні комп’ютерні програми). В освітньому процесі вищих медичних навчальних 

закладів, до ЕОР що забезпечують самостійну діяльність студентів, відносять:  

– електронні навчальні посібники, підручники, мультимедійні енциклопедії і 

довідники різних типів;  

– мультимедіа-лекції з усіх тем курсів спеціальності;  
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– навчальні середовища – сценарії щодо формування узагальнених умінь і 

навичок, виконання цілісного дослідження у віртуальній лабораторії; 

– моделюючі віртуальні середовища, які забезпечують становлення досвіду 

прогнозування і моделювання процесів, проектування експериментальних уста-

новок, пошуку раціональної логіки й ефективного режиму проведення натурного 

експерименту;  

– мультимедійні тренажери;  

– інструментальні програми, що підтримують методику і техніку проведення 

експерименту (програми математичної обробки результатів вимірювань та їхня 

графічна інтерпретація: Microsoft Excel, MathCAD Professional, Mathlab, Maple, 

Grapher, Measure і ін.). 

Таким чином, необхідно виокремити особливу сферу освітнього простору, 

яка виникає в процесі взаємодії персональних освітніх просторів суб’єктів освіт-

нього процесу на кордоні відкритого і закритого освітніх просторів, призначену 

для самостійної роботи студента, який вибирає власну траєкторію її виконання і 

освоєння. Як доцільно зазначає К. Пашивкіна, досить часто проектування цієї 

сфери здійснюється спонтанно, «традиційно». Однак, проектний простір є дже-

релом осмислення інноваційних підходів, дискусійним середовищем, де розгор-

таються позиції, висловлюються різні думки, народжуються відносини співпраці 

[4]. Тому можемо стверджувати, що в цих умовах можливим є народження «жи-

вого знання», суб’єкт-суб’єктної продуктивної взаємодії викладача-тьютора та 

студентів, оскільки кожен учасник цього процесу привносить власне «бачення», 

розуміння, власну, добуту з різних джерел й особистісно-інтерпретовану інфор-

мацію, «живе», особистісно-значуще знання [5, с. 318]. 

Самостійна робота студентів у відкритому освітньому просторі є найважли-

вішим компонентом педагогічного процесу, що передбачає інтеграцію різних ви-

дів індивідуальної та колективної навчальної діяльності. У контексті сучасної па-

радигми освіти, самостійна робота домінує серед інших видів навчальної діяль-

ності студентів та дозволяє розглядати знання як об’єкт власної діяльності студе-

нта. Пізнавальна діяльність майбутніх МСС у процесі виконання самостійної ро-

боти характеризується високим рівнем самостійності та активності, сприяє залу-

ченню суб’єкта до творчої діяльності. 

У відкритому освітньому просторі самостійна робота студентів вимагає сфо-

рмованості у них низки додаткових компетенцій: вміння орієнтуватись у системі 

цифрових інформаційних джерел; каталогізувати колекції мультимедійних 

об’єктів у авторські файлові системи; працювати з пошуковими системами, від-

бирати, зберігати і структурувати медіакомпоненти; бути готовим до ефективно-

го використання цифрових навчальних колекцій та інструментів; критично оці-

нювати цифрові освітні ресурси, які надаються у віртуальному освітньому сере-

довищі. 

Розвиток відкритого освітнього простору реалізується шляхом співробітниц-

тва його суб’єктів у проектно-дослідницькій діяльності, яке розглядаємо як особ-

ливу освітню технологію. Вона реалізує ідеї зв’язку, діалогу, взаємодії, партнерс-

тва, спільної діяльності, результатом якої є професійне зростання студента і ви-

кладача. Застосування технології співпраці в реальному освітньому процесі ви-
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магає створення спеціальних дидактичних засобів. Саме вони підтримують і сти-

мулюють різного роду самостійну інформаційну діяльність студентів на всіх рів-

нях її здійснення: від елементарної комп’ютерної грамотності до творчості в 

створенні власних освітніх проектів та виявляється: 

1) в освоєнні кожним суб’єктом діалогових технологій взаємодії та забезпе-

чує становлення їхньої готовності брати активну участь у колективній та групо-

вій комунікації, зокрема й комп’ютерно-опосередкованій;  

2) уміннях співпрацювати в інформаційно-освітньому середовищі, яке пред-

ставлене віртуальними спільнотами;  

3) здатності до рефлексії та прогнозування власної поведінки і діяльності в 

умовах інформаційно-освітнього середовища; 

4) зміні педагогічної позиції викладача з традиційної стримувальної (автори-

тарної) на таку, що ініціює становлення суб’єктної позиції студента. Зміна пози-

ції викладача означає його перехід на більш гнучкий режим контролю якості 

освіти, широке використання форм самоконтролю і взаємоконтролю студентів. 

У таких умовах принципово новим підходом до організації самостійної робо-

ти є використання мережевих технологій та телекомунікацій, які надають доступ 

студентам до значного обсягу інформаційних ресурсів [3, с. 76]. Розгалужені по-

шукові можливості мережевих систем уможливлюють оперативний пошук пот-

рібної інформації, перехід від звичайного отримання інформації до активної уча-

сті студента в її пошуку. 

Таким чином, застосування електронних освітніх ресурсів у процесі органі-

зації самостійної роботи майбутніх МСС має низку переваг: навчальні продукти 

виконані на сучасному рівні; можливість вибору студентом індивідуального ре-

жиму роботи; використання переносу акцентів на електронні носії; варіативність 

завдань з урахуванням потенційних можливостей та здібностей студентів; під-

вищення професійної мотивації студентів; можливість об’єктивного електронно-

го контролю за станом засвоєння студентом необхідного навчального матеріалу. 

Використання ЕОР в організації самостійної роботи студентів дає змогу не лише 

інтенсифікувати їхню роботу, а й закладає основи для подальшої постійної само-

освіти, а електронне інформаційне освітнє середовище, яке створюється за допо-

могою інтеграції сукупності програмно-апаратних та традиційних форм навчан-

ня, визначає самостійну роботу студента як більш незалежну та творчу. 
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ВИМОГИ ДО УСПІШНОГО ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМИ ОСВІТИ 

 

Як відомо, реформи завжди супроводжують розвиток освіти. Важливою умо-

вою успішності сучасної освітньої реформи в Україні є державне розуміння важ-

ливості освітніх змін, дотримання цивілізованого шляху її організації.  

Передусім реформаторські дії повинні підпорядковуватися загальній меті – 

процвітанню українського суспільства. Щодо цілей освітніх перетворень, то вони 

випливають із загальної парадигми освіти. Для України загальними цілями рефо-

рмування освіти є підвищення рівня освіченості суспільства й подолання існую-

чої функціональної неграмотності; вирівнювання освітніх шансів з підготовки 

дошкільнят до навчання у школі; доступності до якісної освіти (особливо для 

сільських дітей); підвищення якості освіти та підвищення ефективності освітніх 

видатків. Збалансованість загальних цілей і можливостей освітньої реформи – 

обов’язкова умова та гарантія її успішності.  

Проте, щоб реформатори могли визначити окремі цілі освітніх змін, законо-

давці й політики повинні окреслити, куди спрямовується сучасна Україна, виро-

бити прозору компактну програму суспільно-економічної трансформації суспіль-

ства. Одночасно слід визначити місце освітньої реформи в умовах системної тра-

нсформації суспільства. Умовою її успішності є державне розуміння важливості 

освітніх змін, їх усебічна громадська підтримка. Реформа є довготривалим про-

цесом, тому при розробленні її проекту належить враховувати демографічну си-

туацію в країні та бачення імовірного шляху цивілізаційного та господарського 

розвитку суспільства. 

Важливим є закріплення за окремими керівниками та рівнями влади (центр, 

регіони) усієї повноти відповідальності за реалізацію реформи. Основна відпові-

дальність лежить на авторах реформ (передусім міністрі освіти), що має бути 

окреслено у проекті освітньої реформи. 

Необхідний громадський контроль за важливими освітніми змінами, що ста-

не можливим і ефективним за умови відповідної підтримки уряду й забезпечення 

легітимності громадсько-освітньої діяльності освітніх рад на всіх рівнях (мініс-

терському, обласному, місцевому).  

Згідно досвіду різних країн, освітні реформи зазвичай забезпечуються її нау-

ковим обґрунтуванням, діагностуванням стану освіти, розробкою пропозицій та 
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сценаріїв освітніх змін. Для цієї мети створюється комітет експертів, результати 

досліджень якого зазвичай оприлюднюються у звітах і відображаються у проекті 

реформи. Такі дослідження здійснюється за різними напрямами: аналітичному 

(діагностика системи освіти на тлі аналогічних досліджень інших країн); прогно-

стичному (передбачувані напрями суспільного, господарського, культурного й 

демографічного розвитку країни); модельному (перспективні форми перебудови 

освіти для забезпечення потреб суспільства в конкретних історичних умовах); 

інформаційно-методологічному (аналіз проектів та досвіду реформування освіти 

розвинених країн світу, звітів національних і міжнародних освітніх комісій, про-

гнозів розвитку шкільництва).  

Отже, успішність освітнього реформування в Україні можлива за умови за-

безпечення належного наукового підґрунтя й пропозицій освітніх змін експерта-

ми та їх урахування освітніми політиками і реформаторами. Інакше поспішність 

у підготовці до реформи й недостатня перевірка планованих перетворень призве-

де до ризикованого експерименту у масштабі усієї країни. 

Державна політика у сфері освіти має керуватися системою діагнозів і про-

гнозів, пов’язаних із економічним і суспільним плануванням. А також створити 

систему матеріального стимулювання вчителів, методистів, науковців, які прий-

мають активну участь у процесі освітніх перетворень. Під час вироблення освіт-

ньої політики варто враховувати європейський досвід та оцінку вітчизняної осві-

ти та проекту реформи закордонними експертами.  

Досвід проведених реформ у різних країнах свідчить, що їх успіх значною 

мірою залежить від педагогічних кадрів, їх професійних компетентностей, моти-

вації та активного включення до реформаторських починань. Таким чином, ре-

форму шкільної освіти потрібно розпочинати із удосконалення кваліфікації вчи-

телів, підвищення заробітної плати, покращення умов їх праці.  

Запровадженню змін в управлінській вертикалі в Україні повинна передувати 

ґрунтовна пропедевтична робота серед органів управління освітою нижчих ланок 

і широкими колами громадськості. Зокрема, формування регіональної освітньої 

політики, переосмислення ролі та функцій працівників місцевих органів управ-

ління освітою, підготовка управлінських кадрів, створення структур громадсько-

го управління в регіонах, залучення громади до процесу формування й реалізації 

освітньої політики.  

Актуальним є реформа змісту освіти через розробку основ Національного ку-

рикулуму [2] та її якість. Зміст навчання повинен стимулювати динаміку особис-

тісного формування за умови, якщо в освіті будуть враховані та включені всі ви-

міри сутності людини. Тобто, сучасна освіта має допомагати зрозуміти людину 

як біологічну, психічну, соціальну й культурну істоту, як особистість, а також 

сприяти її формуванню й функціонуванню у цивілізаційній дійсності. Формуван-

ня внутрішньої інтегральності особи і цілісного бачення світу вимагає структуру-

вання змісту, що передбачає міжпредметні зв’язки. Отже, актуальними є наступні 

цілі програмної реформи: інтеграція предметів та змісту навчання на нижчих 

ступенях навчання до спеціальних компетентностей – на вищих; модернізація 

змісту навчання та його наближення до досвіду учнів; розвиток самостійності 

учнів через постійне поширення можливості вибору змісту і форм навчання. 
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Держава встановлює стандарти освіти та здійснює контроль за їх виконанням 

через моніторинг результатів досягнень наприкінці кожного етапу навчання. На 

наш погляд, заслуговує на увагу вдосконалення організації рубіжного контролю 

ключових навчальних компетентностей (державної атестації) наприкінці першо-

го освітнього рівня. Його результати повинні враховуватися на наступному осві-

тньому рівні (зокрема, надання учням, які виявили низькі показники, додаткових 

занять задля профілактики їх функціональної неграмотності). Тим більше, що 

запроваджується нова система фінансування середньої освіти за принципом 

«гроші ходять за учнем» [2]. 

При проведені змін у шкільництві, навіть добре підготовлених, не можна 

уникнути помилок. Коли відбувається експеримент над цілою освітньою сис-

темою, то помилки множаться в цілій системі. Для України значно безпечні-

шим є так званий «клиновий» метод, який полягає у ступінчатих освітніх змі-

нах, перевірених експериментами на меншому масштабі з наступною перевір-

кою досягнень. 

Оцінювання процесу реформування може бути орієнтоване на стратегічні, 

оперативно-тактичні та поточні зміни. Концентрація на стратегічні зміни спря-

мована на виявлення того, наскільки реформа може впливати на процес розвитку 

суспільства в цілому або особливих комплексів суспільного життя. Орієнтація на 

оперативно-тактичні зміни покликана співвіднести задумані перетворення з очі-

куваними результатами, потенційними можливостями чи передбачуваним впли-

вом суб’єктів реформування. Натомість сконцентрованість на поточних змінах 

сприяє виявленню взаємозв’язків задуму та результату на конкретному етапі 

процесу здійснення реформи. 

Освітня реформа вимагає забезпечення технологією аналізу та оцінювання її 

результатів. Цьому слугує евальвація реформи, яка здійснюється на різних рівнях 

і стосується: 1) аналізу глобальних цілей реформи (покращення якості навчання й 

вирівнювання освітніх шансів); 2) опрацювання системи моніторингу реформи на 

рівні місцевих органів самоврядування; 3) проведення досліджень щодо окремих 

питань упровадження реформи, як зв’язок учитель-учень, роль батьків у школі, 

аналіз системи цінностей у шкільних програмах.  

На жаль, на практиці при оцінці реформи часто концентруються на кількіс-

ному розвитку, недооцінюючи якість навчально-виховного процесу, економічну 

ефективність шкільництва та всієї освітньої системи. Оскільки більшість еваль-

ваційних досліджень фінансує уряд або локальна влада, досить часто експерти 

роблять лише те, чого очікують від них спонсори. Кошти подібних досліджень є 

високими, тому умовами успіху є забезпечення їх фінансової стабільності. У про-

тилежність загальному переконанню, результати оцінювання не є остаточним 

вердиктом з абсолютною об’єктивністю. Однак, її не можна недооцінювати, 

оскільки вона дає можливість визначення напрямів освітніх змін, рівня їх глиби-

ни та вказівки необхідних коректив.  

Питання моніторингу та оцінювання повинні включатися в проект реформи. 

Експерти мають володіти спеціальними дослідницькими і технічними компетен-

тностями, добре знати зміст досліджуваного об’єкту, бути об’єктивними і відпо-

відальними. Також для оцінювання реформ корисним є обмін експертами з країн 
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одного геополітичного регіону з наближеними суспільно-економічними умова-

ми, які також беруть участь у міжнародній освітній співпраці. Істотним видається 

відповідне стажування експертів за кордоном, їх участь в організації та співпраці 

зі спільних міжнародних проектів. Усе це разом може дати відчутні результати.  

Для України важливим є участь у міжнародних програмах оцінювання на-

вчальних досягнень: PISA (2018), TIMSS (2019), PIRLS (2021). Отримані порів-

няльні характеристики їх результатів можуть стати предметом політичних диску-

сій і матимуть вплив на освітню політику й практику. 
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Входження системи національної освіти до європейського та світового освіт-

нього просторів передбачає спрямування її ключових положень та критеріїв до 

міжнародних стандартів. Важливим документом, що регламентує і спрямовує 

освітні зусилля нашої держави є новий Державний стандарт початкової загальної 

освіти (Проект Стандарту № б/н від 26.07.2017 «Державний стандарт початкової 

освіти») [1]. Прийняття цього документу зумовлено, зокрема, необхідністю оно-

вити його зміст сучасними науковими здобутками, та співвіднести із компетент-

нісним підходом, який наразі реалізується у початковій школі [2]. Компетентніс-
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ний підхід зазначає, що «Протягом навчання у початковій школі учні повинні 

оволодіти ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно-

соціальний та інтелектуальний розвиток, формуються на міжпредметній основі 

та є інтегрованим результатом предметних та міжпредметних компетенцій» [2].  

Над цим документом працювали та його обговорювали науковці, педагоги, 

методисти. Ми здійснили аналіз цього документу як психологи з точки зору віко-

вої та педагогічної психології. Виходимо з того, що ключовою компетентністю 

початкового навчання визначена компетентність «уміння вчитись». Відповідно 

змісту означеної компетентності були визначені параметри психологічного ана-

лізу Державного стандарту початкової освіти: 

– Мотиваційний компонент уміння самостійно вчитися. Визначати мету дія-

льності, планувати діяльність для досягнення результату. 

– Змістовий компонент уміння вчитися. Включення нового знання в систему 

знань, аналіз знань, уміння виділяти головні моменти, переносити засвоєні знан-

ня та вміння в нову ситуацію. 

– Процесуальний компонент уміння вчитись. Репродуктивні, пошукові, твор-

чі форми організації процесу навчання, загальнопізнавальні вміння, способи ор-

ганізації навчальної діяльності; організація роботи для досягнення результату. 

– Контрольно-оцінний компонент уміння вчитись. Рефлексія й оцінювання 

власних досягнень, оцінювання отриманого результату. 

Представимо результати психологічного аналізу проекту Державного станда-

рту початкової загальної освіти [1]. 

Структура Державного стандарту початкової освіти представлена у відповід-

ності з вимогами до документів, які регламентують цілі, зміст, умови і технології 

реалізації освітнього процесу, очікувані результати, систему оцінювання якості 

підготовки випускників початкової освітньої ланки. Документ складається із за-

гальних положень, обсягу навчального навантаження, розгляду кожної з освітніх 

галузей, вимог до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів 

початкової школи (загальноосвітніх, ключових та вузьконавчальних). У докумен-

ті представлені базова та варіативна складові частини початкової освіти, які розг-

лядаються не тільки змістовно, а й з різною кількістю резервних годин у навча-

льних програмах. Важливим і позитивним є визначення гранично допустимого 

часового навантаження, що сприятиме збереженню здоров’я дітей. Подано дві 

модифікації навчального плану: для закладів освіти «із українською мовою на-

вчання і з навчанням мовою корінного народу чи національної меншини», що 

враховує конституційні права дітей [1, с. 3]. 

У документі побудована матриця відповідності компетентностей і складових 

частин Стандарту, в якій розподілена сукупність компетенцій випускника на весь 

період навчання за елементами освітніх галузей. Кожна галузь має загальну мету, 

загальні цілі. Результати навчання після закінчення 2-го і 4-го класів представле-

но через цілісний вияв певної компетентності, яка розкривається через її структу-

ру у вигляді «знань», «умінь», «ставлень» та результатів навчання. Визначені (за-

дані) рівні сформованості компетенції після закінчення 2-го і 4-го класів. Такий 

підхід орієнтований на досягнення максимально можливого для даного віку рівня 
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компетентності (збільшення уваги до талановитих дітей) разом з тим дозволить 

«слабким дітям» досягти свого оптимального рівня.  

Недостатня реалізація компетентнісного підходу проявляється в неповному 

відображенні кількості компетентностей та їх параметрів. На жаль, стрижнева, 

базова компетентність, до якої молодший шкільний вік є чутливим, сенситивним, 

а саме – вміння самостійно вчитися – не в повній мірі представлена у документі. 

Можливо саме тому під час розгляду освітніх галузей не в повному обсязі пред-

ставлені структурні компоненти навчальної діяльності.  

Вважаємо, що головною метою освіти у початковій школі має бути успішне 

формування в учнів уміння самостійно вчитися, критично мислити, оволодіння 

засобами, інструментами здобування знань (вміння користуватись комп’ютером, 

знання іноземних мов, потреба у самопізнанні та самореалізації в різних видах 

діяльності, опановування необхідними практичними вміннями й навичками). Ді-

яльнісний компонент (способи учіння та пізнання) є обов’язковим складником 

змісту й навчальних досягнень учнів, тому має бути представленим у Держстан-

дарті у повному обсязі, а не лише окремими складовими, адже цілісна структура 

навчальної діяльності не розвивається в повному обсязі без цілеспрямованого 

спеціального формування кожної складової. Це має бути закладено у Держстан-

дарті з урахуванням принципу наступності всіх складників зазначеного ключово-

го вміння. 

Таким чином, положення нового Державного стандарту значною мірою вра-

ховують психологічні засади початкового навчання, забезпечують участь у на-

вчальному процесі дитини як суб’єкта діяльності. У документі враховано нові 

реалії соціального і освітнього простору, такі як безпека, емоційне благополуччя, 

підтримка життєвого оптимізму тощо. Документ ґрунтується на гуманістичних 

цілях і принципах, які враховують вікові особливості, потреби і завдання розвит-

ку дітей у початковій школі. Період навчання у початковій школі зберігає насту-

пність із дошкільним періодом дитинства і вибудовує перспективні лінії розвитку 

дітей у середній освітній ланці. 

Загалом найбільш складною є реалізація компетентнісного підходу за компе-

тенцією «уміння вчитись» – провідної компетентності шкільної освіти, головного 

психічного новоутворення молодшого шкільного віку. Саме початкова школа 

закладає основи уміння вчитись і здатність до організації власної учбової діяль-

ності учнів. Але в переважній більшості предметних галузей Державного станда-

рту не відображено усі складові уміння вчитись, через складність методичної 

операціоналізації окремих елементів цієї компетентності. Найбільш успішно реа-

лізуються загальнопізнавальні складові процесуального компоненту компетент-

ності уміння вчитись, формування універсальних учбових дій. Різноманітні твор-

чі завдання з опорою на різні рівні засвоєння матеріалу враховують диференціа-

цію навчання. Меншою мірою реалізовані мотиваційний і контрольно-оцінний 

компонент компетентності уміння вчитись, рефлексивний компонент учбової ді-

яльності; відсутні завдання спрямовані на підведення підсумків роботи, самооці-

нки роботи учня, класу. Контрольно-оцінний компонент уміння вчитись най-

більш повно представлений в Держстандарті лише у формі підсумкового контро-

лю. Недостатня увага до контрольно-оцінювальної самостійності ускладнює фо-
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рмування таких важливих складових уміння вчитись, як усвідомлення власного 

поступу в учбовому матеріалі, планування учбових дій при вирішенні поставле-

них задач, усвідмлення межі відомого й невідомого для себе, пошук і виправл-

нення помилок, визначення власних труднощів та досягнень, прогнозування рів-

нів складності завдань, самостійна організація та добір завдань, відповідно влас-

ним можливостям.  

Отже, на основі психологічного аналізу можна вважати, що настанови ком-

петентнісного підходу не є повністю зреалізованими в новому Державному стан-

дарті початкової освіти.  

Вважаємо, що новий Державний стандарт початкової освіти необхідно до-

опрацювати з урахуванням ключової для молодших школярів компетенції – 

уміння вчитися самостійно. Для цього представити всі складові навчальної діяль-

ності, способи навчальної діяльності (не лише що, але й як), у вимогах до рівня 

загальноосвітньої підготовки та у змісті обов’язкових результатів навчання. Ком-

петентність «уміння вчитись» повинна не тільки мати свої параметри, але й кри-

терії для різних класів. Це дозволить визначити більш чіткі орієнтири реалізації 

вимог компетентнісного підходу. Доцільно ввести окремий курс (окремі темати-

чні заняття), «Уміння вчитись», з метою спеціального опанування школярами 

загального способу уміння вчитись (цілепокладання, планування, самоконтролю, 

самооцінювання тощо), ознайомлення дітей із функціями вчителя і учня у спіль-

ній навчальній діяльності. Поряд із цим, зауважимо, що психолого-педагогічна 

концепція не повинна домінувати, затьмарювати науковий зміст предметної га-

лузі. Державний стандарт початкової освіти націлений на результативність поча-

ткової освіти, що сприятиме підвищенню рівня її якості.  

P. S. 1) Вважаємо, що словосполучення «морально-етичні цінності» є штам-

пом, краще використовувати словосполучення «моральні цінності», що підкрес-

лить опору, спрямування на внутрішнє утворення, а не на зовнішнє (етичність). 

2) Словосполучення «здобувач початкової освіти» – незвичне і «холодне» слово-

сполучення. Слово «учень» краще показує основну мету цього періоду – навчи-

тися вчитися. «Здобувач» – це як екзамен, як досягнення. «Учень» – як простір 

життя («навчання та формування ключових компетентностей освіти впродовж 

життя» [1, с. 7]).  
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THE PROBLEMS OF EDUCATIONAL MANAGEMENT IN UKRAINE 

 

Ukraine’s entry into the European educational environment is an important priority 

for the development of education and society as a whole. Current reforms of the educa-

tion system in accordance with the European principles are aimed at the creation of a 

single labor market, the provision of mobility among teachers and students, the signifi-

cant improvement of the qualification level of academics and educators, the improve-

ment of professional skills of specialists for the national labor market, and open pro-

spects for the development of science based on innovative and integrative processes. 

The need to address the problems in the field of education in Ukraine is of great 

importance. The solution of these problems is important for the formation and devel-

opment of the Ukrainian educational system, which is so necessary for our society. 

The problem has been reveled in many scientific works (Danilenko, 2009; Kara-

mushka, 2003; Krizkov, 2004; Marmaz, 2014, Khrykov, 2010) but still remains an 

open question concerning educational management in new socio-economic conditions 

[5]. 

To start with, management in the field of education is a specific branch of adminis-

trative science, incorporating the sources of pedagogy, psychology, sociology of man-

agement, marketing and management itself.  

The research has shown that educational management has its own specifics and in-

herited patterns. In educational management three tools are used: 

– an organization, the hierarchy of management, the main tool here is the impact on 

the person from above with the help of motivation, planning, organization, control, in-

centives, etc.; 

– management culture, which is developed and recognized by society, organiza-

tions, social norms and attitudes, behavioral features; 

– a market, market relations, which are based on the equilibrium of the interests of 

the seller and the buyer [1]. 
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Despite the fact that at present the services in the field of educational management 

are provided by business schools, training centers, etc. higher educational establish-

ments remain a priority. 

Since Ukraine signed the Bologna agreement new challenges in the system of 

higher education have appeared. In addition to the traditional problems such as modular 

education system, European scale assessment, credit system, etc., Ukrainian universities 

have started the «struggle» for applicants. It is obvious that the reduction of the stu-

dent’s amount leads to shortening the number of teachers so that the threat of dismissal 

arises every year. Therefore, an image of an educational establishment becomes a chal-

lenge for their administration. This happens because thanks to an image and successful 

advertising campaign applicants choose a certain educational establishment. The crea-

tion of a positive image of an educational establishment is impossible without effective 

management, which is based not only on the principles of administrative management 

but also on the knowledge of the market economy, the labor market and, of course, the 

needs of employers. 

It is predicted that by 2018–2019 there will be a minimum number of school leav-

ers in Ukraine. In order to provide the necessary amount of students higher educational 

establishments are forced to reduce the requirements to applicants on entrance exams. 

On the other hand, universities might have the opposite problem soon. According to the 

statistics, the birth rate has risen over the last decade so universities might have a sur-

plus of applicants after that again [2]. 

The findings have shown that among the external problems of the system of higher 

education in Ukraine, the following can be defined: 

1. Poor financing from the state budget. The state financing of higher education and 

science in Ukraine is extremely unsatisfactory and does not meet the requirements and 

norms of «The Law on Education» and «The Law on Higher Education». The govern-

ment therefore lacks professionals in many spheres because of the scale and quality of 

the training of scientific and pedagogical staff is decreasing, and the conditions for the 

research and creative work of scientists and teachers are markedly worsening. 

2. The non-satisfactory state of research activity of higher educational establish-

ments at the present stage due to the problems in educational management as well.  

3. Low level of educational innovation. At all times, the relatively low rates of re-

search in Ukraine have been perhaps the most important reason that none of our univer-

sities was able to enter the top 500 ranking universities in the world [3]. 

Positive prospects are possible only in case of interaction of the authorities and the 

educational management system and, as a result, priority directions should be outlined. 

There is a growing interest in this area, the need for changes is realized, but to increase 

the trust of business entities to the management of the education system, it is necessary 

to introduce new approaches, develop programs that will correspond to new require-

ments. 

It is obvious that the future of the nation depends on the present quality of educa-

tion so the system of higher education forms the most important wealth of the state, i. e. 

human potential. Therefore, it is fair to assert that the improvement of the quality of 

higher education and its impact on the development of the economy should become a 

national priority for the government [4]. 
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The fundamental changes in the socio-economic situation in Ukraine, which have 

taken place in recent decades, the intensive development of market relations and inte-

gration processes also affect the sphere of higher education. Higher educational estab-

lishments of Ukraine are in such a competitive situation that requires a special person-

nel management approach, the need for existing and future university leaders to master 

such a field of scientific knowledge and management practices as educational manage-

ment.  

Thus, the educational policy of Ukraine is based on the principles of democratiza-

tion and humanism, oriented towards the achievement of the worldwide recognized ed-

ucational standards, the revival of the national identity, radical improvement of the con-

tent, forms and methods of teaching, and an increase of the intellectual potential of the 

country. 

In our opinion, effective educational management in Ukraine can be realized in 

case the following steps are made: 

– the organization of accessibility to education that is capable to satisfy the educa-

tional needs of the population; 

– the provision of equal access to education for all people at all levels and levels of 

education; 

– the improvement of the quality of education and establishing compliance in ac-

cordance with the requirements of the society; 

– the design of an efficient policy for the development and modernization of the 

system of higher education both at the national and regional levels; 

– the creation of the concept for the provision of the continuity of education; 

– the integration of educational establishments of various types in new complex 

educational establishments; 

– the provision of fair competitive educational environment between public and 

private universities. 

Of course, the complexity of problems combined with the reduction of public fund-

ing requires reviewing the role and functions of the government, organizations, univer-

sities, families, students in financing and organizing the overall educational system. 

The Ministry of Education and Science in Ukraine is mainly involved into the func-

tions of development of the higher education strategy and controls the processes of its 

implementation. In relation to institutions of higher professional education, the state is 

being transformed from a direct supervisor to the customer and the consumer of educa-

tional services. 

Thus, the particular feature of management of modern educational system should 

be, first and foremost, the autonomy of educational establishments. It is necessary for 

higher educational establishments to choose a new direction for the educational process 

as well as methods, teaching tools, new sources of funding, etc. 

To sum up, the Ukraine’s state policy in the field of educational management 

should be aimed at the revival and further development of national scientific and educa-

tional traditions, updating of content, forms and methods of teaching, multiplication of 

the intellectual potential of the society.  
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ПРАКТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

У науковій літературі зустрічається плутанина понять технологія, система, 

методика, метод. Так, Г. К. Селевко [2], описуючи термінологічні нюанси понят-

тя «педагогічна технологія», вибудовує ієрархію взаємозв’язків між поняттями, 

де найширшим поняттям є «система», що охоплює додатково суб’єктів і об’єктів 

діяльності; далі  «технологія» як характеристика загального цілісного освітньо-

го процесу із стійкими результатами застосування; нижче  «методика», яка, на 

відміну від технології, вміщує якісні та варіативно-орієнтувальні умови за фор-

мулою «якщо…, то…». Вужчим, відповідно, є поняття «методу» як педагогічно-

го інструменту та обов’язкового компоненту технологій і методик. Найвужчим 

поняттям виступає поняття «техніка» як сукупність індивідуальних (або індиві-

дуалізованих) прийомів і засобів передачі знань та досвіду від одних суб’єктів 

освіти до інших. 

Ми поділяємо представлену вище думку Г. К. Селевка, водночас, різні погля-

ди щодо співвіднесення окреслених понять є поширеними та дискурсивними. 

Тому далі по тексту послуговуватимемося наступним розумінням понять «техно-

логія», «методика», «метод», «техніка». 

Технологія – заснований на ґрунтовному вивченні проблеми розроблений ал-

горитм дій для досягнення поставленої мети із заздалегідь очікуваним результа-

том, що дозволяє ігнорувати вплив особистості користувача технології. Прикла-

ди: інформаційні технології, освітні технології, соціальні технології, технології 

соціальної роботи, дистанційні технології, тощо.  

Технологізація освітніх процесів є процесом, спрямованим на пошук умов пі-

двищення ефективності навчання/виховання (1920–1960-ті рр.), врахування інди-
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відуальних і вікових відмінностей учасників навчання (1960–1970-ті рр.), систем-

ний аналіз вирішення практичних педагогічних запитів (наш час) [1]. Відповідно, 

наразі технологія є похідною від мети, змісту та оцінки результатів перетворюва-

льної освітньої діяльності.  

Методика  фіксована процедура організації/реалізації певних цілеспрямова-

них дій, що описує цілі, принципи, зміст і методи досягнення певних результатів. 

Методика часто не передбачає теоретичного обґрунтування одержаних результа-

тів  вона зорієнтована на технічну регламентацію дій суб’єктів освітнього прос-

тору. Методика дозволяє конкретизувати освітні процеси через їх алгоритмізацію 

та опис принципів, особливостей і умов застосування конкретних методів. 

Метод  сукупність прийомів та операцій практичного або теоретичного пі-

знання дійсності; метод відображає способи взаємодії учасників освітнього прос-

тору, спрямовані на досягнення педагогічних цілей. Метод потребує теоретично-

го обґрунтування та апробації як спосіб управління пізнавальною діяльністю ін-

ших.  

Техніка  індивідуальні уміння організатора неформальної освіти, спрямовані 

на забезпечення результатів освітнього процесу. Основними компонентами педа-

гогічної техніки є особливості вербального спілкування; невербального спілку-

вання, управління психофізичним станом та психічними процесами. 

Розглянемо визначення і сутність основних інструментів неформальної осві-

ти: Асоціативна Карта, Відкритий Простір, Дебати, Майстерня Майбутнього, На-

вчання на Прикладі, Рівний навчає Рівного, Світове Кафе, Техніка Кола. 

Асоціативна Карта – методика навчання, заснована на використанні образів, 

асоціацій, зв’язків з метою полегшення запам’ятовування та надання навчально-

му процесу захопливості й ефективності; метод пізнання, що візуалізує нескін-

ченну кількість можливих асоціацій та зв’язків предмету пізнання та системати-

зує уявлення про нього; техніка візуального відображення ідей/думок та взає-

мозв’язків між ними; технологія демонстрації інформації будь-якого рівня склад-

ності у зрозумілій для сприйняття формі 

Відкритий Простір – методика неформального навчання, сфокусована на об-

говоренні актуальних проблем та пошуку їх рішення, без наявності попереднього 

плану, окрім поставленої цілі або теми; процес самоорганізації зацікавлених осіб, 

що дозволяє створювати комунікативний простір для вирішення складних або 

дискусійних питань; технологія фасилітації, спрямована на пошук вирішення пе-

вного завдання. 

Дебати – педагогічна технологія публічного обміну думками між двома сто-

ронами з актуальної теми; форма організації діалогічного спілкування задля об-

ґрунтування власної думки; інструмент розвитку навичок критичного мислення 

та висловлювання; комунікативна гра двох команд з метою переконання у ваго-

мості певної точки зору. 

Майстерня Майбутнього – навчальний метод, спрямований на конструюванні 

моделей майбутнього та заснований на розробці, розгляді й аналізі альтернатив-

них варіантів розвитку сучасності; система організації взаємодії учасників на-

вчання, спрямована на пошук шляхів вирішення навчальної/практичної пробле-
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ми; демократичний метод навчання, що розглядається як інструмент демократи-

зації внаслідок залучення учасників до впливу й активної участі у побудові влас-

ного майбутнього. 

Навчання на Прикладі – активний метод навчання, побудований на описі 

реальної проблемної ситуації; техніка навчання, що використовує реальні со-

ціальні ситуації, які необхідно проаналізувати, розібратися у сутності, запро-

понувати можливі рішення та обґрунтувати найдоречніше з них; процес на-

вчання на прикладі документів, що фіксують детально вивчену, якісно пред-

ставлену складну суперечливу ситуацію із практики діяльності; різновид дос-

лідницької аналітичної / проектної технології, що володіє синергетичним ефе-

ктом примноження знань, інсайтів, обміну відкриттями. 

Рівний Навчає Рівного – інтерактивна методика навчання, заснована на 

принципах індивідуального досвіду, обміну знаннями та ідеями, створення ситу-

ації успіху, що передбачає вплив одних учасників групи на інших з метою зміни 

поведінки; концепція навчання, побудована на «горизонтальному процесі» спіл-

кування рівних за віком, статусом, рівнем, приналежністю до певної соціальної 

групи; метод навчання, у якому джерелом знань і досвіду виступає не фахівець 

(педагог, організатор), а власне учасники навчання.  

Світове Кафем– комунікативна технологія навчання через спілкування у ві-

льній атмосфері; техніка навчання через обговорення та багаторівневий діалог; 

метод спільного предметного обговорення учасниками важливих для них питань; 

методика ведення діалогу, заснована на ідеї «Якщо ви можете змінити свою роз-

мову, то ви можете змінити і своє майбутнє». 

Техніка Кола – навчальна / тренінгова / відновна практика забезпечення акти-

вної участі в обговоренні проблемної ситуації та прийнятті рішень; метод нена-

сильницького вирішення конфліктів; техніка залучення до вирішення проблеми 

усіх зацікавлених осіб через обговорення ситуації та прийняття рішення; форма 

організації спілкування учасників із складних питань/проблем у атмосфері рівно-

сті, взаємоповаги, турботи. 

Таким чином, як видно із поданих визначень, не має єдиної точки зору щодо 

приналежності цих інструментів до технологій, методик, методів або технік педа-

гогічної діяльності. Ми пояснюємо це тим, що, залежно від рівня використання 

інструменту, він може одночасно являти собою різні методичні змісти. А саме, 

будучи загальним підходом до організації навчання представляти собою систе-

му; будучи алгоритмізованою цілеспрямованою моделлю організації неформаль-

ного навчання  технологію; будучи описаною у умовах регламентації практич-

них дій організаторів неформальної освіти  методикою; будучи відображенням 

способів взаємодії учасників неформального навчання  методом; будучи апро-

бованою та внесеною до індивідуального методичного портфелю лідерів нефор-

мальної освіти  технікою. Тому ми й пропонуємо у процесі організації нефор-

мального навчання послуговувалися терміном «інструмент неформальної освіти» 

як узагальненим, інтегруючим поняттям.  

Відповідно, представлені інструменти володіють, на нашу думку, ознакою 

універсальності як здатності до відтворення та використання на різних рівнях із 
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різними цілями на виконання різних соціальних запитів. Водночас, усі представ-

лені інструменти мають спільну основу  вони побудовані на спілкуванні учас-

ників як обміні досвідом, ідеями, баченнями, рефлексіями, цінностями. Тобто, їх 

основною метою є побудова взаєморозуміння між учасниками неформальної 

освіти та спільний пошук рішень для особистих/професійних / освітніх завдань. 

Зазначені інструменти вимагають атмосфери рівності, демократичності, толеран-

тності, поваги до іншості як вихідної умови їх застосування, що забезпечує успіх 

освітнього процесу незалежно від обраної організаційної форми. В їх основі ле-

жить створення для учасників ситуації успіху, імпауермент учасників неформа-

льного навчання через усвідомлення різних станів, різних досвідів, різних правд.  

Щодо класифікації представлених інструментів неформальної освіти, то, вна-

слідок уже зазначених особливостей, усі вони належать до інтерактивних, кому-

нікативних, діалогічних форм організації навчання. Відкритий Простір, Майсте-

рня Майбутнього, Світове Кафе відносяться до конференційних освітніх інстру-

ментів, оскільки дозволяють організовувати процес навчання значної кількості 

незнайомих людей. Як психологічні інструменти навчання можемо виділити 

Асоціативну Карту та Техніку Кола, що побудовані на активізації психофіліоло-

гічних особливостей людини. До педагогічних інструментів відносимо Дебати, 

Навчання га Прикладі, Рівний Навчає Рівного як такі, що мають достатнє педаго-

гічне обґрунтування, апробацію та опис ефективності застосування у освітніх ці-

лях. Однак, цей поділ є умовним, оскільки усі інструменти інтегрують в собі не 

лише досягнення різних наук, але й відображають загальні тенденції розвитку 

суспільства у його прагненні до різноманітності та гуманізації. 
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КОРЕКЦІЙНО-ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 

КОМУНІКАТИВНОГО КОМПОНЕНТА 

МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ П’ЯТОГО РОКУ ЖИТТЯ 

ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ 

 

Науковий аналіз проблеми формування комунікативного компонента мов-

леннєвої діяльності дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мов-

лення (ЗНМ) передбачає визначення низки пріоритетних педагогічних умов, ви-

користання яких дозволить ефективно побудувати процес формування зазначе-

ного компонента.  

Корекційно-дидактичні педагогічні умови покликані дати відповідь на запи-

тання: Ким? Як? Для чого має формуватися комунікативний компонент мовлен-

нєвої діяльності дітей п’ятого року життя із ЗНМ? Розглянемо зазначені умови.  

Зміст запропонованої методики формування комунікативного компонента 

мовленнєвої діяльності дітей п’ятого року життя із ЗНМ планувався згідно 

освітніх ліній програми «Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи 

років» [3, с. 10] і включав:  

− ігри-заняття, бесіди за тематичним плануванням, тренінги, екскурсії, спо-

стереження; 

−  дидактичні, настільні, розвиваючі, ейдетичні ігри та вправи, сюжетно-

рольові ігри;  

− ігри на розвиток зорового, слухового, рухового, складового, граматичного, 

лексичного, синтаксичного прогнозування; 

− конструктивно-будівельні ігри, конструювання з природного матеріалу, пі-

скотерапію; 

− ігри для розвитку дрібної моторики, народні, рухливі ігри, зорову гімнас-

тику;  

− використання різних видів театру, психогімнастичні вправи, музично-

ритмічну діяльність, слухання творів класичної та народної музики, слухання і 

переказ творів художньої літератури; 

−  моделювання і аналіз комунікативних ситуацій, складання зв’язних розпо-

відей різного типу. 

Розвиток комунікативних навичок у дітей п’ятого року життя із ЗНМ має 

здійснюватися в умовах: 
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− використання різноманітних ігор, спрямованих на розвиток комунікатив-

них умінь і навичок; 

− інтеграції різних видів ігор-занять в корекційно-педагогічному процесі; 

− використання активної ігрової позиції педагога і безпосереднього керівни-

цтва іграми дітей. 

Отже, запропонована методика формування комунікативного компонента 

мовленнєвої діяльності дітей п’ятого року життя із ЗНМ [2, с. 12] спрямована на 

стимулювання комунікативної активності, розвиток навичок ймовірного прогно-

зування, активізацію пізнавальної та мовленнєвої діяльності, удосконалення на-

вичок зв’язного мовлення, попередження аграматизмів, дислексії та дисграфії. 

 Специфіка прогнозування корекційно-комунікативної діяльності її учасни-

ками. Оскільки педагогічна взаємодія між учасниками корекційно-розвивального 

процесу не є предметом нашого вивчення, ми лише в загальних рисах окреслимо 

її особливості в процесі обґрунтування педагогічних умов, необхідних для фор-

мування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності. 

Суб’єктами формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльнос-

ті дітей п’ятого року життя із ЗНМ в дошкільному навчальному закладі є вчи-

тель-логопед, вихователі, практичний психолог, керівник музичний, інструктор з 

фізичної культури, вихователь-методист та завідувач ДНЗ, сім’я дитини. Як під-

казує практика, не завжди ці люди виступають як єдина команда, що злагоджено 

діє на прогнозований результат. А робота з дітьми, що мають особливості психо-

фізичного розвитку в результаті порушень мовленнєвої діяльності, вимагає від 

усього педагогічного колективу самовіддачі та значного напруження сил. Тому 

необхідною умовою успішного формування комунікативно активної особистості 

дитини п’ятого року життя із ЗНМ є створення команди однодумців.  

Найчастіше виникають наступні проблеми організації взаємодії всіх учасни-

ків корекційно-комунікативного процесу: 

− прогнозування цілісності процесу; 

− прогнозування системної взаємодії всіх учасників корекційного процесу; 

− прогнозування результативності.  

Структура прогнозування цілісності корекційно-комунікативного процесу 

передбачає, насамперед, чітке визначення того, хто із педагогів є домінуючим у 

вирішенні основних завдань навчання і виховання дітей із ЗНМ в умовах логопе-

дичної групи ДНЗ. За умов функціонування дошкільного навчального закладу 

компенсуючого типу цю роль виконує вихователь-методист: уточнює посадові 

обов’язки вузьких спеціалістів, визначає форми і методи їх взаємодії з врахуван-

ням вікових особливостей дітей, контролює ефективність запропонованої систе-

ми роботи.  

Однак аналіз мережі груп компенсуючого типу у Волинській та Дніпропет-

ровській областях засвідчив, що здебільшого вони входять в структуру загально-

освітніх ДНЗ. Тому за умов функціонування в дошкільному закладі 1-3 логопе-

дичних груп ми вважаємо, що роль прогнозування цілісності корекційно-

комунікативного процесу повинні рівнозначно виконувати вихователь-методист 

та вчитель-логопед.  
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При такій ієрархії координування системи роботи варто зазначити іще одну 

особливість діяльності вчителя-логопеда. Специфіка полягає у тому, що якщо 

кожен з учасників (вихователі, практичний психолог, керівник музичний, інстру-

ктор з фізичної культури) прогнозує, планує і виконує свою парціальну частку 

корекційної роботи, то вчитель-логопед, окрім цього аспекту, повинен здійсню-

вати цілісне педагогічне прогнозування результативності всього процесу, промі-

жне координування взаємодії та редагування змісту методики роботи. Зазначені 

аспекти вимагають від особистості вчителя-логопеда ґрунтовних професійних 

знань, прагнення до постійного самовдосконалення, толерантності, організовано-

сті та ін.  

Педагогічне прогнозування системної взаємодії всіх учасників корекційного 

процесу передбачає розуміння кінцевої мети довготривалої роботи з дітьми 

п’ятого року життя із ЗНМ – формування комунікативно активної мовленнєвої 

особистості. Система педагогічного впливу кожного спеціаліста ДНЗ має індиві-

дуальні особливості, сфери застосування, методи і прийоми, змістове наповнен-

ня. Разом з тим це не є відособлена ланка роботи, яка здійснюється за «закритими 

дверима». Кожна педагогічна дія, спрямована на розвиток і корекцію дитини – 

частина єдиної системи. Саме тому системна взаємодія, взаємопроникнення і 

взаємодоповнення складових корекційно-комунікативної діяльності дозволить 

досягнути вагомих результатів формування комунікативного компонента мов-

леннєвої діяльності.  

Сам процес прогнозування системної взаємодії всіх учасників корекційного 

процесу фактично має розпочинатися у вересні кожного року в ході проведення 

«круглих столів» за результатами проведеної діагностики дітей п’ятого року 

життя із ЗНМ і продовжуватися за потребою протягом навчального року. 

Прогнозування результативності корекційно-комунікативного процесу окрім 

визначення критеріїв та рівнів сформованості комунікативної активності дітей 

п’ятого року життя із ЗНМ, включає в себе розуміння рівня відповідальності ко-

жного з учасників – педагогів, батьків, адміністрації. Відповідальне виконання 

кожним поставлених завдань, розуміння перспективи, щоденна системна комуні-

кативна взаємодія з дитиною забезпечить обов’язковий позитивний результат 

корекційно-розвивальної роботи. 

Важливою педагогічною умовою формування комунікативного компонента 

мовленнєвої діяльності у дітей п’ятого року життя із ЗНМ є використання спеці-

альних методів у корекційній роботі. Запропонована методика передбачає вико-

ристання як традиційних методів (словесних, наочних, практичних), так і спеціа-

льних, які обумовлені специфікою мовно-пізнавальної діяльності дітей із третім 

рівнем мовного розвитку.  

Це, зокрема, асоціативні методи: 

− метод словесних асоціацій;  

− метод вільних асоціацій; 

− метод колірних асоціацій; 

− метод предметних асоціацій;  

− метод нюхових, смакових, тактильних асоціацій. 
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Вони передбачають пошук дитиною об’єкта, з яким асоціюється запропоно-

ване слово, предмет, ситуація [1]. Використання цих методів під час ігор-занять з 

дітьми п’ятого року життя із ЗНМ дасть можливість компенсувати недоліки у 

розвитку пізнавальних функцій, сприятиме корекції відчуттів і повноцінному ро-

звитку комунікативної активності особистості, зробить процес навчання і вихо-

вання комфортним і радісним.  

Доречними у роботі з дітьми п’ятого року життя із ЗНМ будуть і кінестетичні 

методи, при яких сприймання і передача інформації здійснюються за допомогою 

м’язових зусиль та інших відчуттів тіла.  

Ефективність застосування в корекційно-комунікативній діяльності кінесте-

тичних методів обумовлена специфікою взаємозв’язку рухових, психічних та мо-

вленнєвих порушень у дітей із ЗНМ. Розвиток скоординованої системи міжаналі-

заторних зв’язків, активування роботи всіх аналізаторів, одночасний розвиток і 

корекція порушень загальної моторики, функціональних можливостей кистей  

і пальців рук, артикуляційної моторики сприятиме підвищенню результативності 

корекційної роботи, ефективному формуванню мовленнєвої діяльності дітей 

п’ятого року життя із ЗНМ. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПІСКОВОЇ ТЕРАПІЇ У РОЗВИТКУ  
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Формування правильної вимови у дітей – досить складний процес, дитині по-

трібно навчитися керувати своїми органами мовлення, здійснювати контроль за 

мовленням оточуючих та власним. В роботі з дітьми (а особливо з тими, що вже 

мають порушення мовлення) велику увагу необхідно приділяти розвитку функції 
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дрібних м’язів рук. Рухи рук тісно пов’язані з мовленням, вони є одним з факто-

рів його формування. 

Зв’язок рухів руки з мовленням був відмічений ще в 1928 році. Пізніше, на 

основі спеціально проведених дослідів було висунуто думку про те, що рухи па-

льців рук стимулюють розвиток центральної нервової системи і прискорюють 

розвиток мовлення дитини [1, с. 124-131]. 

Цікавий онтогенез розвитку дій рук дитини. Одним із перших учених, який 

піддав критиці теорію спадкової зумовленості розвитку рухів рук дитини як ре-

зультат дозрівання певних нервових структур був І. Сєченов. Він стверджував, 

що рухи рук людини не зумовлені спадково, а виникають у процесі виховання і 

навчання як результат утворення асоціативних зв’язків між зоровими відчуттями, 

дотиковими і м’язовими у процесі активної взаємодії з навколишнім середови-

щем [5, с. 23]. 

Численні дослідження О. Бот, О. Ісєніної, О. Мастюкової, М. Іпполітової, 

Л. Фоміної та ін. показали, що удосконалення мовленнєвих реакцій прямо зале-

жить від ступеня тренування рухів пальців, адже саме розвиток дрібної моторики 

позитивно впливає на функціонування мовленнєвих зон кори головного мозку. 

Беручи до уваги вищеозначене, Ю. Рібцун особливу увагу приділила обстеженню 

пальчикової моторики.  

Тренування рухів пальців рук дітей покращує не тільки рухові можливості 

дитини, а й розвиток психічних і мовних навичок. У свою чергу, формування ру-

хів руки тісно пов’язано з розвитком рухового аналізатора і зорового сприйман-

ня, різних видів чутливості, просторового орієнтування, координації рухів та ін. 

Рухова, мовленнєва функції дитини, як і інші вищі психічні функції, не дані 

їй одвічно, вони проходять тривалий шлях, починаючи із внутрішньоутробного 

розвитку. Цей шлях індивідуальний і нерівномірний. У певний період усі проце-

си синхронізуються, щоб створити разом цілісний ансамбль мовленнєвої діяль-

ності, який здатний адекватно реагувати на ті вимоги, які дитині висуває соціум 

[5, с. 15]. 

У процесі спеціального навчання дітям важко відтворювати певне положення 

пальців за зразком. Досвід практичної роботи показує, що інструкція з першого 

подання, а іноді й після багатьох повторень, майже не реалізується. Діти не воло-

діють одночасним виконанням рухів пальців обох рук. Усі ці порушення в мо-

торній сфері обумовлюють труднощі в навчальній діяльності дітей (письмо, ма-

лювання, аплікація, ліплення, конструювання). Порушення тонких довільних ру-

хів пальців та кистей рук спостерігаються в значної кількості дітей, особливо у 

дітей з різними психофізичними вадами в розвитку. 

З самого раннього віку необхідно починати роботу з розвитку дрібної мото-

рики. Вже в ранньому дитинстві можна виконувати масаж пальчиків, впливаючи 

тим самим на активні точки, які пов’язані з корою головного мозку. В ранньому 

та молодшому дошкільному віці необхідно виконувати прості вправи, які супро-

воджуються віршованим текстом, не забувати про розвиток елементарних нави-

чок самообслуговування: застібання та розстібання ґудзиків, зав’язування шнур-

ків і т. п. і, звичайно, в старшому дошкільному віці робота з розвитком дрібної 
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моторики та координації рухів руки має стати важливою частиною підготовки до 

школи [2, с. 13]. 

Для дитини гра з піском є природним способом самовираженні. Дитячий 

психотерапевт Дж. Лінії порівнював привабливість піску для дітей з магнітом: 

«Перш ніж вони встигають усвідомити, що вони роблять, їх руки самі починають 

просівати пісок, будувати тунелі, гори і русла річок». 

Суть процесу пісочної терапії полягає в тому, що в пісочниці (специфічному 

підносі певного розміру і кольору) з вологим або сухим піском клієнт створює 

ландшафт і розташовує мініатюрні предмети. У процесі створення пісочної ком-

позиції, програвання історії, на думку К. Юнга, відбувається вивільнення забло-

кованою енергії і активізація можливості самозцілення, закладеної в людській 

психіці.  

Якщо дитина хвилюється під час мовлення і крутить в руках предмети, не 

слід їх вихоплювати з рук – так організм дитини скидає збудження. В таких ви-

падках пальчикові ігри в піску будуть стабілізувати емоційний стан дитини. 

Розвиток дрібної моторики руки корелює з розвитком мовленнєвої діяльності 

дошкільників. Вперше такі дослідження проводилися М. Кольцовою [4, с. 38]. 

Для розвитку дрібної моторики можна виділити наступні види ігор у пісо-

чниці: 

 Відбитки наших долонь. 

 Знайди скарб у піску. 

 Гра «Міна». 

 Пізнавальні ігри. 

 Гра-знайомство з навколишнім світом [3, с. 38]. 

Робота з розвитку дрібної моторики повинна проводитись регулярно, адже 

саме тоді буде досягнений вагомий ефект від цих спеціальних вправ. Завдання в 

пісочниці з розвитку рухів пальців рук приносять дитині радість та не виклика-

ють перевтомлення. Велике значення в таких іграх-вправах має текст. Він має 

бути веселим, доступним для дітей дошкільного віку з ЗНМ. Необхідно поясню-

вати значення тих чи інших рухів чи положень пальців, зацікавлювати дітей у 

виконанні цих рухів, створювати сприятливий емоційний настрій. 

Подолання та запобігання мовленнєвим порушень за допомогою піскової те-

рапії сприяють гармонійному розвитку творчих сил особистості дитини, усува-

ють перешкоди для реалізації її суспільної спрямованості, здобування знань. 

Таким чином кисть руки дитини слід розглядати як орган, що активізує та 

стимулює діяльність кори головного мозку, підвищує роботу кожного відділу, 

позитивно впливає на формування в дошкільників із ЗНМ вищих пізнавальних 

функцій, а особливо мислення й мовлення. Для того, щоб дрібна моторика рук 

виконувала велику місію, покладену на неї, необхідно використовувати в роботі з 

дітьми цікаві нетрадиційні техніки. А з використанням пісочної терапії регуляр-

но, всебічно та методично грамотно можна досягти найбільшого ефекту від усієї 

проведеної роботи. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ ПО ЗАУЧУВАННЮ ВІРШІВ 

ДОШКІЛЬНИКАМИ ІЗ ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ 

 
На сучасному етапі важливою метою навчання та виховання дітей, які страж-

дають на дитячий церебральний параліч (ДЦП), є повноцінна інтеграція їх у сус-
пільство, створення таких умов, які дозволять на рівні із здоровими однолітками 
повноцінно реалізовувати свої потреби, оволодівати інтелектуально-естетичними 
та моральними цінностями суспільства.  

При ДЦП виявляється складна структура дефекту. Дефіцитність моторної 
сфери обумовлює порушення рухової, сенсорної, когнітивної, соціальної, емо-
ційно-вольової сфери і пов’язаний з ступеням важкості ураження опорно-
рухового апарату. Тому важливим завданням корекційної роботи з дошкільника-
ми, які страждають на ДЦП, є створення умов для повноцінного розвитку всіх 
психічних процесів, пізнавальної діяльності, соціального розвитку, зведення до 
мінімуму наслідків розладів за допомогою нових адекватних педагогічних засо-
бів виховання, навчання і корекції та впровадження інноваційних технологій в 
корекційно-логопедичну роботу.  

Важливим та дійовим засобом роботи з розвитку пам’яті, мовлення, мислен-
ня дітей з порушеннями психофізичного розвитку, зокрема дітей з дитячим цере-
бральним паралічем, формування у них художньо-естетичного смаку, творчої 
уяви є заучування віршів. Заучування віршів дає можливість корекції багатьох 
психічних функцій та пізнавальних процесів, сприяє більш успішному навчанню 
у школі. Робота ускладнюється через особливості їх психофізичного розвитку, 
які обумовлені тяжкими порушеннями окремих аналізаторних систем, зокрема 
рухового аналізатору та мовлення.  



159 

У працях багатьох авторів (В. К. Воробйової, Н. С. Жукової, О. М. Мастюко-
вої, Т. Б. Філічовевої та ін.) підкреслюється, що характерною ознакою групи ді-
тей цієї категорії є значні індивідуальні відмінності, які багато в чому обумовлені 
різним патогенезом (моторна, сенсорна алалія, афазія, стерті та інші форми диза-
ртрії, затримка психічного розвитку тощо). 

О. М. Вінарська, О. Є. Грибова, Л. М. Єфіменкова основним дефектом мов-
лення дітей із ДЦП вважають дефіцитарність їх мовленнєвих можливостей. Вади 
функціонування мовленнєвої діяльності у дітей проявляються у зниженій мов-
леннєвій активності, недостатній увазі до мовленнєвого оточення, труднощах ак-
туалізації знайомих слів, у порушенні програмування висловлювання. Про це 
вказують в своїх трудах Н. С. Жукова, А. К. Маркова, О. М. Мастюкова. 

О. М. Мастюкова, Ю. В. Рібцун, Є. Ф. Соботович, В. В. Тарасун вказують на 
різний рівень сформованості у дітей із недорозвитком мовлення психічних функ-
цій загалом та інтелектуального розвитку зокрема. У більшості з них переважає 
наочно-дійове мислення, яке потребує постійних дій із предметами. С. Д. Яков-
лева зазначає що пам’ять дітей з ДЦП у поєднанні з психічним недорозвитком 
відрізняється недостатністю об’єму запам’ятовування, труднощами прийому, 
зберігання та відтворення інформації. Неможливість опосередкованого за-
пам’ятовування зумовлена труднощами смислової організації матеріалу, що за-
пам’ятовується. Таким дітям важко вивчити лічилку, вірш, грати пальчиками. 
Проблема може бути в тому, що діти не здатні зосередитися на достатньо довгий 
проміжок часу, погано розуміють звернене мовлення, в них порушена вимова 
окремих звуків, не розвинена пам’ять. Таким дітям потрібно більше часу, щоб у 
них виникла зацікавленість до віршів, приказок, ігор з пальчиками. 

Ю. В. Рібцун вважає, що використання ігрових форм корекції та навчання 
дають можливість підвищити ефективність взаємодії педагога і дітей, продукти-
вні форми їх спілкування з наявними елементами змагання, безпосередності, 
природного інтересу. І. Грицюк у системі корекційної роботи з такими дітьми 
важливе місце відводить музиці. Вона зазначає, що музика не лише формує по-
чуття прекрасного, підвищує емоційний стан, посилює мотивацію навчання. 
Найважливішими виразними засобами музики служать ритм і темп, дотримання 
яких вкрай важке для дітей з ДЦП. Різні порушення м’язового тонусу (спастич-
ність, регідність, гіпотонія, дистонія), наявність гіперкінезів, тремору, синкинезїї 
не дають можливості виконувати рухи в заданих ритмі і темпі.  

Важливе місце у системі роботи по заучуванню дошкільниками із ДЦП вір-
шів на пам’ять ми надаємо методу опрацювання поетичних творів. Читання і зау-
чування віршів допомагає більш швидкому збагаченню їхнього мовлення, розви-
ває естетичні почуття, укріплює пам’ять образну, пов’язану з уявою, і вербальну, 
пов’язану з мисленням, дозволяє дітям помічати співзвучність, мелодійність 
промови, і навіть вирішує завдання формування звуковий культури промови: до-
помагає оволодінню засобами звуковий виразності (тон, тембр голосу, темп, сила 
голосу, інтонація), сприяє виробленню чіткої дикції.  

Під час заучування віршів ми вирішували відразу декілька завдань: виклика-
ли інтерес до вірша та бажання його вивчити, допомагали зрозуміти зміст зага-
лом та окремих важких місць і слів, забезпечували запам’ятовування, навчали 
виразно читати перед слухачами, виховували любов до поезії. 
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Одна з найбільш розповсюджених причин поганого запам’ятовування вірша 
полягає в тому, що дитина з ДЦП не уявляє його зміст, а сформовані в неї образи 
нечіткі, неяскраві, не викликають відповідних почуттів. Для того щоб зрозуміти, 
відчути те, що заклав автор, треба докласти зусиль, підключити творчу уяву. Ко-
рекційна робота передбачає необхідність саме в цей період озброїти дитину при-
йомами образного сприймання віршів, які допоможуть зрозуміти зміст і створити 
умови легкого запам’ятовування: використання рухів, опора на малюнки та ігра-
шки, інсценування, драматизація, музичний супровід, малювання дітьми віршів 
(схеми), заучування за готовими схемами.  

Заучування віршів за допомогою підготовлених схем. Схема не дає нових 
знань, а використовується для систематизації тих, які вже є, тому зміст понять 
може змінюватися лише за умов, якщо дитина знайомиться з новими видами 
предметів, явищ, галузей діяльності. Складання разом із дітьми схем-моделей 
слугує приводом для уточнення і доповнення набутих раніше знань. 

Особливо діти полюбляють заучування віршів за схемами, які створюються 
разом, колективно, оскільки в цьому відчувається спільна діяльність з високим 
позитивним результатом і дитина стає активним учасником навчального процесу. 

Структура заняття на заучування вірша має багато спільного зі структурою 
заняття-переказу, де діти також вчаться виразно передавати прослуханий текст. 
Зазвичай на заучування відводиться 5-7 хвилин, а потім проводиться індивідуа-
льна робота, при цьому щоразу змінюється форма повторення (під час гри, на за-
няттях з аплікації, малювання тощо). Обов’язковим є використання ілюстрацій, 
які роблять зміст вірша дуже наочним.  

Заучування віршів за допомогою супровідного малювання. Малювання розви-
ває не тільки мовлення, але й абстрактне та логічне мислення, уяву. Чільне місце 
в роботі по заучуванню віршів, за допомогою дитячих малюнків, відводиться ро-
звитку руки, рух пальчиків тісно пов’язаний з мовленнєвою функцією. Спочатку 
розвиваються тонкі рухи пальців рук, потім формується артикуляція складів. 
Удосконалення мовленнєвих реакцій залежить від ступеня тренування рухів па-
льців рук. Кисть руки можна співвідносити з органом мовлення ˗ артикуляційним 
апаратом. Виходячи з цієї точки зору проекція руки є ще однією мовленнєвою 
зоною мозку. Тому заучування віршів за допомогою малювання, є важним засо-
бом корекції недоліків психофізичного розвитку дітей із ДЦП, допомагає вихо-
вувати впевненість у своїх силах і здібностях. 

Дефектолог читає вірші по одному рядку, а діти малюють, використовуючи 
інноваційні технології малювання: малювання свічкою; малювання сірником; 
малювання долонькою, пальчиком тощо, в залежності від змісту твору («Снігова 
баба», «Пролісок», «Котики-воркотики»). 

Навіть міркування дитини щодо того, як і що малювати, вже допомагає за-
пам’ятати вірші. У результаті вірш зберігається в пам’яті дитини надовго, легко 
відтворюється, використовуються в усному мовленні і справляє значний вплив на 
розвиток її словника. Педагог повинен прагнути до того, щоб слова, почуті на 
занятті, входили до активного словника дітей, адже що більше знає дитина вір-
шів, то багатіше її мовлення.  

Заучування віршів за допомогою рухів. Для того щоб діти яскраво уявили те, 
про що розповідається, зміст деяких слова, характеристику героїв, подій, доціль-
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но використовувати допоміжні жести. Не треба показувати всі слова вірша, тіль-
ки основні, які будуть опорами. 

За результатами корекційного навчання було зроблено висновки, що при зау-
чуванні віршів дітьми з ДЦП необхідним етапом є створення чітких образів для 
вільного оперування ними, що сприяє вільному запам’ятовуванню поетичних 
творів та розвиває пам’ять, мовлення, образне мислення та уявлення цих дітей.  
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ПОРУШЕНЬ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ (ДИСГРАФІЙ) 

 
Проблема вивчення і корекції специфічних порушень мовлення у дітей в да-

ний час є одним з найбільш актуальних завдань логопедії. З початком навчання в 
школі у деяких дітей виявляються труднощі в опануванні процесом читання і пи-
сьма. З кожним роком в початковій школі збільшується кількість дітей з різними 
видами дислексій та/або дисграфій. У м. Суми (Україна) стійкими порушеннями 
писемного мовлення страждають близько трьохсот дітей (за даними Сумської 
міської логопедичної служби на травень 2017 р). 
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Вчителі початкових класів досить часто зустрічаються з тим, що діти не роз-
різняють фонем рідної мови. На письмі такі школярі пропускають букви в сло-
вах, пишуть їх в неправильному порядку, в дзеркальному відображенні. Вони ча-
стіше за інших дітей роблять грубі, специфічні помилки. Під час читанні такі уч-
ні пропускають слова і цілі рядки, перечитують одну і ту ж фразу кілька разів, 
повільніше своїх однолітків сприймають і розуміють прочитане. Вони списують з 
дошки не запам’ятовуючи слова, і звіряють з оригіналом кожне з написаних слів, 
тим часом, знову роблячи пропуски. У них плутанина з написанням літер схожих 
за обрисом, або які складаються з подібних елементів. У цих дітей проблеми з 
орієнтацією, вони постійно плутають праву і ліву сторони. 

У дітей-дисграфіків відзначається несформованість багатьох психічних про-
цесів: зорового аналізу і синтезу, просторових уявлень, слухо-вимовної диферен-
ціації звуків мовлення, фонематичного, складового аналізу і синтезу, лексико-
граматичної будови мовлення, розлади пам’яті, уваги, сукцесивних і симультан-
них процесів, емоційно-вольової сфери тощо [2, c. 69-71]. 

Вперше дослідженням проблеми порушень процесів читання та письма у кі-
нці XIX – початку XX ст. перейнялися такі вчені, як А. Куссмауль, В. Морган, 
О. Беркан, Л. Гінельвунд, Ф. Варбург, П. Рашбург та ін. [1, c. 328-329]. 

Серед вітчизняних авторів, які присвятили свої роботи проблемі вивчення 
порушення писемного мовлення у дітей слід зазначити такі персоналії: 
Н. Чередниченко, Л. Журавльова, Ю. Коломієць, В. Тарасун, М. Шеремет та ін. 

Вчення про порушення писемного мовлення існує вже понад 100 років. Од-
нак і до теперішнього часу питання діагностики та корекції цих порушень є акту-
альними і остаточно не вирішеними. 

Українським фахівцем Л. Журавльовою були проведені дослідження стану 
писемного мовлення учнів початкових класів загальноосвітньої школи. Під час 
аналізу результатів увага зверталася тільки на присутність специфічних помилок, 
які говорять про наявність порушень письма (дисграфій). Виявилося, що такі по-
милки мали місце у 30% учнів. Це свідчить не тільки про неймовірно велику по-
ширеність дисграфій серед учнів загальноосвітніх шкіл, але також і про труднощі 
подолання даного порушення. 

На сучасному етапі розвитку логопедії висвітлені питання симптоматики, ме-
ханізмів дисграфії, структури, розроблені як загальні методологічні підходи, так і 
напрями, зміст і диференційовані методи корекції різних видів дисграфій: 
І. Єфименкова, О. Корнєв, Р. Лалаєва, О. Логінова, Л. Парамонова, І. Садовнико-
ва, Є. Соботович, О. Токарєва, С. Яковлєв, Л. Козирєва, Є. Мазанова [2, c. 65-66]. 

Сьогодні, у межах нейропсихологічного підходу робляться спроби предста-
вити класифікацію різних видів порушення письма. Наприклад, Т. Ахутіна (2001) 
з позиції нейропсихологічного підходу виділила варіанти труднощів письма, які 
часто зустрічаються у дітей, але механізми яких майже не висвітлені в логопеди-
чній (педагогічній) літературі. Зокрема, автор виділила труднощі письма за типом 
регуляторної дисграфії, обумовленої несформованістю довільної регуляції дій 
(функцій планування і контролю). Так, у дітей з цими порушеннями відзначають-
ся проблеми в утриманні довільної уваги, труднощі орієнтування в завданні, ім-
пульсивність рішень і інертність, труднощі в переключенні з одного завдання на 
інше. У письмі характерні помилки спрощення програми за типом патологічної 
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інертності. До них відносяться: інертне повторення (персеверація) букв, складів, 
слів, типів завдань; пропуски букв і складів; передбачення (антиципація) букв і 
злипання (контамінація) слів. Для дітей з регуляторною дисграфією характерні 
труднощі мовного аналізу, що є яскравим проявом зниження орієнтовної діяль-
ності [3, c. 285-287]. Неможливість розподілити увагу між технічною стороною 
письма і орфографічними правилами призводить до того, що діти не дотриму-
ються правил написання великої літери, ненаголошених голосних тощо. 

Як зазначає Є. Логінова (2004), психо-фізіологічна, клініко-психологічна і 
нейропсихологічна характеристика дисграфії з позиції її природи (порушення 
мозкових механізмів, порушення формування та розвитку вищих психічних фун-
кцій) мають велике значення для з’ясування причин виникнення цього дефекту, 
його психопатологічних механізмів. Клінічні та нейропсихологічні дослідження 
дозволяють розширити уявлення і про симптоматику дисграфії, не обмежуючи її 
тільки помилками під час письма, але характеризуючи також особливості психіч-
ної організації дитини, що страждає порушенням писемного мовлення [3, c. 286]. 

Як стверджує С. Конопляста, дисграфія супроводжується і немовленнєвою 
симптоматикою (неврологічними порушеннями, порушеннями пізнавальної дія-
льності, сприймання, пам’яті, уваги, психічними порушеннями тощо). Немовлен-
нєві симптоми визначаються у цих випадках не характером дисграфії і не вклю-
чаються в її симптоматику, а разом з порушенням письма належать до структури 
нервово-психічних і мовленнєвих розладів (алалії, дизартрії, порушеннях мов-
лення, розумовій відсталості тощо) [4, c. 62]. 

Симптомами дисграфії прийнято вважати стійкі помилки в письмових робо-
тах дітей шкільного віку, які не пов’язані з незнанням або невмінням застосову-
вати орфографічні правила. Так, Р. Лалаєва, характеризуючи помилки при дисг-
рафії у відповідності з сучасною логопедичною теорією, виділила такі її особли-
вості: помилки при дисграфії є стійкими і специфічними, що дозволяє виділяти їх 
серед помилок, характерних для більшості дітей молодшого шкільного віку в пе-
ріод початку оволодіння письмом; дисграфічні помилки є численними, повторю-
ваними і зберігаються тривалий час, пов’язані з несформованістю лексико-
граматичної сторони мовлення, недорозвиненням оптико-просторових функцій, 
неповноцінною здатністю дітей диференціювати фонеми на слух, аналізувати 
речення, здійснювати складовий і фонематичний аналіз та синтез [3, c. 286-287]. 

Дослідники по-різному характеризують види дисграфічних помилок. Напри-
клад, Р. Лалаєва виділяє наступні групи помилок при дисграфії: спотворене на-
писання букв; заміна рукописних літер, що графічно схожі, а також позначають 
фонетично подібні звуки; спотворення звуко-буквеної структури слова (переста-
новки, пропуски, додавання, персеверації літер, складів); спотворення структу-
ри речення (роздільне написання слова, злите написання слів, контамінації слів); 
аграматизми під час письма [4, c. 59].  

Незаперечним є факт актуальності даної теми та необхідності подальших ро-
зробок в напрямку профілактичної та корекційної роботи, що підтверджується 
збільшенням кількості дітей з даним порушенням у початковій школі. Необхід-
ним є вдосконалення і здійснення такого напряму логопедичної роботи, як коре-
кція наявної дисграфії у дітей молодшого шкільного віку, а саме здійснення ло-
гопедичного супроводу дітей цієї нозології. 
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КОРЕКЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ НАВЧАННЯ 

ІНТЕГРОВАНИХ УЧНІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

За статистичними даними, у 2016/2017 навчальному році в інклюзивних кла-

сах навчаються 4180 учнів, що на 53,6% (або на 1460 учнів) більше у порівнянні з 

2015/2016 навчальним роком (2720 учнів). Кількість дітей у спеціальних класах 

загальноосвітніх шкіл (інтегроване навчання) у 2016/2017 навчальному році збі-

льшилася на 7,7% (або на 404 учні) і складає 5669 учнів (у 2015/2016 навчально-

му році – 5265 учнів). З них майже 10 тис. учнів навчаються в спеціальних та ін-

клюзивних класах в умовах загальноосвітнього закладу. Найпоширенішими но-

зологічними групами є: тяжкі порушення мовлення, інтелектуальна недостат-

ність, порушення опорно-рухового апарату і затримка психічного розвитку. Діти 

категорії ЗПР складають 46% чисельності від усього контингенту інклюзивних 

учнів по причині реорганізації шкіл-інтернатів і класів інтенсивної педагогічної 

корекції згідно Постанови КМУ від 26 жовтня 2016 року № 753 [1, с. 5-22]. 

Це свідчить про те, що перший етап реформування української освіти через 

інтеграцію осіб з особливостями психофізичного та інтелектуального розвитку в 

загальноосвітні заклади, завершився. Вживання понять «інклюзія» та «інтегра-

ція» в освіті вже потроху стає буденною справою. Прийнято півсотні норматив-

но-правових документів, які встановлюють порядок «включення» особливої ди-

тини до загальноосвітнього простору.  

Аналізуючи науково-теоретичні принципи інклюзії, які закріплені на законо-

творчому рівні, стає зрозуміло, що механізм «інтеграції» особливої дитини до 

масової школи майже не відрізняється від системи навчання учнів з типовим роз-

витком. Хоча певна відмінність і існує – це наявність корекційного компоненту 

(спрямованості). 
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Навчання інклюзивних учнів здійснюється за типовими навчальними плана-

ми, програмами рекомендованими МОН для загальноосвітніх навчальних закла-

дів. Інваріантна складова типових навчальних планів обов’язково включає годи-

ни корекційно-розвиткових занять, спрямованих на вирішення специфічних за-

вдань, зумовлених особливостями психофізичного розвитку учнів. Зміст корек-

ційно-розвиткової роботи визначається з урахуванням особливостей розвитку 

дітей з особливими освітніми потребами, мети, завдань та напрямів такої роботи 

[2; 3]. 

Корекційна спрямованість – комплекс заходів із системного психолого-

педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі 

навчання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної 

діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини [2; 3]. 

Тривалість групового заняття з корекції розвитку становить 35-40 хвилин, ін-

дивідуального – 20-25 хвилин. Групи наповнюваністю два – шість учнів компле-

ктуються відповідним спеціалістом з урахуванням однорідності порушень та ре-

комендацій психолого-медико-педагогічної консультації. Корекційно-розвиткові 

заняття проводяться вчителями-дефектологами (корекційними педагогами) та 

практичними психологами [2; 3]. 

Оскільки «нозологічна група ЗПР» складає вагомий відсоток інтегрованих 

учнів, то доцільно зупинитися на основних завданнях корекційно-розвиткових 

занять передбачених для таких дітей, а саме: 

 Цілеспрямоване формування пізнавальної діяльності: розвиток сенсорно-

перцептивної діяльності і формування еталонних уявлень; розвиток мнемічної 

діяльності різної модальності; формування мислиннєвої діяльності у взає-

мозв’язку з мовленнєвим розвитком; розвиток розумових здібностей шляхом 

опанування дій заміщення і наочного моделювання в різних видах діяльності (на-

вчальна, предметно-практична); розвиток творчих здібностей. 

 Формування навчальної та предметно-практичної діяльності (мотиваційно-

го, орієнтовно-операційного і регуляційного компонентів): цілеспрямоване фор-

мування навчальної діяльності: вміння програмувати, контролювати, регулювати 

й оцінювати результати виконання завдань; всебічний розвиток предметно-

практичної діяльності. 

 Корекційний розвиток емоційно-вольової сфери: формування здатності до 

вольових зусиль, довільної регуляції поведінки; подолання вже сформованих не-

гативних якостей особистості; попередження й усунення афективних, негативних 

відхилень у поведінці. 

 Розвиток мовлення. Розвиток усного мовлення шляхом: корекції порушень 

звуковимови, одночасно з формуванням фонематичних процесів; розвиток лек-

сики й граматичного ладу мовлення; розширення обсягу словника, уявлень про 

довкілля у процесі мовленнєвої й пізнавальної діяльності; формування управлін-

ня й узгодження слів у реченні, зв’язного мовлення; ініціацію контакту, взаємо-

дію та підтримування спілкування зі значущими дорослими та однолітками. Фо-

рмування писемного мовлення у процесі: розвитку фонематичного, складового 

аналізу й синтезу; становлення синтетичних прийомів поскладового читання; фо-
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рмування мотивації оволодіння графічним зображенням букв й розвиток смисло-

вого програмування письмового висловлювання; формування мовних операцій. 

 Розвиток психомоторики. Формування рухових вмінь та навичок; розвиток 

координації рухів, спритності, сили, витривалості; розвиток відчуття ритму; роз-

виток правильної постави, ходи, грації, рухів; розвиток загальної та дрібної мото-

рики; розвиток моторних функцій і дихання. В Постанові КМУ № 588 від 

09.08.2017 зазначена кількість часу на корекційно-розвиткові заняття для кожної 

нозологічної групи – це 3-8 годин на тиждень. Згідно рекомендацій ПМПКа відо-

бражених у Витягу з протоколу засідання призначається відповідна кількість го-

дин для кожної дитини окремо. Також психолого-медико-педагогічна консульта-

ція рекомендує логопедичний та психологічний супровід [2]. 

На практиці, це виглядає так. Наприклад, рекомендовано 5 годин корекційно-

розвиткових занять і логопедичний супровід. По положенню логопед має працю-

вати з дитиною не менше двох разів на тиждень. Отже з п’яти годин лишається 

три. Психолог також дуже важливий спеціаліст, тому він отримує дві години на 

тиждень. Що лишається вчителю-дефектологу – 1 година! на тиждень. Ми вище 

розглянули всі напрямки корекційного-розвивального впливу на інклюзивну ди-

тину і в законотворчих положеннях прописано, що ці заняття проводить як прак-

тичний психолог так і дефектолог.  

Але чомусь на практиці години логопедичного супроводу не йдуть окремим 

пунктом. І виникає питання, як зустрічаючись з дитиною один раз на тижні вчи-

тель-дефектолог може вирішити завдання передбачені індивідуальною програ-

мою розвитку (ІПР) і стати активним учасником «команди супроводу дитини з 

ООП». 

Звернемо увагу на те, що навчальний процес в спеціальному закладі був 

повністю пронизаний корекційно-розвивальною складовою і існував в рамках 

корекційно-виховної системи. Науковці і практики корекційної освіти роками 

вибудовували атмосферу компенсуючого розвитку для кожної дитини з дизон-

тогенезом.  

Освітня інтеграція натомість пропонує не атмосферу, а лише корекційний 

компонент, який не має інтенсивної дії в умовах загальноосвітнього закладу. Як 

наслідок, компенсаторні можливості дитини поступово втрачаються без належної 

підтримки з боку відповідних спеціалістів. Так учні з особливими потребами, що 

знаходяться серед здорових однолітків дуже добре соціалізуються, але прогалини 

в знаннях лишаються і поглиблюються з кожним роком. Тим більше в атестаті, 

який вони отримають по закінченню загальноосвітньої школи відображається 

рівень знань, а не рівень соціалізації дитини. 

У висновку зазначимо, що корекційний компонент психолого-педагогічного 

супроводу дитини з особливостями розвитку відображений в програмах рекоме-

ндованих МОН України, які охоплюють молодшу шкільну ланку (1-4 класи). Хо-

ча в середній школі проблема лишається і можна сказати навіть збільшується в 

розмірах. Інклюзивні учні 5-9 класів лишаються без належного інтенсивного ко-

рекційно-розвивального супроводу, який щодо дизонтогенезу завжди буде актуа-

льним і незамінним до кінця навчання в загальноосвітньому закладі.  

 



167 

Список використаних джерел: 

1. Інформація про стан виконання зобов’язань України за Конвенцією про 

права осіб з інвалідністю в галузі загальної середньої та дошкільної освіти // Веб-

сайт МОН України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B

8/2017/05/18/informacziya-na-minsocz-shhodo-vikonannya-konvencziyi-pro-prava-

osib-z-invalidnistyu-(5).doc – Назва з екрану. 

2. Наказ МОН України «Про затвердження Типових навчальних планів спеці-

альних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції 

фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа) № 80 від 28.01.2014 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: old.mon.gov.ua/ 

img/zstored/files/NMO-80.docx – Назва з екрану. 

3. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» № 872 від 15. 09.2011 (Із 

змінами внесеними згідно Постанови КМУ № 588 від 09.08.2017) [Електрон-

ний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/ 

872-2011-%D0%BF – Назва з екрану. 

 

  



168 

НАПРЯМ 6. ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. 

ІСТОРІЯ ПСИХОЛОГІЇ  
 

 

 

Ларін Д.І., 

аспірант кафедри загальної психології, 

член Ради молодих вчених факультету психології 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 

 

ПРОБЛЕМА ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГІЧНІЙ НАУЦІ 

 
Розвиток психологічної науки значною мірою визначається тим, наскільки 

правильно, всебічно і глибоко розоблені її теоретичні основи. Будь-яке відста-
вання науки в цьому відношенні з необхідністю веде до її відставання в розгор-
танні конкретного наукового дослідження, зниження його наукового рівня та 
практичної цінності [3]. 

Логічна структура психології має відображати історичні досягнення науки, 
сприяти тому, щоб пережити і категорійно відтввоити її історію. Вчинок, який 
став її центральним осередком, був результатом розвитку внутрішньої логіки цієї 
науки [10, с. 211]. 

На думку, О. М. Раєвського, незадовільний стан психологічної науки знач-
ною мірою пояснювався слабкістю теоретичних засад, та відставанням в галузі 
теорії. Це, перш за все виявлялося в тому, що творче застосування основних по-
ложень марксистсько-ленінської теорії до психологічних явищ здійснювалося в 
період психологічної кризи вкрай рідко. Внаслідок цього психологічні до-
слідження мали здебільшого описовий характер, констатуючи факти за рахунок 
дефіциту їх теоретичного пояснення [8, с. 64]. 

Вихід був або в трансформації методу, який перетворювався в опосередкова-
ний або в такій зміні предмету, що зробило би реальним його безпосереднє 
експериментальне вивчення (наприклад, зробити предметом зовнішню актив-
ність), або у відмові від спроб пояснити закони психіки» замінивши їх описом 
явищ, як свого часу пропонував Дільтей [4]. 

Різні позитивні зрушення в дослідженні історико-психологічних проблем 
припадають на XX століття, особливо на його другу половину, якщо в останній 
чверті XIX наполегливо підбивали підсумки століття в цілому, то в XX мова – 
підсумки тисячоліть. Завершується двохтисячолітній період християнства, і люд-
ське суспільство у своїх внутрішніх стосунках і в стосунках з природою дійшло 
такої межі, де треба з повною відповідальністю усвідомити пройдений шлях, 
визначити не тільки проблеми характеру, способу свого буття, а й замислитись 
над можливістю подальшого існування людини взагалі. Розвиток психологічних 
шкіл в історії психологічної науки відображає розвиток наукової психологічної 
думки (що відображено у таблиці 1). 
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Таблиця 1 

Психологічні школи в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Школи Психологи 

Предмет і 

завдання психо-

логії 

Зміст психіки 
Метод дослі-

дження 

Структуралізм 

Е Тітченер 

Едуард Бра-

дрард 

Вивчення струк-

тури свідомості 

Елементи психі-

ки 

Вдосконалена 

інтроспекція 

Вюрцбургська 

Освальд 

Кюльпе, 

Нарціс Ах, 

Карл Бюлер, 

Отто Зельц 

Вивчення динамі-

ки про-тікання 

пізнавальних 

процесів і факто-

рів, які на неї 

впливають 

Елементи психі-

ки, розумові 

образи та їх зна-

чення, установ-

ки 

Методи систе-

матичної екс-

перименталь-

ної інтроспек-

ції (словесного 

обрахунку) 

Функціоналізм 

Європа – 
Франц Бре-

нтано, 

Карл 

Штумпф, 

США – 

В.Джемс, 

Джон Дьюї, 

Д.Енджелл, 

Роберт Вуд-

вортс 

Дослідження пси-

хічних актів, 

спрямованих на 

будь-який пред-

мет або дію і ви-

конуючих певну 

функцію 

Інтенціональні 

акти. Потік ду-

мок і пережи-

вань, в яких ви-

діляються ті, що 

відносяться до 

зовнішнього 

світу і до себе, 

потік активно-

сті, що об’єднує 

суб’єкт і об’єкт 

Спостережен-

ня (як само-

спостереження 

і об’єктивне 

спостереження 

зі сторони), 

аналіз проду-

ктів діяльності 

Французька 

Тюль Рібо, 

Пьєр Жане, 

Еміль Дюр-

кгейм, 

Люсьєн Ле-

ві-Брюль, 

Г.Тард 

Вивчення фактів і 

закономірностей 

психічного життя. 

Головним 

об’єктом є хворі 

люди (або люди з 

обмеженими пси-

хічними станами), 

а також соціальні 

спільноти різного 

рівня (група, на-

товп, плем’я) 

Свідомий і без 

свідомий рівні 

психіки, зміс-

том яких є зна-

ння про світ і 

про себе, а та-

кож вчинки лю-

дини 

Клінічний і 

крос-культур-

ний методи 

Описова пси-

хологія 

Вільгейм 

Ділтей, 

Е. Шпран-

гер 

Опис і аналіз пси-

хічних явищ як 

окремих про-цесів 

життєвого цілого, 

втілених в духов-

них, культурних 

цінностях 

Цілісні і цілесп-

рямовані душе-

вні процеси 

Осягнення, 

яке ґрунтуєть-

ся на аналізу 

безпо-середніх 

пере-живань 

«Я» 
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Історія психології, особливо XX століття, показує безконечні спроби дослід-

ників ухилитися від безпосереднього бачення суттєвих сторін психічного. Під 

виглядом «науковості» пошуку, йдучи кружним шляхом пізнання суті психічно-

го, вчені втрачали свій дійсний предмет. Це була своєрідна сліпота сцієнтизму, 

коли людина намагається зазирнути за край світу, а не бачити того, що діється 

перед самими очима [9]. 

Таке відчуження предмета є неусвідомленим способом запобігти страху відк-

рито і безпосередньо побачити свою натуру, свою суть, та способом віддалення 

суто психологічного погляду на психічне життя, смисл його існування. Це серйо-

зна ознака історико-психологічного пізнання, яке має багато «об’їзних шляхів» 

для зіткнення з самою сутністю психічного.  

В перші роки радянської влади домінуюче положення в психології продов-

жувала ще деякий час займати ідеалістична психологія. Як її основний противник 

виступала рефлексологія В. І. Бєхтерева, яка виникла ще до Жовтневої революції. 

Але боротьба між ними була по суті боротьбою всередині течій «буржуазної» 

психології, що залишилась в нашій країні як спадщина минулого [1, с. 34]. 

Слід зазначити, що в психології в 20-ті роки існувало дуже багато різномані-

тних течій, а також окремих напрямів, із специфічними ідейними установками. 

Розвинулась кримінальна психологія, дуже розповсюдженою стала психотехніка. 

Значно підвищився інтерес до розробки методів експериментальної психології у 

представників різних наукових та практичних дисциплін. Загалом кажучи, пси-

хологія в багатьох сферах глибоко увійшла в життя суспільства [5]. 

Тривалою і гострою була боротьба початку XX ст. проти ідеалізму, який ви-

ступав у формі традиційної емпіричної та інтроспективної психології і особливо, 

фрейдизму, гештальтпсихології, та інших ідеалістичних напрямків, які увійшли 

на терени СРСР. Більш значне розповсюдження мали ті форми ідеалізму, які лег-

ко було маскувати під матеріалізм. Це насамперед стосується психоаналітичного 

вчення Фрейда, з його «псевдореволюційною ідеологією» [2]. 

XX століття репрезентоване ґрунтовними проблемами психології класично-

інтроспективного, природничо-наукового, культурно гуманістичного спрямуван-

ня зі спробами поєднати ці ідейні галузі між собою, щоб створити цілісну карти-

ну психічного світу людини. 
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Вищезазначені дослідники по-різному підходять до етапів розвитку психоло-

гії. Так, А. Ждан [1], А. Петровський, М. Ярошевський [4] виділяють такі етапи в 

процесі становлення та подальшого розвитку психологічної думки та науки: 

1. розвиток психології у рамках філософії: виникнення перших наукових уяв-

лень про психіку і їх розвиток (VI ст. до н. е. – V ст.); розвиток вчення про душу в 

рамках філософських учень і на базі медичних знань (V – VІІІ ст.); подальший 

розвиток вчення про душу в конспекті розвитку анатомо-фізіологічних знань і 

великих відкриттів (ХІV – ХVІ ст.); виділення свідомості в якості предмету дос-

лідження і формування теоретичних основ психології (ХVІІ – середина ХІХ ст.); 

2. розвиток психології як самостійної науки: формування природничонау-

кових передумов психології як самостійної науки (поч. ХІХ – 60-ті ХІХ ст.); 

поява та розвиток психології як самостійної науки (60-ті рр. ХІХ – кін.  

ХІХ ст.); відкрита криза науки (10-ті – середина 30-х рр. ХХ ст.); становлення 

радянської психології (20–30-то рр. ХХ ст.); розвиток радянської психології в 

галузі теорії (кін. 30–50-х рр. ХХ ст.); пошуки нових теоретичних підходів у 

радянській психології (60-ті рр. ХХ ст.). 

Т. Марцинковська [3, с. 8-10] основними етапами у розвитку психології 

вважає: донауковий (VІІ – VІ ст. до н. е.); філософський (VІІ – VІ ст. до н. е. – 

кінець ХVІІІ – початок ХІХ с.); асоціативна психологія (кінець ХVІІІ – поча-

ток ХІХ ст. – середина ХІХ ст.); експериментальна психологія (середина ХІХ – 

початок ХХ ст.); методологічна криза та поділ психології на окремі школи  

(10–30-ті роки ХХ ст.); подальший розвиток психологічних шкіл (40–60-ті ро-

ки ХХ ст.). 

Л. Кандибович [2], досліджуючи регіональну історію розвитку психології на 

прикладі Білорусії, виділяє наступні періоди: розвиток психології в межах фізіо-

логії та філософії (початок і кінець ХІХ ст.); формування психологічної науки  

(20–30-ті роки ХХ ст.); діяльність відділення психології філологічному факульте-

ті Білоруського державного університету (1947 р. – кінець 50-х рр. ХХ ст.); роз-

виток психологічної школи в Білоруському державному університеті та Білору-

ському державному педагогічному університеті (60–70-ті рр. ХХ ст.); розвиток 

психології в обласних ВУЗах Білорусії (з 70-х років ХХ ст. – сьогодення). 

В. Роменець [5], виходячи з трьох основних компонентів учинку як логічного 

осередку всю історію психології поділяє на етапи: міфологічний етап – ситуатив-

не визначення вчинку, приєднання людини до світу як опори буття (епоха перві-

сного суспільства, Стародавній світ, середні віки); філософська психологія – мо-

тиваційне визначення вчинку, індивідуальна самодостатність людини перед сві-

том (епоха Відродження, Бароко, Просвітництво); наукова психологія – дійове 

визначення вчинку, освоєння людиною світу (ХІХ – початок ХХ ст.), рефлексія – 

післядійове визначення вчинку. Опанування людиною самої себе (ХХ ст.). 

Ґрунтуючись на вищезазначених підходах до проблеми періодизації психоло-

гії, ми розробили власну модель хронології розвитку психологічної думки на 

Полтавщині впродовж ХVІІІ – ХХ століття. У її основу покладені об’єктивні іс-

торичні умови наукового та суспільного життя в Україні й регіоні впродовж за-

значених століть і загальні тенденції розвитку національної науки, особливості 

функціонування світової та вітчизняної психологічної науки. На підставі вище-
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сказаного, ми пропонуємо таку модель періодизації історії становлення переду-

мов полтавської психологічної школи:  

І період. Філософсько-літературний: 

Перший етап. Літературно-філософські витоки психологічної думки на Пол-

тавщині( ХVІІІ ст. – 1834 р.), характеризується розвитком психологічних ідей у 

межах теології, філософії та літератури й представлений поглядами С. Кулябки, 

П. Величковського, Г. Сковороди, Я. Козельського. 

Другий етап. Розрізнені психологічні ідеї в межах літератури та мовознавства 

(1834–1897 рр.). Аналіз творчого доробку мислителів ХІХ століття (вихідців з 

Полтавщини) дозволив віднести до даного етапу І. Котляревського, М. Максимо-

вича, М. Гоголя, П. Юркевича, О. Потебню та Панаса Мирного.  

ІІ період. Науково-психологічний: 

Третій етап. Становлення експериментального підходу до вивчення особис-

тості (1897–1917 рр.). Цей етап бере початок з часу видання О. Лазурським, який 

народився на Полтавщині, праці «Сучасний стан індивідуальної психології» 

(1897 р.). Окрім того він представлений творчим доробком О. Волніна, 

О. Щербини, Г. Ващенка.  

Четвертий етап. Розвиток психології в радянський час (1917–1991 рр.), коли 

психологія отримала організаційне оформлення у вигляді психолого-

педагогічного факультету (1977 р.) та кафедри психології (1980 р.) Полтавського 

державного педагогічного інституту імені В. Г. Короленка. 

П’ятий етап (1991–2000 рр.) – це розвиток психології в умовах самостійнос-

ті України. Пріоритетними напрямками досліджень Полтавської психологічної 

школи стали питання вияву та подальшого розвитку обдарованості школярів, 

профілізація їх навчання та профорієнтація.  

Спираючись на досвід створення періодизацій у психології та на трьохас-

пектний підхід до аналізу наукової діяльності, що передбачає поєднання соці-

ального, предметно-логічного та особистісно-психологічного аспектів  

(за М. Ярошевським), нами розроблена модель періодизації розвитку психоло-

гічної думки на Полтавщині впродовж ХVІІІ – ХХ століття, в основу якої були 

покладені об’єктивні історичні умови наукового та суспільного життя в Украї-

ні й регіоні впродовж зазначених століть і загальні тенденції розвитку світової 

та вітчизняної психологічної науки. Встановлено, що розвиток психологічної 

думки на Полтавщині впродовж ХVІІІ – ХХ століть пройшов свою еволюцію 

через ряд етапів, які багато в чому співвідносяться із загальносвітовим проце-

сом розвитку психології і тенденціями національної науки. У процесі дослі-

дження було встановлено наступні етапи: І період – філософсько-літе- 

ратурний: 1) ХVІІІ ст. – 1834 р.; 2) 1834–1897 рр.; ІІ період – науково-

психологічний: 3) 1897–1917 рр.; 4) 1917–1991 рр.; 5) 1991–2000 рр. 
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НАПРЯМ 7. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ 
 

 

 

Головньова О.В., 

викладач основ психології 

Криворізького медичного коледжу 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 

 
Формування особистості відбувається у продовж всього її життя, а саме у 

вищій школі закладаються основні якості фахівця, у подальшій професійній 
діяльності відбувається «подальша шліфовка як особистості». До числа найва-
жливіших якостей сучасного спеціаліста можна віднести ініціативу та відпові-
дальність, спрямованість до новаторських рішень, потреба у постійному онов-
ленні своїх знань. В процесі навчання студент зштовхується з низкою проблем 
психолого-педагогічний аспект яких пов’язаний з пристосуванням до нової 
дидактичної ситуації, принципово відрізненої від шкільної формами та мето-
дами організації навчального процесу. Ця новизна та пов’язані з нею труднощі 
створюють свого роду дидактичний бар’єр, який повинен бути подоланий. 
З цього слідує, що у розвитку особистості майбутнього фахівця важливе зна-
чення має формування позитивних мотивів та дійсних цілей, оскільки мотиви 
та цілі є важливими детермінантами діяльності. Структура мотивів студента, 
сформована під час навчання, стає стержнем особистості майбутнього спеціа-
ліста. Отже, формування професійної мотивації – невід’ємна складова частина 
виховання особистості студента. 

Мотивація займає провідне місце у структурі особистості та є одним з основ-
них понять, що використовується для пояснення рушійних сил поведінки і діяль-
ності. Зміст мотиваційної системи у цілому визначає зміст видів діяльності, хара-
ктерних для людини. Тому проблема мотивації відноситься до числа важливих 
проблем у методологічному, теоретичному і практичному відношенні, характе-
ризується складністю і неоднозначністю. 

Проблемі мотивації присвячена значна кількість праць як вітчизняних 
(В. Асєєва, І. Васильєва, Є. Ільїна, В. Ковальова, О. Леонтьєва) так і зарубіжних 
(X. Хекхаузена, Дж. Аткінсона, А. Маслоу) науковців. 

Сьогодні безперервна професійна освіта, успішне працевлаштування і 
кар’єрне зростання фахівця вимагають реалізації продуктивного рівня його про-
фесійної діяльності. Це неможливо без розвитку високого рівня професійної мо-
тивації студента. Важливим чинником формування особистості є розвиток само-
стійності і відповідальності спеціаліста у розв’язанні пізнавальних, професійних, 
суспільно-політичних, трудових і моральних проблем. Зрозуміло, що педагогам 
необхідно свідомо і цілеспрямовано керуватися знаннями індивідуальних особ-
ливостей кожного студента і студентської групи в цілому. Значну роль у розкрит-
ті професійних здібностей студента і перетворення їх на комплекс практичних 
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навичок майбутнього спеціаліста відіграють його мотиви і воля. Тому освітня 
діяльність навчального закладу повинна спрямовуватись на формування і збага-
чення мотивів професійної діяльності студентів-медиків. 

Мотив походить від старофранцузького motivus – «спонукання до дії». Мо-
тивація – загальне широке поняття, під яким розуміють активність людини: 
потреби, інстинкти, емоції, установки тощо. Вона визначає певні співвідно-
шення динамічної та змістовної сторін діяльності і поведінки. Продуктивність 
діяльності визначається: по-перше, спрямованістю мотивів, їхнім змістом; по-
друге, ступенем активності, напруженості мотивів відповідного змісту; що в 
цілому складає своєрідність мотивації особистості студента. Уперше термін 
«мотивація» застосував А. Шопенгауер у статті «Чотири принципи достатньої 
причини». Під мотивацією він пояснював процес, який стимулює і підтримує 
поведінкову активність на певному рівні [2]. Як зазначав С. Рубінштейн, «мо-
тивація людської поведінки – це опосередкована процесом відображення 
суб’єктивна детермінація поведінки людини світом» [2]. 

На сьогоднішній день мотиваційна царина студента, на думку фахівців, най-
менш піддатлива до управління нею. Тут є суб’єктивні та об’єктивні причини. 
Складність вивчення мотивації і тим більше її формування, пояснюється перш за 
все тим, що на студента діє водночас комплекс зовнішніх і внутрішніх мотивів, 
які не лише доповнюють один одного, але й вступають у суперечності. Вона мо-
же проявлятись як стійке утворення особистості і як компонент діяльності, її роз-
виток і формування відбувається через відповідну організацію і зміст діяльності 
молодої людини. 

Існує багато видів мотивації. Ми виділяємо для аналізу актуальну для майбу-
тніх спеціалістів медицини професійну мотивацію. Це поняття розглядається як 
сукупність чинників і процесів, які, відбиваючись у свідомості, спонукають і на-
правляють особистість до вивчення та ефективної реалізації майбутньої профе-
сійної діяльності. Іншими словами, ця дефініція виступає як внутрішній рушій-
ний чинник розвитку професіоналізму особи, оскільки лише на основі формуван-
ня її високого рівня можлива продуктивна професійна діяльність. При цьому під 
мотивами професійної діяльності розуміється усвідомлення предметів актуаль-
них потреб людини (здобування вищої освіти, саморозвитку, самопізнання, про-
фесійного розвитку, підвищення соціального статусу), навчальних завдань, що 
задовольняються за допомогою виконання, і спонукаючи його до вивчення май-
бутньої професійної діяльності. Якщо студент розбирається в тому, що за профе-
сію він обрав і вважає її гідною і значущою для суспільства, це безумовно, впли-
ває на те, як складеться його навчання. 

Як зазначають автори С. Єрохін, Ю. Нікітін та І. Нікітіна, структурними ком-
понентами професійної мотивації є мотивація ініціації (спонукає до діяльності); 
селекції (сприяє вибору мети); реалізації (забезпечує регулювання, контроль реа-
лізації виконання відповідної дії); постреалізації (уможливлює завершення вико-
нання дії і спонукання до іншої). Професійну мотивацію зводять до трьох основ-
них комплексів: інтерес, обов’язок, самооцінка професійної здатності [4]. 

Для отримання знань про мотивацію вибору професії студентами Криворізь-
кого медичного коледжу у межах професійної діяльності ми провели порівняльне 
анкетування студентів першого курсу та студентів випускних груп (кількість ре-
спондентів 120). Результати анкетування свідчать, що процес формування профе-
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сійної самосвідомості студентів в коледжі є результативним. На запитання: «Чо-
му ви обрали навчальний заклад – медичний коледж?», «Який мотив вибору 
професії медика?» першокурсники дали відповіді: 54,3% – готові поповнити ряди 
медсестер, фельдшерів за покликанням; 26,7% – спеціальність не потрібна, а 
тільки диплом; 19% – бачать себе в іншій якості. На ці ж запитання відповіді сту-
дентів випускних груп: 80% – дали відповідь, що вони отримали відповідну про-
фесію і готові до самовідданої праці служіння хворим людям; 12% – професійно 
готові до праці та мають бажання вступити до інституту; 8% – мають сумніви 
щодо правильності обраного професійного шляху, хоча збираються працювати за 
професією. 

 

 
 

Діаграма 1. Результати анкетування студентів першокурсників 

та випускних груп щодо мотивації вибору професії (%) 

 
Позитивному зрушенню мотивів вибору професії медика, готовності гідно 

служити обраній справі сприяє низка заходів, серед яких на перший план вихо-
дить профорієнтаційна робота з абітурієнтами, яка носить системний характер та 
продовжується у період адаптації студентів нового набору і не закінчується на-
віть після випуску, тому що ми простежуємо роботу студентів у лікувально-
профілактичних закладах. 

Отже, вивчення психолого-педагогічних особливостей формування профе-
сійної мотивації у студентів-медиків, що визначала прагнення студентів до дося-
гнення високих результатів, самореалізації у навчальній і майбутній медичній 
діяльності, дозволить оптимізувати процес професійного становлення майбутніх 
спеціалістів медицини. Підвищення мотивації пізнавальної діяльності у навчаль-
ному процесі також необхідне зокрема тому, що саме нею пояснюється інтенсив-
ність у здійсненні обраної професії, активність у досягненні результату і мети 
діяльності, яка покликана допомагати людям. 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ПСИХІЧНОЇ РИГІДНОСТІ 

 
Учасники антитерирористичної операції під час виконання службових 

обов’язків в особливих та екстремальних умовах знаходяться під впливом психо-
травмуючих факторів бою, отримують бойовий стрес та переживають наслідки 
його негативного впливу у вигляді нервово-психічних розладів. Водночас збіль-
шується кількість досліджень що стосуються вивчень детермінуючих факторів та 
передумов виникнення психологічних наслідків бойового стресу. Важливе місце 
в цих дослідженнях займає проблема особистісних факторів, що здійснюють іс-
тотний вплив на процес психічної травматизації особистості. Проблема психоло-
гічної готовності військовослужбовця до змін умов пов’язаних з участю в бойо-
вих діях, становиться дедалі актуальнішою в розрізі проблем психологічного за-
безпечення. Разом з тим недостатня вивченість ролі психічної ригідності в вини-
кненні та розвитку нервово – психічних розладів обмежує ефективність вивчення 
діагностики, прогнозування та динаміки.  

На фоні загальнолюдських фізичних і психічних особливостей у кожної лю-
дини помітно вирізняються притаманні лише їй індивідуальні особливості, які 
впливають на її життя, поведінку, діяльність. Індивідуальні особливості досить 
чітко виявляються в пізнавальній, емоційно-вольовій діяльності, рисах характеру, 
темпераменті, що дає можливість характеризувати людину як наділену здібнос-
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тями або ні, емоційно вразливою або навпаки, сміливою або боязливою, вольо-
вою або слабкою. 

Індивідуальні особливості особистості найяскравіше виявляються в темпера-
менті, характері та здібностях, пізнавальній, емоційно-вольовій діяльності, пот-
ребах та інтересах. 

Стиль діяльності кожної людини значною мірою залежить від типу вищої не-
рвової діяльності що є складовою структури її темпераменту, отже у професій-
ному відборі, психологічній підготовці, психологічному супроводі та соціально-
психологічній реабілітації потрібно зважати на особливості темпераменту, серед 
яких важливу роль постає психічна ригідність. 

Діяльність і поведінку людини зумовлюють не лише соціальні умови життя а 
й індивідуальні особливості її психофізичної будови. Це виразно виявляє темпе-
рамент особистості [1, c. 275, 276]. Темперамент є однією з найглибше дослідже-
них індивідних характеристик. Узагальнене і достатньо повне з точки зору дифе-
ренціальної психології визначення темпераменту пропонує сучасний український 
психолог Лора Лєпіхова: «темперамент (лат. tempero – змішую) – вроджена, стій-
ка характеристика індивідуальності, одна з найважливіших структурних одиниць 
психодінамічної організації психічної діяльності (темпу, ритму, інтенсивності 
окремих психічних процесів і станів), що показує спосіб реагування на події». 
Різні комбінації цих генотипичних властивостей створюють індивідуальні від-
мінності фенотипічних параметрів особистості: екстраверсії – інтроверсії, актив-
ності, пластичності – ригідності, тривожності [2, c. 106]. 

Академік АПН України доктор психологічних наук, професор С. Максимен-
ко зазначає, що темперамент як динамічна характеристика психічної діяльності 
особистості має свої властивості, які позитивно або негативно впливають на його 
поведінку. Розрізняють такі головні властивості темпераменту як сенситивність, 
реактивність, пластичність, ригідність, резистентність, екстравертованість та ін-
тровертованість. 

Ригідність – особливість, протилежна пластичності, це складність або незда-
тність перебудуватися при виконанні завдань, якщо цього вимагають обставини. 
У пізнавальній діяльності ригідність виявляється в повільній зміні уявлень при 
зміні умов життя, діяльності; в емоційному житті – в загальмованості, млявості, 
нерухливості почуттів; у поведінці – в негнучкості, інертності мотивів поведінки 
та морально-етичних вчинків за всієї очевидності їх недоцільності [1, с. 279-280]. 

Вперше визначення ригідності було застосовано в фізиці, в якості властивості 
тіл чинити опір. Вимірюється ця властивість силою дотичного тиску до величини 
проведеної зміни форми тіла. Ригідність має латинське походження rigidus, що 
означає бути твердим, жорстким, заціпенілим [7, с. 36-37]. За В. Залевським про-
тилежна ригідності властивість визначається терміном «флексибільність» в своїх 
дослідженнях він розглядав ригідність та флексибільність як полюси контініума, 
як біполярний концепт, що знаходить своїх прихильників в особі ряда дослідни-
ків.  

Починаючи з 30-х років XX століття психічна ригідність стає предметом сер-
йозного наукового дослідження, в психологічній літературі з’являються численні 
праці, що висвітлюють даний психічний феномен.  
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Психічна ригідність починає відігравати помітну роль в психоаналітичної си-
стемі Фрейда (1933) і його послідовників. Спочатку Фрейд використовував по-
няття «принцип задоволення», згідно якого поведінка людини визначається по-
шуками найсильнішого задоволення, особливо сексуального, а також прагненням 
уникнути болю та неприємних відчуттів. Під час психоаналітичного лікування 
пацієнтів Фрейд виявив новий принцип – «нав’язливе повторення» (Wiederho-
lungszwang) як автоматичний імпульс відтворення минулого досвіду, що спосте-
рігається як в житті невротиків так і в житті нормальних осіб [3, с. 23-28]. 

Петровський А. В. та Ярошевський М. Г. в психологічному словнику надали 
визначення психічної ригідності, близьке до розуміння цієї властивості Залевсь-
ким В. Г. Ригідність – ускладненість (до повної нездатності в зміні наміченої 
суб’єктом програми діяльності в умовах, які об’єктивно вимагають її перебудо-
ви). Виділяють когнитивну, афективну та мотиваційну ригідність. Когнитивна 
ригідність виявляється в труднощах перебудови сприйняття і уявлень в ситуації, 
що змінилася. Афективна ригідність виражається в костності афективних (емо-
ційних) відгуків на мінливі об’єкти емоцій. Мотиваційна ригідність проявляється 
в важкорухомій перебудові системи мотивів в обставинах, вимагаючих від 
суб’єкта гнучкості та зміни характера поведінки. Рівень ригідості, що проявля-
ється суб’єктом, зумовлюється взаємодією його особистісних особливостей з ха-
ратером середовища, включаючи ступінь складності завдання, її привабливості 
для нього, наявність небезпеки, монотонність стимуляції і т. н [4, с. 344]. 

В сімейній психології ригідні правила визначаються як жорстко задані, важко 
зміняємі та як ті що порушують сімейне функціювання [5, с. 17]. 

З точки зору конфліктології психічна ригідність розглядається як фактор, що 
не сприятимете подоланню конфліктів, це пов’язано з тим, що підвищений рівень 
ригідності людини зазвичай або створює умови для створення конфліктів або 
може бути їх безпосередньою причиною. Якщо людина розуміє або відчуває не-
обхідність зміни власної реакції але з причини ригідності не може цього зробити, 
це створює умови для внутрішньоособистісного конфлікту. Оцінка та самооцінка 
ступені ригідності людини та її мінімізація сприяють профілактиці конфліктів 
або їх більш конструктивному розвитку [6, с. 327]. 

Психічна ригідність – властивість людини, що уявляє собою інтегральний, 
найбільш загальний показник ступеню відкритості психологічної системи. Розг-
ляд психічної ригідності з загальнобіологічних позицій (принципу «економії ене-
ргії в межах рефлексології людини» В. М. Бехтерева, вчення про домінанту  
А. А. Ухтомського, вчення про установки Д. Н. Узнадзе) вказує на низьку еконо-
мічність ригідної поведінки та його малу адаптивність.  

На наш погляд в подальшому науковому вивченні ригідним доцільно вважа-
ти такий акт поведінки, при якому військовослужбовець сліпо притримується 
неадекватного стереотипу, хоч а в той же час в принципі міг найти адекватний 
шлях вирішення.  

Ригідність в сенсі готовності до зміни образу життя розглядається як така ри-
са темпераменту (особистості) що виділяється в якості особливого показника та 
предмета психологічної діагностики та подальшої корекції при наданні психоло-
гічної допомоги військовослужбовцям, що знаходяться в ситуаціях зміни образу 
життя в особливих умовах діяльності.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ 

УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
Сучасна школа повинна навчити підростаюче покоління успішно долати 

складні ситуації на особистому життєвому шляху, оптимально використовуючи 
при цьому свої психологічні якості, особливо – стресостійкість. 

Низка чинних державних нормативно-правових документів підтверджує ак-
туальність розвитку стресостійкості учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 
Насамперед, це Закон України Про освіту (2017 р.), Закон України Про загальну 
середню освіту (2017 р.), Концепція реалізації державної політики у сфері рефо-
рмування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до  
2029 року (2016 р.), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 
2021 року (2013 р.), Державний стандарт базової і повної загальної середньої 
освіти (2011 р.), Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століт-
тя») (1993 р.) тощо. 

Коротко зупинимось на кожному з цих документів. В Концепції реалізації 
державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова укра-
їнська школа» на період до 2029 року зазначається: «Дітей навчатимуть справля-
тися зі стресом та напругою. Педагогічні задачі вирішуватимуться в атмосфері 
психологічного комфорту та підтримки. Нова українська школа буде розкривати 
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потенціал кожної дитини» [1, c. 18]. При цьому базова середня освіта «сприятиме 
формуванню учнів як відповідальних членів суспільства, здатних самостійно до-
лати проблеми повсякденного життя. Після завершення базової середньої освіти 
учень буде усвідомлювати, які ціннісні орієнтири лежать в основі його вчинків, 
спиратися на сильні риси свого характеру, відчувати відповідальність за резуль-
тати своєї діяльності» [1, c. 22]. 

Відповідно до Закону України Про освіту, досягнення мети повної загальної 
середньої освіти забезпечується шляхом формування ключових компетентнос-
тей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності. До клю-
чових компетентностей належать: вільне володіння державною мовою; здатність 
спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами; 
математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки 
і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-кому- 
нікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні 
компетентності; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамо-
тність та інші компетентності, передбачені стандартом освіти. При цьому, спіль-
ними для всіх компетентностей визначаються такі вміння: вміння конструктивно 
керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати пробле-
ми [6]. 

В Законі України Про загальну середню освіту одним з завдань освіти є ви-
ховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як 
найвищої соціальної цінності, збереження і зміцнення фізичного та психічного 
здоров’я учнів (вихованців) [5]. 

В Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти у вимо-
гах до рівня загальноосвітньої підготовки учнів «Освітня галузь «Здоров’я і фізи-
чна культура»« розділ «Психічна та духовна складові здоров’я» зазначається, що 
учні основної школи повинні вміти оцінювати емоції, почуття, моральні якості 
власні та інших людей як умови, що сприяють збереженню життя і зміцненню 
здоров’я у різних життєвих ситуаціях. Учні старшої школи повинні знати фізичні 
та психологічні способи керування стресом [2]. 

Сприяння розвитку психічного здоров’я учнів задеклароване в Державній на-
ціональній програмі «Освіта» («Україна XXI століття») [3] та Національній стра-
тегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. В цих документах зазнача-
ється, що пріоритетним напрямом виховання та розвитку особистості є форму-
вання здорового способу життя, збереження і зміцнення здоров’я дітей та моло-
ді [4]. 

У цих документах на законодавчому рівні закріплено збереження і зміцнення 
психічного здоров’я учнів, наголошено на актуальності розвитку вміння оціню-
вати свої емоції та конструктивно керувати ними, зазначено необхідність і доці-
льність навчити учнів справлятися зі стресом та напругою, долати проблеми по-
всякденного життя, спираючись на сильні риси свого характеру. Таким чином, 
розвиток стресостійкості учнів загальноосвітніх навчальних закладів є актуаль-
ною проблемою сучасної освіти і вимагає від педагогів створення атмосфери 
психологічного комфорту та підтримки в навчальному процесі, зорієнтованості 
на розкриття потенціалу кожної дитини та формування здатності самостійно до-
лати проблеми повсякденного життя. 
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ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА САМОРЕГУЛЯЦІЯ 
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З РІЗНИМИ РІВНЯМИ ДИСПОЗИЦІЙНОГО ОПТИМІЗМУ 

 

Юнацький вік є сензитивним для становлення життєвих очікувань особисто-

сті. Позитивні і негативні життєві очікування (оптимізм і песимізм) впливають на 

соціально-психологічну адаптацію молоді, активність особистості в подоланні 

труднощів, стресових станів, критичних життєвих ситуацій. 

У студентському середовищі існує низка негативних чинників, пов’язаних з 

навчальною діяльністю (інтенсивні стресогенні екзаменаційні ситуації, необхід-

ність підтримувати упродовж тривалого часу високий рівень напруженої інтелек-
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туальної активності, складнощі процесу особистісного самовизначення в майбу-

тньому професійному середовищі та ін.). В успішному протистоянні особистості 

студента стресовим ситуаціям в навчально-професійній діяльності ключову роль 

грає така психологічна змінна як оптимізм. Переважання песимістичних настанов 

і поглядів на життя може призводити до зниження ефективності навчально-

професійної діяльності, порушення стосунків з іншими людьми. 

У численних емпіричних дослідженнях (І. А. Джидарьян; М. С. Замишляє-

ва; Є. П. Ільїн; М. Селігман та ін.) переконливо доведено, що оптимізм – це 

важлива і невід’ємна частина людської природи, яка проявляється не лише на 

рівні особистості в цілому, але і в окремих психічних функціях і поведінці  

(у пам’яті, в мисленні, уяві, мові, самооцінці, самопочутті та ін.). Характери-

зуючи свої домінуючі психічні стани, оптимісти частіше згадують про позити-

вні емоції. У тестах на епізодичну та автобіографічну пам’ять досліджувані з 

високими показниками оптимізму демонструють значне переважання числа 

приємних спогадів над неприємними і нейтральними, ніж песимісти. У пись-

мовій та усній мові у оптимістів помітно частіше, ніж у песимістів зустріча-

ються слова з позитивною конотацією. 

Студенти-оптимісти краще пристосовуються до навчання у виші на першому 

курсі. У оптимістично налагоджених студентів спостерігається менша кількість 

симптомів стресу під час екзаменаційної сесії. Їм властива більш висока академі-

чна успішність і продуктивність в навчальній роботі. Оптимісти краще проявля-

ють себе як у середній, так і у вищій школі у таких видах діяльності, в яких важ-

ливі конструктивні реакції на можливі невдачі, а також потрібна наполегливість в 

подоланні перешкод. Взаємозв’язок між високою успішністю і оптимізмом неод-

нозначний і складний. Є дані, що свідчать про більш високу успішність песиміс-

тичних студентів. Іноді дослідникам взагалі не вдається виявити статистично 

значимі зв’язки успішності навчання і оптимізму. Крім того, оптимізм може про-

являтися не лише як причина, але і як наслідок успішного навчання. У зв’язку з 

цим, можна припустити, що оптимізм і успішність діяльності взаємопов’язані не 

безпосередньо, а опосередковано. Такою ланкою, що опосередковує, може бути 

психічна (зокрема, емоційно-вольова) саморегуляція особистості. 

Метою нашого емпіричного дослідження було виявити відмінності в показ-

никах емоційно-вольової регуляції навчально-професійної діяльності у студен-

тів з високим і низьким рівнями диспозиційного оптимізму. У дослідженні бра-

ли участь 280 досліджуваних – студентів 1-5 курсів Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Харківського Національного 

технічного університету «Харківський політехнічний інститут» і Південноукра-

їнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського 

(м. Одеса) – всього 206 жінок і 74 чоловіків у віці від 17 до 52 років. Для розпо-

ділу досліджуваних на групи з високим і низьким рівнями оптимізму викорис-

товувався Тест диспозиційного оптимізму (LOT), якій ґрунтується на моделі 

поведінкової саморегуляції М. Шейєра і Ч. Карвера і адаптований Т. О. Гордєє-

вою [1]. 

Відповідно до нашого припущення, найважливішими компонентами емоцій-

но-вольової саморегуляції навчально-професійної діяльності у студентів є: 
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1) патерни психічних станів, які актуалізуються під час навчання; 2) емоційний 

інтелект, в якому виражаються можливості суб’єкта ефективно керувати своїми і 

чужими емоціями та почуттями, а також; 3) наполегливість і самовладання, що 

проявляються при зіткненні з проблемами навчальної діяльності. Для діагности-

ки компонентів емоційно-вольової саморегуляції у студентів використовувалися 

методика В. Ф. Сопова СОПАС-8 (Шкала суб’єктивних оцінок психічних актуа-

льних станів) [4], опитувальник емоційного інтелекту (ЕмІн) Д. В. Люсіна [3] і 

опитувальник О. В. Зверькова і Е. В. Ейдмана «Дослідження вольової саморегу-

ляції» [2], який дає можливість, окрім загального показника вольової саморегу-

ляції, визначити також показники наполегливості і самовладання. За даними таб-

лиці 1 видно, що оптимізм є потужним чинником стримування депресивних пе-

реживань (р < 0,000001) і пригніченого настрою (р < 0,00001) у студентів під час 

навчання. Оптимізм важливий для подолання тривожних очікувань і страху 

(р < 0,0006). В той же час він надає почуття сили та енергії (р < 0,00001), підтри-

мує почуття психічного благополуччя (р < 0,002), стимулює у багатьох студентів 

бажання активно діяти (р < 0,04). 

Студенти-оптимісти значно перевершили студентів-песимістів за найваж-

ливішими параметрами емоційного інтелекту. Вони краще розуміють емоції 

інших людей (відповідно 26,7±4,5 балів та 24,2±5,3 балів; t = 4,32; р < 0,00002) 

і керують ними (21,1±3,6 і 18,9±4,1; t = 4,79; р < 0,000003). Оптимісти переве-

ршують песимістів також за параметрами розуміння власних емоцій (19,5±4,2 і 

17,0±4,9; t = 4,62; р < 0,000006) і керування ними (14,6±3,1 і 12,3±3,8; t = 5,61; 

р < 0,000001). За показником контролю емоційної експресії відмінностей між 

студентами з високим і низьким рівнями оптимізму відмінностей не виявлено. 

Студенти-оптимісти в процесі навчальної діяльності демонструють більш сфо-

рмовану, ніж у песимістів, вольову саморегуляцію (14,3±4,8 і 12,5±5,2; t = 3,06; 

р < 0,003). При цьому перевага оптимістів пов’язана головним чином з наполе-

гливістю в навчальній роботі (9,9±3,5 і 8,2±3,9; t = 3,92; р < 0,0001), але не з 

самовладанням. 

 

Таблиця 1 

Показники прояву психічних станів на заняттях в університеті 

у студентів з високим і низьким рівнями диспозиційного оптимізму 

Психічні стани у студентів на 

заняттях в університеті 

Групи з рівнями диспо-

зиційного оптимізму 
t p 

низьким 

(n = 120) 

високим 

(n = 160) 

Психічне благополуччя 15,2±3,2 16,5±3,5 -3,19 0,002 

Почуття сили та енергії 14,7±4,8 17,1±4,5 -4,43 0,00001 

Бажання діяти 11,1±4,9 12,3±4,7 -2,09 0,04 

Імпульсивна реактивність 7,2±4,9 6,4±4,9 1,37 - 

Неспокій, обурення 8,8±5,1 7,3±4,3 2,54 0,01 

Тривожне очікування, страх 8,5±5,5 6,4±4,7 3,47 0,0006 

Депресія, виснаженість 8,1±4,9 5,2±3,6 5,62 0,000001 

Пригнічений настрій 5,9±5,2 3,6±3,3 4,48 0,00001 
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Таким чином, виражені оптимістичні очікування студентів сприяють ефекти-

внішій емоційно-вольовій саморегуляції навчально-професійної діяльності. 

Висловимо припущення про те, що оптимістичні настанови студентів забез-

печують доступність інтелектуальних і емоційних ресурсів, а також актуалізацію 

здатності до довільної організації навчальних дій. Якщо наше припущення підт-

вердиться, то перспективним завданням в майбутньому може бути розробка і ап-

робація програми розвитку оптимізму студентів. Реалізація такої програми спри-

ятиме розвитку у них умінь подолання психологічних труднощів і критичних си-

туацій, що виникають в процесі навчальної діяльності у виші. 
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КОРОТКИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ 

ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «КОМУНІКАТИВНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ» 

 

З огляду на глобальний процес інтеграції й асиміляції культур, моральні яко-

сті і здатність до взаєморозуміння з іншими людьми набувають все більшого зна-

чення. В цих умовах формування толерантності стає пріоритетним завданням су-

часної педагогічної психології, бо саме толерантність регулює процес комунікації 

і становить внутрішню основу ефективної взаємодії. 

Толерантність − об’єктивний показник стилю взаємин між суб’єктами. Але 

«толерантна» поведінка може бути наслідком того, що суб’єкта «привчили» до 

гідної поведінки, а внутрішньо він не відчуває справжнього толерантного став-

лення до других суб’єктів. Це дуже важливий момент, який необхідно враховува-

ти в практичній діяльності. Те, що суб’єкт може ототожнюватись із комунікан-

том, «влізати в його шкуру», становить основу того, що в психології позначаєть-

ся як емпатія, котра є природженою особистісною рисою. Тож у випадку її відсу-
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тності або нерозвинутості задача має полягати у вихованні толерантності, яка в 

плані діяльнісних проявів виглядає так само, як і спілкування емпатичних 

суб’єктів. 

Толерантність, що виявляється в спілкуванні з оточуючими дослідники ви-

значають як комунікативну толерантність. На даний момент поняття «комуніка-

тивна толерантність» широко використовується у психолого-педагогічній літера-

турі, але аналіз сутності терміну показав відсутність чіткої семантичної демарка-

ції даної психологічної категорії, а також те, що більшість дослідників для його 

опису використовують близькі за значенням терміни як синонімічні [3, с. 75-80].  

Для розуміння сутності цього поняття важливим буде проаналізувати погля-

ди науковців саме на його визначення. 

На думку В. Гришука, «комунікативна толерантність − це психосоціальна ха-

рактеристика особистості з домінантною спрямованістю свідомості на терпиму, 

безконфліктну комунікативну поведінку, на особливий, доброзичливий тип взає-

модії індивіда з іншими людьми» [2, с. 18-24]. 

Л. Яцевич зазначає, що «комунікативна толерантність являє собою професій-

но важливу якість особистості, яка забезпечує цілісність особистісного і профе-

сійного розвитку майбутнього фахівця» [9, с. 32-36]. 

С. Толстикова вказує на те, що «комунікативна толерантність є інтегральним 

утворенням, що є однією із системоутворюючих характеристик особистості»  

[8, с. 19-23]. 

О. Скрябіна вважає, що «комунікативна толерантність − це стійкий особисті-

сний стан, що визначає особливий тип взаємодії індивіда з іншими людьми і ха-

рактеризується наявністю в свідомості суб’єкта успішного, особистісно-

значущого зразка терпимої комунікативної поведінки і домінантною спрямовані-

стю свідомості на її виконання» [9, 28-29]. 

В. Бойко трактує дане поняття як «характеристику ставлення особистості до 

людей, що демонструє ступінь подолання нею неприємних або неприйнятних, на 

її думку, психічних станів, якостей і вчинків партнерів по взаємодії» [1, с. 3]. 

Зрештою, надамо власне визначення комунікативної толерантності – це ді-

яльнісний прояв соціально-психологічної установки суб’єкта щодо спілкування, 

котра полягає в свідомому ставленні до інших як рівноправних учасників кому-

нікативного процесу. 

Серед сучасних українських науковців свої роботи присвятили дослідженню 

комунікативної толерантності А. Зінченко, О. Ковтун, А. Скок [4; 5; 6]. Роботи, 

присвячені вивченню комунікативної толерантності та її складови компонентів, 

набувають все більшої актуальності в умовах впровадження інклюзивної освіти в 

Україні. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ 9-11 КЛАСІВ 

ДО УМОВ НАВЧАННЯ В ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТІ 

ДЛЯ ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 

 

Різнобічна дія несприятливих економічних, політичних, соціальних та психо-

логічних чинників зумовлює нервово-психічну напругу, яка здатна викликати 

різноманітні негативні прояви в поведінці учнів старших класів і призводити до 

складнощів в адаптації молодої людини до навчально-виховного процесу. 

На сьогодні спостерігається тенденція до значного зростання кількості нер-

вових розладів та розладів психіки і поведінки в підлітковому та ранньому юна-

цькому віці щодо вимог сучасного навчання, особливо в умовах гімназії-
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інтернату. Довготривале обмеження доступу до специфічної інформації або над-

лишок інформації викликають порушення вищої нервової діяльності, функцій 

сну, що є результатом розвитку стресів і неврозів. Тому адаптація особистості до 

змін навчального середовища набуває все більшого значення в діяльності педаго-

гів та вихователів закладу закритого типу. 

Процес адаптації особистості у класному колективі та соціально-

психологічна структура труднощів періоду адаптації також займають важливе 

місце. Лише за останні роки проблема адаптації учнівської молоді до нового ко-

лективу стала предметом спеціальних досліджень. 

Розгляд і вивчення проблеми психологічної адаптації старшокласників до 

умов навчання передбачає насамперед конкретизацію саме поняття адаптації. Ро-

зуміння і тлумачення явища адаптації до ситуації навчання може бути різним. Як 

правило, проблема адаптації порушується стосовно нових, незнайомих для лю-

дини ситуацій, які мають для неї істотне та життєво важливе значення. Це озна-

чає, що неадаптованість може з високою ймовірністю призводити до психічного 

неблагополуччя особистості, стану дистресу, серйозної загрози для її життєвих 

інтересів. Неадаптованість проявляється в неадекватному розумінні ситуації, у 

способі дій, що підвищує несприятливість та загрозливість ситуації. 

Найбільш загальне розуміння психологічної адаптації до нових незвичних 

умов передбачає формування психологічних механізмів, завдяки яким особа за-

безпечує свою безпеку і адекватну орієнтацію в новій ситуації. При успішній 

адаптації особистість отримує можливість максимально успішної самореалізації 

без надмірних зусиль.  

А. А. Налчаджян визначає наступні показники дезадаптованої особистості як 

переживання нею тривалих внутрішніх та зовнішніх конфліктів. Людина не може 

вирішити внутрішній конфлікт, що спричинила проблемна ситуація [1]. 

С. А. Шапкин вважає, що процес адаптації це активне формування стратегій 

подолання через механізми різних рівнів регуляції [4]. 

Соціально-психологічна адаптація особистості в колективі забезпечується за-

вдяки функціонуванню певної системи механізмів: рефлексії, емпатії, прийому 

соціального зворотного зв’язку тощо. Соціальна адаптація – процес і результат 

активного пристосування індивіда до колективу, до умов соціального середови-

ща, до суспільних умов життя, що змінюються чи вже змінилися. Група сприяє 

встановленню комунікативних відносин між індивідами, створює для них мож-

ливості особистісного росту й ефективної спільної діяльності, є засобом розши-

рення соціальних контактів учнів 9-11 класів та їх успішної соціальної адаптації. 

Навчальна діяльність – лише одна з багатьох сторін життя старшокласника. 

Постійне вирішення цих проблем потребує внутрішньої самоорганізації, уміння 

розподілити час і сили в навчальному режимі, стимулює роботу по виявленню й 

усвідомленню життєвих цінностей, уточненню перспективних планів. Необхід-

ною умовою ефективності навчальної роботи старшокласника є успішне подо-

лання процесу адаптації. 

Успішна адаптація до умoв навчання залежить від вибору певної стратегії на-

вчальної діяльності і напрацювання операційних механізмів для її здійснення. 

Така стратегія забезпечує максимально повну самореалізацію особистості в умо-
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вах закладу освіти (мається на увазі не лише навчальна, але й позанавчальна дія-

льність, різноманітні види самодіяльності, спілкування тощо). Вміння реалізува-

ти себе в багатьох формах діяльності, передбачених у закладі освіти, і визнача-

ють адаптованість до життя. 

Адаптацію до умов навчання проходять, у тій чи іншій формі, всі старшокла-

сники. Проте цей процес не відбувається автоматично. Процес навчання є підпо-

рядкованим багатьом факторам, і не всі вони сприяють успішній адаптації [1]. 

Тому уявлення деяких учнів про процес навчання виявляються хибними, навіть 

наївними. Досить часто такі уявлення призводять до фрустрації і розчарування: 

заняття виявляються не настільки цікавими, підготовка до занять – надто рутин-

ною, а саме життя – не таким радісним і світлим, як здавалося. Саме тоді і почи-

нається адаптаційний процес, метою якого є, окрім іншого, знаходження нових 

особистісних сенсів у навчальному процесі і власне у статусі старшокласника. 

Залежно від походження особистісні смисли учнів можна класифікувати на 

мотиваційні, раціональні та поведінкові. Досить багато особистісних проблем 

старшокласників визначається їх мотивацією до навчання. Однією з таких про-

блем є емоційна залежність від оцінки та від учителя. Причиною подібних про-

блем є інфантильність як особистісна риса, яка спричиняє специфічний тип мо-

тивації навчання. Таким старшокласникам притаманне бажання відповідати зов-

нішнім стандартам, які засвоюються в дитинстві та як правило, закладаються ба-

тьками, вчителями та іншими авторитетними особами. Такий взаємозв’язок са-

мооцінки і зовнішньої оцінки призводить до висoкої емоційнoї вразливoсті. 

Водночас, подібна мотивація навчання відображається і на стосунках у групі, 

спричиняючи відповідні проблеми міжособистісних контактів. Зокрема, це про-

блема комфортності відносно групи. Учень відтворює звичний стереотип шкіль-

ної поведінки. 

Інша категорія труднощів адаптації належить до категорії проблем раціона-

льного рівня (складнощі, спричинені необізнаністю школяра щодо системи на-

вчання). Старшокласник має певні, як правило, неусвідомлені або частково усві-

домлені очікування стосовно способів викладу навчального матеріалу, контролю 

знань, системи регламентації поведінки, які пізніше можуть виявитись хибними. 

Існують проблеми, пов’язані з поведінковими проявами. Шкільна спільнота, 

як і будь-яка інша, виробляє певну негласну, але загальноприйняту систему пра-

вил поведінки. Тому певні стреси, переживання, фрустрації можуть обумовлюва-

тися незвичністю цієї системи для старшокласника. Вони пов’язані, як правило, 

або з неправильною інтерпретацією учнем поведінки інших, або з неузгодженіс-

тю власної поведінки з прийнятими в середовищі нормами. 

Формування стратегії поведінки школяра відбувається при конкретному зітк-

ненні з реальними проблемами, вирішення яких неможливо уникнути. На обста-

вини, що спонтанно виникають, доводиться реагувати конкретними діями, інак-

ше ситуація може загостритися. Ці дії спочатку можуть бути хаотичними; особи-

стість методом спроб і помилок шукає кращий варіант вирішення проблеми. На 

основі аналізу, як правило, неусвідомленого, своїх дій та їх результатів, і виникає 

певна стратегія поведінки. 
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Успішна адаптація учнів у школі неможлива без успішної соціалізації в сім’ї. 

Труднощі у сімейних відносинах виникають через те, що в міру дозрівання моло-

дої особи погляди і розуміння суспільних подій змінюються та часто не збігаю-

чись із батьківськими. За звичних для ранньої юності швидких особистісних змін 

вірогідність розходжень у поглядах старшокласників та батьків різко зростає по-

рівняно з попередніми періодами розвитку. Якщо при цьому вони наштовхують-

ся на спротив батьків, то це може призвести до конфліктів, що породжує пробле-

му перегляду батьками своїх ролей.  

На думку Л. Е. Орбан-Лембрик, за таких умов важливо, щоб батьки діяли 

стосовно дітей спільно, оскільки тісний зв’язок дитини з одним із батьків і «ви-

ключення» іншого призводять до того, що «виключений» перестає бути посеред-

ником соціалізації та авторитетною фігурою. Найчастіше проблеми соціалізації 

виникають у неповних сім’ях. Зумовлені вони тим, що старшокласник у процесі 

особистісного самовизначення може розкритикувати батьківський авторитет [3]. 

Слід враховувати і те, що в умовах навчання гімназії-інтернату часовий простір 

спілкування батьків і дітей обмежений, тому виникає віддаленість і непорозумін-

ня у сімейних стосунках. Виникає неминуча суперечність у поглядах на світ, 

яких дотримується сім’я та ровесники. 

Отже, процес соціалізації особистості постає як засвоєння норм і цінностей 

соціального середовища, що відбувається у взаємозалежності та взаємозв’язку з 

активністю школяра. Аналіз наукової літератури зазначеної теми дає нам підста-

ви визначати успішну і неуспішну адаптацію. Неуспішна адаптація дозволяє ста-

ршокласнику адекватно орієнтуватися в ситуації, але не надає можливості всебі-

чної самореалізації у рамках освітнього закладу. Успішна адаптація, навпаки, на-

дає значні можливості реалізувати свій потенціал в умовах навчання у школі та 

отримати потенційні можливості для майбутньої соціальної реалізації. 
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АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ ДІТЕЙ 

В ГРУПІ ДОРОСЛИХ ТА РОВЕСНИКІВ 

 

Утвердження демократичних норм суспільного життя визначає нові пріори-

тети щодо соціального, психологічного та духовного розвитку дитини, її подаль-

шого навчання та життєдіяльності. Особливе значення в особистісному станов-

ленні дитини відіграє спілкування, в ході якого вона вступає в різносторонні вза-

ємини з дорослими та однолітками. 

Формування особистості розпочинається в дитячому віці в міжособистісних 

стосунках під впливом оточення, у першу чергу, сім’ї та різних виховних інсти-

туцій. Важливе значення у цьому процесі належить соціально-психологічним 

чинникам, різноманітним аспектам соціального життя дитини – в оточенні доро-

слих, однолітків, у різних групах, серед яких дуже рано істотну роль починають 

відігравати групи ровесників і, зокрема, довготривалі (постійні) колективи в ди-

тячому садку та школі. Міжособистісні стосунки, які виникають у цих групах, 

ставлення дітей одне до одного, їхні взаємні оцінки та очікування – все це вагомі 

моменти гармонійного особистісного розвитку кожної дитини. Формування гу-

маністично спрямованої, відповідальної, впевненої у собі, з достатньо високою 

самооцінкою, психічно здорової, щасливої особистості великою мірою залежить 

від становища, яке вона займає у певному дитячому колективі.  

Становище особистості у групі фіксується у понятті «соціально-

психологічний статус». Соціально-психологічний статус (СПС) – це поняття, яке 

включає характеристики об’єктивного становища дитини в системі міжособисті-

сних взаємин (ставлення до неї з боку ровесників, обумовлене, перш за все, від-

повідністю її якостей і рольової поведінки груповим нормам та вимогам) і 

суб’єктивне відображення особистістю свого об’єктивного становища в групі 

(його усвідомлення, суб`єктивна оцінка, переживання, очікування певного став-

лення від оточуючих та інтелектуально-емоційний відгук на нього). 

З’ясуванню різноманітних аспектів становлення статусу дитини в колективі 

ровесників присвячено значну кількість робіт і вітчизняних, і зарубіжних психо-

логів. Зокрема, вивчалися питання впливу статусу на емоційний та психічний ро-

звиток дитини, на формування її особистості в цілому (В. Р. Кисловська,  
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Я. Л. Коломинський, А. А. Рояк, П. М. Якобсон); досліджувалися соціально-

психологічні чинники детермінації статусу дитини дошкільного (Л. В. Артемова, 

Г. В. Іванова, В. У. Кузьменко, О. І. Кульчицька, В. С. Мухіна, Т. В. Сенько) та 

шкільного (О. В. Киричук, Я. Л. Коломинський, П. О. Лахестик, Х. Й. Лійметс,  

Р. Ф. Савіних, Л. С. Славіна) віку; особливості процесу усвідомлення та пережи-

вання дитиною свого становища в системі взаємин колективу (М. Й. Боришевсь-

кий, Я. Л. Коломинський, Т. В. Сенько, Г. М. Счастна) та інші. 

Актуальність теми визначається гостротою, якої набуває у зв’язку зі здійс-

ненням реформи шкільної освіти проблема більш ранньої підготовки дітей до 

навчання у школі, підвищення їхньої готовності до взаємодії та спілкування з 

учителем і, особливо, новим колективом ровесників.  

Оскільки старший дошкільний вік безпосередньо передує переходу дитини 

до наступного етапу її життя – навчання у школі, суттєвого значення в роботі з 

дітьми шостого та сьомого років життя починає набувати їхня готовність до 

школи, зокрема, соціальна[1, с. 48]. Остання формується у ході взаємин з батька-

ми, вихователями, у процесі співжиття з іншими дітьми і, на наш погляд, найбі-

льше виявляється у соціально-психологічному статусі, який отримує дитина в 

групі ровесників. У структурі соціальної готовності дитини до школи її соціаль-

но-психологічний статус посідає істотне місце. Він не лише впливає на подаль-

ший розвиток стосунків, але й формує особистість дитини. 

Що стосується питання становлення соціально-психологічного статусу на 

етапі переходу від старшого дошкільного до молодшого шкільного віку, то як 

показує здійснений нами огляд психологічних досліджень, воно є недостатньо 

висвітленим. Практично відсутні роботи, присвячені дослідженню детермінації 

статусу, соціально-психологічної рефлексії, ціннісно-мотиваційних особливостей 

вибіркових взаємин між дітьми на даному етапі їхнього розвитку. 

Особливою складністю для дітей на етапі переходу від старшого дошкільного 

до молодшого шкільноговіку, виявляється саморегуляція поведінки. Навчання 

потребує від дітей посидючості, стриманості емоцій та регуляції природної рухо-

вої активності, зосередженості та підтримання уваги на навчальних задачах, а це 

у початкових класах вміють робити далеко не всі діти [4, с. 27]. Звичайно, процес 

становлення саморегуляції у молодшому шкільному віці ще не у всіх дітей заве-

ршений, проте здатність розуміти свою відповідальність за вчинки вже повинна 

бути сформована. Важливим надбанням дитини молодшого шкільного віку стає 

розуміння себе суб’єктом своїх дій, яке має укріплюватись протягом підліткового 

та юнацького віку [2, с. 64]. 

Саморегуляція передбачає не лише наявність виявленого ставлення (узго-

дження дій з вимогами ситуації, іншими людьми), але й особистісної активності, 

яка є «показником», передумовою суб’єктності, особливо у дитини [3, с. 18].  

Отож, усвідомлення людиною своєї суб’єктності також є необхідною умовою 

продуктивного інтегрування подій свого життя у структуру особистого досвіду в 

будь-якому віці. Крім того, суб’єктність як активність у житті та діяльності і у 

взаємозв’язку з саморегуляцією відбивається на образі життя людини, на сфор-

мованих формах поведінки, на суб’єктивній моделі світу, а також на продуктив-

ності та успішності різних форм життєдіяльності людини. 
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ВРАХУВАННЯ ТЕМПЕРАМЕНТУ ДИТИНИ ПРИ ЗАОХОЧУВАННІ 

ТА ПОКАРАННІ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГАРМОНІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

Заохочення та покарання завжди були ключовими методами виховання. У всі 

часи батьків хвилювали питання стосовно виховання дітей – яким чином заохо-

чувати і карати, щоб це сприяло розвитку гармонійної особистості. Адже саме 

заохочення і покарання виступають в більшості сімей як основні показники ус-

пішності або безуспішності процесу виховання. Але, на жаль, ці методи не зав-

жди правильно застосовуються і дуже часто, вже у дорослому віці, ми спостері-

гаємо наслідки виховання. Неможливо виховати повноцінну особистість без за-

стосування цих методів. Тому, безперечно, ця тема достатньо актуальна. «Пока-

рання – дуже важка річ; воно жадає від вихователя величезного такту й обереж-

ності», – підкреслював А. С. Макаренко. 

На сьогодні існує безліч різноманітних форм заохочення та покарання та ще 

більше поглядів на їх застосування. Проте, не всі з них ефективні. Значною про-

блемою є те, що більшість вважає, що покарання має достатньо грубий та іноді 

жорстокий характер. Частіше всього до цього методу відносять фізичне покаран-

ня, крик та приниження особистості. Стосовно заохочення теж існує достатньо 

хибних думок.  

Більшість педагогів та батьків нашого часу не надають великого значення за-

охочуванню та покаранню. Проте, в деяких ситуаціях саме ці незначні складові 

виховного процесу стають вирішальними у подальшому розвитку особистості. 
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Проаналізувавши актуальність даної проблеми виховання, метою нашої ро-

боти стало вивчення правильного та ефективного використання заохочення та 

покарання з урахуванням типу темпераменту дитини як методів формування осо-

бистості. 

Тип темпераменту дитини грає значну роль у вихованні особистості. Якщо 

відстежити, який саме тип темпераменту у дитини, можна уникнути серйозних 

проблемних ситуацій. Неправильне виховання дитини, без урахування типу тем-

пераменту, може призвести до повної деградації особистості в майбутньому. Ди-

тина відображає те, як ми на нього впливаємо. Та якщо ми робимо це неправиль-

но, то з дитиною завжди будуть конфліктні ситуації. Просто накричати чи засто-

сувати фізичне покарання – не вихід. Адже так ми пригнічуємо особистість. Діти, 

яких дуже сильно карають, як правило, мають проблеми з різноманітними залеж-

ностями ( алкоголь, тютюн та наркотики). Крім цього, такі діти мають проблеми 

в спілкуванні с іншими дітьми та проблеми в побудуванні власної сім`ї. Тому, 

дуже важливо, при застосуванні заохочення та покарання, враховувати тип тем-

пераменту дитини. Для початку розглянемо, що ж таке темперамент та які типи 

темпераменту існують.  

Б. М. Теплов дає наступне визначення темпераменту: « Темпераментом нази-

вається характерна для даної людини сукупність психічних особливостей, 

пов’язанних з емоційним збудженням, тобто, швидкістю виникнення почуттів, з 

одного боку та їх силою – з іншого» [2]. (Існують 4 типи темпераменту (холерик, 

сангвінік, меланхолік та флегматик). До кожного типу потрібен індивідуальний 

підхід, особливо, якщо мова йде про заохочення або покарання. Давайте розгля-

немо більш докладніше про кожен тип.  

Почнемо з сангвініків. Як правило, це слухняні діти, з ними не виникає сер-

йозних проблем. Вони завжди в гарному настрою та ніколи не засмучуються че-

рез дрібниці. Активні та дуже рухливі, швидко засинають та легко прокидаються. 

Проте, і в «майже ідеальних» дітей є недоліки. Однією особливістю сангвініків є 

хитрість. Такі діти схильні до авантюр та аферизму. Тому, правильна побудова 

системи заохочення та покарання, забезпечить гармонійний розвиток особистос-

ті. Головне правило – заохочувати робити ще краще. Величезною помилкою буде 

перехвалювання сангвініка. Потрібно весь час давати певну зону росту: «Ти мо-

лодець, але я знаю, що ти можеш краще». Що стосується покарань, то тут буде 

доречним, так звана, трудотерапія або позбавлення певних розваг. 

Меланхоліки – діти, які потребують до себе уваги. Такі діти дуже сприйнят-

ливі, їх дуже легко образити. Вони швидко втомлюються та важко адаптуються 

до нових умов. Меланхолік дуже потребує похвали і схвалення. Але при цьому 

він дуже чутливий, настільки, що легко помічає будь-яку нещирість. Тому будь-

яка похвала повинна бути заслужена ним. Щодо покарань, дуже добре працює 

довготривале покарання. Наприклад, позбавлення мультфільму на тиждень та т. 

ін. Кричати на дитину не рекомендовано. Дитина перестає розуміти сенс сказано-

го і сприймає те, що відбувається як акт ворожості. Також помилкою є покарання 

за неуспішність. Адже дітям-меланхолікам і так тяжко навчатися в колективі. Ні 

в якому разі не проводити виховних бесід при сторонніх.  
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Флегматики – беземоційні, повільно говорять, можна сказати, пасивні особи-

стості. Такі діти проявляють завзятість і наполегливість в роботі, залишаючись 

спокійним і врівноваженим. Достатньо продуктивні в праці, компенсують свою 

повільність – старанністю. Проте їх треба мотивувати заохоченням, постійно 

знаходьте причини для похвали. Дуже важливо для даного типу темпераменту – 

заохочувати до спілкування з оточуючими. Обов`язковою умовою, як заохочен-

ня, так і покарання, є чітке пояснення. Потрібно на власному прикладі показува-

ти, за що ви похвалили дитину, а тим паче, за що вона може бути покарана. Кри-

чати немає сенсу, ви будете лише фоновим шумом, який дитина навіть не буде 

слухати. 

Холерики – достатньо активні, емоційні діти. Дуже швидко та голосно гово-

рять, тривожно сплять. Дуже важливо правильно карати холериків за їх проступ-

ки. Інакше вони будуть рости надто емоційною та імпульсивною особистістю, 

яка буде здатна на злочин. Помилкою в покаранні холериків буде прояв агресії. 

Якщо ви будете кричати на дитину с таким типом темпераменту, то у відповідь 

ви почуєте ще сильніший крик. Подавити холерика – неможливо. Можете, навіть, 

не намагатися. С такими дітьми можна домовитися. Потрібно поводитися врівно-

важено з дитиною. Навіть, можна говорити шепотом, аби він заспокоївся та по-

чав прислуховуватися до слів. Адже холерики не люблять, коли якась інформація 

проходить повз них. Ніколи не згадуйте минулі проступки. Оптимальний варіант 

поведінки з холериком – покарали, обговорили, пробачили назавжди. Щодо зао-

хочування, то тут головною умовою є заслужена, справедлива похвала та головне 

не пропускати моменти, коли дитина заслужила, аби її похвалили. Інакше образа 

та в подальшому неадекватна поведінка з боку дитини. Холерики полюбляють, 

коли їхню діяльність помічають та достатньо добре оцінюють. 

Висновок. Вивчивши та проаналізувавши педагогічну, психологічну та мето-

дичну літературу з досліджуваної теми, ми змогли розглянути основні етапи фо-

рмування особистості. Було з’ясовано, що заохочування та покарання грають ве-

личезну роль у формуванні багатогранної та гармонійної особистості. Це 

пов’язано з тим, що в більшості виховних ситуація,які створюються педагогом та 

батьками, застосовуються саме ці засоби. І якщо їх застосовувати, не дотримую-

чись певних умов, можна нанести непоправних наслідків, які будуть перешкодою 

для формування повноцінної особистості та в подальшому стануть величезною 

проблемою для неї. Крім цього, ми намагалися визначити наскільки важливо 

врахувати тип темпераменту при застосуванні заохочування та покарання. Розг-

лянувши це питання, ми дізналися, що темперамент грає ключову роль у вихо-

ванні особистості. Тому, аби процес стимулювання був ефективним, слід визна-

чити та в подальшому враховувати саме темперамент дитини, аби не перервати 

процес формування гармонійної особистості та не знищити потенціал дитини. Не 

слід, змінювати тип темпераменту дитини. Це може згубно вплинути на розвиток 

особистості та призвести до непоправних наслідків. Замість цього, спробуйте 

створити для дитини потрібні умови виховання. Заохочуйте та карайте, врахову-

ючи особливості темпераменту. Саме тоді ви досягнете ефективності даних про-

цесів виховання.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄВОЇ ПЕРСПЕКТИВИ 

МАЙБУТНIХ ПСИХОЛОГIВ У ПРОЦЕСI 

ПРОФЕСIЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

На сучасному етапi становлення України загострення суспiльно-полiтичної 

та економiчної кризи зумовлює кризу соцiальну. За таких умов формування у су-

часної молодi свiдомого й вiдповiдального ставлення до свого життя, планування 

власного майбутнього, шляхiв i засобiв реалiзацiї цих планiв надзвичайно ускла-

днюється. Зазначена проблема є особливо актуальною й соцiально значущою для 

студентства, яке має самовизначитись у професiйному, сiмейному, соцiальному й 

iнших вимiрах життєдiяльностi, тобто здiйснити вибiр свого подальшого життє-

вого шляху. Усе це обумовлює актуальнiсть i соцiальну значущiсть дослiдження 

у молодого поколiння життєвої перспективи, оскiльки становлення саме цього 

психiчного феномену значною мiрою обумовлює здатнiсть особистостi до 

свiдомого й вiдповiдального прогнозування, планування й проектування власно-

го життєвого шляху.  

Незважаючи на численнi дослiдження, досi не став предметом спецiального 

аналiзу вплив розвитку власного «Я» на формування життєвих перспектив у 

юнацькому вiцi. I сьогоднi цей аспект лише фрагментарно представлений у 

дослiдженнях означеного феномену, тому питання розвитку життєвої перспекти-

ви у студентському вiцi становить не лише теоретичний, але й практичний 

iнтерес.  

Мета дослiдження – визначити життєвi перспективи студентiв-психологiв та 

психологiчнi чинники їх формування у процесi професiйного навчання. 

Як самостiйний предмет дослiдження у психологiчну науку часова перспек-

тива була введена Л. Франком, який вказав на взаємозв’язок i взаємообумовлю-

вання минулого, сучасного й майбутнього у свiдомостi й поведiнцi людини.  
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Аналiзуючи життєву перспективу, варто вiдзначити, що в сучаснiй психологiї 

її розумiють як спосiб загального бачення особистiстю свого майбутнього, як об-

раз (iдеал) бажаного майбутнього, способи та плани його наближення. 

К. Абульханова-Славська, пов’язуючи це поняття з концепцiєю життєвого шляху 

особистостi, визначає психологiчну, особистiсну й власне життєву перспективи 

як три рiзнi явища [1].  

В якостi динамiчного психiчного утворення життєва перспектива є образом 

бажаного та усвiдомленого майбутнього життя, поєднанням морально-свiтог- 

лядного, цiннiсно-цiльового та дiяльнiсно-поведiнкового самовизначення [6].  

Отже, життєва перспектива ― це картина майбутнього, що мiстить складний 

взаємозв’язок очiкуваних подiй, вiдтворює загальну спрямованiсть, спосiб 

усвiдомленого, вiдносно структурованого освоєння особистiстю свого близького 

та вiддаленого майбутнього. Життєвi перспективи мають передумовою способи 

професiйного, сiмейного й вiкового самовизначення в життi, яке в свою чергу 

залежить вiд соцiальної, психологiчної та особистiсної зрiлостi й активностi осо-

бистостi. 

Дослiдження проблем здiйснення життєвих виборiв, вчинкiв, самовизначення 

у вiковому аспектi має високу актуальнiсть та соцiальну значущiсть на етапi 

юнацького вiку. Стрiмка змiна соцiальної ситуацiї розвитку, набуття суспiльного 

статусу дорослої людини, формування низки особистiсних новоутворень, не-

обхiднiсть самостiйного планування й проектування власного майбутнього зумо-

влюють i активiзацiю становлення життєвої перспективи. Тому у дослiдженнях 

сучасних психологiв пiдкреслюється думка про те, що сензитивним перiодом 

становлення життєвої перспективи особистостi є саме юнацький вiк [1; 2; 3; 5].  

У цьому контекстi великий iнтерес становить проведення емпiричного 

дослiдження психологiчних особливостей життєвої перспективи студентiв, зок-

рема й майбутнiх психологiв. Зважаючи на системну природу дослiджуваного 

феномену, ми вважаємо за необхiдне використання комплексної програми, до 

складу якої увiйшли методика «Смисло-життєвi орiєнтацiї» (СЖО) (адаптацiя 

Д. Леонтьєва) [4] та «Методика дослiдження життєвих перспектив» (Ю. Швалб) 

[7].  

Дослiдження проводилось на психолого-педагогiчному факультетi Полтавсь-

кого нацiонального педагогiчного унiверситету iменi В.Г. Короленка й охоплю-

вало 50 студентiв IV курсу, якi навчаються за напрямом пiдготовки «Психо-

логiя». У ролi контрольної групи виступили 50 студентiв I-III курсiв цього ж на-

пряму пiдготовки.  

Результати дослiдження особливостей смисло-життєвих орiєнтацiй май-

бутнiх психологiв за допомогою методики «Смисло-життєвi орiєнтацiї» (СЖО) 

(адаптацiя Д. Леонтьєва) подано у таблицi 1. 
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Таблиця 1  

Аналiз особливостей смисло-життєвих орiєнтацiй 

майбутнiх психологiв (n=50, X ) 

№ п/п Назви субшкал X  
1.  Цiлi в життi 30,06 

2.  Процес життя, або iнтерес i емоцiйна насиченiсть життя 29,06 

3.  Результативнiсть життя, або задоволенiсть самореалiзацiєю 24,09 

4.  Локус контролю – Я 20,69 

5.  Локус контролю – життя 28,43 

6.  Осмисленiсть життя 99,20 

 

Як видно з аналiзу таблицi 1, за шкалою «Цiлi в життi» показники 

дослiджуваних знаходяться у межах норми ( X =30,06), тому можемо говорити 

про цiлеспрямованiсть студентiв, розумiння їх особистої вiдповiдальностi за ре-

алiзацiю життєвих планiв. Як правило, їх намiри мають реальну опору i 

пiдкрiплюються активною життєвою позицiєю. За шкалою «Процес життя, або 

iнтерес i емоцiйна насиченiсть життя» показники опитаних студентiв знахо-

дяться у межах норми ( X =29,06), тому можна зробити припущення, що 

дослiджуванi сприймають процес свого життя як цiкавий, емоцiйно насичений i 

наповнений змiстом. 

За шкалою «Результативнiсть життя, або задоволенiсть самореалiзацiєю» 

показники студентiв також знаходяться у межах норми ( X =24,09), тобто вони, 

швидше за все, вiдчувають пройдений вiдрiзок життя як продуктивну та осмис-

лену частину свого життєвого шляху. За шкалою «Локус контролю – Я» показ-

ники дослiджуваних студентiв знаходяться у межах норми ( X =20,69). Це дає 

змогу характеризувати їх як сильних особистостей, якi мають достатню свободу 

вибору, щоб побудувати власне життя у вiдповiдностi зi своїми цiлями i уявлен-

нями про його сенс.  

За шкалою «Локус контролю – життя» показники дослiджуваних знахо-

дяться бiльшою мiрою у межах норми ( X =28,43), тобто можемо говорити, що 

майбутнi психологи переконанi в тому, що вони самi можуть контролювати своє 

життя, вiльно приймати рiшення i втiлювати їх у життя. Середнi показники осми-

сленостi життя студентiв знаходяться на достатньо високому рiвнi ( X =99,2), що 

дає змогу припускати наявнiсть високого ступеня осмисленостi життя 

дослiджуваними. Також можемо говорити про те, що вчинки та дiї, якi вони 

здiйснюють, зазвичай пiдпорядковуються загальнiй логiцi їх життя, пiдкорю- 

ються властивим їм смислам та смисловим настановам.  

Таким чином, можемо зробити висновки про те, що у визначенні життєвої 

перспективи студентів молодших та старших курсів є істотні відмінності. Крім 

того, майбутні психологи різних курсів відрізняються й за рівнем осмисленості 

життя. Так, переважна більшість досліджуваних студентів старших курсів харак-

теризується високим рівнем осмисленості життя, а такий відсотковий показник 

серед студентів молодших курсів є значно меншим.  
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ВЛИВ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ 

НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

Ми живемо в період складних соціальних змін, коли становлення підростаю-

чого покоління протікає в ситуації ціннісно-нормативної невизначеності. І не 

дивлячись на всі життєві труднощі, кожен прагне знайти у світі своє місце, 

відкрити себе, реалізувати свої можливості. Кожна людина – це мікрокосмос, 

унікальний у своєму прояві, який має психологічну культуру, готовий нести 

відповідальність за свою поведінку і вчинки, здатний будувати свої відносини з 

іншими людьми на основі загальнолюдських цінностей. У кожної людини мо-

жуть бути свої цінності, які впливають на його поведінку [1, c. 26]. 

Різні люди в одній і тій самій ситуації поводять себе неоднаково. Різниця 

визначається тим, якими цінностями керувалася людина та її моральними пози-

ціями. 

Розвиток особистості і формування шкали життєвих цінностей відбувається в 

залежності від очікувань сім’ї, суспільства а також, які завдання стоять перед 

особистістю у різні вікові періоди [8, с. 16]. 
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Реалізація всіх таких цінностей необхідна для самоствердження, визнання 

особистості. Кожна розумна людина віддає перевагу тим чи іншим цінностям. 

Протягом усього життя людина формує свій світогляд, спосіб життя. Значну роль 

у цьому відіграє його оточення і навіть різні національні, релігійні і соціальні по-

гляди [6, с. 301]. Дуже важливим моментом формування власної шкали цінностей 

у юнацькому віці є звичайно сім’я та близьке оточення. 

Для підлітка життєві цінності сприймаються лише у особистісному, конкрет-

ному втіленні. Віра підлітка в ідеал є передусім вірою у обрану ним людину, яку 

він виділяє з поміж всього свого оточення. Це може бути член сім’ї, вчитель, 

хтось із однолітків. Якщо людина не виправдовує тієї віри, весь ідеальний світ 

може впасти [5, с. 200]. Саме тому важливим фактором формування життєвих 

цінностей в підлітковому віці є те, хто оточує підлітка та які взаємини з доросли-

ми і однолітками в нього складаються у цей складній період. 

На розвиток особистості впливає безліч факторів – як психологічних, так і 

соціальних. До психологічних факторів впливу належать сприйняття свого 

зовнішнього вигляду, внутрішні стани, самопорівняння тощо. Соціальними фак-

торами є сім’я, навчальний колектив, вулиця, тобто соціальне оточення. Слід за-

уважити, що домінування тих чи інших факторів у певний момент розвитку осо-

бистості, як правило, є нестабільним, тобто мінливим [4, с. 69]. Таким чином, у 

дошкільному віці найбільший вплив на розвиток особистості має сім’я та вихова-

телі, у шкільному віці – однолітки, а у підлітковому – певні соціальні групи, за-

соби масової інформації, політичні партії тощо. Молодші школярі та підлітки 

пізнають дійсність в основному через свої переживання. Старшокласники ж по-

чинають цікавитися світоглядними питаннями: «Що я значу у світі?», «Яке я 

займаю у ньому місце?», «Які мої можливості?», «Який я?» [3, с.167].  

Формування власної шкали цінностей відбувається вже у ранньому дитячому 

віці. Ось чому важливим фактором формування життєвих цінностей є сім’я в якій 

виховується дитина. Ціннісні орієнтації підлітка, його моральні оцінки вчинків і 

подій залежать від батьків, тобто від цінностей, які йому прищепили в дитинстві. 

Орієнтація у вихованні лише на задоволення матеріальних потреб виховує мер-

кантильну особистість. Неможливість у подальшому досягти певного рівня ма-

теріальних благ (якщо так трапиться) може призвести до трагедії особистості. 

Якщо ж у сім’ї переважають духовні цінності, наприклад, доброта, щирість, 

взаємодопомога, вчать отримувати задоволення від прочитаної книги, від спілку-

вання з сім’єю, підтримувати сімейні традиції, то така особистість ніколи не від-

чує себе самотньою чи нещасливою. Набуті цінності допоможуть їй віднайти 

щастя у простих речах [2, с. 91].  

На прикладі сучасної України ми бачимо, що останнім часом прослідкову-

ються наслідки кризи цінностей. На зміну тоталітарній державі з чітко прописа-

ними орієнтирами та цінностями прийшов перехідний період, у якому насправді 

демократичні цінності тільки декларуються, а на перший план виносяться цінно-

сті спрямовані на себе та на власні потреби. Руйнування старої системи ціннос-

тей без заміни на нову породжує безліч соціальних проблем: кризу моральності, 

соціальну нестабільність, падіння цінності людського життя та інші. 
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Таким чином, оглянувши сучасну наукову та методичну літературу з про-

блеми формування системи життєвих цінностей дітей ми дійшли до висновку, що 

розуміння й використання у власній діяльності життєвих цінностей має загально-

державне значення, адже вони впливають на вирішення загальних проблем світо-

вої цивілізації, збереження екологічно чистого середовища, рішення міжнаціона-

льних і релігійних конфліктів. Та не менший вплив вони мають і на життя кожної 

окремої людини, бо саме система цінностей є регулятором поведінки людини, 

визначає рівень відношення її до оточуючого світу, культурної спадщини, розк-

риває можливості людини, стимулює її милосердя та добродійність. 

Розвиток кожної особистості пов’язаний із особливостями розвитку того сус-

пільства, в якому вона перебуває. Будь-які зміни суспільства (його розквіт чи за-

непад) значно відображаються на становленні особистості [7, с. 34]. Особливо, 

зміни суспільства відображаються і на становленні цінностей школярів. 

Сучасна освіта в якості інституту соціалізації повинна виконувати функцію 

передачі культурних і інтелектуальних цінностей від одного покоління до іншо-

го. Ось чому головним чинником суспільного прогресу нинішньої цивілізації є 

розвиток науки й освіти. Тому молодь необхідно орієнтувати на соціально-

культурний розвиток особистості, котра стане не тільки висококваліфікованим, 

конкурентоздатним професіоналом, а й культурно розвиненою, високоосвіченою, 

духовно збагаченою людиною. 

А тому, одним з основних шляхів формування ціннісних орієнтацій школярів 

є вдосконалення змісту цього процесу. Він повинен пронизувати усі ланки освіт-

нього процесу і, в першу чергу, виховний процес, що є одним з найголовніших 

напрямків роботи школи й охоплює організацію усієї життєдіяльності дитини. 
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СПІЛКУВАННЯ 

ТА УМОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СУБ’ЄКТА 

 
Аналіз психологічних досліджень з проблеми спілкування свідчить, що пове-

дінка людини неможлива поза цим процесом, оскільки він задовольняє потребу 
особистості в інших людях. У науковій літературі робилися спроби проаналізува-
ти залежність вибору партнера по спілкуванню від його цінностей, інтересів, мо-
тиваційної сфери. Аналізуючи сферу спілкування людей, дослідники переважно 
звертають увагу на свідому сферу їх психіки у процесі спілкування. Психокорек-
ційна практика глибинного спрямування вимагає від практичних психологів ро-
зуміння феномену несвідомого. Це означає поглиблення дослідницького інтересу 
до психічних явищ і категорій, серед яких особливий інтерес викликає категорія 
умовних цінностей.  

У контексті розвитку практичної психології категорія умовних цінностей на-
буває нового значення, оскільки з точки зору психодинамічної теорії, якої ми до-
тримуємося у своєму дослідженні, є підстави стверджувати, що взаємодія між 
людьми найбільшою мірою пов’язана з індивідуально неповторними умовними 
цінностями суб’єкта, які структурують сферу спілкування. Умовні цінності впе-
рше піддаються спеціальному дослідженню у процесі групової психокорекційної 
роботи за методом активного соціально-психологічного пізнання (АСПП) акаде-
міком НАПН України Т. С. Яценко [1; 2]. Умовні цінності досліджуються  
Т. С. Яценко як такі, що співвідносяться з ідеалізованим «Я» суб’єкта, його неви-
правданими очікуваннями бажаної зворотної інформації, яка покликана підтвер-
дити гідності «Я» [2, с. 90]. Декларування умовних цінностей завжди відбуваєть-
ся на користь ідеалу «Я» суб’єкта та на користь ідеалізованому «Я». Ідеалізація 
завжди передбачає певний відступ від реальності, якому сприяє захисна система, 
що забезпечує суб’єктивну зінтегрованість психіки. Таким чином, умовні ціннос-
ті визначають семантичний бік ідеалізованого «Я» суб’єкта та ілюзорно сприя-
ють подоланню почуття меншовартості. Непідтвердження ідеалізованого «Я» 
породжує негативні емоції. При цьому раціональний аспект сприйняття ситуації 
видається єдино правильним та об’єктивним. Умовні цінності пов’язані також з 
психологічними захистами суб’єкта, які охороняють його ідеалізоване «Я» у 
процесі спілкування. Захисти постійно узгоджують орієнтацію суб’єкта на про-
соціальні ідеали та цілі з орієнтацією на задоволення інфантильних бажань влас-
ного «Я». Такі протиріччя суб’єкту допомагають здолати соціально-перцептивні 
викривлення реальності, забезпечуючи суб’єктивну зінтегрованість психіки. 
Психологічні захисти підтримують невидимість викривлень реальності для 
суб’єкта, забезпечуючи можливість збереження відчуття сили «Я» та власної гід-
ності. Внаслідок дії системи психологічних захистів у суб’єкта виникають не-
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усвідомлювані і невиправдані очікування відносно характеру відображення влас-
ної особистості іншими людьми та уникнення невдачі. Як наслідок, висуваються 
вимоги до оточуючих людей, щоб вони не помічали тих якостей, які не узгоджу-
ються з умовними цінностями суб’єкта. При цьому відступи від реальності не 
потрапляють у поле зору свідомості суб’єкта, він щиро очікує схвалення своїх 
вчинків навіть у випадку самокритики. Якщо семантика зворотної інформації не 
відповідає очікуванням суб’єкта, створюється небезпека порушення процесу спі-
лкування у зв’язку з можливістю актуалізації тенденції дискредитації іншої лю-
дини. Вплив викривлень на процес спілкування проявляється також у розвитку 
тенденцій до заздрощів, помсти, регресії, тощо. Якщо суб’єкт відчуває себе негі-
дним схвалення оточуючих людей, то це спричиняє не лише ситуативні пережи-
вання негативних емоцій, а небезпеку незадоволення потреб «Я» в майбутньому, 
а значить − подальші негативні переживання. Завдяки дії психологічних захистів 
умовні цінності набувають усе більшої вираженості, що зумовлює повну втрату 
реальності відчуття партнера, а також зниження управління процесом спілкуван-
ня. Усе це унеможливлює аналіз істинних причин труднощів у спілкуванні, та 
призводить до гіперболізації негативних якостей іншої людини, до егоїстичних 
устремлінь ствердження гідностей власного «Я». При цьому спостерігається та-
кож блокування почуття вдячності, а прояви добра з боку інших людей сприй-
маються як належне (у зв’язку із значимістю «Я») [2, с. 91]. Більше того, прояв 
добрих намірів з боку інших людей може не сприйматися, відштовхуватися через 
небезпеку применшення гідностей власного «Я». За таких умов людина не розу-
міє, де з власної ініціативи та проявів поведінкової активності (яка відповідає її 
інфантильним цінностям та інтересам), вона шкодить іншим людям, ускладнюю-
чи процес спілкування. Таким чином, спілкування під впливом умовних ціннос-
тей може набувати «штампованих» форм поведінки, які обтяжені психологічни-
ми захистами. Особливо значимим для суб’єкта стає спілкування, яке сприяє ак-
туалізації його умовних цінностей. Тому часто ми можемо спостерігати 
прив’язаність чи любов суб’єкта до тих людей, під впливом яких це відбувалося.  

Таким чином, шлях до оптимізації ефективної взаємодії у процесі спілкуван-
ня полягає в усвідомленні умовності власних цінностей. Групова психокорекція 
за методом АСПП допомагає суб’єкту усвідомити умовність цінностей, що відк-
риває можливість послаблення та упередження деструктивних тенденцій психі-
ки, породжених непродуктивними очікуваннями ствердження умовних ціннос-
тей, які створюють підгрунтя для ідеалізованого «Я». Це підвищує соціально-
перцептивну компетентність суб’єкта, його адаптованість до соціуму, сприяє ро-
звитку здатності до партнерських стосунків, які передбачають рівність, гуман-
ність, доброзичливість, тощо.  
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Я-КОНЦЕПЦІЯ ВИПУСКНИКА ШКОЛИ ЯК ІНТЕГРАТИВНИЙ 

ПОКАЗНИК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ОСВІТИ 

 

Процес становлення та розвитку Я-концепції людини є об’єктом численних 

наукових досліджень. У вітчизняній психологічній науці проблеми розвитку  

Я-концепції досліджувалися в контексті розвитку самосвідомості на загальнотео-

ретичному та методологічному рівнях такими вченими як: Л. Божович, В. Анань-

єв, О. Лєонтьєв, С. Максименко, А. Фурман та ін. Вони наголошували, що  

Я-концепція визначає не лише продуктивність діяльності людини, а і її здатність 

до позитивної гуманної соціальної взаємодії із довкіллям, успішність адаптації в 

соціумі. 

Освіта як частина культури завжди пов’язувалася з формуванням особистос-

ті, і мета цієї діяльності реалізується в особистісних характеристиках учнів та має 

відповідати сучасним вимогам соціального життя. Однак, тут є певні особливос-

ті, на яких наголошує І. Бех: «Хоча освіта і визнає необхідною передумовою сво-

го існування зовнішні моменти, що чинять на неї певний вплив, цей процес осво-

єння світу відбувається в межах особистості, у просторі світовідчуття суб’єкта. 

Водночас освіта є внутрішнім процесом, який розвивається під впливом внутрі-

шніх спонук та інтересів особистості» [1, с. 6].  

Концепцією Нової української школи передбачено сформувати випускника, 

який є: особистістю усебічно розвиненою, здатною до критичного мислення; па-

тріотом з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і 

здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і права людини; інно-

ватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку за принципа-

ми сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя. 

Сформульована таким чином ідеологія змін в освіті закладена в новий «Закон 

про освіту». Ці зміни зумовлені констатацією факту, що якість підготовки випус-

кників загальноосвітніх закладів не завжди відповідає сучасним вимогам. Як 

стверджує О. Фурман, «за традиційної системи навчання недооцінюються особ-

ливості позитивного утвердження Я-концепції учнів, що й призводить до істот-

них недоліків у функціонуванні усталеної педагогічної системи, оскільки не за-

безпечуються соціально-психологічні умови адаптації-активізації актуалізації 

творчого потенціалу молодого покоління, стимулювання його розвивально-

особистісного поступу. Результати досліджень доводять, що 9 із 10 першоклас-

ників, котрі на початку навчального року стикаються із непосильно великим на-

валом навчального матеріалу, навіть при значних зусиллях та допомозі зовні, не 

справляються з інформаційним стресом, який із часом набуває явного негативно-

емоційного забарвлення. Тотальне транслювання знань, зміст і характер самого 



206 

навчального процесу майже нівелюють позитивні емоції, радість бодай малень-

кого успіху, почуття внутрішньої захищеності і свободи учнів. На жаль, диктат 

типових навчальних програм посилюється здебільшого невиправдано суворим 

педагогічним тиском учителів і батьків, що в сукупності сіє нігілізм і відразу до 

навчання не тільки підлітків та юнаків, а й молодших школярів. У результаті пе-

реважна більшість випускників середніх загальноосвітніх закладів мають зруй-

новану Я-концепцію, неадекватне самосприймання та занижену самооцінку»  

[6, с. 267]. Водночас, незважаючи на визнання суспільством факту, що джерелом 

цих труднощів є характер навчання та виховання учнів у закладах освіти, можли-

вості вирішення цієї проблеми психологічними засобами недооцінюються і пов-

ною мірою не усвідомлюються, хоча саме в досягненнях вітчизняної психології 

міститься значний резерв підвищення якості освіти.  

Я-концепція випускника школи формується у процесі розгортання 

соціальної взаємодії учня в освітньому середовищі загальноосвітнього навчаль-

ного закладу як результат його виховання, навчання та саморозвитку, як відносно 

стійке і водночас внутрішньо рухливе і мінливе психічне новоутворення, що 

справляє значний вплив на перебіг життя людини на різних етапах онтогенезу – 

від молодшого шкільного віку до ранньої юності.  

Аксіоматичною є думка про первинну залежність Я-концепції від зовнішніх 

соціальних обставин суспільного життя (організованих та стихійних), внутрішніх 

потенцій розвитку особистості та її власної активності.  

Уявлення про навколишній світ, про інших людей сприймаються кожною 

особистістю через формат Я-концепції, котра формується відповідно до етапів 

соціалізації та освіти й водночас визначається індивідуально-природними чинни-

ками. Її головні функції – утвердити у самосвідомості людини своєрідне відчуття 

визначеності у соціальному просторі, ідентифікації з конкретним довкіллям, до-

сягнути благодатного самоототожнення, а відтак – її «інтегральної ідентичності 

як особистості» [3].  

Водночас, важливою функцією Я-концепції є забезпечення внутрішнього уз-

годження людиною себе із собою, стійкості її поведінки в умовах мінливого соці-

ального та природного оточення. Відтак, розвиток особистості на усіх етапах он-

тогенезу детермінується не тільки зовнішніми чинниками, а й перебуває під си-

туативним впливом Я-концепції. При цьому важливим є те, що і сама  

Я-концепції випускника школи формуючись в процесі життєдіяльності кожного 

окремого учня у сфері його соціальних стосунків (дитина-батьки, дитина-

ровесники, дитина-учителі тощо), набуває активності, впливає на зміст і розумін-

ня власного досвіду, на визначення цілей і завдань, на систему очікувань особис-

тості, прогнозів її майбутнього, оцінку досягнень, а відтак – на самостановлення 

та самоутвердження. Як стверджує Н. Бордовська, «поняття Я-концепція не є 

нейтральним, оскільки доповнюється оціночними аспектами самосвідомості. 

Водночас, зміст поняття Я-концепція є ширшим, ніж поняття самосвідомість, 

оскільки Я-концепція об’єднує в собі елементи важко доступні або взагалі недо-

ступні для свідомості. З Я-концепцією змістовно пов’язані самосійні категорії 

самооцінки та самоактуалізації» [2].  
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Як компонент самопізнання, самооцінка пов’язана з суспільною обумовлені-

стю Я-концепції особистості. Вона є результатом інтеграції трьох основних ком-

понентів: саморозуміння (когнітивна складова), самоповаги, самоставлення, упе-

вненості в собі (емоційно-оціночна складова), самопослідовності, внутрішнього 

локусу контролю (оцінно-вольова складова). Самооцінка як компонент самопі-

знання формується під впливом різноманітних соціальних факторів, що зумов-

лює суспільну обумовленість Я-концепції особистості. У процесі шкільного на-

вчання проходять значні особистісні зміни, пов’язані з перебудовою самосвідо-

мості, становлення образу Я від недостатньо чіткого його усвідомлення учнем 

молодших класів, пошуку сенсу життя підлітком, та прагнення до самовдоскона-

лення старшокласника. Під впливом соціальних умов самооцінка особистості по-

стійно змінюється і у підлітковому віці, об’єднуючись в єдине ціле, забезпечує 

перехід від відтворення оцінки дорослого до власної самооціночної позиції, а в 

ранній юності формується широкий спектр механізмів регуляції власної активно-

сті. Змістом і формою прояву соціального дорослішання є соціалізація-

індивідуалізація особистості школяра як двоєдиний процес, що з одного боку, 

вимагає типізації як формування типових для певної групи, спільноти властивос-

тей, якостей, уподобань, позицій. Із іншого боку – індивідуалізації як процесу 

вибудовування індивідуального, «становлення і розвитку духовного світу, самоу-

свідомлення індивіда у процесі соціальної взаємодії з іншими людьми, реалізація 

його соціальної активності і соціальної діяльності, результатом чого є формуван-

ня індивідуальності як самобутності і неповторності вираження сутнісних сил 

людини на основі її природних задатків» [5, с. 78]. Основою для процесу індиві-

дуалізації є результати самопізнання індивідуальності дитини, а також максима-

льна самореалізація кожного учня. Самопізнання індивідуальності – це пізнання 

людиною себе через рефлексію, спілкування з людьми, пізнання своїх психічних 

сфер, саморегуляцію, емоційно-вольову сферу, мотиваційну, інтелектуальну на 

основі механізмів наукового самопізнання. Уявлення щодо власної індивідуаль-

ності – образ, який формується у свідомості учня та містить знання щодо особли-

востей власного розвитку, які отримані ним з кожної сфери: мотиваційної, інте-

лектуальної, вольової, предметно-практичної, емоційної, екзестинційної та впли-

ває на поведінку та визначає активність суб’єкта. Отже, шкільний розвиток лю-

дини як особистості і суб’єкта діяльності, за А. Реаном, обов’язково передбачає: 

1) розвиток інтелекту; 2) розвиток емоційної сфери; 3) розвиток стійкості до 

стресорів; 4) розвиток упевненості у собі і самоприйняття; 5) розвиток позитив-

ного ставлення до світу і прийняття інших; 6) розвиток самостійності, автоном-

ності, 7) розвиток мотивації самоактуалізації, самоудосконалення [4, с. 32].  

У період шкільного навчання особистісний розвиток учнів характеризується 

формуванням множини психологічних новоутворень, одним з яких є становлення 

Я-концепції як структури особистості, що визначає її індивідуальність, слугує 

детермінантою реакцій-відповідей особистості на оточення, визначає сприймання 

значень що приписуються цьому оточенню.  

Формування в особистості позитивної Я-концепції у період ранньої юності є 

найважливішим завданням освітнього закладу, оскільки забезпечує подальший її 

саморозвиток, визначає її професійну спрямованість.  
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ПОСТТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕСОВИЙ РОЗЛАД 

У КЛІНІЧНІЙ ПСИХОЛОГІЇ 

 
Однією з актуальних сучасних галузей психології особистості є клінічна пси-

хологія [7; 10]. Як вказує проф. С. Д. Максименко, існують клiніко-патогенетичнi 
взаємозв’язки соматичної i психiчної патології, які являються багатогранними. 
На думку автора, сутнiсть будь-якої хвороби слiд розглядати з позицiї особистос-
ті, що дозволяє проникнути у розуміння психічних процесів, які призводять до 
виникнення різних психосоматичних захворювань, супроводжують і впливають 
на перебiг соматичного захворювання, пояснюють виникнення психічних розла-
дів та зумовлюють патопсихологiчнi, психогеннii та соціогенні розлади особис-
тостi [9]. Актуальість даної теми полягає у вивченні психологічних аспектів тако-
го соматичного захворювання, як отосклероз, особливостей впливу психо-
логічних чинників на стан здоров’я та перебіг захворювання отосклероз, особли-
востей індивідуального реагування на стани тривожного спектру людей з вадами 
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слуху.Отосклероз – захворювання органу слуху, основними суб’єктивними сим-
птомами якого є прогресуюче зниження слуху та вушні шуми [8].  

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та експери-
ментальному виявленні психологічних особливостей посттравматичного стресо-
вого розладу (ПТСР) у хворих на отосклероз, розробленні на цій основі ефектив-
ної програми психодіагностичного й психокорекційного процесу. ПТСР – це 
тривожний розлад, який характеризується певними діагностичними ознаками, а 
саме: фактична або потенцiйна смерть, важкi травми; симптоми вторгнення  
(наприклад, тривожнi спогади чи сни, спалахи минулого, iнтенсивний стрес) i 
уникнення стимулiв, пов’ язаних з подією; негативнi змiни в процесi пiзнання й 
настрої (паприклад, негативнi переконання й почуття, вiдчyженiсть), а також ви-
раженi змiни у збудженнi i реактивностi (паприклад, дратiвлива поведiнка, 
падмiрна настороженiсть) [2; 3; 5; 12; 13; 17]. 

Специфічність ПТСР у таких пацієнтів обумовлюється комплексом певних 
психофізіологічних, особистісних та соціально-психологічних особливостей, що 
обумовлюють мотивацію та прояви ПТСР [1; 8; 15; 16]. Так відмінною рисою 
тривоги, яка виникає у хворих на отосклероз, є постійна її наявність на протязі 
тривалого часу, що з часом набуває характеру постійної патологічної тривоги, 
яка тісно пов’язана з вегетативним збудженням. Постійна патологічна тривога 
зазвичай переживається як хвилювання або занепокоєння у зв’язку з майбутніми 
подіями або їх наслідками [18; 19]. Цей тип тривоги при різних розладах має свої 
клінічні особливості. На мою думку, саме постійна патологічна тривога у хворих 
на отосклероз сприяє розвитку посттравматичного стресового розладу (ПТСР).  

Передбачуване дослідження складалося з 156 пацієнтів різної вікової катего-
рії (15-70 років) з отосклерозом, серед яких діагностовано 23 (14.74%) особи з 
ПТСР. З опитування було виявлено, що симптоми ПТСР з’являлися у хворих на 
отосклероз після того, як їм повідомляли діагноз «отосклероз». Таких пацієнтів 
довго турбували нав’язливі й болісні думки, дисоціативні реакції, пов’язані з їх 
психологічним і фізіологічним лихом [15; 16]. Ці симптоми тривали більше одно-
го місяця. Якщо ж симптоми тривали > 3-х днів, але менше одного місяця, то діа-
гноз ПТСР був поставлений як гострий стресовий розлад. Якщо стресовий розлад 
тривав понад 1 місяця, то слід говорити про формування ПТСР у досліджуваних. 
А якщо він тривав понад 3 місяців, то вказаний розлад переходив в хронічну фа-
зу. Важливо зауважити, що ПТСР у пацієнтів з отосклерозом виникав також че-
рез тривалий час після перенесеного стресу. Терапією вибору в нашій роботі була 
когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) або когнітивна біхевіоральна терапія  
(біхевіоральна терапія) (з англ.cognitive behavioral therapy), яка є патогенетично 
обгрунтованою при ПТСР [4; 11; 14]. Задача полягає в тому, щоб дослідити рі-
вень та психологічні особливості ПТСР у пацієнтів з отосклерозом та запропону-
вати комплексний пiдxiд до емпіричного вивчення ПТСР, корисний як для на-
дання психологічної допомоги, так i для вiдбору груп ризику з метою планування 
та здійснення психокорекційної роботи психотерапевтами та медичними психо-
логами. 
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ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ МАТРИМОНІАЛЬНИХ НАСТАНОВ 

У СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

В основі матримоніальної поведінки кожного індивіда, тобто поведінки, 

пов’язаної з вибором партнеру для шлюбу та побудови з ним серйозних відно-

син, лежить культура. Культура матримоніальної поведінки – складна, багаторів-

нева знакова система цінностей, стандартів та норм, що регулює поведінку лю-

дей у сфері зародження та побудови відносин з партнером для шлюбу. 

У сфері старших школярів існують різні можливості для реалізації важливого 

етапу матримоніальної поведінки – знайомства. Але як на знайомство, так і на 

подальший розвиток відносин, впливає багато факторів, які мають свої витоки і в 

сімейних традиціях, що прищеплюються з дитинства, і у впливі сучасного ото-

чення. 

Старші школярі є представниками фази старших підлітків підліткового пе-

ріоду та фази ранньої юності юнацького вікового періоду. Саме в цей час у 

хлопців та дівчат виникають перші почуття закоханості та стосунки з проти-

лежною статтю. 

Основними чинниками впливу на формування матримоніальних настанов в 

такому віці є: 

− особистісні мотиви – прагнення до самоствердження; бажання показати се-

бе дорослішим, ніж є насправді; необхідність довести іншим свою готовність до 

прийняття серйозних дорослих рішень. При наявності проблеми невдалого пер-

шого досвіду в стосунках з протилежною статтю, виникає негативне формування 

настанов на створення власної сім’ї (негативне ставлення до протилежної статі 

підштовхує до несерйозних короткочасних стосунків та небажанню створювати 

власну сім’ю, присвячуючи себе лише одній людині). Відповідно, позитивні емо-

ційні переживання, викликані романтичними стосунками формують протилежні 

матримоніальні настанови; 

− сторонній вплив з боку ровесників, який може бути як позитивним, так і 

негативним. Підлітковий вік характеризується особливою залежністю від думки 

оточуючих. Демонструючи свою позицію чи обираючи новий одяг, підліток в 

першу чергу замислюється над тим, що про це скажуть його однолітки. Ще одні-

єю характерною ознакою підліткового віку є пошук авторитетів. В даному віці 
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підлітки пробують наслідувати своїх кумирів: бути на них схожими зовні, мати 

такі ж погляди тощо. Все це має глибокий відбиток як на сімейних стосунках  

(відносинах з батьками та іншими родичами), так і на формування власних мат-

римоніальних настанов;  

− стосунки з батьками, які пришвидшують або уповільнюють бажання відо-

кремитись і будувати власну ланку суспільства з потенційним партнером. При 

постійних непорозуміннях з батьками в підлітка виникає думка про те як скоріше 

стати самостійним. Може з’явитись бажання продовжити навчання в іншому міс-

ті, проживаючи в гуртожитку; почати пошуки роботи, яка б забезпечила фінансо-

ву незалежність. Така ситуація може посприяти пошуку значно старшої за віком 

людини для будування серйозних стосунків.  

При панування миру, гармонії та розуміння в сім’ї, підліток не прагне якомо-

га швидше покинути батьківський дім. Навпаки, він може відчувати певний дис-

комфорт при «вторгненні» сторонньої людини в сімейне коло, що відтягує про-

цес будування серйозних стосунків на більш пізній вік; 

− релігійні переконання, як основа матримоніальних поглядів у глибокові-

руючих сім’ях. Особливо важливу роль віросповідання відіграє у питанні кілько-

сті дітей в сім’ї. Дитині пояснюються принципи її релігійної приналежності з са-

мого дитинства, але остаточне розуміння питання релігії приходить саме в підлі-

тковому віці, коли починають формуватися більш чіткі уявлення про формування 

власних стосунків з протилежною статтю. 

Наприклад, в Християнстві, з найдавніших часів Церква розглядає навмисне 

переривання вагітності (аборт) як тяжкий гріх. Канонічні правила прирівнюють 

аборт до вбивства. В основі такої оцінки лежить переконаність у тому, що заро-

дження людської істоти є даром Божим, тому з моменту зачаття всяке посягання 

на життя майбутньої людської особистості злочинно [3]. 

Згідно законів Ісламу, жінці, вагітній менше сорока днів від законного (за іс-

ламом) чоловіка, переривати вагітність не гріховно, але засуджується (карахат). 

Якщо ж плоду більше сорока днів, то це робити гріховно. Але для того, щоб 

аборт не був гріховним і до сорока днів, є три умови: згода чоловіка; згода дру-

жини; дозвіл фахівця (лікаря), що цим не буде завдано шкоди здоров’ю матері. 

Якщо не дотримується хоча б одна з цих трьох умов, то переривати вагітність 

гріховно. Якщо плоду більше сорока днів, то здійснювати аборт гріховно, і гріх 

цей буде зростати з кожним прожитим днем [2].  

В буддизмі вважається що душа майбутньої дитини проникає до утробу в 

момент зачаття. Саме з того моменту, як відбулося зачаття у цього, скажімо так, 

матеріалу, вже є душа, тобто вона одухотворена. Але, якщо зроблений аборт, або 

стався викидень, то душа ненародженої спрямовується далі в пошуках нової па-

ри, що займається любов’ю [1]; 

− походження та соціальний стан. У чотирнадцятирічному віці, проживаючи 

у мегаполісі та маючи чимало кишенькових грошей, серед більшості сучасних 

підлітків принизливо сидіти вдома і читати книжки. В такому віці вони прагнуть 

стати більш дорослішими, ніж є насправді. Це проявляється у різних вчинках 

(нажаль, в більшості випадків негативних): спроба алкогольних напоїв; прогулю-

вання уроків; перші статеві відносини тощо. У таких дітей, при наявності гарного 
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матеріального підґрунтя, може сформуватись бажання жити в радощах та весе-

лощах, не обтяжуючи себе офіційним шлюбом та змінюючи партнерів. 

У старших школярів із звичайних сімей середнього класу, навіть якщо і ви-

никає бажання пожити життям ровесників «мажорів», вони не мають цієї можли-

вості. Зазвичай в таких сім’ях проводиться політика, що пропагує прагнення до 

навчання та заробітку грошей, до стабільності в житті та створенні міцних стосу-

нків; сімейні традиції, які передаються з покоління в покоління. Ці традиції мо-

жуть бути пов’язані як із кількістю дітей в сім’ї, так і з віком, в якому, наприклад, 

вже сто років жінки у роду виходять заміж. Якщо з давніх давен існує традиція, 

що серед народжених в сім’ї дітей обов’язково повинен бути хлопчик, то відпо-

відно жінка народжує до тих пір, поки на світ не з’явиться хлопчик. В таких 

сім’ях діти стають самостійними раніше, ніж в інших. Маючи менших братів та 

сестер і доглядаючи їх, в юнацькому віці людина вже морально готова до ство-

рення власної сім’ї. єдине, що може стати на заваді, відсутність власного джерела 

фінансування. 
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НАПРЯМ 9. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА 

ТА СОЦІАЛЬНА РОБОТА 
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аспірант кафедри соціальної педагогіки 

Національного педагогічного університету 
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СУЧАСНІ НАПРЯМКИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ, 

СПРЯМОВАНІ НА ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ МОЛОДІ 

 

В останні десятиріччя в нашій державі відбувається зміна парадигми вихо-

вання, яка торкнулася як загальної, так і вищої освіти. Одним із чинників гумані-

зації виховання є процес соціалізації студентів вищих навчальних закладів, спря-

мований на формування загальнолюдських ціннісних орієнтирів, патріотизму, 

духовних та моральних орієнтирів. Ефективна організація процесів соціалізації 

студентів має на меті забезпечення засвоєння соціальних норм, притаманних де-

мократичному суспільству, оволодіння способами соціального орієнтування, що 

є можливим завдяки соціальній адаптації. 

Мета соціально-педагогічної діяльності полягає у створенні сприятливих со-

ціокультурних умов соціалізації особистості і визначається соціальною політи-

кою держави та конкретизується низкою завдань. Зараз серед пріоритетних за-

вдань соціально-педагогічної діяльності можна виокремити:  

– зміцнення та активізацію адаптаційного потенціалу особистості;  

– збереження та покращання фізичного, психічного та соціального здоров’я 

особистості; 

– створення сприятливих умов в мікросоціумі для розвитку здібностей та са-

мореалізації особистості; 

– надання соціальної, психологічної, педагогічної підтримки та допомоги 

особистості;  

– попередження та локалізацію негативних впливів на особистість факторів 

соціального середовища. 

Основними напрямами соціально-педагогічної роботи по передачі соціально-

го досвіду молоді є наступні: 

1. Створення сприятливих соціально-педагогічних умов в закладах освіти та 

соціального виховання. 

2.  Створення соціальних умов, здатних компенсувати неблагополучний соці-

альний досвід та неблагополучні умови життя молоді та їхніх сімей. 

3. Профілактика та реабілітація дезадаптованих представників молодого по-

коління. 
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4. Проведення діагностики та консультування з молоддю групи ризику.  

5. Організація спортивно-оздоровчої, дозвільної та інших видів діяльності 

молоді. 

6.  Консультування та спеціалізована допомога в професійному самовизна-

ченні. 

7. Робота з пропаганди здорового способу життя [2, с. 46]. 

До основних напрямів соціально-педагогічної діяльності, спрямованих на 

формування у студентів соціального досвіду також можна віднести соціальну 

адаптацію, соціальну профілактику, соціальну реабілітацію, соціально-культурну 

анімацію, соціальне обслуговування. Зупинимося на характеристиці цих напря-

мів [5, с. 240]. 

Соціальна адаптація, це процес активного пристосування людини до нових 

для неї соціальних умов життєдіяльності, протягом якого вона набуває рівноваги 

і стійкості до впливу змінних умов соціального середовища. Повна соціальна 

адаптація передбачає сукупність наступних видів адаптацій: 

– організаційна адаптація (сприяння створенню сприятливих умов для життя 

і діяльності); 

– педагогічна адаптація (пристосування до системи освіти, навчання і вихо-

вання, які формують систему ціннісних орієнтацій); 

– психологічна адаптація (процес пристосування органів чуття до особливос-

тей діючих на них стимулів з метою покращення сприйняття і запобігання пош-

кодження рецепторів від надмірного навантаження); 

– професійна адаптація (пристосування до нового виду професійної діяльнос-

ті, нового соціального оточення, умов праці і особливостей спеціальності). 

Соціальна адаптація часто є явищем довготривалим, що дозволяє виділити в 

ньому певні стадії. Серед них:  

стадія початкова (етап формування адаптаційних навичок і розвитку здібнос-

тей, які покликані в подальшому полегшити соціальну адаптацію); 

стадія терпіння (пристосувальницький етап, у ході якого і соціальне середо-

вище, і індивід визнають рівноцінність еталонів поведінки); 

стадія пристосування (етап засвоєння соціально корисних ролей);  

етап правової адаптації;  

стадія повної адаптації (етап «асиміляції», коли людина відмовляється від 

попередніх зразків і цінностей і повністю визнає нові) [1, с. 57]. 

Соціальна профілактика спрямована на попередження соціальних проблем чи 

життєвих криз молоді чи попередження ускладнення вже наявних проблем і 

складається з комплексу економічних, політичних, правових, медичних і психо-

лого-педагогічних заходів, спрямованих на попередження, обмеження та локалі-

зацію негативних явищ у соціальному середовищі. Соціальна профілактика ґрун-

тується на своєчасному виявленні та виправленні негативних інформаційних, пе-

дагогічних, психологічних, організаційних чинників, що зумовлюють відхилення 

в психологічному та соціальному 32 розвитку дітей та молоді, в їхній поведінці, 

стані здоров’я, а також в організації життєдіяльності та дозвілля [4, с. 11]. Отже, 

соціальну профілактику можна охарактеризувати як активний, поступальний 
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процес створення умов і формування особистісних якостей людини, які підтри-

мують її благополуччя. 

Соціальна реабілітація це сукупність заходів, спрямованих на відновлення 

порушених чи втрачених індивідом суспільних зв’язків та відносин внаслідок 

стану здоров’я зі стійкими розладами функцій організму (інвалідність); зміни со-

ціального статусу (безпритульні діти, біженці). Соціальна реабілітація ставить за 

мету повернення особистості до суспільно-корисної діяльності, формування по-

зитивного відношення до життя, праці, навчання [3, с. 33]. Педагогічний аспект 

соціальної реабілітації передбачає навчання, виховання та всебічний розвиток, в 

першу чергу, молоді з фізичними та розумовими обмеженнями, створення умов 

для розвитку їх потенційних можливостей. 

Соціально-культурна анімація, як напрям соціально-педагогічної роботи, 

спрямована на вирішення питань дозвілля різних груп населення та створення 

умов для самореалізації особистості в різних сферах творчої діяльності. Вона має 

на меті культурний розвиток особистості шляхом організації такої практичної 

діяльності, яка відповідає інтересам та нахилам особистості. На сьогодні виділя-

ють такі функції соціокультурної анімації: 

– пристосування та включення до суспільного життя з метою забезпечення 

соціалізації особистості та підготовки її до численних змін, які відбуваються в 

економічному та культурному житті суспільства;  

– виховну, яка забезпечує всебічний розвиток особистості;  

– рекреативну, котра пов’язана з можливістю реального культурного розвит-

ку особистості через практичну діяльність у вільний час [4, с. 15]. 

Підсумовуючи варто зазначити, що на сучасному етапі розвитку українського 

суспільства особливої актуальності набуває процес формування позитивного со-

ціального досвіду у молоді, в зв’язку із стрімким розвитком технологій, що тягне 

за собою зростання вимог до формування активної творчої особистості, здатної 

на самовизначення, реалізацію та активну громадянську позицію. Збільшення 

ефективності даного процесу можливо досягнути завдяки втіленню в життя ряду 

напрямків соціально-педагогічної роботи, наведених у даній статті. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПЕРШОДЖЕРЕЛА КОНЦЕПЦІЇ 

ІСПАНСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НА РУБЕЖІ ХІХ – ХХ СТ. 

 

На рубежі ХІХ – ХХ ст. в Іспанії на хвилі інтелектуального і суспільно-

політичного руху, який отримав історичну назву «регенераціонізму» («оновлен-

ня»), зазнали змін суспільно-благочинна діяльність та соціально-педагогічний 

захист дитинства в країні. Більшість тогочасних педагогічних й освітніх ініціатив 

були запропоновані суспільними діячами, пов’язаними з Вільним Інститутом 

просвітництва, які зосереджували увагу на просвітництві як цивілізаторському й 

культурному елементі, відстоювали ідеї універсальної освіти та всебічного вихо-

вання особистості людини. Проекти Вільного Інституту просвітництва стосовно 

освітніх і суспільних реформ мали широкий резонанс в Іспанії, оскільки стан 

освіти й ситуація неписьменності значної кількості населення країни вимагали 

першочергової уваги уряду після «катастрофи 1898 року».  

В іспанському педагогічному дискурсі на рубежі ХІХ – ХХ ст. набули чітко-

го окреслення первинні елементи концепції соціальної педагогіки, передовсім 

було з’ясовано змістові параметри поняття «соціальне виховання», визначено 

предмет соціальної педагогіки як науки, виявлено провідні функції та обґрунто-

вано значення соціальної педагогіки в суспільстві. У науковій праці іспанського 

мовознавця, педагога Л. Парраля Крістобаля (Luis Parral Cristobal) «Соціальне 

виховання: аналітичне дослідження» (Вальядолід, 1899 р.) зазначалося, що про-

світництво, поширене в Іспанії, зорієнтовано переважно на повчання, а не на ви-

ховання людини, й «від того велика частина лиха, на яке ми скаржимося»  

[3, с. 8]. Необхідно, щоб просвітництво на всіх його рівнях і в усіх станах суспі-

льства ґрунтувалося саме на вихованні, адже виховання дозволяє досягнути двох 

цілей – загального суспільного розвитку шляхом культивування індивідуальних 

людських здібностей і покращення умов життя кожного індивіда, що сприятиме 

гармонійному прогресу суспільства [3, с. 16-17]. 

За переконанням Л. Парраля Крістобаля, соціальному вихованню властива 

«інтегральна» якість, воно дозволяє людині «досягти найвищого ступеня доско-

налості в усіх порядках, покращення власних здібностей і можливостей, діяння з 

найвищою майстерністю, заслуження Божої і людської поваги, а також отриман-

ня задоволення і спокою власної душі» [3, с. 114]. 

У багатьох філософсько-публіцистичних роботах видатної іспанської пись-

менниці К. Ареналь (Concepcion Arenal Ponte) знайшли відображення проблеми 

організації і розвитку суспільно-благочинної діяльності в Іспанії. У посібнику 

«Візитер до бідних» (1860 р.), книзі «Пенітенціарні студії» (1877 р.), статті «Про-

світництво засудженого» (1893 р.) вона ґрунтовно дослідила напрями і зміст ро-

боти соціальних помічників із стражденними людьми. Загалом творче надбання 
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Консепсьон Ареналь – це історична передумова таких сучасних наукових теорій, 

як пенітенціарна, соціально-педагогічна, гендерна теорія та ін. 

Значна тенденція в оформленні тогочасної іспанської концепції соціальної 

педагогіки проявилася в істотному впливі німецької педагогічної думки 

(П. Наторп, Г. Ноль) з її яскравим соціально-педагогічним вектором. Перші пуб-

лікації з проблем соціальної педагогіки в Іспанії – праці М. де Маесту (Maria de 

Maeztu Whitney), Ф. Ріо Урруті (Fernando del Río Urruti) – були присвячені дослі-

дженню німецької реформаторської педагогічної думки й висвітленню проблем 

соціального виховання в дусі концепції соціальної педагогіки П. Наторпа. Іспан-

ські педагоги вдавалися до обґрунтування можливостей просвітництва народу за 

допомогою державної освітньої політики, діяльності католицької церкви, громад-

сько-просвітницької роботи інтелігенції задля суспільно-політичного перетво-

рення і звеличення духу Іспанії. Ф. Ріо Урруті зазначав, що концепт соціальної 

педагогіки конституює встановлення відношення між спільністю й вихованням, і 

продовжував: «Соціальна педагогіка визнає як принцип те, що виховання індиві-

да обумовлено соціальною спільнотою, так само, як спільнота обумовлена вихо-

ванням індивідів, що її складають» [4, с. 47]. 

Одним з перших іспанських джерел, в якому зустрічаємо термін «соціальна 

педагогіка», є доклад М. Луенго Фігера (Maria del Buen Suceso Luengo de la Figue-

ra), промовлений на конференції у Малазі 1902 р. Дослідниця дала визначення 

соціальної педагогіки як «науки про виховання усіх усіма» [1, с. 10] й розкрила її 

провідні функції – освітню, яка реалізується завдяки діяльності школи, та соціа-

льно-інституціональну, що виявляється в соціальній взаємодії людей у повсяк-

денних життєвих ситуаціях [1, с. 14]. 

Критично оцінюючи стан освіти в рідній Іспанії у порівнянні з іншими краї-

нами (Німеччиною, Великою Британією, США, Японією), М. Луенго Фігера на-

голошувала на великому суспільному значенні педагогіки, на її соціальній ролі в 

розбудові демократичного суспільства [1, с. 8]. 

Важливим внеском у становлення теорії соціальної педагогіки в Іспанії став 

виступ 12 березня 1910 року в Більбао Х. Ортеги-і-Гассета (Jose Ortega y Gasset) 

під назвою «Соціальна педагогіка як політична програма». Видатний іспанський 

філософ, педагог стверджував: перед Іспанією постала проблема набуття культу-

ри європейським способом; завдяки усвідомленню даної проблемної ситуації 

можна побачити ідеальну мету, до якої слід прагнути, і шляхи її досягнення, – 

реформування й перетворення іспанської дійсності та надання доступу до куль-

турних форм, які переважають в іншій Європі [2, c. 497-498]. 

Провідною актуальною метою Х. Ортега-і-Гассет проголошував освітньо-

культурне перетворення суспільства й виявляв саме в соціальній педагогіці засіб 

його здійснення: «політика для нас стала вихованням суспільства, а проблема Іс-

панії – проблемою освіти» [2, c. 498]. 

Х. Ортега-і-Гассет акцентував увагу на культурному формуванні особистості 

як одиниці соціального цілого. Політична дія врешті-решт зводиться до культур-

ної дії, до виховання суспільства, оскільки людина як культурна істота повноцін-

но реалізується лише в соціальному житті, в спільній колективній праці та кому-

нікативній взаємодії [2, c. 498-499]. 
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За твердженням Х. Ортеги-і-Гассета, педагог має справу не стільки з індиві-

дами, скільки із складною соціальною матерією. Людина завжди включена в со-

ціальний контекст, реальність людини – соціалізація. «Людський індивід відо-

кремлено від суспільства існувати не може… людина – це соціальний атом; є 

лише спільнота як сукупність індивідів, які взаємно впливають один на одного» 

[2, c. 503]. 

Таким чином, на рубежі ХІХ – ХХ ст. в Іспанії здійснювалося оформлення 

первинної національної концепції соціальної педагогіки. Істотним досягненням 

педагогів-теоретиків цього часу було визначення предмета соціальної педагогіки 

як науки про соціальне виховання, таке виховання, яке здійснюється спільнотою, 

спільними зусиллями усіх членів суспільства. Однак, і редукція предмета соціа-

льної педагогіки до соціальної функції виховання (або соціальної функції педаго-

гіки) теж прослідковувалася в роботах-першоджерелах іспанської концепції соці-

альної педагогіки. 
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НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З МІГРАНТАМИ В УКРАЇНІ: 

ДОСВІД НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 

 

Необхідність інтеграції іммігрантів у суспільство давно усвідомлюється на 

рівні експертів, відбивається у концепціях і програмах, але перехід цього усвідо-

млення у рух до соціалізації міграційної політики і виділення соціальної роботи з 

мігрантами в окремий напрямок досить уповільнений, через відсутність розгалу-

женої мережі організацій державного і недержавного сектору, відсутність взає-

модії між ними, недосконале нормативно-правове забезпечення галузі соціальної 
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роботи, обмежену кількість соціальних послуг, що складають основний зміст ро-

боти фахівців з цією категорією населення. Тому, особливого значення у цей пе-

рехідний етап становлення інституту соціальної роботи з мігрантами набуває дія-

льність організацій недержавного сектору, які є основними надавачами практич-

них соціальних послуг різним категоріям мігрантів, що потребує їх детального 

вивчення. 

Різні аспекти соціальної роботи з мігрантами представлені у наукових розвід-

ках вітчизняних (О. Вирщіков, І. Зайнишев, М. Кузнєцова, О. Новак, П. Павлен-

ко, К. Раві, А.Чернов) і зарубіжних (Колі Раві (Kohli Ravi), Б. Вінерлюнга 

(B Vinnerljung), Г. Кріштінсдотір (G. Kristinsdottir), Т. Ліндстейн (T. Lindstein), 

М. Пейн, Б. Франзен (B. Franzén), С. Хесл (S. Hessle) дослідників. Однак, компле-

ксний аналіз наукової літератури засвідчив, що напрями соціальної роботи з міг-

рантами у контексті діяльності недержавних організацій не були предметом 

окремого дослідження, що актуалізує значення здійсненого нами дослідження. 

Розглядаючи особливості соціальної роботи з мігрантами в Україні як особ-

ливий вид діяльності І. Зайнишев виділяє два її основних види [5]: 

 Організаційна соціальна робота – передбачає визначення її інституційної 

структури, що зреалізовується через діяльність організацій, спрямованих на ро-

боту з мігрантами; розробку конкретних стратегій і державних програм. 

 Практична соціальна робота – спрямована на безпосередню взаємодію з 

конкретною людиною чи групою осіб з метою вирішення конкретної проблеми і 

надання соціальної допомоги. 

Організаційна структура соціальної роботи з мігрантами в Україні представ-

лена взаємодією двох секторів надавачів соціальних послуг. До них належить 

державний (установи і організації різних рівнів підпорядкування) і недержавний 

(громадські і благодійні організації, асоціації, підприємства, діяльність фізичних 

осіб) сектори. В основному робота з мігрантами здійснюється міграційними слу-

жбами, а також організаціями недержавного сектору. 

У нашому дослідженні ми звернемо увагу на досвід діяльності недержавного 

сектору у контексті здійснення соціальної роботи з мігрантами, оскільки мігра-

ційна політика і формування системи соціальної роботи з мігрантами припуска-

ють не тільки ініціативу держави і державних організацій у контексті соціальної 

роботи з мігрантами, а й координацію дій і створення умов для роботи недержав-

них і громадських організацій, що працюють з цією категорією населення. Не-

державний сектор представлений розгалуженою мережею установ, що включа-

ють міжнародні організації, зокрема представництво Міжнародної організації з 

міграції (МОМ), благодійні організації – Червоних Хрест, Карітас (Caritas), гро-

мадську організацію Харківський обласний благодійний фонд, Міжнародну асо-

ціацію «Ла Страда». Представлений перелік організацій не є вичерпним, однак, 

напрями діяльності і зміст соціальних послуг, що надають фахівці, і зокрема, со-

ціальні працівники цих організацій є важливим внеском у розвиток соціальної 

роботи з мігрантами в Україні. 

Аналіз діяльності вищезазначених організацій дав нам змогу виокремити ос-

новні напрями діяльності у контексті роботи з мігрантами, так зокрема: 
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 Міжнародна організація з міграції (МОМ) здійснює діяльність у напрямі: 

навчання та надання підтримки державам у розробці національних міграційних 

програм; сприяння культурному різноманіттю та інтеграції мігрантів через орга-

нізацію активних соціальних інформаційно-просвітницьких заходів, конкурсів, 

проектів; підвищення потенціалу розвитку трудової міграції в інтересах окремих 

мігрантів, їхніх громад та українського суспільства; організації матеріальної до-

помоги вимушеним переселенцям і громадам, які зазнали наслідків конфлікту 

[2]. 

 Карітас впроваджує роботу у напрямах: реалізації гуманітарних проектів, 

спрямованих на реінтеграційну допомогу для українських мігрантів; надання ці-

льових та консультаційно-інформативних послуг; допомоги дітям трудових міг-

рантів – психологічна, соціально-педагогічна, правова (на базі соціальних 

центрів); протидії торгівлі людьми [4]. 

 Червоний хрест забезпечує організацію різних видів соціальної допомоги 

(психосоціальна, натуральна, медична) різним категоріям мігрантів; функціону-

вання служби розшуку родичів і знайомих біженців [6]. 

 Харківський обласний благодійний фонд організовує та забезпечує функці-

онування трьох центрів, діяльність яких спрямована на організацію і здійснення 

різноманітної допомоги різним категоріям мігрантів. Так, зокрема: [3]: 

«Центр консультування мігрантів» забезпечує роботу у напрямах: протидії 

торгівлі людьми; допомоги в оформленні документів, необхідних для легального 

перебування у країні; перевірці легальності трудових фірм, що займаються пра-

цевлаштування за кордоном; створення єдиної ресурсної бази вакантних посад за 

кордоном. 

«Соціальний центр для біженців», діяльність якого спрямована на: адаптацію 

представників африканського і азіатського регіонів, репатріантів; організацію 

мовної освіти і дозвіллєвої та культурно-просвітницької роботи для мігрантів і 

членів їх сімей. 

Центр допомоги вимушеним переселенцям організовує роботу у напрямах 

надання натуральної допомоги; правової допомоги; психологічного консульту-

вання внутрішньо переміщених осіб і біженців. 

 Асоціація «Ла Страда» передбачає: організацію та надання допомоги по-

терпілим від торгівлі людьми (медична, психологічна, юридична допомога, на-

дання тимчасового притулку, соціальний супровід, переадресація та ін.), а також 

членам їх родин; допомогу та сприяння у пошуку українських громадян, які зни-

кли за кордоном та поверненні в Україну; надання консультацій з питань виїзду 

за кордон з метою працевлаштування, навчання, одруження тощо та з питань на-

сильства й захисту прав дітей [1]. 

Проте, не дивлячись на різноманітність напрямів і соціальних послуг, що на-

даються різним категоріям мігрантів, кількість організацій є недостатньою для 

того, щоб охопити весь сегмент міграційного потоку в Україні та спектр проблем, 

з якими вони стикаються. Збільшення кількості організацій недержавного секто-

ру сприятиме становленню та розвитку інституту соціальної роботи з мігрантами 

та забезпеченню їх найскорішій адаптації в українському суспільстві.  
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