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В И М О Г И  
до матеріалів фахового наукового видання ДДПУ 

“ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ: ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ” 
(ФІЛОСОФІЯ, ПЕДАГОГІКА) 

 
Президія Вищої Атестаційної Комісії НАН України 

Постановою від 15.01.2003 року ухвалила (серед іншого): “3. 
Редакційним колегіям організувати належне рецензування та 
ретельний відбір статей до друку. Зобов'язати їх приймати 
до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у 
подальші роки, лише наукові статті, які мають такі 
необхідні елементи: постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практични-
ми завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які 
спирається автор, виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми, котрим присвячується стаття; форму-
лювання цілей статті (постановка завдання); виклад 
основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів; висновки з даного 
дослідження і перспективи подальших розвідок у даному на-
прямку”. 

Статті збірника повинні відповідати цій ухвалі. 
 

1. Приймаються одноосібні статті (без співавторів). Текст 
обсягом від 0,5 авторського аркуша (20000 символів з 
пробілами) до повного авторського аркуша (40000 символів з 
пробілами) подавати в ком’ютерному наборі (дискета і роздрук 
– два примірники): редактор Mikrosoft Word 95 і наступні версії, 
шрифт Times New Roman 14, інтервал 1,5. У разі надсилання 
статті електронною поштою (zbirnyky@drohobych.net) паперо-
вий роздрук (усі береги по 2,5 см) треба долучити до інших 
документів. У тексті заборонити переноси. Ретельно вивірені 
цитати треба засвідчити підписом на берегах біля кожного поси-
лання. Подати УДК та ключові слова. 

2. Статті друкуються українською мовою, резюме до 
кожної – трьома мовами: українською, російською, англійською 

mailto:zbirnyky@drohobych.net


 

(кожне – на 500 символів з пробілами; два останні обов’язково 
повинні мати переклад імені, прізвища автора і назви статті).  

3. Список літератури – за абеткою (спочатку кирилиця, 
потім – латинка); у тексті в квадратних дужках позначається 
позиція та сторінка – [5, 100]. 

4. Бібліографія оформляється відповідно до вимог ВАК 
України (Бюлетень ВАК України, № 3, 2008).  

Архівні джерела подаються окремим блоком з римською 
нумерацією (за абеткою назв архівів) перед списком літератури. 

5. До статей додається рекомендація кафедри (відділу) ус-
танови, де автор працює, і рецензія доктора чи кандидата наук; 
для статей докторів та кандидатів наук рецензії не потрібні. 

6. Авторська картка: прізвище, ім’я, по батькові, посада, 
місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова, домашня, 
поштова, електронна), телефони. 

Редколегія відхиляє статті з порушенням цих вимог. 
Збірник виходить за серійним принципом у квітні 

(Педагогіка, статті приймаються до 1 лютого) та у жовтні 
(Філософія, статті приймаються до 1 серпня). 

7. Видання здійснюється із залученням коштів авторів (10 
гривень за 1000 символів з пробілами). Гроші за статті з 
філософії надсилати поштовим переказом Янко Жанні 
Василівні, за статті з педагогіки – Федорович Ганні Василівні на 
адресу: вул. Івана Франка, 24; ДДПУ імені Івана Франка, Дрого-
бич, 82100. 

Адреса редколегії збірника наукових праць 
“Людинознавчі студії”: 

каб. 18, вул. Івана Франка, 24 
Державний педагогічний університет імені Івана Франка 

м. Дрогобич, 82100, Україна, 
тел./факс: (03244) 38376 

Координатор Олена Швед. E mail: zbirnyky@drohobych.net 
Головний редактор Тетяна Біленко. E mail: bilenko1@ukr.net 
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Н 40 
 

Олена НЕВМЕРЖИЦЬКА 
 

ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 
У ФІЛОСОФІЇ ТОМІЗМУ 

 
У статті висвітлено погляди на виховання та освіту у пра-

цях педагогів-томістів. Проаналізовано методичні та 
організаційні аспекти формування цінностей особистості у като-
лицьких навчальних закладах. Охарактеризовано роль педагогів та 
батьків у процесі аксіологічного становлення особистості. 

Ключові слова: цінності, томізм, виховання, теїстичний 
реалізм, формування цінностей.  

 
Процес формування цінностей особистості є тривалим та 

часто суперечливим. Це викликано низкою причин, зокрема 
особливостями сучасного світу, який характеризується розмаїт-
тям поглядів, думок, вірувань, переконань. Особа, що зростає в 
умовах культурного хаосу, часто неспроможна сама обирати не-
обхідні цінності та керуватися ними у житті. Відчуття сумніву та 
невпевненості у виборі стратегії поведінки часто негативно 
впливає на її формування і становлення аксіологічних основ. 
Очевидно, що допомогти педагогіці розв’язати актуальну пробле-
му сьогодення може філософія. Представники різних 
філософських напрямів та течій вказують на можливі шляхи фор-
мування цінностей особистості. Одним із найперспективніших у 
цьому плані вважаємо томізм, який намагається поєднувати ос-
новні положення аристотелівського раціоналізму та правди 
християнської віри. Вивчення теоретичних основ формування 
цінностей особистості у працях вчених-томістів, а також прак-
тики їхньої реалізації у католицьких навчальних закладах 
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є, безсумнівно, актуальним, оскільки може вказати на шляхи 
удосконалення виховного процесу в умовах сучасної України. 

Теоретичні аспекти виховання у томізмі стали предметом 
досліджень багатьох науковців. Зрозуміло, що всі вони спира-
ються на праці основоположника цієї філософської системи 
Томи Аквінського, проте є адаптованими до реалій сьогодення. 
Проблеми католицької освіти та шляхи їхнього розв’язання  
вивчали, зокрема, американські філософи й педагоги 
В.Ф. Каннінгем [5], Н.Г. МакКласкі [8] та ін. У їхніх працях під-
німаються питання мети та змісту освіти, організації навчання і 
виховання у католицьких школах, вимог до педагогічних пра-
цівників цих навчальних закладів тощо. Зокрема, В. Каннінгем 
запропонував термін “наднатуралізм” для позначення поєднання 
реалізму та томізму. Він вважав, що люди, обдаровані душею і 
тілом, повинні керуватися у житті вірою та розумом [5]. Погоджу-
ючись із цими поглядами, Н. МакКласкі окреслив теологічні та 
філософські основи католицької освіти. Оскільки кожна людина, 
на його думку, наділена розумом та волею, то повинна прагнути 
до наслідування життя Ісуса Христа – морального взірця усіх 
християн [8].  

Україна є поліконфесійною державою, у якій кількісно пе-
реважають православні християни, поширення католицьких 
шкіл тут не спостерігається. Це зумовлено ще й світським харак-
тером нашої держави та законодавчим розмежуванням держави 
й Церкви. Проте в історії вітчизняної освіти знаємо періоди, ко-
ли на території сучасної України активно відкривалися та діяли 
католицькі школи. Очевидно, що позитивний досвід їхньої діяль-
ності можна з успіхом використовувати в сучасних умовах. 
Зрештою, сьогодні науковці звертають увагу на необхідність 
поєднання в освіті раціонального та ірраціонального компонен-
тів (В. Скотний [4]), а також важливість повернення у вихованні 
до традиційних для українського народу християнських вартос-
тей (О. Вишневський [2]). Так, В. Скотний переконливо 
доводить, що “релігійне виховання може стати органічним до-
повненням до світської освіти, дієвим засобом соціалізації 
людини через вивчення цінностей, вироблених релігійною сві-
домістю і втілених у звичаях, традиціях, через знайомство з 
елементами догматики при неухильному дотриманні принципів, 
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закріплених у законі” [4, 258]. О. Вишневський, аналізуючи ви-
бір стратегії сучасного українського виховання, у своїх 
міркуваннях йде далі, вважаючи, що лише повернення до тради-
ційно-християнських засад освіти дасть змогу українцям 
зберегти себе живим національним організмом [2, 34]. 

Дослідження виконане відповідно до тематичного плану 
наукових досліджень кафедри загальної педагогіки та дошкіль-
ної освіти Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка “Українська освіта в контексті 
трансформаційних суспільних процесів” (Державний реєстра-
ційний номер 01084007644). 

Метою статті є з’ясування теоретичних засад томізму, 
що стосуються формування цінностей особистості, та практич-
них аспектів їхньої реалізації у католицьких школах для 
виокремлення положень, які можуть посприяти удосконаленню 
процесу сучасного українського виховання.  

Томізм викристалізувався у формі філософської системи в 
епоху Середньовіччя. Він репрезентує поєднання античного реа-
лізму, представником якого був Аристотель, та християнської 
теології. Вважаючи Біблію авторитетним джерелом правди, 
об’явленої Творцем, томісти вносять до своєї філософії елемент 
надприродності. Зокрема Тома Аквінський писав, що авторитет-
ні положення канонічних Писань є справжніми аргументами, що 
забезпечують необхідні докази [1, 45]. 

Основу філософської системи Томи Аквінського складає 
теорія гармонії віри і розуму, які не суперечать один одному. І 
розум, і віра спрямовані на пізнання Бога, хоча роблять це різ-
ними способами: розум спирається на філософію та науку, а 
віра – на теологію. Відповідно для прийняття істин розум послу-
говується доказовістю, переконливістю усіх вихідних положень, 
а віра – авторитетом Бога. Результатом діяльності розуму є 
знання, віри – віровчення [1]. 

Наприкінці ХІІІ – на початку XIV ст. томізм стає перева-
жаючим ученням у домініканському ордені, поступово 
перетворюючись на офіційну доктрину католицької церкви. Піс-
ля кризових явищ, пов’язаних зі зміною суспільної ситуації, у 
1879 р. вчення Томи Аквінського стає обов’язковим для всієї 
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католицької церкви, і на його основі розвивається неотомізм – 
офіційна філософія католицизму [3, 79].  

Найбільшим щастям для людини, на думку томістів, є спіл-
кування з Богом. Історія взаємостосунків людей і Бога свідчить, 
що люди віддалилися від Бога, потонули у гріхах. Здійснивши 
акт відкуплення, Ісус Христос, Син Божий, поклав кінець “від-
чуженню” та створив новий “народ Божий”. Оскільки людина 
обдарована тілом та душею, має вільну волю, розум і можли-
вість вибору, вона сама вирішує, чи бути співучасником свого 
спасіння. 

Отже, освіта повинна у своїй основі мати те, що вічне та 
незмінне, а її мета − враховувати походження, природу і призна-
чення людини. Людський рід бере свій початок від Бога, 
людська природа є проявом Божої природи, призначення люди-
ни − повернення до Бога [5, 59]. Відповідно, метою виховання є 
удосконалення людини, наближення її до Бога. 

Філософські основи католицького виховання складають 
такі положення: 

1) Бог існує, і це можна раціонально довести; 
2) сенс людської екзистенції – у ній самій; 
3) кожна людина наділена вільною волею та розумом; 
4) людина осягає досконалість, коли їй вдається пізнати і 

засвоїти правду, красу, добро; 
5) тіло пов’язує людину з природою, натомість душа є ос-

новою майбутнього досвіду, що виходить за межі матеріального 
і дочасного природного порядку [8, 57 – 79]. 

В енцикліці “Християнська освіта молоді”, окреслюючи 
головні засади християнської освіти, папа Пій ХІ установив 
примат християнського виховання, оскільки освіта не може бути 
ідеальною, якщо не є християнською. Він вважав, що у вихован-
ні треба уникати педагогічного натуралізму, який виключає чи 
применшує роль надприродного у вихованні [9, 8]. “Оскільки 
виховання полягає передовсім у приготуванні людини до того, 
якою вона має стати, і того, що має робити тут, на землі, щоб 
осягнути вищу мету, для якої створена, не викликає сумнівів, 
що завданням правдивого виховання є наставлення на цю кін-
цеву мету людини… Християнське виховання охоплює всю 
складність людського життя, його фізичний і духовний, інтелек-
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туальний і моральний, індивідуальний, родинний, суспільний ас-
пекти” [9, 36].  

Важливим внеском філософів-томістів у педагогічну тео-
рію є чітке розмежування таких категорій, як “освіта” та 
“виховання”. Вважаючи ці процеси взаємопов’язаними, томісти 
все ж схиляються до думки, що “виховання” є ширшим, ніж 
“освіта”, яка є його складовою частиною. Виховання – це всебічне 
формування особистості. Воно стосується усього, що сприяє ін-
теграції вихованців у життя. А освіта – це цілісний процес 
розвитку особистості, що виходить за межі формального на-
вчання та відбувається у межах освітніх інституцій, 
позашкільних установ, сім’ї [6, 58 – 64, 82 – 89]. 

На формування концепції освіти у теїстичному реалізмі іс-
тотний вплив має поєднання реалізму і томізму. Оскільки 
людська природа дуалістична, то освіта повинна реалізувати дві 
цілі – забезпечити підростаючому поколінню як інтелектуаль-
ний, так і духовний розвиток. Для цього необхідно зробити 
легким доступ до знань, а для їхнього засвоєння організовувати 
відповідні вправи і завдання. 

Томісти усвідомлюють, що людина живе у конкретному 
місці, в конкретний час. Історичні та суспільні відмінності, що 
виникають з необхідності пристосування до певних умов, по-
сприяли тому, що у світі сформувалися різні культури, 
суспільства, релігії. Томісти, не заперечуючи існування цивілі-
заційних відмінностей, все ж відкидають їх як відносні правду і 
вартості та стверджують, що спільне для всіх людей і культур, є 
важливішим за те, що їх розділяє. Всі люди мають однакову 
природу, оскільки кожна людина перебуває у двох основних ви-
мірах реальності: духовному і матеріальному. Це переконання 
зробило можливою розмову про універсальні права та обов’язки 
людини. Прихильники томізму стверджують, що релятивістські 
етичні теорії, які беруть до уваги культурні чи ситуативні погля-
ди, є властивою втечею перед викликами, пов’язаними з 
необхідністю спростування універсальних моральних та етичних 
стандартів [7, 61].  

Одним із найважливіших завдань освіти у томізмі є прище-
плення вихованцям духовних вартостей. До них, на думку 
О. Вишневського, належать, насамперед, віра, надія, любов, гід-
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ність, сумління, правда, досконалість, доброта, чесність, спів-
чуття, милосердя, прощення, благородство, краса, свобода, 
мудрість, справедливість тощо [2, 209]. Проте школа не повинна 
обмежуватися лише переказом вартостей у процесі навчання − 
вона покликана створювати відповідні умови, що полегшують 
їхнє засвоєння, залучати школярів до участі у релігійних обря-
дах та ритуалах. Протягом шкільного року важливо залучати 
учнів до здійснення релігійних практик відповідно до літургій-
ного календаря, послуговуватися релігійними символами, 
мистецькими творами, що привертають увагу до духовного.  

Ще Тома Аквінський звертав увагу на те, що знання не то-
тожні моральності: “Благою називають не ту людину, яка має 
благий [хороший інтелект], а ту, яка має благу волю. Волі ж від-
повідає мета як її власний об’єкт” [1, 86]. Знання основних правд 
віри ще не робить людину доброю. Проте розвинений інтелект 
необхідний для того, щоб особа могла розрізняти добро та зло і на 
основі цього будувати стратегію поведінки у різних ситуаціях. 

Моральна освіта у томізмі – це насамперед привчання ви-
хованця до практикування цнот. Для цього важливо, аби в його 
оточенні були гідні для наслідування люди, які виконували б 
роль взірців цінностей. А середовище школи має створити такі 
умови, щоб вихованець міг повсякчас вправлятися у моральній 
поведінці. 

На переконання прихильників томізму, школи мають бути 
тими інституціями, які сприяють формуванню особистості, здійс-
нюють її інтелектуальний та соціальний розвиток. На думку 
В. Каннінгема, школа повинна найбільше уваги приділяти інтелек-
туальному розвитку підростаючого покоління. Засобом реалізації 
цього завдання повинно стати викладання гуманітарних та точних 
наук. Проте, на думку науковця, не слід також нехтувати фізич-
ним, соціальним, релігійним розвитком вихованця [5]. 

Оскільки виховання – це процес засвоєння цінностей, то 
воно відбувається повсякчас, протягом усього життя людини. 
Проте найбільш інтенсивно таке засвоєння відбувається у дитячі 
та юнацькі роки, тобто у період шкільного навчання засобами 
навчальної діяльності, стосунків “вчитель – учень”, виховними 
зусиллями сім’ї та позашкільних установ.  
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Педагоги-томісти переконані, що школа повинна забезпе-
чити викладання академічних предметів у вигляді 
нагромаджених, упорядкованих та санкціонованих знань. Про-
понований учням матеріал повинен бути науково достовірним, 
обґрунтованим, відображати реальний стан розвитку науки. 

У програмі навчання, що спирається на концепцію людсь-
кої природи як “духа у світі”, обов’язковою є ієрархія, що 
визначається ступенем узагальнення. Ті галузі знань, які нале-
жать до найбільш загальних та абстрактних, перебувають на 
верхівці ієрахії. Натомість ті, що стосуються окремих, конкрет-
них та минущих аспектів життя, − на найнижчому щаблі. Якщо 
при опрацюванні змісту освіти з’являється проблема розстанов-
ки пріоритетів, її розв’язують шляхом порівняння з іншими 
предметами, більш загальними та вищими в ієрархії. Людська 
душа є безсмертною, а тому повинна прагнути до вічного щастя, 
що полягає у спілкуванні з Богом. Тому у межах змісту освіти 
пріоритет належить дисциплінам, які сприяють духовному роз-
витку і формують особистість, – таким, як теологія та 
студіювання Святого Письма. Оскільки особа є розумною істо-
тою, яка має вільну волю, наголос робиться насамперед на 
поглибленні знань та формуванні умінь, що сприяють розвитку 
інтелектуальних здібностей, потім – на філософію та логіку, які 
мають підготувати учня до здійснення вибору. Позаяк людина 
живе у природному та соціальному середовищі, у програмі на-
вчання також повинні бути знання і вміння, які допомагають їй 
досягти добробуту у житті. Щоб функціонувати у суспільстві, 
особа повинна здобути знання про правничу, політичну та еко-
номічну системи, які захищають добро особи та загалу. Як 
суспільна істота, людина потребує для соціальної комунікації 
мовленнєвих умінь, а також мистецтва читання і письма, які ста-
новлять фундамент формальної освіти [7, 61].  

Стає очевидним, що томісти прагнули виробити широкой 
кругозір учнів, забезпечити їм глибокі знання з різних галузей 
наук, сформованість умінь та навичок у різних сферах життєді-
яльності. Засобами гуманітарних, природничих та математичних 
наук важливо було сформувати ті цінності, які допомогли б осо-
бистості гармонійно почувати себе у спілкуванні як з Богом, так 
і з людьми, які її оточують.  
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Зрозуміло, що теологія, філософія як основні дисципліни 
покликані ввести особистість у світ цінностей, які об’єктивно 
існують, дати орієнтири, що полегшують моральний вибір. Дис-
ципліни гуманітарного циклу забезпечують взірці поведінки та 
ідеали, які учні намагатимуся втілювати у життя. Науки природ-
ничого циклу повинні допомогти учневі осягнути велич Бога, 
який створив цей світ з усіма істотами, що його населяють. Точ-
ні предмети, розвиваючи логіку мислення, уможливлюють 
правильний вибір стратегії поведінки відповідно до абсолютних 
цінностей. Отже, зміст освіти повинен забезпечувати всебічний 
розвиток особистості. 

Спілкування у межах діади “вихователь – вихованець”,  
безумовно, впливає на формування цінностей особистості. Проте 
важливо пам’ятати, що томісти завжди ставили високі вимоги до 
особистості педагога. Це повинна бути зріла особистість, що має 
глибокі знання з предмету, який викладає, володіє майстерністю 
викладання матеріалу та формування умінь і навичок учнів. 
Справжній педагог зобов’язаний володіти словом, мати високий 
інтелектуальний потенціал та вміти спонукати учнів до активнос-
ті у здобутті знань.  

Зрозуміло, що кожен учитель католицької школи повинен 
також бути моральним взірцем для школярів, у житті керуватися 
тими цінностями, які бажає прищепити вихованцям. Оскільки 
одним зі способів опредмечення цінностей є поведінка особи, то 
у своїх діях педагог має керуватися християнськими цінностями, 
прикладом показувати вихованцям можливі шляхи розв’язання 
конфліктних ситуацій. Відомо, що у минулому в католицьких 
школах вчителями були здебільшого священики, монахи та мо-
нахині, які у своїй діяльності керувалися засадами, що були 
обов’язковими для релігійних згромаджень, до яких вони нале-
жали. Сьогодні викладачами таких шкіл здебільшого є світські 
особи, проте вимоги до їхнього морального обличчя й надалі 
залишаються високими. 

Якою б доброю не була католицька школа, сама вона не 
може забезпечити високий інтелектуальний та духовний рівень 
розвитку учнів. Успіх педагогічної діяльності залежить від спів-
праці школи і позашкільних інституцій, зокрема родини, адже 
вони несуть таку саму відповідальність за освіту дітей. Засвоєн-
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ня особистістю цінностей розпочинається саме у сім’ї. Роль бать-
ків у вихованні передовсім неформальна і полягає у розвитку в 
дітей цінностей, необхідних для їхнього морального, релігійного 
та інтелектуального розвитку. Проте від того, наскільки добре 
сім’я виконує свої виховні функції, залежить подальший розви-
ток дитини, її успішність чи неуспішність у межах формальної 
освіти. Підтримуючи виховні зусилля школи, батьки мають змо-
гу максимально долучитися до формування християнського 
світогляду дітей, забезпечивши їм міцні основи всього подаль-
шого життя. 

Отже, виховання у томізмі – це шлях до вічного життя. 
Саме тому формування цінностей особистості має відбуватися з 
раннього дитинства та спиратися на Святе Письмо й розвинений 
інтелект особистості. При цьому томізм не применшує ролі соці-
ального виховання, фізичного та естетичного розвитку 
особистості, її готовності здобувати практичні вміння тощо. Для 
сучасного українського виховання важливим також є досвід фор-
мування цінностей в умовах особистісної свободи, актуальний і 
для томізму, який визнає, що людина наділена не лише розумом, 
а й вільною волею. Важливим для сьогодення вважаємо також 
професійний відбір педагогічних кадрів. При прийомі на роботу 
головна увага здебільшого звертається на ерудицію, педагогічну 
майстерність педагога. Оскільки школа часто відмовляється від 
виконання виховних функцій, делегуючи їх батькам, на моральні 
якості учителя звертають недостатню увагу. А для успішного 
становлення особистість повинна щоденно мати перед собою 
взірець моральної поведінки, яким насамперед повинні стати 
батьки та вчителі, на чому повсякчас наголошують прихильники 
томізму. 

Із моменту виникнення томізм шукав шляхи поєднання в і-
ри і розуму, релігії та науки. Сьогодні ми продовжуємо шукати 
ці шляхи, і багатовікові надбання томізму у цьому можуть допо-
могти сучасним науковцям та теологам.  
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Невмержицкая Елена. Формирование ценностей лич-

ности в философии томизма. В статье отражены взгляды на 
воспитание и образование в трудах педагогов-томистов. Про-
анализированы методические и организационные аспекты 
формирования ценностей личности в католических учебных за-
ведениях. Охарактеризована роль педагогов и родителей в 
процессе аксиологического становления личности.  

Ключевые слова: ценности, томизм, воспитание, теисти-
ческий реализм, формирование ценностей.  

 
Nevmerzhytska Olena. Personality values formation in the 

philosophy of Thomism. The article deals with the views on educa-
tion in the works by pedagogues-Thomists. The methodical and 
organizational aspects of forming personality values at catholic edu-
cational establishments have been analysed. The role of teachers and 
parents in the process of the axiological forming of personality has 
been characterized.  

Key words: values, Thomism, education, theistic realism, va l-
ues formation.  
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ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ ГЕРМАНА ҐМАЙНЕРА  
В ОПІКУНСЬКІЙ СИСТЕМІ ПОЛЬЩІ  

 
У статті аналізуються шляхи розв’язання освітніх проблем 

соціального сирітства в Україні, зокрема висвітлюється досвід 
Польщі щодо заснування і діяльності дитячих поселень, які 
прийняли організаційні і педагогічні засади концепції 
австрійського педагога Г. Ґмайнера (1919 – 1986 рр.); опису-
ються форми опіки над дітьми-сиротами та сутність 
опікунської і виховної роботи закладів сімейного типу. 

Ключові слова: Герман Ґмайнер, діти-сироти, дитячі се-
ла, опіка, виховання, Польща, заклади сімейного типу. 

 
У сучасному українському суспільстві, на жаль, гострою 

залишається проблема дитячого сирітства, масової дитячої 
безпритульності та бездоглядності. Основні причини цього яви-
ща: безробіття, зростання алкоголізації, наркоманії населення, 
злочинної діяльності батьків, безвідповідальне ставлення батьків 
до виконання своїх обов’язків, зниження традиційних цінностей 
сім’ї, збільшення рівня смертності населення тощо. Науковці 
порівнюють таку ситуацію із воєнним та післявоєнним часом [3]. 
Стає зрозумілим, що окреслена проблема набуває національного 
значення та потребує першочергового розв’язання.  

Відповідно до ст. 52 Конституції України [2], утримання 
та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, покладається на державу. Отож, такі діти мають 
право на особливе піклування і допомогу суспільства. Політика 
української держави спрямовується на їхній соціальний захист, 
забезпечення умов для виховання, утримання, фізичного, 
інтелектуального і духовного розвитку та підготовки до  
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самостійного життя. Згідно із Законом України “Про забезпе-
чення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, розпоча-
лося реформування інтернатних закладів для дітей-сиріт [1]. 
Педагогічна наука веде пошук нестандартних підходів до 
розв’язання проблем опіки та піклування. На розвиток 
традиційних форм соціального влаштування дітей-сиріт та дітей, 
які залишилися без піклування батьків, особливий вплив має 
історичний досвід, національні традиції, релігійні погляди та, 
безперечно, особливості економічного розвитку країни. Причо-
му одні форми влаштування дітей-сиріт складаються стихійно, 
інші – цілеспрямовано.  

Міжнародний досвід державної опіки над дітьми засвідчує 
поступову відмову держав із гуманістичним спрямуванням соці-
альної політики від інтернатних форм утримання дітей, 
позбавлених батьківського піклування, та орієнтацію на ство-
рення і підтримку сімейних форм опіки.  

Пошуки нових методів розв’язання соціальних та освітніх 
проблем соціального сирітства стимулювали розвиток освітньої 
ідеї австрійського діяча і педагога Германа Ґмайнера. Ця 
ініціатива отримала потужну підтримку серед австрійців і завдя-
ки партнерам невдовзі вийшла на міжнародний рівень. SOS-
Kinderdorf було створено в Хорватії, Болгарії, Польщі, Румунії, 
Сербії, Чехії, Угорщині, Албанії, Боснії та Герцеговині, а зго-
дом – у Вірменії, Естонії, Грузії, Литві, Росії та Білорусі.  

У польськомовній джерельній базі йдеться про окремі ас-
пекти діяльності дитячих містечок.  Зокрема, В. Ковальський 
висвітлює заснування і становлення перших дитячих містечок у 
різних країнах світу, у тому числі і Польщі [8]. Автор дає за-
гальну характеристику заснування й організаційних аспектів 
їхньої діяльності. З. Лобоцький аналізує зміст, форми і методи 
морального виховання дітей та вказує на особливості формуван-
ня в них моральної поведінки в умовах дитячих містечок [9]. 
Опікунсько-виховну функцію дитячих містечок та роль польсь-
ко-німецької фундації “Майя” у їхньому становленні і розвитку 
дітей-сиріт розкриває А. Руг [10], [11].  

Використання освітньої концепції австрійського педагога 
Г. Ґмайнера щодо створення дитячих містечок у Польщі в 
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україномовній джерельній базі досі не знайшло висвітлення. На 
нашу думку, важливо розглянути цей досвід з метою його ви-
вчення та подальшого впровадження в Україні. Тому нами було 
проаналізовано зміст наукового проекту для постійної допомоги 
у вихованні дітей – “Відносини братів та сестер під пильною 
увагою”, розпочатого у 2009 р., та висвітлено зміст програми 
підвищення кваліфікації матерів і батьків SOS-Кinderdorf, їхніх 
помічників, соціальних педагогів, вихователів Австрії у 2009 – 
2010 рр. [4]. Також ми розкрили педагогічні ідеї Г. Ґмайнера 
щодо міжособистісних відносин у SOS-Kinderdorf Австрії та 
їхньої ролі у формуванні особистості дитини.  

Основні напрями виховної роботи в соціально-
терапевтичних гуртожитках з учнівською молоддю SOS-
Kinderdorf  Австрії у кінці ХХ – на початку ХХІ ст., зміст 
соціально-педагогічної терапевтичної програми (1999 р.), яка 
стала фундаментом створення молодіжних гуртожитків для 
дівчат і хлопців, відображено у праці “Соціально-педагогічні 
аспекти виховної роботи з учнівською молоддю в  SOS-
Kinderdorf Австрії” [5]. 

У сучасних умовах масштаб сирітства не зменшується, 
тому існує потреба шукати і вдосконалювати чинні форми опіки 
на дітьми-сиротами. Ідея, що сиріт та покинутих дітей можна 
виховати у близькому сімейному виховному оточенні, може бу-
ти реалізована й в Україні. Це актуалізує цінність концепцій 
сімейного виховання дітей-сиріт у Польщі, зокрема організації 
дитячих містечок, які є маловідомими для українського соціуму. 

Дослідження виконано відповідно до тематичного плану 
наукових досліджень кафедри загальної педагогіки та дошкіль-
ної освіти Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка “Українська освіта в контексті 
трансформаційних суспільних процесів” (Державний реєстра-
ційний номер 01084007644). 

Мета статті полягає у висвітленні та узагальненні до-
свіду реалізації освітньої концепції Германа Ґмайнера щодо ви-
ховання дітей-сиріт, заснування і діяльності дитячих сіл у 
Польщі, досвід роботи яких автор вивчала під час перебування 
на науковій стипендії Польського комітету ЮНЕСКО упродовж 
листопада – грудня 2010 р.  
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Творцем освітньої системи SOS-Kinderdorf був австрійсь-
кий педагог, лікар Герман Ґмайнер (1919 – 1986 рр.). SOS-
Kinderdorf є опікунсько-виховною установою сімейного типу, 
яка забезпечує цілодобову опіку і виховання дітей, повністю поз-
бавлених родинної опіки. Перше SOS-Kinderdorf було засноване 
Г. Ґмайнером у 1949 р., на схилах поблизу тірольського містечка 
Імст і дуже швидко досягло несподіваного успіху, вийшовши за 
рамки початкових задумів та планів. У тому ж році педагог за-
снував Австрійську асоціацію “SOS-Kinderdorf International”, 
ініціюючи програму зі створення повноцінної домівки для кож-
ної осиротілої дитини. На відкритті першого Дитячого містечка 
з вуст заступника глави уряду Тіролії прозвучали пророчі слова: 
“У цих стінах зійде сонце для найобділеніших долею дітей, які 
нестимуть це тепло через покоління” [12, 12]. Незважаючи на всі 
спірні питання і суперечності у колі фахівців, ідея SOS-
Kinderdorf знайшла велику підтримку в населення Австрії. 

Аналіз німецько- і польськомовної літератури засвідчує, 
що поштовхом до створення першого SOS-Kinderdorf могло бу-
ти багато причин із життя Г. Ґмайнера: і рання втрата матері, і 
опіка сестри Ельзи, і те, що під час війни його врятував російсь-
кий хлопчик, але останньою краплею стала зустріч із 12-річним 
сиротою взимку 1947 р., яка назавжди залишила слід у душі  
австрійського гуманіста й стала поворотним пунктом у його житті.  

Життя та устрій сім’ї SOS-Kinderdorf максимально набли-
жені до моделі природної сім’ї [13, 9]. Незважаючи на те, що 
саме село має ознаки общини, сім’ї не відсторонені від зовніш-
нього світу – діти відвідують звичайні школи і садки, секції та 
гуртки, де дружать і спілкуються зі своїми однолітками. У самій 
сім’ї хлопчики та дівчатка різного віку ростуть і виховуються 
разом як брати і сестри (рідні брати і сестри в SOS-сім’ї живуть 
разом). Тільки в сім’ї може бути забезпечене емоційне й фізичне 
благополуччя дитини, тільки в сім’ї вона повною мірою може 
відчувати радість дитинства, підготуватися до майбутнього.  

Г. Ґмайнер описав опікунську та виховну сутність роботи 
SOS-Kinderdorf International. Вона в основному полягає у 
створенні й опіці структурної та функціонально можливої 
природної сім’ї, де дитина знаходить не тільки прийняття, а й  
міцну духовну підтримку, справжню домівку. “SOS-Kinderdorf 
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має стати для дитини, яка йому довіряє, Батьківщиною” [15, 55]. 
SOS-Kinderdorf повертають осиротілу дитину у природне сере-
довище, у сім’ю. “Соціальне материнське лоно”, з якого вирвано 
дитину через втрату або відмову батьківського дому, повинно їй 
це замінити. Цього вона потребує для здорового та нормального 
розвитку [14, 24]. Тому спочатку дитина зі здібностями буде до-
пущена через дорослих у сім’ю, яка робить її життєздатною. 

Перше “дитяче поселення” сьогодні є зразком для 
національних асоціацій по всьому світові. Герман Ґмайнер реалі-
зував свою мрію, яка й через півстоліття залишається 
новаторською та актуальною для всієї світової спільноти.  

SOS-Kinderdorf у Польщі – Wioski Dziecięcy SOS, що у 
перекладі з польської мови означає “дитячі села”, – мають свої 
традиції, які сягають початку ХХ ст. Концепції виховання дітей-
сиріт, пошук і вдосконалення різноманітних форм опіки, 
опікунсько-виховної системи опираються на діагностику та 
суб’єктивне трактування дитини, подолання недоліків 
інституційного виховання дітей, формування виховного середо-
вища у природному довкіллі людини, удосконалення методів 
навчання і виховання. Освітньо-виховні концепції К. Єжевського, 
Ч. Бабіцького, Я. Корчака характеризувалися пошуком і вдоско-
наленням різноманітних форм опіки, формуванням виховного 
середовища. Їхнім першим творцем був Казимир Єжевський – 
економіст за освітою, педагог за покликанням. Однак його прак-
тичні досвіди перед Другою світовою війною, як і після неї, не 
мали успіху.  

Перші спроби організацій дитячих поселень у Польщі бу-
ли зроблені у 1960 р. Початком став лист-прохання Г. Ґмайнеру 
про надання плану будівництва типового дитячого села. 
Відповідь  надійшла у лютому 1961 р. і передбачала такий 
дозвіл. Це було початком довгострокової затяжної будови. 
Офіційне відкриття дитячого села в Білгораю відбулося 31 трав-
ня 1984 р. Друге дитяче село засноване у Красніку і відкрите 
5 грудня 1991 р. Згодом дитячі села на взірець австрійських 
SOS-Kinderdorf на умовах Міжнародної організації SOS-
Kinderdorf International почали функціонувати у Райску (1994), 
Седльцах (1998), Карлінє (2006). Виняток складає дитяче село у 
Райску, організоване Фундацією дитячого села “Майя” при 
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допомозі Польсько-німецької фундації [10, 30 – 32]. Окрім цьо-
го, у Любліні (1997 р.) відкрито будинок молоді [8, 187 – 188]. 

Уряд Польщі звертає особливу увагу наданню допомоги 
сім’ї та створенню умов для виховання дітей. Однак цього зама-
ло. Потрібна різноспрямована допомога-підтримка сім’ям, щоб 
змінімалізувати проблему, котра призводить до їхньої 
дисфункції і, як наслідок, – до перетворення сімей на розсадник 
патології і суспільного сирітства. На часі конкретна підтримка 
тих сімей, у яких винятково з огляду на вбогість забирають дітей 
до опікунсько-виховних установ. 

Польські дитячі села можна зарахувати до опікунсько-
виховних закладів сімейного типу. Це означає, що вони нале-
жать відомству соцільної політики, а безпосередній нагляд над 
ними здійснює староство через районний центр сімейної допо-
моги. У зв’язку з цим частина коштів на їхнє утримання 
надходить із бюджету держави. Якщо дитяче село належить до 
Міжнародної організації SOS-Kinderdorf, то майже половину 
становлять кошти з її фондів. Діяльність дитячих сіл 
фінансується спонсорами [11, 322]. 

Дитяче село підпорядковане Національній раді товариства 
дитячих сіл SOS у Польщі, а безпосередній нагляд за діяльністю 
сіл здійснює директор Управління Національної ради товариства 
дитячих сіл SOS. Дитячі села працюють на основі “Статуту то-
вариства дитячих сіл SOS у Польщі”, “Правил товариства 
дитячих сіл SOS у Польщі”, “Статуту матері товариства дитячих 
сіл SOS у Польщі”, “Статуту тітки товариства дитячих сіл SOS у 
Польщі”, “Концепції опіки над молоддю товариства SOS-дитячі 
села у Польщі”, “Стандарту Міжнародного  товариства SOS-
дитячі села”, “Розпорядження Міністра праці і соціальної 
політики з 01.09.2000 р. з питань опікунсько-виховних 
інституцій”, “Розпорядження Міністра праці і соціальної 
політики з 1.10.2001 р. про надання допомоги у підготовці до 
самостійності, продовження навчання і розвитку повнолітніх 
осіб із прийомних сімей та осіб, які вибувають з різних 
опікунсько-освітніх інституцій і будинків соціальної допомоги, 
виправних закладів, притулків для неповнолітніх, спеціальних 
навчально-виховних осередків,  а також інших законів і 
приписів, що регулюють завдання у галузі соціальної допомоги.  
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У Польщі всі дитячі села прийняли організаційні і 
педагогічні засади концепції Г. Ґмайнера, зокрема чотири 
основні принципи: SOS-мати, брати і сестри, будинок, дитяче 
село. Організатори дитячого села прагнуть, щоб кожна дитина 
належала до своєї сім’ї, виростала в атмосфері любові, поваги і 
почуття захищеності [7]. Сім’я як основна суспільна одиниця дає 
кожній дитині притулок і почуття приналежності. Тут діти на-
вчаються справжніх цінностей, діляться обов’язками, налагод-
жують зв’язки, які триватимуть ціле життя. Кожна дитина має 
бути оточена любов’ю. Через любов і підтримку можна зняти 
травми, залишені у психіці, зміцнюючи довіру. Діти вчаться 
довіряти іншим та вірити у себе, можуть визначити і сповна ви-
користати свій потенціал. Кожна дитина заслуговує, щоб її 
вислухали і сприйняти серйозно.  

Метою дитячого села є забезпечення мешканцям умов для 
всебічного розвитку, задоволення їхніх фізичних і психічних 
потреб, підготовка до самостійного життя через прийомні сім’ї 
та допомога їм у формуванні власного майбутнього. Дитяче село 
дає можливість дітям-сиротам і безпритульним дітям налагодити 
постійні родинні зв’язки, жити відповідно до своєї культури та 
релігії, допомагає окреслити і виявити індивідуальні здібності, 
зацікавлення і талант. Метою села є також забезпечення дітям 
освіти, додаткової кваліфікації, необхідних для того, щоб стати 
повноправними громадянами суспільства. 

Ознайомлення з документацією дитячих сіл дало підставу 
виділити такі їхні завдання: забезпечення умов для фізичного, 
психічного і пізнавального розвитку; допомога у навчанні; за-
безпечення сімейної атмосфери і почуття безпеки; формування 
навиків праці, особистої культури й уміння співжиття у групі та 
суспільстві; створення умов для розвитку комунікативних і 
життєвих умінь; підготовка до переходу до другого етапу 
самостійного життя (Будинок молоді у Любліні, Житлове това-
риство у Красніку); повага і підтримка емоційних зв’язків дітей з 
родичами та біологічною родиною; підтримка талантів, розвиток 
зацікавлень і організація вільного часу; співпраця із середови-
щем; забезпечення емоційної стабільності, підготовка дітей до 
взяття відповідальності за власні вчинки; налагодження 
партнерської співпраці між працівниками дитячого села у 
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реалізації перелічених завдань. З метою їхньої реалізації педаго-
гічні працівники проводять заняття, які мають на меті 
підготовку до суспільного життя (корекційні, логопедичні, соці-
ально-терапевтичні, гуртки тощо), а також екскурсії, імпрези, 
спортивні змагання, зустрічі тощо. Виховною роботою займа-
ються матері, тітки, педагогічні працівники і психолог. 
Поширеними методами є моделювання, навіювання, 
наслідування, виховання працею, метод групової діяльності, ме-
тод самоуправління, метод Марії Монтессорі, руховий метод 
Вероніки Шерборне. Їхнє використання через розвиток рухової 
свідомості власного тіла і навколишнього простору, рухової 
справності, поділ простору з іншими особами й налагодження з 
ними близького контакту за допомогою руху і дотику впливають 
на емоційний, соціальний, пізнавальний розвиток дитини. 

Розмова з педагогічними працівниками дитячих сіл дає 
підстави зазначити, що виховання має позитивні і негативні ас-
пекти. Оцінки педагогів є також дуже різними. До позитивних 
сторін виховання в дитячому селі можна зарахувати, власне, 
такі: доброзичлива атмосфера, суб’єктивне трактування 
вихованців, турбота про прищеплення їм основних цінностей, 
перевага непрямих методів виховання, праця фахівців з 
дітьми [6, 15]. 

Сімейна атмосфера, яка панує в дитячих селах, є насампе-
ред заслугою матерів. Серед складових цієї атмосфери 
З. Лобоцький виділяє надання дітям права постійного прожи-
вання до досягнення 14 – 15 року життя; спільне проживання з 
біологічними братами і сестрами; організацію способу життя, 
що базується на звичаях та традиціях сім’ї SOS-Kinderdorf; на-
дання дітям SOS-Kinderdorf можливості користуватися 
послугами школи, лікувальних закладів, освітніх установ, закла-
дів культури, релігії, рекреації тощо; налагодження і підтримку 
безпосередніх контактів вихованців зі своїми біологічними бать-
ками та родичами; дбайливий догляд за кожним будинком, 
подвір’ям, здебільшого за квітково-овочевою грядкою [9, 37]. 

До негативних аспектів виховання у SOS-Kinderdorf відно-
сять відсутність батька, двоступеневий характер виховання 
(появи у вже створеній сім’ї нових дітей), інституційний харак-
тер SOS-Kinderdorf, ідею пробудження співчуття як засобу 
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пошуку фінансових засобів. Відсутність батька у SOS-Kinderdorf 
не компенсує навіть найретельніший вдалий вибір матері. Це 
розумів і Г. Ґмайнер, який спочатку допускав можливість 
присутності подружніх пар у SOS-Kinderdorf. Однак цю ідею він 
відкинув із кількох причин, вважаючи, що надійніше покладати-
ся на самотніх матерів, які прагнуть присвятитися осиротілим і 
занедбаним дітям, ніж на подружні пари, які б були готові до 
цього. До того ж батько, відданий своїй професійній справі, за-
звичай рідше перебуває з дітьми, ніж мама; на ній тримаються, 
як правило, господарські й виховні обов’язки. Були й інші при-
чини, які стояли на заваді працевлаштування подружжя: вони 
могли мати власних дітей, труднощі у педагогічній праці через 
відсутність педагогічної освіти тощо [8, 43 – 47].  

Відсутність батька є недоліком у процесі виховання. Бать-
ко в сім’ї, як  підтверджують наукові дослідження, є однаково 
необхідний у вихованні і хлопців, і дівчат. Важко також погоди-
тися із припущенням, що батька у дитячому селі може замінити 
директор. Це малоймовірно, хоча б з огляду на кількість 
вихованців. Директор має багато інших обов’язків, а 
безпосередні його контакти з дітьми часто обмежені. Не є вихо-
дом із ситуації намагання компенсувати батька присутністю 
педагога, психолога, логопеда або лікаря [9]. 

Як засвідчує опитування, діти відверто запитують, чому в 
дитячому селі немає батька, або ж шукають через SOS-матерів 
кандидата на нього, надають перевагу гостям чоловічої статі. 
Матері, однак, не бачать можливості однозначного розв’язання 
цієї ситуації. Частина схиляється до надання роботи подружжям. 
Інші стверджують, що чоловік психічно не витримає щоденного 
життя у дитячому селі. Деякі схвалюють так звану змішану мо-
дель, тобто створення сімей і подружжями, і самотніми жінками. 
Інші матері рішуче відкидають цю ідею, визнаючи, що це при-
звело б до зайвого напруження і погіршувало б загальну 
атмосферу. Щоб виховати мужні риси, SOS-матері пропонують 
долучати до різноманітних занять винятково чоловіків, котрі 
допомагають у дитячому селі, водночас організовувати дітям 
зустрічі зі своїми батьками, братами, друзями і знайомим и, 
підтримувати такі контакти. Частину канікул вони проводять із 
дітьми у власних сім’ях, щоб показати, як вони функціонують. 
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Однак жінки розуміють, що не можуть дати дітям усього, чого 
вони потребують для нормального розвитку, але стверджують, 
що дають їм набагато більше, аніж найкраще організований Бу-
динок дитини [6]. 

Однією з форм діяльності дитячих сіл у Польщі є гаранту-
вання вихованцям оптимальних умов розвитку через проведення 
логопедичних, ресоціалізаційних і терапевтичних занять, що є 
компенсацією недоліків виховання з боку сімейного середовища. 
Залежно від потреб дитячого села, дітям надають психологічну і 
педагогічну допомогу. Так, у дитячому селі у Красніку психолог 
проводить діагностичні дослідження, терапевтичні, психо-
едукаційні заняття у сфері залежностей від алкоголю, тютюну, 
наркотиків. Логопед здійснює логопедично-педагогічну терапію 
і заняття методом М. Монтессорі для дітей дошкільного віку. 
Діти розвивають самодіяльність, удосконалюють почуття, збага-
чують мовленнєві та комунікаційні компетенції, завдяки чому 
стають зрілими у соціальній сфері. Педагоги проводять 
профілактичні і дидактично-виховні заняття з різних предметів, 
найчастіше математики, польської та англійської мов [7].  

Вивчення джерельної бази дає підстави стверджувати, що 
дитячі села у Польщі є маловідомими. Вони породжують певні 
сумніви навіть у середовищі педагогів і психологів. Дитячі села 
у Польщі – відносно нова концепція, альтернативна до будинків 
дитини. Вони прийняли організаційні і педагогічні засади 
Г. Ґмайнера, однак у їхньому функціонуванні видно певні зміни, 
котрі мають слугувати поліпшенню їхньої опікунсько-виховної 
ролі, зокрема можливість довше проживати вихованцям у селі, 
що дає шанс на щасливе дитинство і справжній розвиток дітям, 
котрі дуже часто потрапляють до нього з негативним і навіть 
спотвореним досвідом. Село і сім’я дають можливість прожити 
безпечне і гідне життя. Поза сумнівом, ця форма виховання, по-
рівняно з будинком дитини, заслуговує високої оцінки.  

Подальших наукових розвідок потребує висвітлення  
основних засад діяльності окремих дитячих сіл, будинків молоді 
у Польщі, організаційно-виховних функцій, форм і методів 
їхньої роботи.  
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Чепиль Ореста. Педагогические идеи Германа Гмайне-

ра в опекунской системе Польши. В статье анализируются 
пути решения образовательных проблем социального сиротства 
в Украине, освещается опыт Польши относительно основания и 
деятельности детских поселений, которые приняли организаци-
онные и педагогические принципы концепции австрийского 
педагога Г. Гмайнера (1919 – 1986 гг.); описываются формы 
опеки над детьми-сиротами и сущность опекунской и воспита-
тельной работы заведений семейного типа.  

Ключевые слова: Герман Гмайнер, дети-сироты, детские 
поселки, опека, воспитание, Польша, учреждения семейного типа. 

 
Chepil’ Oresta. Hermann Gmeiner’s pedagogical ideas in 

the tutorial system of Poland. The ways of solving the educational 
problems of social orphanhood in Ukraine are analysed in the article. 
The Polish experience in the setting up and functioning of the chil-
dren’s villages, which accepted the organizational and pedagogical 
concepts of the Austrian pedagogue Hermann Gmeiner is shown. We 
have described the forms of care for orphans as well as the essence of 
tutorial and educational work at educational institutions of the family 
type.  

Key words: Hermann Gmeiner, orphans, children’s villages, 
care, education, Poland, educational institutions of the family type.  
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МЕХАНІЗМИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ 
ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ФРАНЦІЇ 
 

У статті обґрунтовується роль загальноосвітньої школи 
у соціалізації дітей з особливостями психофізичного розвитку; 
характеризуються заходи Міністерства національної освіти 
Франції, громадських центрів, шкільних комісій, батьків, 
спрямовані на подолання бар’єрів у доступі таких дітей до 
якісної освіти; акцентується увага на партнерстві між усіма 
учасниками навчально-виховного процесу та створенні переду-
мов і можливостей перетворення принципу інклюзії у практичну 
реальність.  

Ключові слова: дитина з особливими потребами, 
соціалізація, інтеграція, обмежені можливості, навчально-
виховний процес, Франція. 

 
Франції належить пріоритет щодо здійснення перших 

кроків у вихованні та навчанні дітей з особливими потребами. 
Саме громадську допомогу особам з особливостями 
психофізичного розвитку проголошено обов’язком держави, а не 
виявом милосердя чи справою меценатів.  

Традиційні погляди, які стверджували, що неповносправні 
особи неспроможні бути повноправною частиною суспільства, 
еволюціонували. У Франції утвердилося переконання, що суспі-
льство повинно вільно, відкрито й без жодних обмежень 
забезпечувати належні умови для осіб з особливими потребами. 
Гарантом їхньої соціальної інтеграції вважається включення до 
загальної освіти. Тому значно розширився доступ таких дітей до 
навчання у звичайній школі. Діти з сенсорними, моторними чи 
інтелектуальними розладами можуть повно або частково  
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отримати освіту, навчаючись у звичайних класах, що сприяє  
розвитку їхніх здібностей, становленню особистості та індивіду-
альній автономії.  

У квітні 1999 р. Міністерство національної освіти і Соціаль-
ного захисту Франції затвердило план-проект Handiscol 
(навчання дітей з обмеженими можливостями), метою якого є 
забезпечення якісною освітою дітей з обмеженнями здоров’я, 
надання інформації про права батьків, котрі виховують дитину-
інваліда, забезпечення їх знаннями про можливі шляхи допомо-
ги дітям засобами сучасних технологій [10, 280]. Практичну 
перевірку проходять важливі педагогічні процеси та перетво-
рення, які є ширшими за межі національних кордонів. Саме тому 
французький досвід інклюзії привернув нашу увагу.  

Сучасний стан українського суспільства спонукає до 
роздумів про роль у ньому людей з особливостями психофізичного 
розвитку. Йдеться насамперед про розвіювання стереотипного уяв-
лення про так звану нормальність, підтримку дітей з особливими 
потребами, забезпечення їм однакового доступу до якісної освіти, а 
також приведення національного законодавства у відповідність із 
міжнародними вимогами. Вважаємо, що вивчення особливостей 
упровадження інклюзивного навчання у Франції збагатить 
вітчизняну педагогіку новими фактами й теоретичними положен-
ням щодо роботи з ними. 

Інтегрування дітей з порушеннями розвитку у загально-
освітні заклади – це світовий процес, до якого залучені 
високорозвинені країни. Основою концепції інклюзії є принцип 
дотримання прав дитини на здобуття якісної освіти. Головним 
критерієм навчання школярів з особливостями розвитку є повне 
задоволення їхніх навчальних потреб. Тому сучасні вчені займа-
ються проблемою інтеграції дітей та молоді з інвалідністю, 
їхньою реабілітацією та спеціальним навчанням, особливостями 
корекційно-виховної роботи. В. Бондар пропагує інноваційні 
технології навчання та виховання дітей з особливими потребами.  

О. Вержиховська [1] вивчає формування моральної 
вихованості розумово відсталих школярів. І. Іванова [3] аналізує 
можливості навчання та доступ до здобуття неповносправними 
освіти у ВНЗ. Найважливіші пріоритети для дітей з особливими 
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потребами і шляхи їхньої реабілітації та інтеграції в умовах 
українського суспільства вивчає М. Сварник.  

А. Колупаєва [4] аналізує зарубіжний досвід освіти непов-
носправних, презентуючи у монографії досягнення української 
школи на шляху до інтеграції та інклюзії. Науковець 
обґрунтовує необхідність та показує результати впровадження у 
педагогічну практику теоретичних та методичних основ і 
технологій інклюзивного навчання. Погоджуємося з думкою ав-
тора, що інтеграційні процеси у навчанні дітей з обмеженими 
фізичними можливостями у країнах пострадянського простору 
мають свою специфіку, оскільки розвиваються в умовах особли-
вого соціокультурного стану.  

Еволюцію суспільної думки у ставленні до осіб з обмеже-
ними можливостями висвітлює Н. Малофеєв [5]. Він розглядає 
особливості формування особистості дитини та її соціальної 
адаптації, аналізуючи історико-генетичні, соціокультурні основи 
становлення та розвитку спеціальної освіти. Цікавими є погляди 
науковця на ставлення суспільства і держави до людей з 
відхиленнями в розвитку в різні історичні епохи: від агресії, 
нетерпимості до усвідомлення потреби в допомозі; презирство, а 
потім усвідомлення можливості навчання таких людей; навчання 
окремих категорій дітей та диференційована система спеціальної 
освіти; ізоляція та інтеграція. Очевидно, що утвердження гума-
ністичного ставлення до осіб з особливими потребами має 
історичний характер.  

Питання забезпечення рівного доступу до якісної освіти 
дітей з особливими потребами продовжує Н. Софій [7], наголо-
шуючи на необхідності навчання таких дітей у загальноосвітніх 
(дошкільних) закладах. 

Освітня система Франції цікавить багатьох українських 
науковців. Зокрема О. Голотюк аналізує проблеми початкової 
школи, Л. Зязюн [2] звертається до виховних цінностей у системі 
освіти Франції, питань самоосвіти і самовиховання французької 
молоді. В. Папіжук [6] вивчає французький досвід модернізації 
змісту шкільної освіти, а О. Романенко – професійну підготовку 
майбутніх учителів середніх навчальних закладів.  

Однак проблема інтеграції дітей з особливостями 
психофізичного розвитку у шкільне середовище та суспільне 
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життя Франції досі не знайшла належного відображення у 
дослідженнях українських педагогів. Тому метою статті є 
узагальнення та представлення досвіду Франції на шляху до без-
бар’єрної освіти і висвітлення роботи батьків, вчителів, лікарів, 
фахівців різних відомств щодо пристосування навчального сере-
довища до потреб дитини.  

У Франції дитина з особливими потребами є повноправ-
ним учасником навчально-виховного процесу. Її включення до 
загальноосвітнього навчального закладу відбувається відповідно 
до чинних у країні правил, однакових для всіх дітей.  

З боку держави посилюються вимоги до освітніх установ 
для забезпечення безперервності у навчанні відповідно до по-
треб кожної дитини. Закон покладає відповідальність на систему 
Національної освіти за навчання та виховання усіх дітей і 
підлітків. Кожна дитина з обмеженими можливостями може бу-
ти прийнята до школи або освітньої установи, розміщеної в її 
житловому кварталі. Якщо у цій школі немає умов, необхідних 
дитині з урахуванням її індивідуальних особливостей, то за зго-
дою батьків або законних опікунів вона може бути скерована до 
іншого навчального закладу. 

Закон від 11 лютого 2005 р. створює унікальні установи 
для подолання труднощів, з якими стикаються неповносправні 
особи. Відомчі будинки для людей з обмеженими можливостями 
функціонують у кожному департаменті країни з метою надання 
підтримки, консультацій та інформації про права і пільги людям 
із психофізичними порушеннями та членам їхніх сімей, а також 
підвищують обізнаність громадськості щодо людей з особливи-
ми потребами [10, 275].  

Відомчий будинок для осіб з обмеженими можливостями, 
є установою, яка слугує громадським інтересам та виконує кіль-
ка важливих завдань:  

 допомагає людям з обмеженими можливостями та їхнім 
сім’ям упродовж життя;  

 створює багатопрофільну команду, яка оцінює потреби 
людини та розробляє індивідуальний план компенсації 
неповносправності; 
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 організовує Комісію з прав та автономії осіб з особ-
ливими потребами, яка контролює здійснення рішень 
багатопрофільної команди;  

 надає роз’яснення на всі запити щодо прав та можли-
востей осіб з особливими потребами, які перебувають під 
юрисдикцією Комісії з прав та автономії; 

 координує спільну діяльність кваліфікованого персоналу;  
 стежить за виконанням прийнятих рішень;  
 сприяє професійній орієнтації та працевлаштуванню. 

Право на шкільне навчання передбачає укладання Персо-
нального плану шкільного навчання, який забезпечує рівність 
прав та можливостей усіх учасників навчально-виховного про-
цесу, а також надання психологічної, соціальної, медичної, 
реабілітаційної, терапевтичної допомоги для задоволення потреб 
неповносправної дитини. Це письмовий документ, який 
створюється на прохання батьків або педагогічного колективу 
школи. У ньому зазначається, чи потрібен дитині помічник у 
шкільному житті, спрощена навчальна програма, адаптовані 
педагогічні матеріали і т.д. План розробляється багато-
профільною командою, до якої залучені лікарі, психологи, 
соціальні працівники, освітяни, з урахуванням бажань, можли-
востей та потреб учнів. Батьки глухих дітей мають право 
вибирати між навчанням французькою мовою та двомовною 
освітою: на французькій та мові жестів. 

Після погодження з батьками Комісія з прав та автономії 
осіб з особливими потребами приймає рішення про скерування у 
відповідні навчальні заклади, умови навчання та додаткові захо-
ди для цих дітей. Персональний план передається класному 
керівникові, який разом з наглядовою групою несе 
відповідальність за його реалізацію та здійснення. Цей план 
підлягає постійному моніторингу та перегляду, особливо важли-
вим він є при переході на наступний навчальний рівень. 
Керівник скликає наглядову групу для обговорення та аналізу 
навчальних результатів кожного учня з обмеженими можливо-
стями. Прийняте рішення попередньо погоджують з батьками, і 
таким чином вносяться зміни до Персонального освітнього пла-
ну. Саме класний керівник налагоджує зв'язок між батьками, 
педагогічним персоналом школи, медичними установами, 
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соціальними працівниками та іншими фахівцями, які працюють 
з цими учнями, незалежно від структур, до яких вони належать, 
а також сприяє обміну інформацією між партнерами [9, 82].  

Наглядова група полегшує впровадження та дотримання 
Персонального плану. Ця група повинна принаймні один раз на 
рік провести оцінку проекту, внести необхідні корективи, щоб 
забезпечити наступність та безперервність навчального процесу. 
Така оцінка також може бути зроблена на прохання учня, батьків 
або шкільних вчителів. Засідання групи проходить у присутності 
дитини з особливими потребами. З ініціативи керівника до роботи 
залучаються вчителі, які несуть відповідальність за навчально-
виховний процес, спеціальні педагоги, медичні, соціальні 
працівники та інші фахівці, безпосередньо пов’язані зі 
здійсненням Персонального проекту шкільній освіті. Наглядова 
група враховує досвід роботи шкільного психолога, представника 
фонду захисту материнства та дитинства, помічника соціальної 
служби, шкільної медсестри, які працюють з неповносправними 
дітьми у навчальному закладі.  

Директор школи бере обов’язкову участь у роботі 
наглядової групи, слідкує за дотриманням Персонального плану 
шкільної освіти, гарантом якого він є, забезпечує необхідні умо-
ви для інтеграції дітей з особливими потребами. Члени 
наглядової групи доповідають багатопрофільній команді про 
висновки, зроблені на основі спостережень щодо потреб та на-
вичок дітей у шкільному середовищі. Ця робота має на меті 
переоцінку плану та його можливу переорієнтацію. 

Дитині з особливими потребами часто призначають 
помічника у шкільному навчанні –особу, яка надає допомогу 
дитині з особливими потребами у процесі інтеграції у шкільне 
середовище. Існує два типи таких помічників: 

1. Ті, що здійснюють колективні функції, орієнтовані на 
роботу з кількома неповносправними дітьми у класі.  

2.  Ті, що орієнтовані на індивідуальну допомогу, спрямо-
вану на прийом та інтеграцію окремих уч нів з обмеженими 
можливостями. 

Слід наголосити, що помічник у шкільному навчанні 
задовольняє передовсім інтереси дитини, а не педагогічного ко-
лективу, забезпечує супровід дитини із психофізичними вадами, 
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який передбачений рішенням Комісії з прав та автономії осіб з 
особливими потребами, що включає: 

 підтримку у щоденному шкільному житті (переміщення 
з класу в клас, до їдальні, туалету, встановлення необхідного 
обладнання у класі, використання шкільного приладдя тощо); 

 полегшення адаптації дитини до шкільного середови-
ща, умов навчання; 

 допомогу у налагодженні спілкування з однолітками; 
 стимулювання до самостійності у різних видах 

діяльності; 
 супровід та допомогу у позакласних заходах, участь ди-

тини у всіх заходах, які проводяться у класі (якщо це зазначено у 
контракті); 

 виконання певних технічних процедур, які не потребу-
ють медичної кваліфікації чи пункту медичної допомоги;  

 здійснення гігієнічних процедур. 
Потребу у призначенні дитині помічника у шкільному 

навчанні виявляє ретельний аналіз ситуації. Необхідна допомога 
має тимчасовий характер, надається в рамках повсякденного 
життя школи з метою забезпечення максимальної автономії ди-
тини у процесі навчання. Рішення приймається Відомчим 
будинком для осіб з обмеженими можливостями, який про свої 
висновки повідомляє сім’ю, школу та інспектора відділу 
народної освіти. У висновках зазначено тривалість і час (повний 
робочий день, неповний робочий день, вид діяльності, що 
потребує допомоги) супроводу. За винятком особливих 
випадків, рішення приймається на термін, що не перевищує од-
ного навчального року. Помічник у шкільному навчанні може 
працювати не в одній школі, а з огляду на час і в інших держав-
них або приватних освітніх установах [8, 254].  

При організації навчально-виховного процесу враховуються 
психофізичні порушення дитини, бажання та зауваження, батьків 
а й не тільки створюються сприятливі умови для становлення її 
особистості на різних етапах розвитку. Інклюзія може бути 
реалізована в індивідуальному або колективному порядку, в пов-
ному обсязі або неповний робочий день, у звичайному або 
спеціалізованому класі. Та незалежно від цього, індивідуальний 
навчальний план повинен розроблятися спільно з батьками, вчи-
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телями, медичними та соціальними працівниками і фахівцями 
відповідних установ. Залежно від прогресу та труднощів , із якими 
стикаються діти, вони мають можливість змінювати спосіб нав-
чання для забезпечення якомога ефективнішого, безперервного 
процесу розвитку. 

У наш час у Франції є багато громадських структур, які 
сприяють шкільній інтеграції, соціальній адаптації, дають змогу 
дитині досягти успіху у процесі її реабілітації та допомагають 
сім’ям, надаючи відповідну підтримку й інформацію.  

У статті ми коротко охарактеризуємо лише деякі з них.  
1. Центр ранніх медико-соціальних заходів може бути 

багатопрофільним або вузькоспеціалізованим. Він підтримує 
дітей із сенсорними, моторними чи психічними розладами від 
народження до 6 років. Лікарі центру працюють із комісією у 
справах Материнства і Дитинства та комісією з питань 
спеціальної освіти. Ці центри здійснюють діагностику та беруть 
на себе медичну й соціальну турботу про неповносправних дітей 
з метою їхньої соціальної адаптації та навчання у природному 
середовищі. Крім того, вони консультують сім’ї дітей, які за ста-
ном здоров’я навчаються в закладах спеціальної освіти або 
надають відповідну допомогу вдома [11, 17]. 

2. Мережа спеціалізованої допомоги дітям, які зазнають 
труднощів, є освітньою структурою початкової школи у Франції. 
Ця мережа допомагає дитині адаптуватися до шкільного середови-
ща і водночас адаптує це середовище до дитини. До роботи 
залучені шкільні психологи, вчителі-предметники, класні 
керівники та інші фахівці, які допомагають виявити “проблемні 
ситуації” у навчанні чи спілкуванні дитини. Після ретельного вив-
чення труднощів дитини розробляється проект реабілітаційних 
заходів, який пропонується не лише дитині, а й батькам та вчите-
лям. Наприкінці кожного кварталу проводиться аналіз вжитих 
заходів та оцінка отриманих результатів. 

3. Медико-психолого-педагогічний центр здійснює 
діагностику та лікування дітей і підлітків 7 – 18 років амбула-
торно на дому, з труднощами адаптації, психомоторними 
порушеннями, поведінковими розладами, які найчастіше вияв-
ляються у шкільному середовищі. Управління здійснюється 
міждисциплінарною групою, що складається з учителів, 
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психіатрів, педіатрів, психологів, логопедів, лікарів, соціальних 
працівників і співробітників національної освіти.  

У процесі роботи міждисциплінарної команди батькам 
пропонуються найсприятливіші заходи: індивідуальна 
психотерапія з дитиною, педагогічна взаємодія, робота у 
терапевтичній групі, психокорекція. Рішення, прийняті упро-
довж консультацій, зазначені у документі індивідуального 
догляду. 

4. Медико-психологічний центр є громадською установою, 
яка надає безкоштовну психологічну підтримку. Зазвичай  
шкільний психолог або сімейний лікар рекомендують батькам 
звернутися до цього центру, коли помічають проблеми у 
поведінці та спілкуванні. Лікар-психіатр проводить діагностику, 
спостереження та прогнозування психічних розладів дитини і 
пропонує терапію. Дуже часто йдеться не про медикаментозне 
лікування, а про сімейну або арттерапію. У центрі працюють 
психіатри, психотерапевти, психологи, а також можуть залуча-
тися до роботи педагоги та працівники соціальних служб. 

Шкільні структури, позашкільні організації, громадські 
об’єднання  залишаються гнучкими для можливого варіювання 
норм і видів навчання, групування учнів за віком та для змен-
шення завантаженості вчителів. 

Успішна освітня система повинна розпочинатися із вчителів, 
учнів, батьків, шкільних адміністраторів та членів спільноти, вста-
новлювати, яке навчання найкраще для різних типів дітей, після 
чого будувати освітню інфраструктуру, що забезпечуватиме таке 
навчання. Слід пам’ятати, що діти з особливими потребами  досі 
залежать від законів і розпоряджень про включення їх до школи. 
Вчителі мають бути зацікавлені у задоволенні потреб усіх учнів, 
адже “робота школи полягає у навчанні та соціалізації, а не у 
розподілі на тих, хто може або не може вчитися” [9, 77]. Необхідно 
створювати атмосферу підтримки учнів і дорослих, міцного парт-
нерства та взаємозв’язку учасників процесу як усередині, так і поза 
школою, критично аналізувати навчальні плани та вчительські 
стратегії, а також визнавати важливість участі у шкільному житті 
батьків і місцевих спільнот.  

У подальших наукових дослідженнях потребують 
висвітлення основні тенденції реалізації стратегій і тактик 
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інклюзивного навчання дітей з особливими потребами в сучас-
них умовах (в економічно розвинутих країнах, країнах 
пострадянського простору, на теренах України). 
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Перхун Леся. Механизмы осуществления процесса 
обучения детей с особыми потребностями в общеобразова-
тельном пространстве Франции. В статье обосновывается 
роль общеобразовательной школы в социализации детей с осо-
бенностями психофизического развития; характеризуются 
мероприятия Министерства национального образования Фран-
ции, общественных центров, школьных комиссий, родителей, 
направленные на преодоление барьеров в доступе таких детей к 
качественному образованию; акцентируется внимание на подхо-
де, который базируется на принципах партнерства между всеми 
участниками учебно-воспитательного процесса и создает пред-
посылки и возможности превращения принципа инклюзии в 
практическую реальность. 

Ключевые слова: ребенок с особыми потребностями, со-
циализация, интеграция, ограниченные возможности, учебно-
воспитательный процесс, Франция. 

 
Perkhun Lesia. Mechanisms for the realization of teaching 

children with special needs in general education space of France. 
The role of secondary school in the socialization of children with spe-
cial psychophysical needs is considered in the article. We have 
characterized the measures taken by the Ministry of National Educa-
tion of France, public centres, school committees, parents, aimed at 
overcoming barriers to access to quality education for such children. 
Our attention is focused on the partnership between all participants of 
the educational process and creating preconditions and possibilities for 
the transformation of the principle of inclusion into practical reality.  

Key words: child with special needs, socialization, integra-
tion, limited abilities, educational process, France.  
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У статті подано аналіз формування пізнавальної сфери 

дошкільнят у психолого-педагогічній літературі. Характеризу-
ються основні процеси мисленнєвої діяльності дошкільників у 
різні вікові періоди та особливості їхніх проявів. Звернено увагу 
на доцільність упровадження нових педагогічних технологій, зок-
рема розвивального навчання, у процесі становлення дошкільника. 

Ключові слова: пізнавальна діяльність, розумовий розви-
ток, особливості мислення, розвивальне навчання, педагогічна 
майстерність. 

 
Необхідність реформування системи освіти України у на-

прямі євроінтеграції потребує переосмислення інноваційних 
тенденцій розвитку особистості підростаючого покоління. Вели-
ка увага привернута до проблем розвитку дитини. Цей інтерес не 
випадковий, оскільки дошкільний період життя є періодом най-
інтенсивнішого розвитку, коли закладається фундамент фізично-
го, психічного і морального здоров’я. Від того, в яких умовах він 
проходитиме та які почуття і враження отримує при цьому ди-
тина, багато в чому залежить її майбутнє. Основи внутрішнього 
світу сучасної людини закладаються в ранньому віці і зумовлені 
педагогічними характеристиками впливу на неї суспільства, пе-
редовсім найближчих для дитини людей – її сім’ї, вихователів 
дитячого садка. Дошкільне дитинство – оптимальний період для 
розвитку пізнавальної сфери, що характеризується найвищим 
темпом розумового розвитку, і тому надто високою є ціна про-
махів і помилок, яких припускаються педагоги у вихованні та 
навчанні.  
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Відомо, що пізнання починається зі сприймання, а повно-
цінний розвиток сенсорних здібностей, засвоєння сенсорних 
штампів і дії з ними зароджуються у період молодшого дошкіль-
ного дитинства. Тому наше дослідження присвячене проблемі 
активізації пізнавальної діяльності як необхідного ґрунту для 
загального розумового розвитку дошкільників. 

Ефективність педагогічного впливу залежить від активності 
дитини в умовах будь-якої діяльності. Дослідження останніх ро-
ків свідчать, що інтенсивність розвитку дитини в діяльності 
прямо залежить від ступеня освоєння нею позиції суб’єкта цієї 
діяльності. У працях А. Богуш, Н. Гавриш [5], М. Крулехт, 
К. Крутій [2] розглядаються вікові особливості формування мов-
леннєвої сфери дошкільників. Н. Гавриш підкреслює: “Вихователь, 
який вірить у можливості своїх вихованців, який слідкує за ди-
намікою розвитку мовленнєвих творчих здібностей, творчого 
росту, фіксує, записує цікаві вислови, твори, сюжети, пропози-
ції, вдумливо аналізує продукти словесної творчості дітей, – 
такий вихователь може розраховувати на успіх у керівництві 
мовленнєвотворчою діяльністю дітей” [5, 7].  

Сучасні педагоги О. Копилова [6], В. Ткаченко, С. Пєхарева, 
М. Андрусенко [9], Т. Грабенко, Д. Соколов, І. Волощук у мето-
дичних рекомендаціях подають розробки дидактичних 
матеріалів для роботи з дошкільниками. Кожна дитина – окрема 
партія в загальному багатоголоссі. Зокрема, І. Волощук зазначає, 
що незалежно від якісного рівня складених дітьми віршів, казок, 
оповідань, значущим для них є сам процес активної мовленнєвої 
практики, що потребує творчого підходу до розв’язання постав-
лених інтелектуальних і мовленнєвих завдань [4]. Чітке 
дотримання цього принципу в організації художньо-мовленнєвої 
діяльності дітей орієнтує педагога на пріоритетність творчого 
процесу над творчим продуктом. 

Праці О. Запорожця, Т. Поніманської [11], Н. Лисенко [7] 
зосереджені на формуванні моральних цінностей та поведінкової 
моделі. Особливостям мисленнєвого розвитку присвячені наукові 
розвідки відомих психологів і психотерапевтів (Е. Фромм, 
Е. Берн, Л. Виготський, Р. Гарднер, О. Кононко [10], Г. Костюк). 
На думку К. Крутій, “не можна навчити дитину акту творення, не 
можна втрутитися в її творчий процес, не порушивши його, проте 
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можна й необхідно, якщо ми хочемо збагатити творчу діяльність, 
підготувати її до творчої діяльності у виконавчому, і в духовному 
плані, з когнітивної, а також з психологічної сторін” [2].  

Однією з найпрогресивніших у розвитку самостійного мис-
лення є технологія розвитку винахідницьких завдань (ТРВЗ), яку 
було успішно адаптовано для роботи з дітьми у школі й дитячо-
му садку. Праці Г. Альтшуллера “Алгоритм винаходу”, 
“Творчість як точна наука” стали основою так званої творчої 
педагогіки. Згодом у спеціальних дослідженнях В. Бухвалова, 
Б. Злотіна, Г. Іванова, С. Ладошкіна, А. Нестеренко, Т. Сидорчук, 
Л. Шрагіної, М. Шустерман було розроблено методи і прийоми 
навчання школярів на базі ТРВЗ, а також розроблені методичні 
матеріали для навчальних занять з дітьми дошкільного і моло-
дшого шкільного віку (А. Страунінг, О. Нікашин). 

Для забезпечення розвивального впливу самостійної твор-
чої діяльності дитини важливе правильне розуміння зв’язку між 
творчістю і навчанням у педагогічному процесі дитячого садка. 
Підкреслюючи необхідність навчання для розвитку здібностей, 
Г. Костюк наголошував, що останні не набуваються, як знання 
та вміння, а розвиваються через засвоєння знань, умінь та нави-
чок. Їхній розвиток потребує спеціальної уваги, він не може 
обмежуватися лише зайнятістю дитини певною діяльністю. 

Як свідчать експериментальні дослідження, формування 
допитливого розуму дитини – суто індивідуальний процес. І 
вже усвідомлення цієї особливості цілком достатньо, щоб зро-
зуміти важливість переорієнтації освітньо-виховного процесу 
дитячого садка на кожну дитину, озброєння вихователя вмін-
нями віднаходити підхід до потенційних можливостей кожної 
дитини: навчати дитину в “зоні її найближчого розвитку” 
(Л. Виготський), зберігаючи дитячу безпосередність, дивовиж-
ну здатність бачити предмет, явище “з іншого боку”, бо 
недарма говорять, що “секрет творчості у збереженні юності, а 
секрет геніальності – у збереженні дитинства на все життя” 
(А. Флоренський).  

Аналізуючи сучасний доробок педагогів, які займаються 
вивченням розвитку дітей дошкільного віку, виявили не окрес-
леною проблему узагальненого психолого-педагогічного 
підходу до формування пізнавальної активності дошкільників.  
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Метою статті є узагальнення результатів дослідження 
психологів та педагогів щодо механізмів стимуляції розвитку пі-
знавальної активності дітей дошкільного віку, зокрема 
використання у навчально-виховному процесі технологій розвива-
льного навчання.  

Для дитини-дошкільника основний шлях розвитку – це 
емпіричне узагальнення власного чуттєвого досвіду. Емпіричні 
знання фіксуються в наочних уявленнях, а їхні узагальнення 
здійснюються за допомогою образних засобів. Ось тому в до-
шкільному віці особливе значення має саме організація досвіду 
дитини і допомога дорослого в його узагальненні та фіксації у 
вигляді еталонів, символів, умовних позначень, моделей тощо. 
Способи позначення не задаються дитині, а відкриваються нею 
як природне узагальнення власного досвіду спостереження й 
експериментування.  

У процесі навчання дітей узагальнених способів обсте-
ження предметів за допомогою спеціально розроблених систем 
сенсорних еталонів постійно підвищується рівень зорового 
сприймання, що й допомагає дошкільникам оволодіти такими 
основними відношеннями дійсності: частина – ціле, предмет – 
предмет, предмет – система предметів. Оволодіння цими відно-
шеннями збагачує і значно розширює можливості пізнавальної 
діяльності дітей, вона стає пошуково-дослідницькою. Старший 
дошкільник уже виявляє здатність по-новому експериментувати 
з предметами: вдається до різних варіантів поєднання предметів, 
розглядання їх із різних боків, щоразу під новим кутом зору. До 
того ж діти спроможні здійснювати такі дії як практично, так і 
подумки [7]. 

Підкреслимо, що властивості пізнавальної діяльності д и-
тини розвиваються лише за умов, коли витримується повна 
логічна схема загальної організації пізнавальної діяльності до-
шкільників: від виділення окремих предметів до виділення 
системи зв’язків між предметами, а згодом – виділення окремих 
властивостей і якостей предметів, їхній аналіз і осмислення між-
предметних функціональних зв’язків. Важливим моментом 
такого пізнавального процесу є так зване “проживання” дити-
ною різноманітних життєвих ситуацій, коли вона не лише 
сприймає дійсність, а й виявляє до неї своє ставлення. Це опти-
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мальний шлях формування логічних знань у старших дошкіль-
ників. 

Дошкільний вік характеризується інтенсивним розвитком 
творчих здібностей дитини. Це період невичерпних запитань, 
нескінченної фантазії, різноманітних ігрових задумів. А тому 
надто важливо формувати в дошкільників загальне творче став-
лення до навколишнього світу. І тут особливого значення 
набуває пошук нових ефективних шляхів розвитку пізнавальної 
активності і самостійності мислення дошкільників. 

Дітям не треба багато говорити, не треба начиняти їх роз-
повідями: слово – не забава, а словесне пересичення – одне з 
найшкідливіших пересичень. Дитині потрібно не тільки слухати 
слово вихователя, а й мовчати, у ці хвилини вона думає, осмис-
лює почуте й побачене. Дорослий повинен виважити міру у 
своєїй розповіді, щоб не перетворювати дітей на пасивний 
об’єкт сприймання слів.  

Уміння дати дитині подумати – витончена складова педа-
гогічної майстерності. Щоб підтримати дитину, педагог повинен 
відчувати у собі дитинство, розвивати здатність до розуміння 
дітей і всього, що з ними відбувається, мудро ставитися до їхніх 
вчинків, захищати дитину, не думати про неї погано, несправед-
ливо і, найголовніше, не ламати індивідуальність дитини, а 
виправляти і спрямовувати її розвиток, пам’ятаючи, що вона пе-
ребуває у стані самопізнання, самоствердження, самовиховання. 
В.Сухомлинський писав: “Я впевнений, що лише людяністю, 
ласкою, добротою, так, простою людською добротою можна ви-
ховати справжню людину” [7]. 

Визнання “рівноцінності” особистостей педагога і дитини 
в педагогіці передбачає гуманізацію системи навчання та вихо-
вання, емпатійне ставлення до дітей, уміння відчувати і розуміти 
їхній внутрішній світ, діяти на основі гуманістичних засобів та 
методів виховання.  

У дошкільному віці дитина розв’язує життєві завдання 
трьома способами: наочно-дійовим (реальне випробування влас-
тивостей предметів), наочно-образним (оперування конкретними 
образами предметів і ситуацій) та завдяки логічним судженням з 
опорою на поняття. Чим вона старша, тим рідше використовує 
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практичні спроби і частіше – наочно-образні, а згодом – логічні 
способи. 

Сучасні дослідження психологів засвідчили, що багато 
особливостей мислення дошкільнят, які раніше вважалися не-
від’ємними ознаками віку, спричинені умовами їхнього життя і 
діяльності та можуть бути змінені внаслідок використання іншо-
го змісту і методів дошкільного навчання. Так, конкретність 
(прив’язаність до конкретного випадку) дитячого мислення зни-
кає, поступаючись місцем узагальненим формам суджень, якщо 
дитину ознайомлюють не з окремими предметами та їхніми влас-
тивостями, а й із загальними зв’язками і закономірностями явищ 
дійсності. Діти п’яти–шести років легко засвоюють знання про 
деякі загальні фізичні властивості, стани тіл, про залежність бу-
дови тіла тварин від умов їхнього існування, про співвідношення 
цілого і частин тощо, використовуючи ці знання у своїй розумо-
вій діяльності. За відповідних умов навчання (поетапного 
формування розумових дій) дошкільники оволодівають понят-
тями і способами логічного мислення [6]. 

Розвиток уваги дошкільника. У дошкільному віці дитина 
починає спрямовувати свою психічну діяльність на предмети та 
явища, які мають для неї важливе значення, цікавлять її. Це є 
свідченням певного рівня розвитку її уваги – спрямованості і 
зосередженості свідомості на певному предметі, явищі тощо. 
Увага як процес і етап налаштування дитини на сприйняття зна-
чущої інформації та виконання поставлених завдань у 
дошкільному віці відображає її інтерес до навколишніх предме-
тів і дій, які вона виконує. Малюк зосереджений тільки до тих 
пір, поки не згас його інтерес. 

Формування довільної уваги у дошкільному віці пов’язане 
із загальним зростанням ролі мови в регуляції поведінки малюків. 
Плануюча функція мовлення допомагає й заздалегідь зосереджува-
ти свою увагу на потрібній діяльності, словесно формулювати 
завдання, на які слід орієнтуватися. Хоч у дошкільників і починає 
розвиватися довільна увага, мимовільна увага переважає протягом 
усього дошкільного дитинства. 

Розвиток пам’яті дошкільника. У дошкільному віці від-
бувається інтенсивний розвиток здатності до запам’ятовування і 
відтворення. Пам’ять дошкільняти, як правило, має мимовільний 
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характер. Запам’ятовування і пригадування відбуваються неза-
лежно від волі та свідомості, вони реалізуються у діяльності, 
зумовлюються нею. Довільні форми запам’ятовування і відтво-
рення, що починають складатися у середньому дошкільному 
віці, суттєво вдосконалюються у старших дошкільнят. Найспри-
ятливіші умови для опанування довільного запам’ятовування і 
відтворення формуються у грі, коли запам’ятовування є умовою 
виконання дитиною взятої на себе ролі.  

Розвиток уяви дошкільника. Дитина дошкільного віку 
уже здатна уявляти, тобто створювати образи тих предметів і 
явищ, яких вона безпосередньо не бачила. Як психічна діяль-
ність, що полягає у створенні уявлень, уявних ситуацій, які в 
дійсності не сприймалися людиною, уява пов’язана зі знаковою 
функцією свідомості – кодуванням візуальної інформації з до-
помогою схем, фігур і більш складних умовних знаків. Розвиток 
знакової функції свідомості відбувається за такими напрямами: 

а) заміщення одних предметів іншими та їхніми зображен-
нями, а далі – використання мовленнєвих, математичних та 
інших знаків, оволодіння логічними формами мислення;  

б) поява та розширення можливостей доповнення і замі-
щення реальних речей, ситуацій, подій уявними, вибудовування 
з уявлень нових образів [3]. 

Уява дитини формується у грі. На перших етапах вона не-
віддільна від сприйняття предметів та виконання з ними ігрових 
дій. У грі дітей молодшого дошкільного віку суттєве значення 
має тотожність предмета-замінника предметові, який він замі-
няє. Старші дошкільники можуть уявляти предмети, зовсім 
несхожі з предметами заміщення. Поступово потреба у зовніш-
ніх опорах зникає. Відбувається інтеріоризація – перехід у грі до 
уявної дії з предметом, якого насправді немає, а також до ігрово-
го перетворення предмета, надання йому нового змісту та 
уявних дій з ним. Сформувавшись у грі, уява переходить і в інші 
види діяльності дітей (малювання, створення казок, віршиків).  

Розвиток самооцінки у дошкільника. Особливу роль у 
розвитку особистості дитини в дошкільний період відіграють 
люди, які її оточують, передусім батьки. Старший дошкільник 
поступово у процесі навчання та виховання стає самостійнішим, 
більш незалежним, ніж у ранньому дитинстві, від дорослих, роз-
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ширюються та ускладнюються його взаємини з оточенням, а це 
відкриває йому значні можливості для глибшого самоусвідом-
лення, оцінювання себе та інших. Отже, розвиваються його 
самосвідомість і самооцінка. 

На 4-му році життя дитина знає своє ім’я, прізвище, стать, 
вік, ставить запитання про себе, свій організм, позитивно відгу-
кується про себе. Через рік починає усвідомлювати свої вміння, 
знання, оволодіває уявленнями про деякі особливості свого  
організму, призначення органів. Малюк усвідомлює свої стани, 
бажання, настрої, вміє ідентифікувати власні дії з діями інших 
людей (“Я... так само, як...”, “Ми... з ... вміємо...”). 

У старшому дошкільному віці поглиблюються уявлення 
про себе, виникають почуття самоповаги, власної гідності, роз-
виваються вміння самоконтролю та саморегулювання дій і 
стосунків з оточуючими, ієрархія мотивів. Дитина у словесній 
формі виражає свої переживання, настрої, почуття (“Я мрію”, 
“Мене хвилює”, “Я думаю”, “Я хочу”). Відбувається усвідом-
лення власного “Я” в системі людських стосунків [9].  

Наприкінці дошкільного віку оцінні судження про довкіл-
ля, про себе поступово стають усе повнішими і розгорнутішими. 
У самооцінці дошкільняти вже знаходять відображення почуття 
гордості та сорому, виникає активне ставлення до власних емо-
цій. Дитина починає орієнтуватися не лише на безпосередні 
стосунки з дорослими, наявну ситуацію, а й на певні свідомо 
прийняті завдання, норми, правила. Спілкування набуває ціліс-
ного контексту, стає позаситуативним. У стосунках дошкільнят 
із ровесниками найтиповішим є кооперативно-змагальний рівень 
спілкування – спілкування, у процесі якого діти стійко прагнуть 
досягнення загальної ігрової мети, ставлячись до партнерів як до 
суперників у спільній грі.  

Розвиток динамічної та змістової сторін емоцій і  
почуттів дошкільника зумовлений формуванням уміння конт-
ролювати і регулювати свої емоційні прояви. Змістовий  
аспект емоцій та почуттів пов’язаний із причинами та об’єктами 
переживання. 

Приблизно у 4 роки у дітей виникає здатність розрізняти 
прояви емоцій, причому вони краще розпізнають негативні емо-
ції. Дошкільники вже можуть усвідомлювати правомірність 
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суперечливих емоцій. Породжуються їхні емоції предметним 
світом і міжособистісними стосунками. Успішний розвиток ди-
тини у цьому віці потребує бадьорого, життєрадісного настрою, 
джерелом якого є ласкавість і увага. 

У дошкільному дитинстві формуються вищі почуття. Особ-
ливі переживання супроводжують ставлення дітей до батьків, 
спілкування з якими підсилюють радісні емоції. Тривожні пере-
живання викликають конфлікти у сім'ї, суперечки з 
ровесниками, несправедливе ставлення до них. Дошкільник час-
то переживає ревнощі, якщо йому здається, що братик чи 
сестричка (в дитячому садку – інша дитина) користується біль-
шою увагою дорослих. 

Глибшими стають у цьому віці почуття гордості та само-
поваги, які є основою самооцінки дитини, зумовлюють її 
поведінку. Іноді ці почуття закривають від дитини іншу людину, 
внаслідок чого формуються самолюбство, егоїзм. Важлива роль 
у розвитку особистості дошкільника належить естетичним по-
чуттям (прекрасного, гармонії, ритму, божественного). 

Найяскравішими інтелектуальними почуттями дошкільни-
ків є почуття здивування і допитливості. Успіх у діяльності 
викликає у них яскраві позитивні переживання, які можуть ви-
являтися стримано, однак невдача зумовлює бурхливе 
незадоволення. Пов’язані з діяльністю неприємні переживання 
часто породжують невпевненість у своїх силах, боязнь нових 
завдань. 

У дошкільному віці, особливо у другій його половині, 
проявляється здатність до емпатії. Дітям властива гуманістична 
(емпатійні переживання, в яких вони емоційно відгукуються на 
неблагополуччя чи благополуччя іншого у формі радості за ін-
шого, співчуття, співстраждання, жалю) та егоцентрична 
(переживання страждання, страху, радості у відповідь на сум 
іншого, а також – суму у відповідь на радість іншого) емпатії. 
Попри певні типові особливості емоційної сфери дошкільників 
(яскравість і безпосередність переживань, переважання почуттє-
вості над іншими аспектами життя), у кожної дитини вона 
індивідуальна.  
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Емоційне неблагополуччя дитини, проявляючись у сфері її 
стосунків з іншими людьми й у світі власних переживань, зумов-
лює такі види розладів: 

1) неврівноваженість, швидку збудливість, що проявля-
ються в голосному плачі, вибухах гніву, глибокій ображеності 
тощо; 

2) “легку загальмованість”, уникання спілкування;  
3) агресивність у взаємодії з ровесниками; 
4) тривожність, що проявляється у переживанні різноманіт-

них страхів. 
Головним джерелом гармонійного розвитку емоцій і почут-

тів дошкільника є сім’я. Розвиток його емоційної сфери 
відбувається у напрямі ускладнення змісту емоцій, формування 
емоційної забарвленості (фону) життя, експресивності пережи-
вань. Дошкільники активно засвоюють мову почуттів, здатні 
словами пояснити свій емоційний стан, вчаться регулювати його. 

Роль навчання в розумовому розвитку дитини зростає, як-
що забезпечується набуття не окремих знань, а певної їх 
системи, та формування потрібних для їх засвоєння дій 
(О. Запорожець та ін.).  

У світовій педагогічній практиці є низка технологій з роз-
витку творчого мислення дітей. Сучасні високі вимоги до якості 
навчально-виховного процесу у дошкільному закладі зумовили 
виникнення та впровадження ТРВЗ (теорія розв’язання винахід-
ницьких завдань). Адже оптимізувати навчальний процес, 
підвищити ефективність обсягу та форм роботи з дошкільника-
ми вже неможливо, керуючись лише традиційними методами та 
прийомами виховання і навчання дітей дошкільного віку (ре-
продуктивне, схематичне, наслідувальне навчання). 

В останній час як головне концептуальне питання 
педагогіки постала проблема формування творчої особистості. 
Сутність теорії розв’язання винахідницьких завдань (ТРВЗ) та її 
принципові відмінності від інших освітньо-виховних технологій 
полягають у тому, що вона аж ніяк не є догмою. Дитина на кож-
ному кроці неминуче стикається з різними суперечностями, і це 
не дивина: якщо вона звикла бачити тільки один бік життя, то 
розгублюється у несподіваних ситуаціях. Основою ТРВЗ є роз-
криття закладених у дитині здібностей і творчих нахилів. 
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Важливою ідеєю ТРВЗ є творчість в усьому – у постановці 
запитань; у прийомах їхнього розв’язання; в подачі матеріалу. 
Кожен день роботи з дітьми за цією методикою – це пошук, 
знахідки, моделювання, експериментування. 

Головне у розвивальному навчанні – дати змогу вислови-
тися, не перебивати, навіть якщо відповідь неправильна. 
Найважливіше, що дитина працює в атмосфері свободи мислен-
ня і творчості. 

Виявлено, що робота з ТРВЗ у дитячому садку охоплює 
п’ять етапів і визначається такими послідовними завданнями [5].  

Перший етап: 
– навчити дитину знаходити і розв’язувати суперечності, 

не боятися негативного в об’єкті та явищі;  
– навчити системного підходу, тобто бачення світу у 

взаємозв’язку його компонентів; 
– формувати вміння бачити і використовувати довколишні 

ресурси. 
На другому етапі необхідно вчити дошкільників винахо-

дити (наприклад, на заняттях із конструювання можна 
запропонувати придумати новий стілець). На цьому етапі на-
вчання діти за допомогою ТРВЗ “оживляють” предмети та яви-
ща, приписують одним якості інших (і навпаки), а також 
відкидають непотрібні і знаходять найкращі варіанти.  

Третій етап – розв’язання казкових завдань і придумуван-
ня казок. Треба навчити кожну дитину уникати сумного 
закінчення казок, не змінюючи при цьому сюжету; складати нові 
казки на основі добре відомих.  

Четвертий етап – використання нестандартних оригіналь-
них рішень. Спираючись на набуті знання та інтуїцію, дитина 
вчиться знаходити вихід із будь-якої життєвої ситуації. 

П’ятий етап ТРВЗ – це проведення бесід з вихованцями на 
історичну тему. Дітям варто пропонувати прослідкувати історію 
виникнення книги, олівця, стола, вчити логічно обґрунтовувати 
свої вигадки. 

Заняття за такою системою потребують особливих умінь 
від педагога. Чільне місце відводиться спілкуванню в діалозі 
“педагог – дошкільник”. 
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Важливим елементом ТРВЗ є “суперечність”, яку викори-
стовують у дидактичних іграх типу “Навпаки”, “Добре – 
погано” [6]. 

Підгалузь ТРВЗ – розвиток творчої уяви (РТУ), яка вже 
трансформувалась у самостійну галузь дослідження, допомагає 
дітям і дорослим розмірковувати, шукати, самостійно 
розв’язувати свої проблеми. Предмети та явища стають 
багатофункціональними, що відразу розв’язує безліч проблем у 
грі, побуті, спілкуванні. Метод фокальних об’єктів (МФО) 
полягає у перенесенні властивостей одного предмета на інший.  

За допомогою МФО розв’язуються такі завдання: 
1. Придумати щось нове, видозмінюючи або поліпшуючи 

реальний об’єкт. 
2. Ознайомити дітей із чимось новим або закріпити раніше 

отримані знання, розглядаючи предмет з незвичного боку. 
3. Скласти розповідь чи казку про об’єкт, який 

розглядається. 
4. Проаналізувати художній твір чи картину. 
Найбільш відомим методом, який дає змогу зняти 

психологічну інерцію й отримати нові ідеї у мінімальний термін, 
є “мозковий штурм”. Це побудований особливим чином колек-
тивний пошук нетрадиційних шляхів розв’язання проблеми. 

Розвиваючи та комбінуючи різні види прямої аналогії, 
Г. Буш запропонував метод гірлянд та асоціацій. Використо-
вуючи його, можна дізнатися, що найбільше сподобалося чи 
запам’яталося дітям на святі, на прогулянці, у дитячому садку, у 
вихідний день. 

Фантастична аналогія дає змогу відмовитися від 
стереотипів, піти невідомим раніше шляхом. Вона здатна будь-
яку ситуацію перенести у казку, використати чарівництво, тобто 
уявити, як казкові персонажі розв’язали б цю проблему. 

Дошкільнята висловлюють незвичайні ідеї, якщо запропо-
нувати їм описати, як вони собі уявляють казковий дитсадок, 
казкове заняття, прогулянку, обід, фантастичний вихідний, 
вечір, свято. 

У таких описах діти інтуїтивно передають свої потаємні 
думки та бажання. Помічено, що навчання нової справи або 
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закріплення якихось навичок відбувається більш продуктивно, 
якщо робочу ситуацію перенести у казку. 

Символічна аналогія включає узагальнений, абстрактний, 
словесний або графічний образ об’єкта. Вона може бути словес-
ною і графічною. 

Основою особистої аналогії є принцип ототожнення себе з 
об’єктом, що розглядається. Головний принцип емпатії – увійти 
в роль кого-небудь або чого-небудь. 

Отже, пізнавальний навчально-вихований процес у дошкіль-
ника складається з розвитку сприймання і розвитку мислення. 
Розвиток пізнання в дитини слід розглядати як процес засвоєння 
певних типів пізнавальних дій: сприймання (увага, пам’ять,  
уява) та мислення (узагальнення, асоціація, виокремлення, фан-
тазія). 

Формування в дошкільників активно-пізнавального став-
лення до навколишньої дійсності, уміння успішно орієнтуватися у 
всьому розмаїтті предметів і явищ, здатність довільно регулювати 
свою пізнавальну діяльність – ось ті передумови, які забезпечу-
ють продуктивність розумової діяльності дитини, визначають 
швидкість і легкість засвоєння нових знань та здатність їхнього 
творчого використання в різноманітних життєвих ситуаціях. 

Походження новоутворень відбувається засобом активного 
засвоєння дитиною структурних компонентів провідної діяльнос-
ті, тому головним джерелом розвитку уяви в дітей дошкільного 
віку є ігрова діяльність. В умовах гри дитина моделює реальність 
(уявна ситуація, роль дорослого, предмети-замінники, символіч-
ний характер ігрових дій та їхніх результатів), відтворює їхній 
зміст, апробує різні схеми виконання або будує власний сюжет, 
переборює стереотипи власної поведінки тощо. 

Важлива роль у розв’язанні виховних проблем належить 
взаємодії педагога і дитини, оскільки успіх виховання значною 
мірою залежить від того, хто вводить дитину в життя. Термін 
“педагогічна взаємодія” найповніше відображає взаємну актив-
ність педагога і дитини. Педагогічна взаємодія – це єдність 
педагогічного впливу, його активного сприйняття та власної ак-
тивності дитини. Саме педагогічна взаємодія забезпечує 
самовиховання особистості як результат виховного впливу на 
дитину. Обов’язком вихователя є довіра до того, що дитина вміє, 
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віра у її можливості, створення умов для цікавої діяльності, роз-
витку інтересів і здібностей, стимулювання вільного вибору, 
підтримка самостійної поведінки, прагнення зрозуміти те, що 
дитину по-справжньому хвилює, чому вона так поводиться, чого 
прагне. Саме педагог має бути для дитини еталоном демократич-
ної, незалежної і гідної людської поведінки. У виховній роботі 
батьки і педагоги повинні забезпечити дитині гармонійний роз-
виток, не позбавляючи її права на особисте життя, підтримуючи 
в ній щастя дитинства. 

Подальшого вивчення заслуговують питання впливу роз-
вивальних вправ з ТРВЗ на формування моральних цінностей, 
виявлення особливостей та змін у поведінковій сфері дошкіль-
ників. Ширшого дослідження потребують також питання 
підготовки спеціалістів для діяльності за новітніми розвиваль-
ними технологіями, створення навчальних посібників для 
батьків з метою комплексного планомірного охоплення їх такою 
методикою, що має високі навчально-пізнавальні результати. 
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Дудник Надежда. Развитие познавательной активности 

дошкольников. В статье представлен анализ формирования по-
знавательной сферы дошкольников в психолого-педагогической 
литературе. Характеризуются основные процессы мыслительной 
деятельности дошкольников в разные возрастные периоды и осо-
бенности их проявлений. Обращено внимание на необходимость 
внедрения новых педагогических технологий, в частности, разви-
вающего обучения, в процесс становления дошкольника.  

Ключевые слова: познавательная деятельность, умствен-
ное развитие, особенности мышления, развивающее обучение, 
педагогическое мастерство. 

 
Dudnyk Nadiya. The development of preschoolers’ cogni-

tive activities. The article deals with the analysis of forming 
preschoolers’ cognitive sphere in psychological and educational lite-
rature. The main processes of preschoolers’ mental activity in 
different age periods and the peculiarities of their display are ana-
lyzed. Our attention is paid to the expedience of introducing new 
pedagogical technologies, developing education in the process of a 
preschooler’s becoming in particular. 

Key words: cognitive activity, mental development, the pecu-
liarities of thinking, developing education, teaching skills.  
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ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИХОВАННЯ  
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДОШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 

 
У статті проаналізовані сучасні психолого-педагогічні 

дослідження та результати власної експериментальної роботи, 
діагностичні методики для виявлення особливостей якості, яка 
досліджується; розкриваються шляхами організації ефективної 
педагогічної діяльності. 

Ключові слова: виховання, відповідальна поведінка, базові 
якості, моральні норми, ціннісні орієнтації. 

 
Сьогодення визначає моральне виховання як одне із пріо-

ритетних завдань дошкільної освіти. Це поняття стосується 
різних сфер життєдіяльності дитини, передусім, її існування як 
соціальної істоти. Перебуваючи у перші роки життя у дошкіль-
ному закладі, дитина набуває власного досвіду побудови 
взаємин з однолітками та дорослими, вчиться помічати поруч 
іншу людину, відчувати її настрій, необхідність надати допомо-
гу. У такий спосіб у малюка формується соціальна 
компетентність, уміння поводитися у межах прийнятної для ото-
чуючих та бажаної для себе поведінки. 

Перехід до особистісно орієнтованої освітньої парадигми, 
яка є основою нормативних документів у сфері дошкільної осві-
ти, визначає нове ставлення до особистості дошкільника як 
активного, творчого, відповідального, компетентного, здатного 
до самостворення суб’єкта освітнього процесу [1, 5]. Як зазна-
чають психологи та педагоги, очікування суспільства пов’язані 
сьогодні насамперед із формуванням життєздатної, гнучкої, сві-
домої, творчої людини. Починати розв’язання цих проблем 
потрібно з дошкільного дитинства, оскільки саме в цей віковий 
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період закладається фундамент оптимістичного світобачення, 
формуються уявлення дитини про свої права та обов’язки, за-
своюються моральні правила i норми, розвивається довільна 
поведінка.  

У психолого-педагогічній науці останніх років є чимало 
робіт, присвячених висвітленню проблем становлення особистос-
ті в дошкільні роки, формування ціннісних орієнтацій (І. Бех [2], 
А. Богуш, О. Кононко [4], В. Кузьменко, С. Кулачківська, 
С. Ладивір [5], Т. Піроженко [6], Т. Поніманська [7] та ін.). 

Відповідальність, на думку І. Беха, є особливим мотивом 
людських учинків, який відрізняється від усіх інших лише йому 
властивою рисою ідеальності, що сприяє моральному розвитку 
особистості і не перетворює відповідальність у засіб досягнення 
корисливих цілей [2]. Аналізуючи психологічну природу особис-
тісних цінностей, І. Бех вказує, що вони є самоцінностями, 
внутрішнім змістом, потребами людини, тобто зміст певних мо-
ральних норм стає цінним для неї сам собою як такий, без будь-
яких умов [2, 13]. 

Дослідженню проблем особистісного розвитку дитини 
дошкільного віку, формуванню основ соціально-емоційного роз-
витку, базових моральних якостей, життєвої компетентності 
дитини дошкільного віку присвячено низку наукових та методич-
них публікацій О. Кононко [1], [3], [4]. Автор акцентує увагу на 
вихідних умовах оновлення системи дошкільної освіти – органі-
зації педагогічного процесу, основою якого є ідея розвитку 
дитини, вчення про цінність і сенс її буття. Важливим положен-
ням пропонованої теоретико-методологічної концепції є теза про 
те, що різноманітні діяльності дошкільника як активного 
суб’єкта перетинаються, переплітаються, а їхня ієрархія утворює 
центр особистості, який називають “Я”. Тому ідея цілісного роз-
витку особистості покладена в основу сучасних нормативних 
документів, розроблених під керівництвом автора [1]; [3]. Основ-
ним принципом соціальної життєдіяльності дитини вважають її 
самовизначення, а основним критерієм життєстановлення – твор-
чість. Автор пропонує таке сучасне визначення поняття 
особистості дошкільника: “Особистістю називають соціальну 
істоту, здатну (у вікових межах) до відповідального самовизна-
чення” [4]. 
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Проблеми соціалізації дошкільників висвітлені у науково-
методичних публікаціях С. Ладивір [5]. Автор розкриває механіз-
ми формування моральної позиції, ціннісних орієнтацій, 
інтересів і потреб у дошкільному дитинстві та ролі дорослого як 
“соціального провідника”, зразка для наслідування, організатора 
соціального досвіду дитини.  

Розглядаючи технологічний аспект проблеми виховання 
людяності у дошкільників, Т. Поніманська зазначає: особливіс-
тю формування гуманістичної спрямованості особистості є те, 
що цей процес не можна обмежувати якимись певними формами 
освітньо-виховної роботи, місцем у режимі дня, тривалістю в 
часі. Дитина здобуває соціальний досвід постійно, а вихователь 
має постійно насичувати його відповідним змістом. Майстер-
ність вихователя і полягає в умінні доцільно й адекватно 
апелювати до почуттів і досвіду дітей, тактовно й делікатно об-
говорювати з ними питання, що їх хвилюють, ненав’язливо й 
точно допомагати в ціннісному освоєнні світу людей. 

Т. Поніманська наголошує, що у технологіях виховання 
людяності дитина є водночас об’єктом і метою виховання та 
суб’єктом соціально-морального розвитку. Зв'язок моральних 
категорій має постати зримо, бути зрозумілим дошкільникові, 
інакше актуальною є небезпека морального формалізму. Автор 
пропонує використовувати ситуації збагачення соціально-
емоційного досвіду дітей. Вони відображають певну життєву 
проблему, яку дитина могла б осмислити на основі власного до-
свіду. Серед них: вербальні моральні ситуації, ігрові та 
практичні (поведінкові) ситуації, бесіди з досвіду, розповіді ви-
хователя про своє дитинство, казкові ігрові технології, 
психотехнології, ігрові вправи, вправи-драматизації. Поряд із 
традиційними прийомами ознайомлення зі світом людей автор 
пропонує залучати дітей до складання родовідного дерева, роз-
глядання родинних фотографій, ознайомлення з документами, 
листами, родинними реліквіями. Ефективними також є уроки 
Добра і Краси, що проводяться за оповіданнями та казками із 
“Хрестоматії з етики” Василя Сухомлинського, етичними казка-
ми тощо [7].  

Однак дослідження названих науковців в основному сто-
суються розкриття сутності морального виховання, формування 
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моральної позиції, ціннісних орієнтацій, інтересів і потреб осо-
бистості та ролі дорослого у цьому, а проблема формування 
відповідальної поведінки дошкільників, як показують результати 
нашого дослідження, не знайшла у них належного висвітлення. 

Водночас відповідальність є домірною дошкільному ди-
тинству та вимогам сучасного суспільства, це показник 
соціальної компетентності дитини. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати та практично 
довести ефективність діагностичних і формувальних проектив-
них методик виховання відповідальної поведінки дітей старшого 
дошкільного віку.  

Психолого-педагогічні дослідження беззаперечно дово-
дять, що дошкільний вік є періодом початкового становлення 
особистості. Саме у перші роки життя закладаються основи гу-
манізму, розвиваються моральні уявлення, почуття, звички, які 
визначають подальший розвиток особистості. О. Леонтьєв нази-
вав дошкільне дитинство періодом первинного фактичного 
становлення особистості. У сучасних трактуваннях особистістю 
називають соціальну істоту, котра вільно та відповідально ви-
значає свою позицію серед інших, тобто відповідально 
самовизначається [3, 61]. 

Розвиток особистості в дошкільному віці передбачає по-
требу дитини в активності, причому сьогодення висуває вимоги 
формування не стільки адаптивних, виконавських, наслідуваль-
них дій, скільки ініціативну і творчу активність, тобто 
самоактивність. Саме таким шляхом формується ядро особистос-
ті, ті базові якості, які є сутнісними, найважливішими для 
особистісного зростання дошкільника, набувається життєва 
компетентність дитини [4, 7]. Соціально компетентна дитина 
здатна відчувати своє місце у системі відносин між людьми й 
адекватно поводитися.  

Ми розглядаємо відповідальність як важливу складову 
особистісного зростання дошкільника, інтегрований показник 
його моральної вихованості, що у своїй розвинутій формі перед-
бачає самопокладання, ініціативу, дію за власною спонукою, без 
заохочень іззовні. Визначаючи її як базову якість у дошкільному 
дитинстві, вчені наголошують, що вона включає серйозне став-
лення до обов’язків, здатність надавати перевагу обов’язку 
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перед розвагою; відповідати перед іншими за свої рішення та 
їхні наслідки; дотримання даного комусь слова, виконання обі-
цянки; послідовність у словах та вчинках; відчуття межі 
прийнятної поведінки; бажання самовдосконалюватися; готов-
ність визнати свої помилки; повинитися, розкаятися; вміння з 
власного бажання братися за складну або копітку справу [3, 69]. 

Наукою доведено, що рушійною силою особистісного 
становлення дошкільника є суперечності між об’єктивною за-
лежністю малої дитини від ціннісних орієнтацій, життєвих 
планів, волі, настрою близьких дорослих та прагненням до са-
мостійності. Суспільні цінності лише тоді засвоюються 
дитиною, коли узгоджуються з її цінностями, зростаюча особи-
стість не просто асимілює суспільний досвід, а немов накладає 
його на свій власний (К. Абульханова-Славська, О. Кононко, 
Т. Піроженко). Л. Божович вказує, що особистісним цінностям 
відповідають певні мотиви. Якщо спосіб поведінки засвоюєть-
ся за чужим мотивом (наприклад, через страх покарання), то в 
дитини утворюється вміння поводитися відповідно, але вона не 
відчуває в цій поведінці ніякої потреби. Вона перестає бути 
відповідальною чи акуратною, як тільки знімається контроль за 
її поведінкою [8, 257].  

С. Якобсон, Р. Курбанов теж проводили дослідження в рам-
ках тенденції наявності образу “Я” особистості. Автори 
вважають, що у дитини 6 – 7 - річного віку є такий позитивний 
образ, дійовий засіб регуляції моральної поведінки. Образ “Я”, 
на їхню думку, може вплинути на вибір морально цінного вчин-
ку, оскільки надання переваги етично несхвалюваному вчинку 
призводить до негативної самооцінки і руйнує цей позитивний 
образ [10, 41]. На думку І. Беха, кожна сформована особистісна 
цінність у процесі подальшого виховання має стати своєрідним 
“санкціонуючим центром”, який дає дозвіл на подальші наміри й 
рішення вихованця [2, 21]. 

Як стверджують М. Боришевський, О. Запорожець, 
Г. Костюк, С. Рубінштейн та інші вчені, до моральних якостей 
особистості входять три основні компоненти: когнітивний, емо-
ційний та практичний. Формування в дитини відповідального 
самовизначення – складний процес, який передбачає формуван-
ня в неї моральної поведінки та свідомості, що тісно пов’язано з 
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формуванням етичних уявлень, моральних знань, доступних ро-
зумінню дитини.  

Традиційно моральне виховання дошкільників здійснюва-
лося ознайомленням із моральними нормами та правилами. 
Сучасна педагогічна наука заперечує нормативність із позиції фо-
рмування адаптивних форм активності, які сприяють 
пристосуванню, вихованню виконавця, утворенню стандартизо-
ваних форм свідомості та поведінки [7]. Доведено, що 
використання готових зразків (правил, приписів, алгоритмів дій) 
знижує самостійність і пізнавальну активність дитини, яка посту-
пово звикає до відтворювальної діяльності. Це гарантує звичний 
та бажаний успіх без докладання значних власних зусиль. Проте 
справжня активність виявляється не тільки і не стільки в адаптації 
дошкільника до виховних і навчальних впливів, скільки у їхньому 
самостійному перетворенні на основі індивідуального досвіду, в 
умінні виявляти вибіркове ставлення до цінностей, змісту знань, 
характеру їхнього використання. Важливе джерело пізнавальної 
активності дошкільника як особистості – досвід творчості, який 
забезпечує не лише засвоєння заданого, а й його перетворення [4]. 

Суспільні цінності не можна нав’язати дошкільникові – їх 
треба узгодити з його індивідуальним досвідом, цінностями, зміс-
том внутрішнього життя. Самостійна активність дошкільника 
відіграє в цьому важливу роль, адже особистістю називають со-
ціальну істоту, здатну (у вікових межах) до відповідального 
самовизначення.  

Дошкільне дитинство характеризується тим, що життєвий 
досвід формується на основі засвоєння загальноприйнятних 
норм та правил співжиття з іншими. Якщо своєчасно не форму-
вати світобачення малюка, не впливати на його змістові 
характеристики, не пропонувати прийнятні і зрозумілі малюкові 
ціннісні орієнтири, йому буде важко визначатися в житті, знахо-
дити своє домірне місце. Тому, очевидно, потребує нових 
підходів, пошуку ефективних та оптимальних методів та прийо-
мів організації процес ознайомлення дошкільників з моральними 
нормами, а не повне заперечення цієї ідеї. Результати психологіч-
них досліджень Л. Виготського, Г. Люблінської, С. Рубінштейна, 
Т. Титаренко, С. Ладивір доводять, що успішне усвідомлення 
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дитиною важливих морально-етичних норм базується на її емо-
ційній сфері.  

Становлення особистості в дошкільному віці є процесом 
саморозкриття дитини, вбирання із самосвідомості всього, що 
сприяє актуалізації її потенціалу, відчуттю повноти свого життя. 
Особистістю називають дитину, яка вміє відповідально самови-
значатися, зрозуміло, в межах вікових можливостей. Відповіда-
льність розглядається як базова якість особистості, важливий 
морально-етичний регулятор міжлюдських стосунків, стимуля-
тор активної діяльності, запорука продуктивного життя [1, 270]. 
Особистісне зростання – активний процес становлення, в якому 
дитина бере на себе посильну відповідальність за свої вчинки, 
діяльність, поведінку. Отже, у сучасному трактуванні станов-
лення особистості є процесом становлення її відповідального 
самовизначення.  

Як стверджують результати наукових досліджень педаго-
гів та психологів, елементи відповідальної поведінки чітко 
проявляються вже у старшому дошкільному віці і характеризу-
ються або стійкою орієнтацією на дотримання моральних норм, 
або задоволенням корисних цілей задля уникнення покарання та 
інших негативних реакцій оточуючих.  

Ми спробували визначити особливості відповідальності 
дітей старшого дошкільного віку. Для цього взяли комплекс 
спеціально підібраних методик. Серед них – ігрові прийоми та 
ситуації, які ми рекомендуємо використовувати у практичній 
роботі : 

1. “Якби я став чарівником” – дітям пропонували уявити 
себе у ролі чарівника і дати відповіді на такі запитання:  

1. Якби тобі дали чарівну паличку і сказали, що ти можеш 
виконати три бажання, що ти зробив би?  

2. Що ти загадав би, якби можна було виконати тільки  
одне бажання? 

2. Гра “Не замочи ніг” (В. Нечаєва, Т. Маркова) 
1 варіант: діти сидять на стільчиках або на лавочці з одні-

єї сторони кімнати. На підлозі позначається рискою “болото” 
завширшки приблизно 4 – 5 метрів. Двом дітям вручається по 
дві дощечки (40х25 см). Кожен повинен по цих дощечках-
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місточках перейти на протилежний “берег”. Коли діти підходять 
приблизно до середини “болота”, створюється ситуація, ніби в 
одного з них дощечка відпливає. Як діяти? За правилами, до бе-
рега треба прийти разом. Діти самі шукають вихід зі становища, 
що склалося;  

2 варіант: завдання те ж саме, але ускладнюється, вклю-
чається елемент змагання: хто швидше пройде через “болото”, 
не замочивши ніг. Кожному гравцеві дають по три дощечки, 
ширина “болота” збільшується. Упродовж гри в одного з учас-
ників відпливає дві дощечки. Що зробить товариш? Чи не 
завадить йому завдання – “хто швидше?” – виконати товарись-
кий обов’язок? 

3. Методика “Рентгенівський апарат” (Є. Субботський) – 
дітям пропонували таке завдання: після попереднього вправлян-
ня дитина повинна лопаткою перекласти з відерця у банку 
тенісні м’ячі. Руками торкатись до м’ячів не можна. За успішне 
виконання дитина отримує приз – цукерку. У першій серії дити-
на виконує завдання у присутності дорослого, у другій – 
ставиться в ситуацію вільного вибору дії – експериментатор за-
лишає дитину одну в кімнаті, а за її діями спостерігає через 
“рентген” – ширму з отвором. Яким би шляхом дитина не досяг-
ла успіху, вона отримує приз.  

4. Методика “Електрична іграшка” (Є. Субботський) – 
дітям пропонують погратися дорогою електричною іграшкою. 
Через один день дітям знову пропонують її для гри, але поперед-
ньо відключають контакти (наприклад, майже розряджені 
батарейки). Діти натискають на кнопки, намагаючись увімкнути 
іграшку, тому їх легко переконати в тому, що вони спалили мо-
тор. Коли експериментатор повертається, він відсилає одну 
дитину, а в другої запитує: “Хто ж винен у тому, що іграшка зі-
псувалася? Кого карати?”. Загалом результати довготривалих 
спостережень та експериментальні дослідження дали нам змогу 
виділити певні рівні у проявах відповідальної поведінки дітьми 
старшого дошкільного віку: ініціативна, виконавська, конформ-
на відповідальність, безвідповідальність. 

Результати довготривалого дослідження засвідчили, що 
спеціально організована виховна діяльність із дошкільниками є 
результативною, сприяє появі власної відповідальної поведінки, 
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при цьому важливо апелювати не тільки до свідомості дитини, 
бо це може спричинити явище морального формалізму. Надзви-
чайно ефективним є звернення до підсвідомих структур, 
емоційне насичення всього життя дитини цілеспрямованими ви-
ховними впливами, які не потребують усвідомлення, а 
засвоюються за допомогою інших механізмів.  

Виняткове значення художніх творів для розвитку емоцій-
ної сфери дитини визначило використання дитячої літератури як 
основного методу на початковому етапі проективної роботи. 
Адже часто діти дошкільного віку оцінюють свою поведінку і 
поведінку інших, орієнтуючись на знайомий літературний пер-
сонаж чи улюблений казковий образ. Цю роботу проводили, 
використовуючи прийом “Чарівної скриньки”, у якій живуть каз-
ки та цікаві історії. На такому етапі роботи ми не 
використовували інших спеціальних методів, однак надзвичайно 
відчутною була зміна поведінки дітей при виконанні доручень, 
інших обов’язків, що проявлялось у прагненні дитини бути доб-
рою, чуйною, схожою на Дмитрика, у якого “виросли крила” від 
добрих справ тощо. 

Ефективним у роботі є використання ігрових та казкових 
технологій (поява персонажу “Королеви Відповідальності”, яка 
звертається до дітей з проханням про допомогу, “Доброго про-
мінчика”, який дарує дітям велику чарівну зірочку, що 
посміхається, – це подарунок Королеви). Ми вважаємо, що на 
початкових етапах виховання відповідальності важливо проде-
монструвати дітям емоційні переваги відповідальної поведінки, 
виробити прагнення до моральної дії, засудження проявів безвід-
повідальності. Для того, щоб підвищити емоційне переживання 
дитиною своєї можливої відповідності еталону відповідальності, 
ми запропонували дітям перейти через “місток відповідальної 
людини”, після чого Добрий промінчик дарував кожному малень-
ку чарівну зірочку. Іншою формою роботи була організація  
діяльності, в якій дітям давалися приклади відповідальної пове-
дінки (“Подарунок найкращій людині”; “Дерево роду”; “Як я 
можу допомогти своїм батькам”; “Ти не один”; “Ляльковий те-
атр”; випуск святкової газети; “Новорічна майстерня”; 
виготовлення годівничок для птахів; лічильного матеріалу; 
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“Один за всіх, всі за одного”; підготовка до ярмарку, “Як працю-
вати разом”). Основна мета – навчити дітей оцінювати ситуацію, 
передбачати наслідки своїх дій або бездіяльності, ознайомити з 
реальними способами відповідальних дій та формувати основу 
звички підбирати адекватні способи поведінки відповідно до 
норм моральної відповідальності. 

З метою формування осмисленого переживання досліджу-
ваної якості ми використали ігровий прийом “Світлофор 
відповідальності”. Як ситуації для розв’язання дітям пропону-
валися події, що сталися з ними протягом дня у дитячому садку. 
Якщо вчинок дитини був добрим, відповідальним, то їй засвічу-
валося зелене світло, якщо ж дитина зробила щось халатно, 
абияк – їй горіло червоне світло. Червоний колір світлофора – це 
сигнал тривоги і сорому.  

Закріплення описаними формами роботи знань дітей про 
норми моральної відповідальності потребувало, однак, його діє-
вого втілення і появи на цій основі власного досвіду 
відповідальної поведінки. 

Внутрішня відповідальність як основа і передумова мораль-
ної поведінки дитини найбільш наочно проявляється у трудовій 
діяльності, під час виконання спільних завдань. Коли ж дитина 
діє індивідуально, це завжди передбачає наявність певного кон-
тролю, що значною мірою підсилює прояви відповідальності у 
поведінці, навіть коли вони не є внутрішньою потребою, а обу-
мовлені бажанням дитини зберегти до себе позитивне ставлення 
дорослих і однолітків. Колективна діяльність завжди менш кон-
трольована, і тому у ній найбільш яскраво виражаються як 
прояви істинної моральної відповідальності дитини, так і бажан-
ня якось уникнути дій, що потребують відповідального 
ставлення. Тому, організовуючи колективні дитячі справи, ми 
пропонували як орієнтувальну основу діяльності графічну мо-
дель, що демонструє перебіг мисленнєвого процесу у ситуації, 
що передбачає моральні дії. Її послідовно представляли дітям 
трьома кадрами.  
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1. Демонструє ситуацію, що виникла , і містить мораль-
ний зміст.  

2. Послідовне обдумування уявного вчинку: !? – увага! 
Потрібно подумати, як діяти у цьому випадку;        – орієнтація 
на чарівну зірочку як прообраз совісті (діяти так, щоб зірочка 
усміхнулася тобі). 

3. Відповідно до продуманого прийняти рішення і здійс-
нити вчинок. 

Значні зміни у поведінці дітей були помітні вже упродовж 
проективної діяльності, однак для визначення динаміки процесу 
формування відповідальності ми використовували спеціальні 
методики. Серед них – “Програшна лотерея” (М. Бурке-
Бельтран) – діти виймають із коробочки білетики з намальова-
ними на них кружечками. Один кружечок означає виграш – 
цукерку. Але таких білетів у коробці немає: продемонструвавши 
один дітям, вихователь зразу ж непомітно ховає його. Отже, ди-
тина діє за такою інструкцією: “Вийми білет, подивися, що тобі 
дісталось, поклади назад, перемішай і тільки тоді говори, чи мо-
жеш ти претендувати на цукерку”. 

Аналіз процесу зміни рівнів сформованості моральної від-
повідальності у дітей експериментальних груп показав, що у 
дітей із безвідповідальними тенденціями у поведінці під впли-
вом організованої системи роботи спочатку виникала ситуативна 
відповідальність, яка проявлялась у дотриманні відомої норми у 
ситуаціях контролю з боку значущих дорослих. Поступово діти 
починали дотримуватися норми, прагнучи отримати приємні 
переживання в результаті успішної діяльності. Подальший роз-
виток відповідальних ставлень характеризувався тим, що дитина 
усвідомлювала: її власна відповідальна поведінка забезпечує 
визнання іншими дітьми і дорослими, приносить емоційне задо-
волення від результатів діяльності, її безконфліктний перебіг та 
успішне засвоєння умінь. Результати дослідження у контрольних 
групах засвідчили появу досить тривожної тенденції – збільшився 
показник дітей із притаманними конформними тенденціями у 
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поведінці. Наша спроба показала можливість формування у до-
шкільників стійкої орієнтації у діяльності на відповідальність, а 
також підтвердила необхідність ефективного використання мо-
жливостей сенситивного періоду особистісного становлення 
дитини.  

Відповідальна поведінка дошкільника є показником осо-
бистісного розвитку дитини і включає уміння передбачити 
наслідки своїх вчинків для інших та для себе. Відповідальність – 
це інтегрована базова якість, необхідний компонент соціальної 
компетентності дошкільника, що допомагає налагодити стосун-
ки дитини з іншими, будувати їх на основі загальнолюдських 
духовних цінностей. 

Наше дослідження не претендує на повне розкриття особ-
ливостей та механізмів виховання відповідальної поведінки і є 
спробою обґрунтувати найбільш загальні умови, які впливають 
на процес формування у старших дошкільників основ відповідаль-
ного самовизначення.  

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у вивченні 
негативного впливу конформної відповідальності на розвиток 
особистості дошкільника.  
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Фасолько Татьяна. Практический аспект воспитания 

ответственности в дошкольном возрасте. В статье проанали-
зированы современные психолого-педагогические исследования 
и результаты собственной экспериментальной работы, предло-
жены диагностические методики для выявления особенностей 
исследуемого качества; раскрываются пути организации эффек-
тивной педагогической деятельности. 

Ключевые слова: воспитание, ответственное поведение, 
базисные качества, нравственная норма, ценностные ориентации.  

 
Fasol’ko Tetyana. The practical aspect of responsibility 

education at the preschool age. The article deals with the up-to-date 
psychological-pedagogical researches and the results analysis of per-
sonal experimental activity. The concrete diagnostic methods 
directed to finding out typical features of under investigation quality 
are offered and ways of organizing the effective pedagogical activity 
are revealed. 

Key words: upbringing, responsible behavior, basic personali-
ty’s qualities, moral norm, valuable orientation.  
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ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  
У ДОРОБКУ УПТ “РІДНА ШКОЛА” 

  
У статті висвітлено внесок Українського педагогічного 

товариства (УПТ) “Рідна школа” у заснування інституцій до-
шкільного виховання Галичини; розкрито доробок членів 
товариства щодо формування теоретико-методичних засад 
функціонування українських дошкільних закладів; акцентовано 
на тому, що навчально-виховний процес у цих інституціях мав 
яскраво виражене національне забарвлення.  

Ключові слова: захоронки, сезонні дитячі садки, українсь-
ке дошкілля, передшкілля. 

 
У сучасних умовах реформування й модернізації педагогіч-

ної науки поряд із необхідністю інтеграції вітчизняної освіти до 
європейського та світового освітнього простору проголошується 
збереження і збагачення українських культурно-історичних тра-
дицій, відновлення історичного досвіду діяльності навчальних 
закладів. Актуалізується потреба пошуку досконалої системи 
освіти, важливою складовою якої є дошкільна ланка.  

Глибоке вивчення і творче осмислення позитивного навчаль-
но-виховного досвіду минулого не тільки збагачує сучасну 
педагогіку новими фактами й теоретичними положеннями, а й дає 
змогу прогнозувати її майбутній розвиток. Адже розв’язати сучасні 
освітні проблеми неможливо без знання того, як розвивалися теорія 
і практика вітчизняної освіти в минулому, без осмислення й пере-
осмислення вітчизняного педагогічного досвіду. 

Серед організаторів українських інституцій дошкільного ви-
ховання в Галичині кінця ХІХ – поч. ХХ ст. – Українське педагогічне 
товариство (УПТ) “Рідна школа”. Упродовж майже 60-річної  
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діяльності (1881 – 1939 рр.) воно нагромадило чималий досвід 
розбудови різних типів навчально-виховних закладів, своєю іде-
єю національного виховання об’єднало всі галицькі культурно-
освітні організації і у 20 – 30-х рр. ХХ ст. стало провідником за-
хідноукраїнського національного шкільництва. 

Історія формування, основні напрями та результати праці 
УПТ упродовж півстоліття замовчувалися або перекручувалися. 
Лише в умовах української державності останніх років вони стали 
об’єктом історико-педагогічних досліджень. Зокрема, науковці Га-
лина Білавич та Борис Савчук у праці “Товариство “Рідна школа” 
ґрунтовно висвітлюють організаційні засади становлення та функ-
ціонування товариства [1]. Його найвагоміші досягнення на ниві 
національного шкільництва розкрив у праці “Національна школа: 
витоки, становлення” відомий дослідник історії педагогіки Богдан 
Ступарик [10]. Діяльність рідношкільних осередків щодо заснуван-
ня українських дошкільних інституцій суспільної опіки у  
краї висвітлюють науковці І. Андрусів, Б. Добрянський, 
З. Нагачевська [7], [8] та ін. Водночас питання проблем вихо-
вання дітей дошкільного віку у доробку УПТ “Рідна школа” 
окремо не вивчалося, що й зумовило вибір теми статті. 

Її мета полягає у розкритті внеску Українського педагогі-
чного товариства “Рідна школа” у розв’язання проблем 
виховання дітей дошкільного віку.  

Одна з перших у західноукраїнській педагогічній думці 
спроб обґрунтувати потребу виховання дітей, починаючи з до-
шкільного віку, належить відомому закарпатському педагогові і 
громадському діячеві О. Духновичу. У 1857 р. він видав у Львові 
підручник під назвою “Народная педагогія”. У передмові, зверне-
ній до батьків, О. Духнович сформулював основні завдання сім’ї 
щодо цілеспрямованого впливу на маленьких дітей: дати їм здо-
ровий розум, добру вдачу, науку, хист, працелюбність, любов до 
Бога і міцну волю. Усі ці якості повинні забезпечувати перші ви-
хователі й наставники дітей – їхні батьки. Головним у вихованні 
О. Духнович вважав принцип природовідповідності: “сили люд-
ські, тілесні і духовні, від природи дані, зберігати і 
вдосконалювати” [4, 7]. 

Загальнокультурний рух 70 – 80-х рр. ХІХ ст. у Галичині 
зумовив дальше зростання інтересу української громадськості до 
виховання дітей дошкільного віку. Своє відображення ця пробле-



ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ. ВИПУСК 23. ПЕДАГОГІКА 204 

ма знайшла в художньо-публіцистичній спадщині І. Франка, 
Н. Кобринської, у статтях донедавна невідомих педагогів остан-
ньої третини XIX ст. Г. Врецьони та О. Партицького. Так, 
І. Франко, критикуючи сучасну йому систему шкільництва, ста-
вив перед сім’єю, передовсім перед матір’ю-українкою, завдання 
розвивати дитяче мислення, формувати високі патріотичні по-
чуття, духовність малюків. Віддзеркаленням особливостей та 
змісту виховання дітей змалечку в галицьких священицьких ро-
динах стало оповідання Н. Кобринської “Перша вчителька”. 

Педагоги Г. Врецьона та О. Партицький, як доводять до-
слідники Б. Ступарик, С. Лаба, З. Нагачевська, започаткували 
розробку методичних аспектів виховання дошкільників у сім’ях. 
Цим питанням присвячені видана у 1877 р. брошура “О разум-
ном вихованню дітей”, статті в першому світському 
українському педагогічному часописі “Газета школьна” 
О. Партицького, а також численні матеріали у “Школьній часо-
писі”, вміщувані тут Г. Врецьоною. 

Питання виховання дітей дошкільного віку у сім’ї підні-
мають у своїх працях і відомі релігійні діячі кінця XIX ст., 
зокрема І. Бартошевський, І. Негребецький. 

Ці та інші автори відображали в основному усталені пози-
ції українського суспільства стосовно початкового виховання: 
воно повинно здійснюватися в сім’ї, під керівництвом матері, 
опиратися на принципи гуманізму і народності, природо- й куль-
туровідповідності. Метою дошкільного виховання визначалося 
фізичне загартовування дитини, формування її моральних якос-
тей, релігійних та естетичних почуттів. 

Проте обґрунтування потреби виховання дітей дошкільно-
го віку у спеціально створюваних закладах у цей період 
відсутнє, і це зрозуміло. Незважаючи на те, що реформа освіти в 
Австро-Угорській державі кінця 60-х – поч.70-х рр. XIX ст. про-
голосила право на створення різних типів дошкільних закладів, 
галицькі українці ним практично не скористалися. 

По-перше, для відкриття їх галичани не мали матеріальних 
можливостей. По-друге, галицьке суспільство не було готовим 
до реформування поглядів на виховання й навчання дітей. 

Водночас польська громадськість активно взялася за за-
снування у краї опікунських інституцій для маленьких дітей – 
переважно селян-“зарубників”. Як зазначає З. Нагачевська, у 
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1888 р. в Галичині діяло 4 польські дитячі садки (“фребелівські 
огородці”) і 21 “охоронка” (заклад суспільної опіки). Уже у 
1892 р. кількість дитсадків становила 9, а охоронок – 52. У цих 
дошкільних закладах маленькі українці безплатно навчалися чи-
танню, письму, лічбі, засвоювали польські звичаї, обряди. Тобто 
уже з раннього віку йшов процес їхньої денаціоналізації [8, 11]. 

Закономірним явищем на цьому фоні стало оприлюдне ння 
у 1891 р. на Першому жіночому вічі у Стрию думки про потребу 
у краї українських дошкільних інституцій. Цю ідею обґрунтува-
ла на вічі відома галицька громадська діячка й письменниця 
Н. Кобринська. За її задумом, українські охоронки повинні були: 

а) уможливити “позахатню” працю галицьким селянкам; 
б) здійснювати опіку над дітьми в час роботи матерів-

селянок; 
в) стати в обороні маленьких українців від згубних нама-

гань їхнього ополячення [1, 125].  
Проте треба зазначити, що ця пропозиція Н. Кобринської 

не була одностайно сприйнята галицьким суспільством. Перши-
ми її підтримало й реалізувало прогресивне українське 
духовенство: у 1892 р. зусиллями священика К. Селецького на 
Сокальщині було засновано першу українську охоронку під на-
глядом греко-католицьких черниць [1, 84]. 

Загальна дискусія щодо ідеї охоронок, яка розгорнулася у 
90-х рр. позаминулого століття на сторінках провідних галиць-
ких періодичних видань, зумовила перші ознаки зацікавлення 
справою дитячих дошкільних інституцій і з боку Руського това-
риства педагогічного (РТП). 

Джерелами інформації з цього питання для нас стали пуб-
лікації З. Нагачевської. За її дослідженнями, керівний орган 
Львівського товариства – головний виділ – уперше заявив про 
свою підтримку ідеї охоронок у 1896 р. Це було зроблено на за-
гальних зборах Руського товариства педагогічного його 
активним членом учителем І. Петришиним. При цьому він ви-
знав потребу українських дошкільних інституцій не лише як 
опікунського закладу, а й як важливої форми підготовки дітей до 
навчання в українській народній школі.  

Ідея охоронок для дітей селян і робітників дістала  активну 
підтримку членів Тернопільської філії Руського товариства пе-
дагогічного. 
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На Станіславщині цю ідею першою підтримала філія РТП 
у м. Коломия (1902 р.). 

Отже, можна говорити про визнання педагогічною гро-
мадськістю Галичини на межі XIX – XX ст. необхідності 
відкриття у краї світських дошкільних закладів, у яких діти 
українських селян і робітників набували б елементарних вихов-
них та навчальних навичок, спрямовувалися на продовження 
навчання в рідномовних, а не в польських народних школах.  

Під впливом діяльності у першому десятиріччі XX ст. 
першого українського дошкільного товариства у Львові “Руська 
охоронка”, згодом “Українська захоронка”, ряду жіночих гурт-
ків, а також участі у заснуванні дошкільних закладів таких 
відомих українських діячів, як митрополит А. Шептицький, ді-
яльність РТП на ниві українського дошкілля активізується. У 
лютому 1906 р. загальні збори педагогічного товариства внесли 
зміни до його статуту, які стосувалися участі РТП у розвитку 
мережі “огородців фребелівських”. Це дало змогу на законних 
підставах поширити його вплив на виховання і підготовку до 
навчання у школі найменших українців.  

Водночас аналіз документів і матеріалів, представлених 
дослідниками, переконує, що в умовах панування в Галичині 
Австро-Угорської монархії вплив об’єднання український педа-
гогів на розвиток українського дошкілля був обмеженим. У 
1914 р. у віданні Українського педагогічного товариства було 
10 дитячих садків і 13 захоронок.  

Головну роль у заснуванні закладів дошкілля тоді відігра-
вали створене у 1900 р. у Львові товариство “Українська 
захоронка”, жіночі організації та українські чернечі об’єднання 
краю. 

Водночас перед Першою світовою війною УПТ посилило 
увагу до теоретико-методичних аспектів суспільного дошкільно-
го виховання. Провідну роль у цьому відігравав друкований 
орган УПТ – журнал “Учитель”, а своє найбільш яскраве відо-
браження вони знайшли в публікаціях активного члена 
педагогічного товариства, відомої громадської діячки, учитель-
ки, дитячої письменниці К. Малицької.  

На передвоєнний період припадають перші зусилля УПТ 
щодо ознайомлення галицьких педагогів з теорією та практикою 
суспільного дошкільного виховання в державах західної Європи. 
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Так, ще у 1895 р. на замовлення РТП професор Львівської учи-
тельської семінарії Т. Грушкевич здійснив переклад “Короткої 
історії педагогіки” німецького вченого Л. Кельнера. Вона стала 
одним із найважливіших україномовних джерел інформації про 
особливості та зміст теорії й методики початкового виховання 
Я.А. Коменського, Й. Песталоцці та засновника дитячих садків 
німецького педагога Ф. Фребеля, за методикою якого працювали 
й перші українські дошкільні заклади. 

Проте саме у міжвоєнний період, незважаючи на складні 
умови функціонування, внесок УПТ “Рідна школа” був вагомі-
шим. Визначальний вплив на формування педагогічних основ 
суспільного дошкільного виховання Східної Галичини на цьому 
етапі мали представники Наддніпрянської України – організато-
ри національної шкільної, дошкільної та позашкільної праці в 
Українській Народній Республіці, а згодом емігранти – 
С. Русова, С. Сірополко, А. Животко. 

За висновком дослідниці З. Нагачевської, основна заслуга 
С. Русової перед західноукраїнським дошкіллям полягає в тому, 
що вона, по-перше, одна з небагатьох своїми статтями в галиць-
ких періодичних виданнях утримувала український педагогічний 
світ у курсі новин зарубіжної дошкільної теорії та практики до-
шкільного виховання, “пробужуючи тим рідну педагогічну 
думку до життя, руху та поступу” [7, 42]. 

Енциклопедією методики початкового виховання для за-
хоронок і дитячих садків краю стали провідні твори С. Русової 
20-х років ХХ ст., що вийшли на еміграції у Празі, – “Теорія і 
практика дошкільного виховання” та “Нові методи дошкільного 
виховання”. Вони ґрунтовно ознайомлювали з основами фізич-
ного і психічного розвитку дитини, провідними тенденціями в 
розвитку європейської дошкільної педагогічної думки, містили 
відповіді на питання, яким повинен бути національний дошкіль-
ний заклад, які педагогічні засоби, методи і прийоми 
найдоцільніше використовувати в роботі з дітьми [7, 43]. 

Під впливом ідей найвизначніших представників вітчизняної 
дошкільної педагогічної думки доби практики чинних у краї захо-
ронок і дитячих садків активну роботу над теоретико-методичними 
та організаційними основами українського дошкілля у 20-х рр. 
ХХ ст. розгортають галицькі культурно-освітні діячі та педагоги – 
члени Українського педагогічного товариства. 
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Найповніше проблеми українського дошкілля перших піс-
лявоєнних років представлені в педагогічній спадщині 
К. Малицької.  

Визнаючи перевагу родини у вихованні, К. Малицька вод-
ночас звернула увагу на той факт, що матерів, не зайнятих поза 
домом, у галицькому суспільстві залишається все менше, та й не 
кожна з них має відповідну педагогічну підготовку, щоб розум-
но й систематично розвивати душу й розум своєї дитини. За 
таких обставин потреба в закладах дошкільного виховання, особ-
ливо для дітей селян і робітничої верстви, – це соціально 
зумовлений чинник формування особистості майбутнього гро-
мадянина. Проте, крім цілоденної опіки, харчування, 
формування навичок гігієни, побутової праці та виховання в пат-
ріотичному дусі, захоронки на новому етапі повинні готувати 
дитину “забавами і систематично уложеними робітками до пра-
вильної шкільної праці – науки”. К. Малицька розглядала 
дошкільні заклади як підбудову до народної школи, як перехідну 
стадію до шкільного навчання. Водночас вона підкреслювала, 
що “школою вони не є і бути не повинні, вони – перша і дуже 
важлива ланка в загальному ланцюгу виховного процесу”[6, 39].  

На другу половину 20-х років ХХ ст. припадає і початковий 
етап розробки теоретико-методичних і організаційних засад діяль-
ності сезонних дитячих садків. Ця робота розгортається паралельно 
з пропагандою на українському ґрунті цього типу дошкільних за-
кладів. А тому вже перші роз’яснювально-агітаційні статті містили 
і початкові рекомендації щодо заснування й організації роботи ди-
тячих садків. До них належать, насамперед, публікації І. Блажкевич 
(“Діточий садок”, “Як закладати діточі садки”, “Перший день в ді-
точому садку”), О. Кисілевич (“Присвятімо більше уваги нашим 
дітям”) у журналі “Жіноча доля” за 1926 – 1927 роки та стаття 
М. Фуртак “Діточі садки”. 

Включення всіх типів дошкільних закладів у систему націо-
нального приватного шкільництва, зосередження педагогічного 
керівництва і контролю за їхньою діяльністю в руках найкомпетент-
нішої української освітньо-виховної організації – Товариства 
“Рідна школа” – зумовили появу нових теоретичних розробок для 
ознайомлення широкого загалу з особливостями фізичного і психіч-
ного розвитку дитини, основами початкового виховання й 
елементарного навчання, активізували пошук кращих методів ро-
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боти з дітьми, сприяли поглибленню змісту роботи передшкіль – 
захоронок, сезонних дитячих садків, півосель, світлиць. На цій ос-
нові було сформовано концепцію національного дошкільного 
виховання. 

Найповніше в українській дошкільній педагогічній думці 
30-х рр. ХХ ст. представлена проблема національних дошкіль, 
передовсім сезонних дитячих садків. Вона охоплює широкий 
спектр питань – від статей агітаційно-роз’яснювального харак-
теру, що адресувалися українцям всіх окупованих Польщею 
земель, до теоретичного обґрунтування мети, завдань, суті, зміс-
ту діяльності, умов функціонування українських дошкільних 
закладів та практичних порад їхнім організаторам і вихователям. 

Виразником інтересів українського приватного дошкілля 
першої половини 30-х рр. ХХ ст. виступає багаторічний член 
Головної Управи УПТ “Рідна школа” Лев Ясінчук. Зокрема, у 
книзі “50 літ Рідної Школи. 1881 – 1931” Л. Ясінчук розглядає 
українські захоронки й дитячі садки як невід’ємну складову час-
тину загальнонаціонального освітньо-виховного поступу 
Східної Галичини, вважає їх важливою формою виховання укра-
їнської дитини та її підготовки до навчання в народній школі.  

Визначну роль у подальшій розробці засад діяльності різ-
них типів дошкіль відіграла сформульована на Першому 
педагогічному конгресі у Львові концепція національного вихо-
вання, зосереджена у виступі Я. Кузьміва (майбутнього 
редактора першого у краї фахового журналу з проблем вихован-
ня дітей дошкільного віку “Українське дошкілля”) під назвою 
“Напрямні національного виховання”: всебічна підготовка дітей 
до творчої участі в розбудові рідної духовної та матеріальної 
культури; пробудження та утвердження національної свідомості; 
об’єднання всіх верств галицького суспільства “докруги його 
спільних національних ідеалів” шляхом  розвитку, зміцнення по-
зитивних сторін “збірної національної вдачі” та усунення і 
послаблення небажаних [7]. 

Під впливом піднятих на конгресі проблем, а також у 
зв’язку з підготовкою та широким відзначенням у Галичині  
80-річчя від дня народження С. Русової, Головна Управа “Рідної 
школи” зробила тему виховання дітей дошкільного віку централь-
ною проблемою 1936 р. Зміст роботи в цьому напрямі розкрив 
часопис “Рідна школа”: опублікувати серію статей з метою 
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“охопити в окремих нарисах цілість важніших питань з ділянки 
виховання”. 

Цей цикл започаткувала стаття П. Біланюка під назвою 
“Потреби й основні завдання виховання”. Професійний педагог, 
автор розглядав викохування дітей як передумову розвитку кож-
ного народу. Поруч із родиною він покладав цю важливу місію 
на українські дошкільні заклади. Найважливішими завданнями 
початкового виховання з урахуванням особливостей і умов жит-
тя маленьких українців краю П.Біланюк вважав: 

– прищеплення добрих звичок через добрий приклад бать-
ків, вихователів дитячих дошкільних установ; 

– вироблення у дітей сильних характерів, бо лише людина, 
яка має сформований характер, “має постійні переконання, по-
ступає згідно з ними, кермує своїми вчинками і недається збити 
з доброї дороги, не дає володіти над собою лихим намірам і при-
страстям”; 

– приучування дітей до громадського життя і колективної 
праці: “допоки житимемо поодиноко, кожний для себе ..., так дов-
го не зробимо ні кроку вперед і будемо вічними рабами тьми і 
нужди і не зможемо нічим перед усіми народами світу похвалити-
ся, що й ми дали якийсь вклад у загальнолюдську культуру”;  

– плекання народної свідомості і культури, тому що тільки 
“свідома дитина свідомого народу носить у своїй душі любов до 
рідної мови, до рідної землі, до своїх предків, до своєї церкви, до 
рідної історії, літератури, мистецтва, до рідних звичаїв і об ичаїв, 
словом, до всього, що надбали й збудували попередні старші 
покоління” [2]. 

Продовженням започаткованого журналом “Рідна школа” 
задуму стали статті Я. Кузьміва “Більше уваги дітворі в дошкіль-
ному віці” та “Трохи серця – трохи неба”. Автор розглядав 
інструкції дошкільного виховання як одну з першооснов форму-
вання “людей бадьорих, відважних, сміливих, метких, 
підприємливих, самостійних... що знають свою честь і – своє 
право на життя і вміють за те право постояти й його добути в 
боротьбі” [5, 89]. 

Різні аспекти життя українських дошкіль, специфіку їхньої 
діяльності в умовах утисків і переслідувань висвітлювали статті 
Р. Савицького, Л. Ясінчука та інших педагогів.  
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Логічним завершенням активної попередньої роботи в ца-
рині теорії, методики і практики українського дошкільного 
виховання став вихід у 1936 р. книги “Українське дошкілля”, під-
готовленої Головною Управою “Рідної школи” за редакцією 
Л. Ясінчука. Авторами статей-розділів підручника стали такі ві-
домі у краї педагоги й культурно-освітні діячі, як П. Біланюк, 
Я. Кузьмів, М. Козловська, Г. Терлецький, А. Домбровський, 
О. Філяс. 

Це був перший український посібник, який ґрунтовно і 
всебічно розкривав зміст, завдання, форми й методи роботи з 
дітьми дошкільного віку в родинах і дошкільних закладах. Зок-
рема у посібнику вміщено методику проведення занять у 
приватних українських дитячих садках, яка висвітлена у науко-
вій розвідці М. Козловської та Я. Кузьміва “Метода занять в 
дитячих садках”. Вона ввібрала в себе традиції народного вихо-
вання маленьких українців і найкращі здобутки тогочасної 
західноєвропейської дошкільної педагогічної думки. Потреба в її 
розробці визначалася відмінною від офіційного державного до-
шкільного виховання загальною метою: виховати дітей 
українців “раціонально… згідно з потребами нації під сучасну 
пору” [11, 31]. Більш конкретну і вузьку мету дитячого садка 
автори аналізованої статті вбачали у змаганні до того, щоби “ді-
тей двигнути хоч трохи на вищий гігієнічний і виховний позем, 
наблизити до загальної мети” [11, 32]. 

Для її реалізації “не можна добирати яких будь засобів”, а 
праця в дитячому садку мусить бути планова й систематична. 

Загальній меті виховання мало підпорядковуватися й кож-
не заняття в дитячому садку. Воно мало бути “виховне”, 
“суперечне з дотеперішнім життям дитини”, а головне, не чужим 
їй. Поділяючи думки С. Русової, жінки-педагоги слушно заува-
жували: яким би гарним не було усе те, що створила в ділянці 
дошкільного виховання Західна Європа, його не можна “живцем 
переносити до нас”. Із зарубіжного досвіду слід взяти лише “доб-
ру основу”, надавши їй національного “обличчя”, вдягнувши в 
“національну одежу”, словом, зукраїнізувавши [11, 33].  

Головними чинниками українізації виховного процесу в 
дитячих садках вважалися рідна мова дитини, рідна пісня, рідні 
ігри, забави, усна народна творчість. Для Галичини з її регіональ-
ними відмінностями рекомендувалося враховувати у вихованні 
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географічні, мовні (діалекти), обрядові “притоменності”, як та-
кож відмінності дитини містечка від дитини села [11, 33]. Усі ці 
чинники треба відобразити у планах роботи вихователів, у фор-
мах роботи та у змісті занять. 

Обов’язковими щоденними складовими режиму роботи 
кожного дитячого садка вважалися: 

“1) збірка дітей у домівці садка, привітання, розміщення 
річей, що їх діти приносять з собою, справджування чистоти тіла 
й одягу; 

2) рання молитва й пісня; 
3) миття рук перед сніданком(обідом, підвечірком);  
4) сніданок (обід, підвечірок); 
5) приведення до ладу стола, домівки й посудин по кожній 

їді; відпочинок; 
6) приведення до ладу домівки перед відходом домів; 
7) вечірня молитва, пісня” [11, 36].  
Ці “чинності”, підкреслювалося у статті, повинні допов-

нюватися грою, забавами, “проходами”(прогулянками), 
“ручними” заняттями, розмовами, розучуванням пісень, віршів, 
слуханням казок, оповідань тощо. 

Щодо занять, то вони поділялися на “хатні”, “рухові”, “руч-
ні”, “мовні” та “співанки”. 

Аналіз запропонованої методики проведення кожного з 
типів занять уможливлює висновок про те, що вони значною мі-
рою сприяли належній підготовці дошкільнят до навчання в 
рідномовній школі.  

Із виходом у світ підручника “Українське дошкілля” в ос-
новному завершився процес формування теоретико-методичних 
і організаційно-правових засад функціонування українських до-
шкільних закладів на землях Галичини. Усі наступні праці, 
публікації на сторінках провідних фахових і культурно-
просвітніх часописів тільки поглиблювали або доповнювали по-
передні положення щодо виховання маленьких українців у 
важких умовах чужоземного поневолення.  

Отже, інтерес УПТ до проблем виховання дітей дошкіль-
ного віку був зумовлений насамперед необхідністю підготовки 
маленьких українців до навчання в рідній школі, так як її не могла 
забезпечити переважна більшість неосвічених галицьких родин. 
Також завдяки зусиллям рідношкільних осередків були сформо-
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вані організаційно-правові та теоретико-методичні основи фун-
кціонування українських постійних і сезонних дошкіль, які 
ґрунтувалися на найновіших досягненнях західноєвропейської 
педагогічної думки, на виховних надбаннях українського народу 
та на доробку представників української педагогіки.  

Різнопланова і багатогранна діяльність рідношкільних 
осередків у царині розбудови українського дошкілля у краї зумо-
вила утвердження їх як закладів своєрідної виховної методики, 
підпорядкованої завданням фізичного, розумового і морального 
розвитку дитини, національного усвідомлення найменших гали-
чан і батьків, що спонукає до поглибленого її вивчення з метою 
використання у практиці розбудови системи дошкільного вихо-
вання в Україні.  
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Ивах Светлана. Проблемы воспитания детей дошколь-

ного возраста в наработке УПО “Ридна школа”. В статье 
отражен вклад Украинского педагогического общества “Ридна 
школа” в основание институций дошкольного воспитания Гали-
чины; раскрыт вклад членов общества относительно 
формирования теоретико-методических принципов функциони-
рования украинских дошкольных заведений; сделан акцент на 
том, что учебно-воспитательный процесс в этих институциях 
имел ярко выраженный национальный характер.  

Ключевые слова: захоронки, сезонные детские садики, 
украинское дошколье, предшколье. 

 
Ivakh Svitlana. The problems of preschool age children’s 

education in the heritage of the Ukrainian Pedagogical Society 
(UPS) “Native School” (“Ridna Shkola”). The article deals with 
the contribution of the Ukrainian Pedagogical Society “Native 
School” into the establishing of pre-school educational institutions in 
Halychyna. We have disclosed the UPS members’ heritage as to the 
creation of theoretical and methodological principles of Ukrainian 
pre-school institutions functioning. Our attention is paid to the fact 
that the educational process at those institutions had an expressive 
national character. 

Key words: zakhoronkas (kindergartens), seasonal kindergar-
tens, Ukrainian pre-school education, infant education.  
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ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ 

РАДІОЗВ’ЯЗКУ  
 

У статті розглядається сутність економічної компе-
тентності на основі виділення основних її компонентів 
(когнітивного, ціннісно-мотиваційного та діяльнісного); виокрем-
люються критерії (інтелектуально-пізнавальний, ціннісно-
мотиваційний, діяльнісно-творчий) та показники сформованості 
цих складових; окреслюються шляхи формування економічно 
культурної особистості на засадах компетентнісного підходу. 

Ключові слова: економічна компетентність, зміст 
компетентності, критерії сформованості. 

 
Процеси, що відбуваються в соціально-культурному та 

економічному житті сучасного українського сусільства, потре-
бують кардинальних змін у професійній освіті. Гостро постає 
проблема підготовки фахівців та їхньої соціально-трудової 
адаптації до вимог ринку праці та роботодавця.  

Згідно з дослідженнями Державного комітету статистики 
України, у 2009 році було звільнено близько 29 відсотків персо-
налу зв’язку, що було спричинено масовим скороченням 
робочих місць у державі. Рівень прийому та звільнення 
працівників зв’язку у 2009 році відображає співвідношення 
17, 5 (прийом) до 23,7 (звільнення). Дані, отримані Інститутом 
соціології НАНУ, свідчать, що за межею бідності під час 
економічної кризи 2008 – 2010 рр. опинилися понад 40 відсотків 
людей, серед яких значну частину складає економічно активне 
населення (молодь у віці 22 – 29 років) [9, 74]. Частково це мож-
на пояснити світовою економічною кризою та її впливом на 
український ринок праці.  
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Проте особливе занепокоєння викликає технічне відста-
вання нашої держави від європейських країн та США, що 
обумовлено не лише об’єктивними чинниками економічного 
становища України, а й низькою економічною культурою фахів-
ців технічної сфери, яка в усьому світі вважається однією з 
найперспективніших та пріоритетних у розвитку державного й 
приватного секторів економіки. Відповідно до звіту НАНУ “Со-
ціально-економічний стан України: наслідки для народу і 
держави” за 2009 р., аналіз тенденцій розвитку телекому-
нікаційного сектора інфраструктури України, “спостерігається 
технічне відставання телекомунікаційних систем, мереж переда-
чі даних, які характеризуються недостатньою пропускною 
спроможністю та надійністю зв’язку, низькою якістю та незнач-
ним обсягом послуг, тоді як на світовому ринку ця галузь 
перетворилась у найпотужнішу індустрію... Загальна економічна 
криза та технологічне відставання поставили у скрутне стано-
вище галузі, які займаються створенням і використанням засобів 
інформатизації...” [11, 276]. 

Отже, можемо констатувати, що економічна безграмотність 
фахівців інформаційно-технічної сфери стосується не лише по-
казників продуктивності, але й багатьох молодих людей, які 
залишаються без роботи і вдаються до антисоціального способу 
життя. За даними Інституту економіки НАН України, через 
ослаблення ціннісно-етичної основи праці та неефективність інсти-
туціональних засад трудової соціалізації молоді в сучасних 
умовах вибір сфери майбутньої діяльності часто не лише не від-
повідає набутій спеціальності, а й виходить за правові межі, 
створюючи соціальну напругу. 

Соціально-демографічне обстеження “Молодь України, 
2010” доводить, що в Україні наразі не існує ефективного 
механізму, який би забезпечував перехід від освіти до 
зайнятості. Понад 60 відсотків молоді працює не за набутою 
спеціальністю. Серед причин називають дефіцит робочих місць 
(38 %), фінансову неперспективність спеціальності (40 %) тощо.  

Як зазначається у національному дослідженні “Молодь та 
молодіжна політика в Україні: соціально-демографічні аспекти”, 
“сучасна українська молодь – це здебільшого особи, освітньо-
професійний шлях та економічна біографія яких розгортались у 
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ринковий період суспільно-економічного розвитку країни, тож 
вони характеризуються більш високим ступенем залученості у 
ринкові відносини та інтеграції у нову соціально-економічну 
структуру суспільства” [9].  

На нашу думку, саме формування економічної 
компетентності технічної еліти України – фахівців радіо- та те-
лезв’язку – допоможе здійснити перехід від навчання до 
успішної трудової діяльності, соціально адаптуватися та стане 
основою їхньої професійної кар’єри, зростання добробуту, що 
позитивно вплине не лише на окремий сегмент ринку праці, а й, 
у перспективі, дасть плоди у розбудові інформаційної сфери 
українського суспільства. 

Проблема формування економічної компетентності 
відображена у працях фахівців різних галузей, оскільки 
компетентність є полівалентним утворенням. Науковці по-різному 
виділяли її складові. Проте в педагогічній теорії немає одностайно-
го, кінцевого тлумачення терміна “економічна компетентність”. 
Наявність багатьох спроб пояснити її підтверджує багатогранність 
та багатоаспектність самого феномену поняття, а отже, й 
можливість різних підходів у її трактуванні.  

Питання структури економічної компетентності відображено 
в дослідженнях фахівців-соціологів Н. Бабкіна [2], С. Бахтєєвої. У 
наукових працях А. Аменд [1] та А. Сасова розкрито сутність 
економічної компетентності через висвітлення набору економічних 
якостей особистості. Імпонує бачення авторів, що головною метою 
економічної освіти має бути формування етичного ставлення до 
природи, яке виявляється в усвідомленні потреби екологічної без-
пеки економіки та економічно доцільної екології.  

Л. Бляхман [3] наголошує на важливості формування 
економічного мислення як процесу опосередкованого й узагаль-
неного відображення у свідомості людей явищ і процесів 
економічного життя в їхньому логічному взаємозв’язку; 
усвідомлення закономірностей економічного розвитку 
суспільства; засвоєння економічних знань та ефективне прак-
тичне їх застосування. Цей підхід відображено в роботах 
економістів Л. Пономарьова [10], В. Попова, В. Чичканова. 

Л. Пономарьов [10] на основі конкретних досліджень та 
узагальнень досвіду трудових колективів розглядає зміст і суть 
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економічної культури та шляхи її формування. Особливу увагу 
приділяє характеристиці форм і методів її розвитку, вказуючи на 
необхідність оволодіння нею для реалізації завдань виробництва. 

У дисертаційних роботах Е. Джалілової [4], Т. Ємтиль [5], 
Б. Іткіна [7], Л. Фалевич [12] зміст економічної компетентності 
розглядається через характеристику обсягу знань, умінь та нави-
чок в економічній сфері. Зокрема, Л. Фалевич [12] визначає 
економічну компетентність як ступінь оволодіння економічними 
знаннями, вміннями та навичками, набором можливостей 
розв’язання і прогнозування економічних проблем на основі 
економічного мислення. Однак поза увагою дослідників зали-
шилися специфічні особливості формування економічної 
компетентності майбутніх інженерів радіозв’язку, педагогічні 
умови і технології набуття спеціалізованих економічних знань, 
умінь, навичок та досвіду.  

Мета статті – обґрунтувати  зміст та структурні компо-
ненти моделі формування економічної компетентності 
майбутніх інженерів радіозв’язку.  

Оскільки сутність “економічної компетентності” 
визначається на перетині кількох дисциплін (економіки, 
педагогіки, управління, економічної психології), то й підходи до 
її структури різняться залежно від фаху дослідників. 

Соціологи виокремлюють три блоки економічної 
компетентності: 

 пізнавальний – система економічних знань; 
 переконавчий – економічні почуття та переконання; 
 поведінковий – реалізація в економічній діяльності. 

Економісти визначають такі складові економічної 
компетентності: сукупність економічних знань, економічна 
свідомість, економічне мислення, економічні якості. 

Л. Бляхман у структурі економічної компетентності 
називає економічну ідеологію, економічне мислення, госпо-
дарську психологію, економічну свідомість, навички 
економічної поведінки, виробничі відносини [3, 54]. Головним 
компонентом своєї системи вчений визначає категорію 
“економічне мислення”. Економічне мислення є здатністю лю-
дини оперувати категоріями економічної науки, правильно 
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враховувати тенденції розвитку економіки, вміння оперувати 
економічними знаннями з метою прийняття оптимальних 
рішень. Економічну свідомість розуміють як сукупність знань, 
поглядів на економічне життя, а економічна поведінка – це 
сукупність дій, які виконує людина у процесі економічної 
діяльності. Усі зазначені компоненти складають економічну 
компетентність людини.  

За О. Леоновою [8], економічна компетентність має таку 
структуру: 

 національні стереотипи способу життя; 
 стереотипи споживання; 
 ціннісно-мотиваційне ставлення до праці, багатства, 

накопичення; 
 норми і зразки соціальної поведінки у господарській 

діяльності; 
 культурні зразки господарських уявлень; 
 ступінь реалізації економічної мети. 

Нам близький погляд С. Чернева на структуру економічної 
компетентності, що включає три компоненти: 

 когнітивний (система економічних знань); 
 емоційно-ціннісний (система ціннісних орієнтацій, 

мотивація діяльності); 
 практично-діяльнісний (досвід використання економічних 

знань та вмінь під час морального вибору засобів досягнення 
економічної мети). 

Головним критерієм економічної компетентності вчений 
називає моральний вибір засобів досягнення мети й морально 
виправдану поведінку в економічній діяльності. Показниками 
вияву цих критеріїв у пізнавальній та творчій діяльності є поста-
новка економічно доцільної та соціально значущої мети; вибір 
раціональних засобів реалізації поставленого плану; прояви 
порядності, доброчинності, відповідальності за результат своєї 
діяльності, адекватна самооцінка. 

А. Сасова так визначає структуру економічної компетенції: 
1. Інтелектуальний компонент: 
 засвоєння необхідного мінімуму економічних знань, 

умінь, навичок; 
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 розвиток економічного мислення; 
 оволодіння необхідною сукупністю знань та навичок 

економічної діяльності; 
 оволодіння загальною орієнтовною основою будь-якої 

діяльності (цілепокладання, раціональна підготовка до 
діяльності, вибір оптимального засобу досягнення мети, кон-
троль і оцінка результатів). 

2. Емоційно-ціннісний компонент: 
 соціальна відповідальність за результати та наслідки 

своєї праці; 
 комунікабельність; 
 адекватна самооцінка; 
 сформованість морально-вольових якостей особистості; 
 естетичне ставлення до діяльності.  

3. Практично-діяльнісний компонент: 
 участь в економічній діяльності; 
 узагальнення економічної діяльності;  
 потреба в удосконаленні економічної діяльності;  
 вимогливість до себе та інших; 
 готовність приймати рішення; 
 вміння аргументувати. 

Отже, як і будь-яка інша, економічна компетентність 
передбачає певний рівень знань та вмінь, певний характер 
відношень у відповідній сфері діяльності та досвід цієї 
діяльності. Відповідно ми виокремлюємо три структурні компо-
ненти економічної компетентності: 

 когнітивний; 
 ціннісно-мотиваційний; 
 діяльнісний. 

Згадані компоненти можна розглядати як рівні 
послідовного процесу формування економічної компетентності, 
знання є основою для формування вмінь. Без знань та вмінь не 
може бути сформоване адекватне ставлення до діяльності, 
моральні орієнтири, якості особистості. Сформовані знання та 
вміння при позитивному ставленні є передумовою продуктивної 
діяльності. Водночас можна простежити і зворотний зв’язок (на-
приклад, процес засвоєння знань залежить від мотивів 
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пізнавальної діяльності, і лише у реальній практичній діяльності 
формується система знань та вмінь, виявляється ставлення до неї).  

Важливими складовими економічної компетентності 
особистості є сформованість: 1) економічних знань та мотивації 
до їхнього засвоєння; 2) економічного світогляду та морально-
ціннісної мотивації до економічної діяльності; 3) економічного 
мислення та готовність до ефективної економічної діяльності.  

Ми спиралися на модель компетентного випускника ВНЗ, 
розроблену І. Колесниковою. Вчена включає до неї:  

 вміння системно сприймати економічну дійсність; 
 здатність вільно орієнтуватись у галузі;  
 технологічність; 
 комунікативну культуру; 
 вміння інтегруватися з “іншим” досвідом; 
 креативність; 
 здатність до освітньої рефлексії. 

Когнітивний компонент. Важливою складовою 
економічної компетентності є економічні знання та вміння. 
Економічні знання – це результат процесу пізнання економічних 
категорій, законів економічного розвитку, їхнє адекватне 
відображення у свідомості людини у вигляді понять,  уявлень, 
суджень та умовиводів. Студентській молоді необхідно знати 
базові економічні поняття (економіка, фактори виробництва, по-
пит, пропозиція, товар тощо).  

Слід наголосити, що зміст економічної освіти змінюється 
у зв’язку з перетвореннями в українському суспільстві. На цей 
час виокремлюють три основні підходи до економічної освіти: 

1. Нормативний (належить до попередньої ідеологізованої 
системи, зручний для викладачів, які зберегли традиційну схему 
побудови курсу). 

2. Бізнес-зорієнтований (курс економіки має прикладний ха-
рактер, де основні категорії впроваджуються у практичні ситуації). 

3. Культурно-функціональний (формування системи 
цінностей  і лише потім навичок господарської діяльності). 

Аналіз літератури дав змогу нам виокремити основні на-
прями формування економічного мислення: а) засвоєння та 
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розумова переробка (теоретичний шлях); б) уявне репродуку-
вання людьми економічних відношень (емпіричний шлях).  

Формування економічного мислення тісно пов’язане з 
економічною свідомістю. Дослідники розглядають її формуван-
ня як одне із завдань економічного виховання. Економічна 
свідомість є відображенням творчої діяльності людини в 
економічному житті і реалізується як суб’єктивний образ, що 
виникає в результаті накладення різноманітних форм 
відображення та розумової діяльності людини.  

Л. Пономарьов, В. Попов, В. Чичканов виокремлюють у 
структурі економічної свідомості два компоненти – 
раціональний (знання) та емоційний (почуття). Комплексне 
явище економічної свідомості складається протягом життя і є 
стійким утворенням.  

Отже, економічна свідомість – це сукупність економічних 
знань, ідей, поглядів, суджень, інтересів. У це поняття включені 
економічні переконання окремих людей, суспільно значимі для 
окремих студентів. Отже, у складі економічної свідомості є 
аксіологічний аспект, який відображає ціннісні орієнтації 
особистості. Простежити зміни економічної свідомості можна 
лише у процесі економічної діяльності.  

Ціннісно-мотиваційний компонент. Одним із компонентів 
економічної компетентності є система мотивів життєдіяльності 
особистості, яка зумовлена економічною спрямованістю 
особистості та включає різні аспекти взаємодіючих економічних 
потреб, інтересів, цінностей та соціальних установок. Ця систе-
ма передбачає сукупність мотивів, пов’язаних із: а) змістом 
навчання (пізнавальні мотиви); б) формуванням значимо важли-
вих якостей особистості, які впливають на формування 
економічної компетентності; в) потребою в максимальній 
реалізації особистісно значущих цілей у житті (потреба у 
самореалізації). Будь-яка діяльність має мотиви, які зумовлені 
характером діяльності та ціннісними орієнтаціями людини. Ви-
окремимо такі мотиви раціональної економічної діяльності: 

 прагматичний – прагнення задовольнити свої потреби; 
 гносеологічний – прагнення пізнати механізми явищ 

для прийняття правильного економічного рішення;  
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 гуманістичний – прагнення допомогти людям; 
 етичний – бажання виглядати гідно; 
 громадянський – прагнення принести користь 

батьківщині.  
Розвиток мотиваційного компонента залежить від 

соціальних умов життя та діяльності особистості, є результатом 
її узагальнення та взаємодії з іншими суб’єктами діяльності. 
Мотиваційний компонент спонукає, стимулює та надає сенсу 
діяльності. Основу будь-якої діяльності складає піраміда потреб, 
яка включає всі види: від органічних до вищих – у 
самоактуалізації та реалізації свого внутрішнього потенціалу.  

Вищі загальнолюдські цінності є основою компетентності. 
Важливим є ставлення до благ та чеснот. Людина оцінює їх 
усебічно: з позицій економічної, естетичної, етичної переваг. 
Вони засвоюються та стають особистісно значущими у процесі 
виховання, складають основу цілей виховання. Необхідно вихо-
вувати в особистості здатність сприйняття та розуміння 
цінностей, що здійснюється через переживання, осмислення, 
формування певного ставлення. Навчити обирати певну позицію 
відповідно до змістових компонентів господарювання – завдан-
ня економічного виховання й освіти. 

Ми погоджуємося з думкою Н. Загвязинської [6] та 
визначаємо потреби, важливі з точку зору формування 
економічної компетентності: 

 світоглядні – прагнення зрозуміти свою роль і місце у 
житті та відповідно до цього побудувати свою діяльність; 

 гносеологічні – пізнання законів функціонування 
економіки з метою підвищення ефективності своєї діяльності;  

 морально-етичні – потреби духовного спілкування з 
людьми, які дає спільна праця, потреба піклування про інших; 

 у безпеці – потреба зберігати та забезпечити добробут для 
себе та своєї родини, сприятливі умови для існування суспільства. 

Специфіка вищої професійної освіти передбачає переваж-
но практико-зорієнтований характер отриманих знань, що 
забезпечує розвиток мотиваційного компонента. У навчально-
пізнавальній діяльності студентів ціннісні орієнтації виконують 
функцію мотиву діяльності від початку навчання до практичних 
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дій. Навчальний процес у ВНЗ вирізняється активним залучен-
ням студентів до виробничо-практичної діяльності. Педагогічні 
дослідження доводять: будь-який вид діяльності включає 
ціннісно-зорієнтовні дії.  

Отже, актуалізація ціннісних орієнтацій студентів може 
бути розглянута як взаємодія у професіонально-змістовому 
співробітництві викладачів та студентів, спрямована на 
інтеграцію актуальних соціальних настанов з особистісно-
ціннісними орієнтаціями студентів, на адаптацію освітнього 
процесу до економічних реалій життя. 

Діяльнісний компонент. У процесі економічної діяльності 
людина реалізує економічні інтереси, забезпечує задоволення 
потреб. Саме інтереси та потреби диктують цілеспрямовану 
економічну діяльність. Своєю чергою, зміст економічної 
діяльності потребує певної економічної підготовки, яка 
передбачає виховання у членів суспільства зацікавленості в 
ефективності економічної діяльності.  

Економічна компетентність передбачає наявність в 
особистості певних навичок, умінь, досвіду, які формуються та 
реалізуються у процесі економічної діяльності. На думку 
В.Пономарьова, “навички – дії людини, які в результаті частих 
повторень виконуються швидко, безпомилково, автоматично” 
[10, 46]. Отже, економічні навички розвиваються, коли 
особистість активно включається в економічну діяльність. 
Економічні вміння тісно пов’язанні з навичками, оскільки саме 
вони реалізують здатність людини виконувати економічну 
діяльність. Але навички, як і економічні знання, вміння, можуть 
стати мертвим капіталом, якщо не залучити студентство до 
організованої діяльності, не накопичити певний економічний 
досвід. Практичне використання вмінь, навичок та досвіду є од-
ним із головних та фінальних етапів формування економічної 
компетентності. У процесі економічної діяльності кожна людина 
виявляє елементи творчості.  

Отже, ми з’ясували, що формування економічної 
компетентності – цілісний процес, який потребує забезпечення сис-
темного впливу на становлення та розвиток культури особистості. 

Зміст економічної компетентності можна представити у 
вигляді таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Зміст економічної компетентності 

 
 

Когнітивний ком-
понент 

 

Ціннісно-
мотиваційний компо-

нент 

Діяльнісний ком-
понент 

 

Інтелектуально-
пізнавальний 

критерій:  
наявність 

економічних 
знань, засобів 
використання 
економічної 
інформації 

Ціннісно-
мотиваційний 

критерій:  
сформованість 
економічного 

світогляду та мораль-
но-ціннісної 
мотивації до 
економічної 
діяльності 

Діяльнісно-
творчий критерій: 
вміння ефективної 

економічної 
діяльності 

 
показники: 

повнота, глибина 
та міцність 

засвоєння знань 

показники: 
позитивні мотиви 

економічної 
діяльності, сприйман-

ня економічної 
компетентності як 

цінності 

показники: 
характер вмінь 

економічної 
діяльності 

 
 

Рівні сформованості: 
високий, середній, низький 

 
Формування економічної компетентності у майбутніх 

інженерів радіозв’язку є гострою науковою проблемою. Актуа-
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льність дослідження визначається соціальним замовленням в 
економічно грамотних фахівцях, здатних відповідати вимогам 
потенційних роботодавців як у державному, так і приватному 
секторі економіки. 

Ми з’ясували зміст і структуру економічної компетентнос-
ті майбутніх інженерів радіозв’язку, головними компонентами 
якої є когнітивний, ціннісно-мотиваційний та діяльнісний, до 
кожного з них були визначені критерії та рівні сформованості.  

Подальшого дослідження потребують методики форму-
вання економічної компетентності майбутніх інженерів 
радіозв’язку у процесі професійної підготовки; технології еко-
номічної освіти; кейс-методи, які б відповідали критеріям та 
вимогам не лише стандарту з вищої освіти, а й потенційних ро-
ботодавців.  
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Приступа Виталий. Содержание и структура экономи-

ческой компетентности будущих инженеров радиосвязи. В 
статье рассматривается сущность экономической компетентно-
сти на основе выделения основных ее компонентов 
(когнитивного, ценностно-мотивационного и деятельностного); 
выделены критерии (интеллектуально-познавательный, ценност-
но-мотивационный, деятельностно-творческий) и показатели 
сформированности этих составляющих; определены пути фор-
мирования экономически культурной личности на принципах 
компетентностного подхода.  

Ключевые слова: экономическая компетентность, содер-
жание компетентности, критерии сформированности.  

 
Prystupa Vitaliy. The content and structure of future radio 

communication engineers’ economic competence . In the article we 
have considered the essence of economic competence on the basis of 
its main components (cognitive, valuable and motivated and action-
based), pointed out intelligent and cognitive, valuable and motivated 
and creative criteria as well as the outcomes of these components, 
and outlined the ways to educate an economically cultural personality 
on the principles of competence approach.  

Key words: economic competence, the content of competence, 
the criteria of formation. 
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САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНА  
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ  

ЕКОНОМІЧНИХ ПОНЯТЬ ШКОЛЯРІВ  
НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ 

 
У статті порушується проблема самостійного набуття 

школярами економічних понять; розкривається сутність мето-
ду монологічного спілкування на основі поєднання відомостей з 
різних предметних галузей; наголошується на тому, що 
самостійне пізнання на уроці трудового навчання уможливлює 
моделювання цілісного підходу до формування економічних 
знань. 

Ключові слова: самостійна робота, трудове навчання, 
економічна підготовка школярів, метод навчання, метод 
монологічного спілкування 

 
Просвітницька модель освіти ХХ ст. виявила як позитивні 

аспекти, так і недоліки та вади. Зокрема, система важко справля-
лася з якісною і кількісною передачею навчальної інформації, 
оскільки надмірно зростав (і надалі зростає) її обсяг. Це спричи-
нило проблему “пришвидшеного старіння знань”, а отже, – 
необхідність постійного їх оновлення. Подолання системної 
кризи в освіті зумовило потребу перебудови старої, 
репродуктивної моделі на нову, динамічну, в якій школа була би 
здатною до саморозвитку. Важливим чинником, що стимулює 
необхідні зміни, є утвердження самостійності, суб’єктності кож-
ного з учасників педагогічного процесу та створення 
сприятливих умов для навчання впродовж усього життя задля 
самореалізації кожного.  
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Перебудова навчально-виховного процесу має здійснюва-
тися у напрямі створення умов для формування в молоді таких 
особистісних рис, як самостійність, творчість, відповідальність, 
ініціативність, активність, підприємливість. Для педагогічної 
науки це означає необхідність подальшої модернізації 
політехнічної, трудової та професійної підготовки молоді.  

Насамперед передбачається удосконалення форм та 
методів трудового навчання в школі. На таких уроках особливо 
зростає роль активної самостійної пізнавальної діяльності учня. 
Сьогодні “учитель не має змоги “передавати” знання. Він може 
лише спонукати учня до навчальної праці, навчити методам 
такої роботи” [6, 55]. Уже за своєю природою кожна дитина 
прагне до активної самостійної дії у трудовій чи будь-якій іншій 
сфері діяльності. Тому не варто намагатися підмінювати при-
родне прагнення учня – виявляти самостійність у процесі 
пізнання навколишньої дійсності. Ще А. Дістервег 
підкреслював, що лише ті знання й уміння матимуть цінність, 
які отримані самостійно. “Розум наповнити нічим не можна. Він 
повинен самостійно усе охопити та переробити” [2, 119]. Педа-
гог визначав також роль учителя в організації навчального 
процесу: “...поганий учитель підносить істину, гарний – вчить її 
знаходити” [2, 158].  

К. Ушинський вважав самостійну діяльність учнів “єдино 
міцною підставою всякого плідного навчання”, тому навчальний 
процес пропонував організовувати так, щоб “діти, по 
можливості, трудилися самостійно, а вчитель керував цією 
самостійною працею і давав для неї матеріал” [15, 256].  

У сучасній психолого-педагогічній літературі існують 
різні підходи до визначення поняття “самостійна робота”. Деякі 
дослідники характеризують її як специфічний вид навчально-
пізнавальної діяльності, інші – як засіб навчання. Так, І. Левіна 
вважає, що самостійна робота – “це форма навчальної діяльності 
учнів, у процесі якої вони планують роботу, здійснюють само-
контроль, коригують перебіг і результати її виконання” [7, 7].  

Основною ознакою самостійного навчання дослідники 
вважають той його організаційний чинник, що дає можливість 
встановити відмінність цього виду навчально-пізнавальної 
діяльності від усіх інших видів діяльнісної практики [14]. Ця 
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позиція створила підґрунтя для визначення поняття самостійної 
роботи як способу організації навчальної діяльності, коли: 
1) учням пропонуються навчальні завдання і рекомендації для 
їхнього виконання; 2) роботу школярі виконують без будь-якої 
допомоги вчителя, але під його керівництвом; 3) виконання ро-
боти потребує від школярів певних розумових зусиль. 

Самостійна робота є конкретним виявом “самостійності 
розуму”, – відзначає Н. Кузьміна [5], С. Архангельський вважає 
самостійну роботу учнівської та студентської молоді “основою 
будь-якої освіти” [1, 106], Г. Ігнатенко вказує на самостійність 
як інтегруючу якість особистості, що проявляється та 
розвивається у різних видах діяльності на основі свідомої 
мотивації дій та їхньої обґрунтованості [3].  

Стає зрозумілим, що самостійність у навчанні є 
необхідною передумовою творчого розвитку особистості. Забез-
печення творчої праці, самостійного пошуку, відчуття свободи, 
відповідальності потребує вдосконалення загальноосвітньої 
підготовки та передбачає перегляд форм і методів реалізації 
трудового виховання учнівської молоді. Зокрема, в сучасному 
суспільстві ринкових відносин першочергового значення 
набуває, поряд із самостійністю особистості, її підприємливість. 
Важливою умовою підготовки учнів до визначення сфери 
майбутньої діяльності та вибору професії, безперечно, є вивчен-
ня економіки.  

Мета статті – теоретичне обґрунтування методу моно-
логічного спілкування як одного з важливих шляхів підвищення 
якості самостійного навчання, а об’єктом розвідки є організація 
самостійної роботи учнів загальноосвітніх шкіл.  

У новій редакції програми шкільного предмету “Трудове 
навчання” зазначено, що його головною метою є “формування 
технологічно грамотної особистості, підготовленої до життя і 
активної трудової діяльності в умовах сучасного високотехноло-
гічного, інформаційного суспільства” [10, 3]. Її досягнення 
забезпечується змістом трудового навчання, реалізація якого зу-
мовлена розв’язанням низки завдань, основне місце з-поміж 
яких займає “виховання активної життєвої позиції особистості 
школяра, його адаптивності, готовності до безперервної профе-
сійної освіти, конкурентної боротьби на ринку праці, потреби 
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ініціативно включатися в систему нових економічних відносин, 
в підприємницьку діяльність” [10, 4]. 

Наші педагогічні дослідження засвідчують, що викорис-
тання економічної складової у трудовій підготовці шкільництва 
підсилює розвиток в учнів розрахунково-конструкторських здіб-
ностей, формує потребу аналізу існуючих навчально-виробничих 
процесів та привчає до пошуку шляхів їхнього вдосконалення. 
Дані експерименту доводять, що на уроках трудового навчання 
відбувається активне усвідомлення школярами змісту та 
сутності економічних понять, особливо тих, що стосуються 
економіки виробництва. Саме у процесі проектування та виго-
товлення технічних об’єктів, тобто у пізнавально-практичній 
діяльності, учні усвідомлюють прикладну значущість 
економічних знань [9]. Іншими словами, поєднання 
технологічного й економічного аспектів в освітній (трудовій) 
підготовці шкільництва відкриває шляхи розуміння існуючих 
взаємозв’язків та взаємозалежностей матеріального світу, сприяє 
формуванню у школярів цілісної науково-природничої картини 
світу, де ніби у спірально-замкнутому циклі почергово постають 
питання потреб виробництва, економіки, екології, права, моралі, 
етики тощо. 

Саме тому упродовж моделювання структури процесу 
економічної підготовки учнів основної школи на уроках трудо-
вого навчання важливо дотримуватися таких засад: 

– економічні знання є важливим компонентом 
технологічної діяльності, а їхнє засвоєння здатне утворити у 
свідомості учнів нові перспективи інтегрованого знання (мотив); 

– центральною ланкою у структурі навчальної діяльності є 
„мета – дія”, оскільки саме тут відбувається взаємопроникнення 
мотиваційних та процесуальних компонентів, здатних ефективно 
впливати на процес засвоєння понять. 

Основою реалізації змісту трудового навчання, як зазначе-
но у програмі, є “розв’язання творчих завдань (виконання 
навчальних і творчих проектів)...” [10, 4]. Саме тому учнів, “по-
чинаючи з 6 класу, слід привчати до роботи з інформаційними 
джерелами, знаходити інформацію, яка стосується теми проекту, 
проводити її аналіз та систематизацію, застосовувати методи 
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проектної діяльності, планувати технологічний процес з виго-
товлення виробу та ін.” [10, 4].  

Використання проектного методу передбачає необхідність 
привчати школярів до самостійного мислення, знаходження 
вірогідних шляхів розв’язання поставлених навчальних завдань 
(використовуючи для цього знання з різних освітніх галузей), 
розвивати здатність до прогнозування результатів діяльності та 
вміння виявляти і встановлювати причиново-наслідкові зв’язки 
тощо. 

Отже, мета і завдання проектної технології у трудовій 
підготовці школярів передбачає організацію самостійної 
дослідницької діяльності школярів; використання інноваційних 
методів проведення навчальних занять; розвиток 
інтелектуальної активності учнів; встановлення ділових 
контактів між суб’єктами навчально-пізнавального процесу. 

У цьому контексті основними методологічними вимогами 
щодо процесу формування економічних понять на уроках трудо-
вого навчання ми обрали: 

– виявлення елементів змісту економічних знань як певної 
освітньої підсистеми у системі трудової підготовки школярів;  

– побудову структури економічної освіти школярів засо-
бами трудової підготовки в школі; 

– виявлення взаємозв’язків між компонентами шкільного 
предмету “Трудове навчання”. 

З огляду на це процес формування економічних понять в 
освітньому середовищі трудового навчання ми розглядаємо як 
складне структурне об’єднання різних підсистем, головними з 
яких є зміст навчання, діяльність учителя та учнів. Специфіка 
взаємозв’язків між згаданими підсистемами опосередковується 
такими компонентами, як методи та засоби навчання, а також 
способи засвоєння видів змісту освіти.  

Розвиток творчих якостей особистості можливий у 
психологічно повноцінній творчій діяльності та соціальній 
поведінці. Тому види діяльності, що існують у традиційній 
загальноосвітній школі, мають доповнюватися й удосконалюва-
тися. Домінуючі інформаційні види навчально-пізнавальної 
діяльності, пов’язані з механічною передачею та засвоєнням 
знань, повинні бути підпорядковані та включені в більш 
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соціальні та особистісно значущі види діяльності [4, 94]. Одним 
із таких видів діяльної практики школярів є самостійна 
діяльність пошукового характеру. 

Розуміння сутності самостійної роботи (йдеться про 
самостійну навчально-пізнавальну діяльність) залежить насам-
перед від того, який зміст вкладено у слово “самостійний”. У 
психолого-педагогічній літературі найчастіше йдеться про три 
його змістові відтінки: 

1) навчальне завдання учень повинен виконати сам, без 
будь-якої допомоги вчителя; 

2) учень повинен проявити самостійні мисленнєві 
операції;  

3) виконання навчального завдання не регламентовано, 
учень вільний у виборі змісту та способів осягнення мети. 

В останньому, третьому випадку самостійність як незнач-
на її регламентація (чи відсутність) досліджувалася Р. Лємберг, 
яка виділила два види навчальної діяльності: виконавчу і 
самостійну. Діяльність першого виду відбувається за участю 
вчителя (на певних етапах навчання вона неминуча); 
самостійною повинна бути та частина навчальної діяльності, яку 
школярі здійснюють під впливом внутрішніх мотивів, 
самостійно визначаючи мету і засоби діяльності [8].  

Досліджуючи проблему організації самостійної роботи 
школярів, П. Підкасистий доходить висновку, що цей вид на-
вчання виступає “у ролі специфічного педагогічного засобу 
організації і керування самостійною діяльністю школяра у на-
вчальному процесі і повинен включати метод навчального 
пізнання” [12, 97].  

Термін “метод”, як відомо, походить від грецького слова 
“methodos”, що означає дослідження, шлях пошуку істини. 
Етимологічно він пов’язаний зі значенням термінів 
“методологія” або “методика дослідження”. З огляду на це по-
няття “метод навчання” нами розглядається не просто як “спосіб 
упорядкованої взаємозв’язаної діяльності вчителя та учнів, 
спрямованої на розв’язання завдань освіти, виховання і розвитку 
в процесі навчання” [16, 132], а як деякий структурний компо-
нент (підсистема) в ієрархії будови навчального процесу.  
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“Метод навчання, – пише відомий польський дидакт 
В. Оконь, – це апробована та систематично функціонуюча 
структура діяльності учителя та учнів, свідомо реалізовувана з 
метою здійснення запрограмованих змін у цілісній структурі 
особистості школяра” [18, 262]. “Систематично функціонуюча” 
дія, наголошує автор, не є дією, “функціонуючою багаторазово”, 
а радше функціонуючою “з інтенцією використання за певних 
обставин” [18, 263].  

Розроблений нами метод монологічного спілкування є 
особистісно зорієнтованою педагогічною технологією, спрямо-
ваною на активізацію пізнавальної і трудової діяльності учнів, 
формування оперативно-практичних знань, умінь та способів 
діяльності, соціальної поведінки. Результати педагогічного ек-
сперименту, проведеного у загальноосвітніх школах м. Дрогобич 
Львівської області, засвідчили результативність та доцільність 
застосування цього методу в умовах класної та позакласної 
самостійної навчально-пізнавальної роботи школярів. 

Сутність методу ґрунтується на психічній здатності 
особистості генерувати конструктивну думку під час “контакту” з 
думками інших людей. Велику увагу логічному (розсудковому) 
способу вивчення матеріалу надавав ще К. Ушинський, вважаю-
чи, що розсудок здатний привести “в нові розсудкові асоціації 
сліди уявлень, збережені й відтворювані механічною пам’яттю...” 
[11, 215]. Механічна пам’ять, на думку К. Ушинського, – це 
окремі фрагменти знань, об’єднані лише звичкою пам’яті, а не 
розсудком. “Звернення до механічної пам’яті, – доводить автор, 
– стає нагадуванням, що викликає забуте. Немає сумніву, що 
такі розсудкові нагадування корисні тому, що весь матеріал 
нашої пам’яті приводять у таку форму, в якій він дає плоди для 
нашого духовного, послідовного розвитку”. Саме тому найкра-
щим способом “перетворення механічних комбінацій у 
розсудкові”, на думку науковця, є сократичний метод викладу 
навчального матеріалу, коли “…не дається ніяких нових рядів і 
груп уявлень, але вже існуючі ряди й групи приводяться у нову 
розсудкову систему; наставник своїми запитаннями тільки 
звертає увагу учня на схожість або відмінність тих уявлень, які 
вже були в його голові, але ніколи не сходилися разом” [11, 215].  
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Ґрунтуючись на теоретичних положеннях психолого-
педагогічної науки, ми розробили програму дій, яку 
рекомендуємо учням для використання під час виконання 
самостійної роботи. Ця програма є списком спеціально розроб-
лених питань (рекомендацій), що в сукупності визначають 
напрями пошукової діяльності, алгоритм, підказку, логіку дій 
для побудови власного варіанта розв’язання навчальної пробле-
ми. Узагальнений варіант такої програми нами розроблено для 
організації самостійної роботи школярів над навчальним проек-
том з трудового навчання (табл. 1). 

Таблиця 1 
Програма організації самостійної роботи учнів 

над розробкою навчального проекту з трудового навчання 
(узагальнений варіант) 

 

№ 
з/п Запитання 

Економічний 
аспект змісту 

пошукової 
діяльності 

1 2 3 
Етап ідеального конструювання 

1. 
Окресли сутність поставленого 
завдання (коротко охарактеризуй 
його зміст). 

Уявлення про галузі 
предметної діяльності 
людини; виробниц-
тво; економічні 
потреби (матеріальні 
та духовні); сучасний 
технологізований 
простір та час; ресур-
си та фактори 
виробництва. 
Спостереження за 
існуючими техніками 
та технологіями; 
усвідомлення потреби 
в оновленні й 
удосконаленні 
існуючих зразків 

2. 
Яку функцію повинен виконувати 
об’єкт проектування (виріб)? 
(Чим він корисний?).  

3. Що є прототипом проекту? 

4. 

Виконай графічне зображення 
(технічний рисунок, ескіз) проек-
ту загалом або його окремої 
частини. 

5. 

Проведи віртуальне конструю-
вання об’єкта й уточни техно-
логічну можливість його виготов-
лення в умовах майстерні 
(наявність технологічного осна-
щення; власний досвід та  
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безпечність виконання 
технологічних операцій тощо). 

технічних об’єктів; 
розуміння змісту 
економічного закону 
зростання потреб, що 
стимулює 
необхідність творчого 
підходу щодо 
організації та 
здійснення 
технологічних 
процесів виробниц-
тва. 
Осмислення 
потенційних загроз 
довкіллю з боку ви-
робництва, що 
становить сутність 
екологічної проблеми 
сучасної економіки. 

6. 

За умови виникнення технічних 
суперечностей внеси зміни до по-
чаткового плану дій: 
– використай інші конструкційні 
матеріали; 
– застосуй інші види з’єднання 
деталей виробу; 
– зміни габаритні розміри; 
– зміни схему передачі руху; 
– використай інші техніки оздоб-
лення; 
– запропонуй іншу технологію 
виготовлення деталей виробу.   

7. 

Виконай необхідні графічні зоб-
раження та уточни можливість 
функціональної придатності ви-
робу після внесених змін.  

8. 

Вияви основні відмінності між 
підготовленим технологічним 
проектом виробу та його прото-
типом.  

9. Яким вимогам мав би відповідати 
спроектований тобою виріб? 

10. 

Проведи попередній економічний 
аналіз технологічного проекту: 
– склади список матеріалів, 
напівфабрикатів та комплектую-
чих, необхідних для реалізації 
проекту; 
– склади список технологічного 
оснащення та інструментів; 
– виконай необхідні розрахунки 
та визнач собівартість виробу. 

11. 
Вкажи шляхи виявлення кола 
потенційних споживачів певного 
виду товару. 



ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ. ВИПУСК 23. ПЕДАГОГІКА 184 

Етап реального конструювання 

12. 
Яка з деталей (елементів) виробу 
є найбільш трудомісткою у 
виготовленні? 

Організація вироб-
ництва; знання про 
світ професій та особ-
ливу галузь трудової 
діяльності – 
підприємництво. 
Поняття про типові та 
спеціальні деталі, ви-
ди з’єднань, що 
адекватне такому по-
няттю економіки 
виробництва, як 
“типізація деталей та 
вузлів з адекватними 
характеристиками”; 
якісні характеристики 
виробу: 
функціональність, 
надійність, 
довговічність, 
технологічність, 
ремонтопридатність 
тощо; уявлення про 
ресурси та фактори 
виробництва; типи 
економічного зро-
стання виробництва, 
його циклічність; 
мотивація та стиму-
лювання трудової 
діяльності; 
продуктивність праці. 
Сутність та стратегія 
планування 
виробничої 
діяльності. Витрати 
виробництва, 

13. 

Запропонуй шляхи зменшення 
трудоємності її виготовлення (що 
адекватна збільшенню 
продуктивності праці): 
– використання спеціальних 
шаблонів та пристосувань; 
– тренувальні вправи з метою на-
буття навичок трудової 
діяльності.  

14. Назви основні види з’єднань де-
талей (частин) виробу. 

15. Яка енергія приводить виріб у 
дію? 

16. 

Назви основні технічні характе-
ристики виробу: 
– габаритні розміри; 
– маса; 
– максимально допустимі 
механічні навантаження; 
– кількість циклів використання 
(термін експлуатації).  

17. 

Чи зміняться характеристики ви-
робу за умови використання 
інших конструкційних 
матеріалів? 

18.  Як це вплине на технологічність 
виготовлення? 

19. 
Склади перелік вимог щодо 
зберігання та експлуатації виробу. 

20. 

Чи передбачає підготовлений то-
бою проект можливість 
проведення профілактичних та 
ремонтних робіт? 
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21. Скільки часу потрібно на виго-
товлення одиниці виробу? 

собівартість продукції 
та головні чинники її 
зменшення; чинники 
ціноутворення. 

22. 

Окресли шляхи підвищення 
продуктивності та якості вико-
нання технологічних робіт з 
виготовлення проектованого ви-
робу. 

23. 

Конкретизуй фактор безпечності 
виробу: 
– виріб виготовлено з екологічно 
чистого матеріалу; 
– відсутні гострі ребра, задири та 
виступи на поверхні виробу; 
– рухомі частини виробу 
захищені; 
– напруга живлення виробу від-
повідає допустимим нормативним 
межам тощо. 

24. Хто б мав бути твоїм першим 
технічним експертом? 

25. 
Якщо ти отримав би замовлення 
на виготовлення виробу, то кого б 
узяв собі у помічники? Чому? 

26. Що необхідно зробити для того, 
аби виріб користувався попитом? 

27. Підготуй текст реклами на спро-
ектований та виготовлений виріб 
 
Отже, економічну реальність суспільного буття на уроках 

трудового навчання школярі пізнають крізь призму проектно-
технологічної та виробничої суспільно корисної діяльності. Са-
ме у такий спосіб відбувається їхнє первинне ознайомлення із 
сутністю таких економічних понять, як “виробництво”, “ресурси 
та фактори виробництва”, “продуктивність праці”, “екологічні 
проблеми сучасного виробництва”, “структура виробничого 
підприємства”, “підприємництво” тощо. 
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Схема формулювання та добору питань може бути різною 
(залежно від змісту матеріалу та освітніх цілей навчального зав-
дання). Зокрема, ставлячи перед учнями завдання самостійного 
дослідження будови та принципу роботи технологічної машини 
(наприклад, токарного верстата для обробки деревини), учитель 
повинен розробити та запропонувати певний алгоритм (програ-
му) пізнавальних дій. Питання програми можна згрупувати у 
декілька блоків: 1) функціональність; 2) органи та способи керу-
вання; 3) правила користування; 4) технічні параметри; 
5) основні вузли та механізми; 6) способи проходження енергії; 
7) уніфікація вузлів та механізмів. Якісний і кількісний склад 
опрацьованих блоків програми можна вважати основним 
критерієм рівня пізнавального розвитку особистості. 

Використання методу монологічного спілкування у 
процесі самостійної роботи на уроках трудового навчання 
передбачає ознайомлення школярів не лише з технікою і 
технологіями виробництва, а й зі способами та навичками 
соціальної поведінки, оскільки цей метод диктує необхідність 
моделювання цілісного підходу до формування знань на основі 
поєднання відомостей з різних предметних галузей. Учень, по-
зитивно налаштований на виконання самостійної роботи, 
звертаючись до тексту програми, поринає у світ ідеального кон-
струювання та мисленнєвих образів, під час якого, апелюючи до 
неживої матерії, вибудовує своєрідний діалог, багатократно 
ставлячи питання та даючи на них відповіді.  

Розроблений нами метод монологічного спілкування 
розглядається як особистісно зорієнтована педагогічна 
технологія, в основу якої покладено розвиток унікальності та 
самобутності кожного школяра, його критичного і творчого мис-
лення, пізнавальної самостійності, спрямованості на осягнення 
поставлених цілей.  

Нові освітні орієнтири окреслюють коло проблем, що по-
требують окремих досліджень. Зокрема, необхідно розв’язувати 
конкретні практичні завдання щодо визначення мети і відбору 
змісту трудового навчання і виховання; сутності, принципів 
систематизації та методів формування економічних понять; ви-
користання і впровадження нових технологій навчання при 
викладанні предметів освітньої галузі “Технології”. 
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Матвисив Ярослав. Самостоятельная учебно-

познавательная деятельность как основа формирования 
экономических понятий школьников на уроках трудового 
обучения. В статье затронута проблема самостоятельного при-
обретения школьниками экономических понятий; раскрывается 
сущность метода монологического общения на основе сочетания 
сведений из разных предметных отраслей; акцентируется, что 
самостоятельное познание на уроке трудового обучения делает 
возможным моделирование целостного подхода к формирова-
нию экономических знаний.  

Ключевые слова: самостоятельная работа, трудовое обу-
чение, экономическая подготовка школьников, метод обучения,  
метод монологического общения.  

 
Matvisiv Yaroslav. Independent educational and cognitive 

activities as a basis for pupils’ forming economic notions at la-
bour education lessons. The article deals with the problem of 
acquiring economic notions by pupils themselves. The essence of the 
monologue intercourse method on the basis of combining informa-
tion from various fields has been disclosed. We have emphasized the 
idea that independent cognition at labour education lessons helps to 
model an integral approach to forming economic knowledge.  

Key words: independent work, labour education, economic 
training of pupils, teaching method, monologue intercourse method. 
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ФАХІВЦЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ  

ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
 

У статті висвітлюються основні ідеї та переваги ком-
петентнісного підходу в освіті; розкривається сутність 
понять “компетентність” та “професійна компетентність”; 
розглядається характеристика компонентів професійної ком-
петентності, на основі чого визначаються основні складові 
професійної компетентності фахівця економічного профілю. 

Ключові слова: компетентнісний підхід, компетент-
ність, компетенція, професійна компетентність економіста.  

 
Входження України до світового економічного співтова-

риства, глобалізація світової економіки викликає необхідність 
змін у характері професійної економічної освіти – у її спрямова-
ності, цілях, змісті. Становлення ринкових відносин обумовлює 
більш жорсткі вимоги до якості та рівня економічної діяльності 
підприємств і організацій та професійної підготовки фахівців 
економічного профілю.  

Сьогодні стає зрозумілим, що традиційний “знаннєвий” 
підхід до навчання не здатен задовольнити запити суспільства й 
індивіда в отриманні якісної освіти [2]. Це актуалізує проблему 
реформування вищої школи. Постає питання про отримання су-
спільством більш повного, особистісно та соціально 
інтегрованого результату освітнього процесу в особі конкурен-
тоспроможного випускника на ринку праці, який має високий 
рівень професійної компетентності [4]. Розв’язати окреслену 
проблему допомагає виконання вимог, закріплених у Болонській 
декларації. Пропагований тут компетентнісний підхід націлений 
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на результат освіти, підсумком якого є не сума засвоєної 
інформації, а здатність людини діяти в різних проблемних 
ситуаціях. Так зорієнтоване навчання формує у випускника го-
товність ефективно організовувати ресурси внутрішні (знання, 
уміння, навички, цінності, психологічні особливості тощо) і зов-
нішні (інформаційні, людські, матеріальні тощо) для досягнення 
поставленої мети [4]. Отож, вивчення особливостей формування 
професійної компетентності майбутніх фахівців у сфері 
економіки на сьогодні вкрай актуальне. 

Компетентнісний підхід зародився у Сполучених Штатах. 
Спочатку він формувався у сфері професійного відбору як 
реакція на загальнопоширену практику застосування стандарт-
них психометричних тестів здібностей. Історію терміна 
“компетентність” починають від статті Д. Мак-Клелланда “Тес-
тування компетентності, а не інтелектуальності” [19], в якій було 
показано, що тестів розумових здібностей недостатньо для пра-
вильного відбору персоналу, оскільки високі інтелектуальні 
показники ще не забезпечують високих показників у практичній 
діяльності.  

У постарадянському просторі ідею впровадження компе-
тентнісного підходу в освіті першими почали досліджувати 
російські вчені. Корифеями цієї галузі є В. Болотов, 
В. Сєриков [3], І. Зімняя [8], О. Лебедєв, О. Новиков, 
Ю. Татур [15], А. Хуторськой [16] та ін. На нашу думку, най-
більш точно визначає сутність компетентнісного підходу 
І. Зімняя [8], вказуючи, що результат освіти – це сама людина, 
котра пройшла навчання в певній освітній системі. Набутий дос-
від як сукупність сформованих інтелектуальних, особистісних, 
поведінкових якостей, знань і вмінь дає змогу адекватно діяти у 
будь-якій ситуації. Називаючи таке визначення базовим, 
Ю. Татур [15] характеризує компетентність як інтегральну харак-
теристику людини, що визначає її бажання та здатність 
(готовність) реалізувати свій потенціал (знання, уміння, досвід, 
особистісні якості) для успішної діяльності в певній галузі.  

Проблемі компетентнісного підходу в освіті, дослідженню 
його різних аспектів присвячені дисертаційні роботи російських 
учених С. Арзуханової [1], І. Буракової [5] та ін. Науковці також 
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розглядають компетентність спеціаліста як складну інтегровану 
якість через характеристику його професійних функцій. 

Проблемі реалізації компетентністного підходу присвятили 
свої дослідження вітчизняні вчені Н. Баловсяк, Н. Болюбаш [4], 
О. Дубасенюк, В. Лозова, Н. Ничкало, О. Овчарук [13], 
О. Пометун [14] та ін. Зокрема, О. Пометун узагальнює концеп-
ції сучасних технологій навчання та доводить необхідність 
впровадження компетентнісного підходу в навчально-виховному 
процесі [14]. О. Овчарук [13] розглядає поняття ключової компе-
тентності, до якої належать три категорії: автономна діяльність, 
інтерактивне використання засобів, уміння функціонувати в со-
ціально гетерогенних групах. Погоджуємося з думкою науковця, 
що у такій структурі компетентності головними є демократичні 
принципи й індивідуалізм. Вони мають особливе значення у фор-
муванні вмінь діяти в сучасному складному житті.  

Доцільність використання компетентнісного підходу у 
професійному навчанні економістів обґрунтовує Н. Болюбаш [4], 
характеризуючи рівні сформованості компетентності та критерії 
їх визначення у психолого-педагогічній літературі. Проте 
малодослідженою залишається проблема компонентного складу 
професійної компетентності фахівців у галузі економіки. Тому 
метою статті є висвітлення основ компетентнісного підходу, 
визначення суті поняття “професійна компетентність” та її скла-
дових, зокрема у фахівця економічного профілю.  

У 2000 – 2003 рр. в Україні було виконано проект “Іннова-
ція та оновлення освіти для покращення добробуту та зниження 
рівня бідності”, одним із предметів якого був аналіз засад ком-
петентнісного підходу як основи освітніх систем у розвинених 
країнах Європи та підготовка рекомендацій щодо запровадження 
компетентнісного підходу в системі освіти України. Результатом 
виконання цього проекту став звіт, в одному з розділів якого 
(“Впровадження ключових компетентностей у зміст освіти”) ви-
світлено оцінку експертів щодо стану впровадження  
компетентнісного підходу в Україні та рекомендації щодо по-
глиблення цієї роботи [13].  

Основним, базовим поняттям компетентнісного підходу є 
категорія “компетентність”. Аналіз педагогічної, психологічної, 



ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ. ВИПУСК 23. ПЕДАГОГІКА 164 

соціологічної літератури дав змогу дійти висновку про неодно-
значність трактування цього терміна та його структурну 
складність. 

У звіті “Report of the Competencies Workgroup” адміністра-
ції штату Нью-Йорк [18] термін “компетентність” визначається 
як характеристика працівника, яка сприяє успішній роботі і до-
сягненню організаційних результатів. Вона включає знання, 
навички та здібності, а також інші характеристики – цінності, 
мотивації, ініціативу і самоконтроль – тобто саме те, що ми по-
значаємо словом “компетентність”. За Дж. Равеном, компетент-
ність – це специфічна здатність, необхідна для ефективного 
виконання конкретної дії в конкретній предметній галузі, яка 
включає вузькоспеціальні знання, особливого роду предметні 
навички, способи мислення, а також розуміння відповідальності 
за свої дії [20]. В офіційних освітянських джерелах – у наказі 
Міністерства освіти і науки України “Про затвердження критері-
їв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної 
середньої освіти” компетентність визначається “як загальна зда-
тність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях 
особистості, які треба осмислено використовувати” [12, 3 – 7]. 
Аналізуючи різні підходи до трактування поняття “компетент-
ність”, можна відзначити головну рису цієї категорії – її 
інтегративний характер. 

Зауважимо, що всередині компетентнісного підходу вид і-
ляються два базових поняття: “компетенція” і “компетентність”. 
Насамперед зазначимо, що є два варіанти тлумачення 
співвідношення цих понять: вони або ототожнюються, або 
диференціюються [8]. Проаналізувавши роботи вчених, ми 
прийшли до висновку, що їх слід розмежовувати.  

Згідно з уявленнями А. Хуторського, компетенція – відчу-
жена, наперед задана соціальна вимога (норма) до освітньої 
підготовки людини, необхідної для її якісної продуктивної діяль-
ності в певній сфері, а компетентність – це індивідуально-
психологічна особливість оволодіння та володіння відповідною 
компетенцією. Компетентність завжди особистісно забарвлена 
якостями конкретної людини [16]. Вона є реалізованою в 
діяльності компетенцією. Це інтегральна, виявлена в діяльності 
(ситуації) характеристика особистості, що визначає успіх і 
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відповідальність за результати діяльності [9]. Узагальнюючи роз-
глянуті твердження науковців, можна зазначити, що 
компетентність від компетенції відрізняється насамперед тим, 
що компетентною вважається людина, яка не тільки володіє не-
обхідними компетенціями (знаннями, досвідом), а й має 
особисте ставлення до них та до визначеного виду діяльності.  

Враховуючи зв’язок компетентності із професійною діяль-
ністю, є сенс виділити поняття “професійна компетентність” 
(ПК), яке також має різноманітні та різнопланові трактування, 
що обумовлені відмінностями наукових підходів до 
розв’язуваних дослідниками наукових завдань.  

Крім того, дослідження ПК ускладнюється ототожненням 
понять “компетентність” та “професійна компетентність”. 
Зрозуміло, що ці поняття близькі, проте компетентність 
стосується будь-якої діяльності, а ПК – лише професійної. А то-
му ми вважаємо, що ці поняття слід розрізняти, хоча у більшості 
випадків вони мають ідентичний зміст та характеристики у 
дослідженнях вчених.  

Н. Кузьміна, аналізуючи ПК, вважає, що її слід розглядати 
як властивість особистості, що дає змогу продуктивно 
розв’язувати професійні завдання, тобто ПК розуміється як по-
казник, що забезпечує професійну успішність. Низка вчених 
розглядають ПК з позиції діяльнісного підходу, вважаючи, що 
компетентність –  це володіння людиною здатністю і вмінням 
виконувати певні трудові функції, які полягають у результатах 
праці людини [5]. Ми підтримуємо думку авторів, які вказують 
на інтегративний характер професійної компетентності, та ви-
значаємо її як інтегральну характеристику, що включає 
професійні знання, уміння, навички, ціннісні орієнтації, профе-
сійно значущі якості особистості, які дають змогу в комплексі 
ефективно розв’язувати професійні завдання.  

Визначивши поняття компетентності, варто з’ясувати її  
ієрархічну структуру. Відповідно до поділу змісту освіти на 
загальну метапредметну (для всіх предметів), міжпредметну (для 
циклу предметів або освітніх галузей) і предметну (для кожного 
навчального предмету), деякі автори (А. Хуторськой, 
О. Пометун) пропонують трирівневу ієрархію компетентностей: 
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 ключові компетентності – здатність людини здійснюва-
ти складні поліфункціональні, поліпредметні, культурно 
доцільні види діяльності, ефективно розв’язуючи актуальні ін-
дивідуальні та соціальні проблеми (належать до загального 
(метапредметного) змісту освіти); 

 загальнопредметні (загальногалузеві) компетентності – 
формуються особистістю упродовж засвоєння змісту тієї чи ін-
шої освітньої галузі, які відбиваються у розумінні “способу 
існування” відповідної галузі – тобто того місця, яке ця галузь 
займає у суспільстві, а також уміння застосовувати знання на 
практиці (належать до певного кола навчальних предметів та 
освітніх галузей); 

 предметні компетентності – складова загальногалузе-
вих компетентностей, яка стосується конкретного предмету 
(частки стосовно двох попередніх рівнів компетентності, що 
мають конкретний опис і можливість формування в рамках на-
вчальних предметів) [14, 19].  

З урахуванням цих позицій ключовими освітніми компе-
тентностями А. Хуторськой вважає такі: 

1. Ціннісно-смислову (забезпечує механізм самовизначення 
в ситуаціях навчальної й іншої діяльності).  

2. Загальнокультурну (основи сімейних, соціальних, суспіль-
них явищ і традицій, компетентності в побутовій та культурно-
дозвіллєвій сфері). 

3. Навчально-пізнавальну (сукупність компетентностей у 
сфері самостійної пізнавальної діяльності).  

4. Інформаційну (у сфері застосування  різних засобів  (те-
левізор, магнітофон, телефон, факс, комп’ютер, принтер, модем, 
копір тощо) й інформаційних технологій (аудіо-, відеозапис, елект-
ронна пошта, ЗМІ, Інтернет)). 

5. Комунікативну. 
6. Соціально-трудову (володіння знаннями та досвідом у 

сфері громадянсько-суспільної діяльності та у соціально-
трудовій сфері (права споживача, покупця, клієнта, виробника)). 

7. Компетентність особистісного самовдосконалення 
(спрямована на засвоєння способів фізичного, духовного й інте-
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лектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопід-
тримки) [16]. 

Розуміння сутностей “компетентність” та “професійна 
компетентність” не може бути повним без розгляду їхнього 
компонентного складу. Ю. Татур у структурі компетентності 
виділяє п’ять аспектів: мотиваційний, когнітивний, поведінко-
вий, ціннісно-смисловий, емоційно-вольова регуляція процесу і 
результату прояву [15]. На думку І. Зимньої, поряд із знаннями, 
вміннями, навичками і досвідом у структурі компетентності наяв-
ні ціннісно-смислова орієнтація, мотивація, професійна 
спрямованість особистості, творчі здібності, механізми самоор-
ганізації та саморегуляції діяльності. Ці компетентності 
характеризуються складністю, міжпредметністю, надпредметніс-
тю, практикоорієнтованістю, мотивованістю використання 
(І. Зимняя) [8]. Дж. Равен у структурі компетентності виділяє 
чотири компоненти: когнітивний, афективний, вольовий, навич-
ки і досвід [20]. В. Болотов, В. Сєриков [3], І. Зимняя [8], 
А. Хуторськой [16] виділяють такі основні складові: мотивацій-
ну (готовність до прояву компетентності), когнітивну (володіння 
знаннями); діяльнісну (сформованість способів діяльності);  ак-
сіологічну (освоєння цінностей, ціннісне ставлення до 
професійної діяльності й особистого зростання).  

У контексті поставлених завдань розглянемо виявлення 
суті та складу ПК економіста. Різні аспекти ПК майбутніх фахів-
ців економічного профілю досліджували вчені С. Арзуханова [1], 
Д. Афанасова [2], Н. Болюбаш [4], П. Горкуненко [6], 
С. Горобець [7], Є. Іванченко [10], Г. Копил [11], В. Частухіна [17] 
та інші. 

ПК економіста визначається як “інтегративна цілісність 
знань, умінь, навичок та досвіду діяльності, набутих у процесі 
навчання, які забезпечують здатність фахівця до професійності 
та життя у швидкозмінному суспільстві” [10, 17]. Д. Афанасова 
вважає, що ПК економіста є інтегративною якістю особистості і 
характеризується наявністю у студента інтегрованих економіч-
них знань про соціально-економічну реальність, особливості дії 
економічних законів; умінь цілепокладання, проблематизації, 
рефлексії, використання знань у нестандартних, альтернативних 
ситуаціях; орієнтацій на соціально й особистісно значимі ціннос-
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ті, що обумовлюють економісту можливість повно реалізувати 
себе у професійній діяльності [2]. 

Для дослідження проблеми формування ПК майбутніх 
економістів особливо важливим вважаємо розгляд структури 
ПК. Професійна компетентність фахівця складається з декількох 
основних складових, що визначаються комплексом ключових 
компетенцій, кількість та характер яких продукуються завдан-
нями, які має розв’язувати фахівець у своїй професійній 
діяльності та які дають змогу бути успішними на конкретній по-
саді. Тому структура ПК фахівця економічного профілю 
визначається специфікою його діяльності.  

П. Горкуненко називає такі складові ПК майбутнього еко-
номіста: фундаментальні знання наукової дисципліни з 
урахуванням сучасних підходів до її вивчення, володіння мето-
дологією наукового пошуку; мовну компетенцію, що включає 
вміння довести свої думки стосовно визначеної проблеми не 
лише рідною, а й іноземною мовами; інформаційно-комп’ютерна 
компетенція; соціологічна компетенція; правова компетенція; 
професійний ріст, постійне прагнення до підвищення ПК [6].  

С. Арзуханова визначає ПК фахівця економічного профі-
лю як інтегральне утворення, що містить, крім когнітивної та 
діяльнісно-практичної складових (знання, уміння і навички, дос-
татні для виконання професійних функцій відповідно до 
нормативів економічної діяльності) ще й морально-етичну та 
мотиваційну складові, а також високий рівень загальної культу-
ри, громадянську зрілість, толерантність і лояльність, здатність 
до професійної комунікації, в тому числі й іноземною мовою, 
конкурентоспроможність і в силу динамічності сфери економіч-
ної діяльності – потребу в безперервній освіті [1]. 

Дослідниця Г. Копил визначає такі компоненти ПК: 
а) мотиваційно-ціннісний: наявність інтересу до поглибленого 
вивчення фахових дисциплін; прагнення до набуття конкуренто-
спроможних компетенцій, умінь і навичок; б) інформаційно-
перцептивний: здатність до компетентного сприйняття та аналі-
зу професійно важливої інформації, адекватність творчого 
реагування на професійно важливі аспекти у змісті досліджува-
ного матеріалу, збільшення швидкості поняттєвої та мовної 
реакції на професійно важливі аспекти; в) операційно-дієвий – 
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виявляється в умінні застосовувати набуті професійно важливі 
знання у професійній діяльності з оптимальною користю,  реалі-
зовувати пріоритетні компетенції [11]. 

Н. Болюбаш також виділяє складові ПК майбутнього фахів-
ця з економіки: особистісно-індивідуальну компетентність 
(професійно спрямовані переконання, цінності, потреби, мотиви 
професійної діяльності); предметно-практичну (система фунда-
ментальних знань класичних наук, соціально-економічних 
законів та теорій, сутності, структури і тенденцій розвитку еко-
номічних систем); інформаційну (вміння за допомогою 
інформаційних технологій самостійно проводити пошук, аналіз, 
відбір, обробку та передачу необхідної інформації); управлінську 
(система знань основ теорії управління; розвиненість умінь пла-
нування, формування цілей та завдань діяльності); пізнавальну 
(система знань та вмінь пізнавальної діяльності; розвиненість 
умінь цілепокладання, створення, опанування і використання 
інновацій у професійній діяльності); комунікативну (система 
знань та умінь взаємодії з оточуючими людьми, розвиненість 
умінь професійного спілкування та роботи у групі) [4]. 

В. Частухіна виокремлює п’ять кластерів компетентнос-
тей, що охоплюють такі види компетенцій: загально професійну 
(пізнавальну, підприємницьку, компетенцію орієнтації на робо-
тодавця); вузькопрофесійну (компетенцію економічного аналізу, 
планування і проектування), комунікативно-інформаційну (ко-
мунікативно-організаційну; інформаційну компетенцію); 
креативну (дослідницьку, проблемно-креативну); професійно-
особистісну (професійно-етичну, компетенцію неперервної са-
моосвіти і самовдосконалення) [17].  

У професійній підготовці спеціалістів економічного профі-
лю, вважає С. Горобець, необхідно виділити також корпоративну 
компетентність як особливий вид компетентності, що передбачає 
стійку здатність фахівця виконувати передбачені кваліфікаційною 
характеристикою види діяльності [7]. 

Підсумовуючи здійснений аналіз теоретико-педагогічних 
уявлень про структуру ПК фахівця в галузі економіки, його освіт-
ньо-кваліфікаційної характеристики ми вважаємо, що ПК 
майбутнього фахівця економічного профілю охоплює сукупність 
таких компетенцій: 
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1. Вузькопрофесійної – поєднання компетенцій у сфері 
економічної діяльності (система фундаментальних знань із дис-
циплін професійного циклу, знання економічних законів та 
теорій, сутності, структури і тенденцій розвитку економічних 
систем; володіння методами економічного аналізу господарсь-
ких процесів та діяльності підприємств на мікро- та 
макрорівнях; компетенції проектування економічної діяльності, 
наявність системного уявлення про структуру і тенденції розвит-
ку української та світової економіки; економічне мислення; 
знання принципів прийняття й реалізації економічних та управ-
лінських рішень; створення і розвиток власної економічної 
позиції; вміння використовувати економічну інформацію у про-
фесійній, виробничій діяльності та повсякденному житті; вміння 
проводити контроль, аудит, перевірку грошових коштів, вироб-
ничих запасів, основних фондів у підприємствах, організаціях, 
установах тощо; компетенції в галузі  нормативної та правової 
бази, галузевих стандартів; розвиненість умінь застосування цих 
знань на практиці).  

2. Загальнопрофесійної – компетентності в інших сферах 
професійної діяльності (система знань з фінансів, математичних 
дисциплін, маркетингу, аудиту, міжнародної економіки, права, 
менеджменту, психології тощо, які дають змогу більш ефектив-
но та продуктивно виконувати професійну діяльність). 

3. Інформаційно-комп’ютерної – стосується роботи з різ-
ними засобами (телевізор, магнітофон, телефон, факс, копір 
тощо) та комп’ютерною технікою і визначається певним перелі-
ком знань, умінь та компетенцій (компетенції пошуку, аналізу, 
відбору, обробки та передачі необхідної інформації вказаними 
засобами); знання теоретичних основ функціонування 
комп’ютерної техніки, вміння працювати  в мережі Internet,  ко-
ристуватися електронною поштою, працювати зі 
спеціалізованим програмним забезпеченням.  

4. Комутативної – знання необхідних для професійної д і-
яльності мов; здатність до професійної комунікації, в тому числі 
й іноземною мовою; вміння презентувати себе (написати лист, 
анкету, заяву, поставити запитання, вести дискусію тощо); ком-
петенції міжособистісного спілкування (вміння вести 
спілкування з партнерами, професійну бесіду, знання ділового 
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етикету та основ конфліктології, толерантність до існування ін-
ших поглядів, ефективна групова взаємодія, позитивна 
установка щодо себе й оточуючих). 

5. Мотиваційної – включає професійно спрямовані пере-
конання, цінності, потреби, вольові риси особистості, мотиви 
професійної діяльності, уміння досягати поставленої мети при 
виконанні професійних завдань; наявність інтересу до поглибле-
ного вивчення навчальних дисциплін; прагнення до набуття 
конкурентоспроможних компетентностей, умінь і навичок; праг-
нення до трудової діяльності в певній професійній сфері та до 
вдосконалення цієї діяльності; наявність професійної етики, 
професійних цінностей, відповідальність за соціальні наслідки 
професійної діяльності.  

6. Конативної – проявляється у самовизначенні і саморе-
гуляції особистісних якостей та спрямованості на засвоєння 
способів фізичного, духовного й інтелектуального саморозвитку 
та самопідтримки (адекватна самооцінка, впевненість у собі, са-
моконтроль, самоефективність, самовдосконалення, самооцінка 
результатів, об’єктивність і самокритичність в оцінці досягнуто-
го рівня розвитку власної професійної компетентності), 
здатність до запозичення кращих зразків підприємницької куль-
тури у вітчизняній економіці.  

На основі зазначеного можна зробити висновок, що реалі-
зація компетентнісного підходу передбачає переосмислення 
загальних цілей освіти, що обумовлює необхідність змін у під-
ходах і механізмах освіти. Перспективність такого підходу 
полягає в тому, що він забезпечує високий рівень компетентнос-
ті молодих людей у професійній діяльності в економічній, 
фінансовій та інших сферах суспільства. 

Подальшими розробками є дослідження окремих компо-
нент ПК економіста, виявлення функцій ПК фахівця 
економічного профілю, розгляд шляхів реалізації ідей компетент-
нісного підходу у навчальному процесі підготовки фахівців 
економічного профілю. 
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Токарчук Елена. Профессиональная компетентность 
специалиста экономического профиля как педагогическая 
проблема. В статье рассмотрены основные идеи компетентностно-
го похода в образовании, раскрывается суть понятий 
“компетентность” и “профессиональная компетентность”, анализи-
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компетентности, на основе чего выделены основные составляющие 
профессиональной компетентности специалиста экономического 
профиля. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетент-
ность, компетенция, профессиональная компетентность  
экономиста. 
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cialist in economics as a pedagogical problem. In the article we 
have shown the main ideas and advantages of the competence ap-
proach in education, disclosed the essence of the notions of 
competence and professional competence, considered the characteris-
tic of professional competence components on the basis of which we 
have determined the main components of professional competence of 
a specialist in economics. 
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Олена КАЙДАНОВСЬКА 
 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБРАЗОТВОРЧОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ  

АРХІТЕКТУРНОГО ПРОФІЛЮ 
 

У статті розкриваються особливості архітектурної 
творчості, обґрунтовуються значення, сутність, завдання та 
основні етапи організації образотворчої підготовки у системі 
неперервної архітектурної освіти, характеризується комплекс 
професійних вимог до бакалавра та магістра архітектури, ви-
світлюється характер майбутньої художньої діяльності 
випускника залежно від специфіки роботи у практичній та нау-
ково-педагогічній галузях.  

Ключові слова: архітектура, творчість, професійне спря-
мування, образотворча підготовка, інтеграція, проектування. 

 
У сучасних умовах розширюються наукові та педагогічні за-

вдання архітектурної освітньої галузі, оскільки змінюються 
суспільні вимоги до проектування нових типів споруд, перспектив-
ного розвитку та регенерації навколишнього середовища, 
модернізації та реставрації історичної забудови. У реальному житті 
проектування ускладнюється, що потребує збільшення часу на його 
виконання. Водночас темпи розвитку суспільства не дають змоги 
здійснювати проект тривалий час. З метою швидкого втілення 
сьогодні об’єкти проектують команди з десятків спеціалістів. Робо-
та архітектора стає ґрунтовнішою, складнішою. Тому зростає роль 
якісної підготовки фахівців архітектурного профілю.  

У професійному становленні архітектора значну роль від і-
грає системна образотворча підготовка, що є умовою, методом 
та інструментом пошуку естетично досконалого творчого рі-
шення. Однак огляд наукових досліджень з теорії та 
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практики архітектурної освіти доводить, що процес художнього 
навчання майбутніх зодчих не є системним, недостатньою мірою 
стимулює студентів до активного формування самостійного твор-
чого методу, має слабке навчально-методичне обґрунтування. 
Це загострює суперечності між сучасними вимогами до резуль-
татів архітектурної творчості та традиційними освітніми 
технологіями образотворчої підготовки. Остання може бути ре-
зультативною за умов її професіоналізації на всіх етапах 
неперервної архітектурної освіти, що, на нашу думку, сприятиме 
цілісності проектно-художньої діяльності та забезпечить конку-
рентоспроможність випускника на сучасному ринку праці.  

Особливості архітектурної професії досліджувались в істо-
ричному аспекті (В. Глазичев [3], А. Гольдштейн, В. Циркунов [14], 
В. Черняк [15], Р. Шмагало [16]), педагогіці архітектури 
(Б. Бархін [2], Г. Гребенюк, К. Зайцев [6], Г. Лебедєва, 
О. Степанов, А. Чебикін, В. Шимко).  

В. Циркунов [14] розглядає шляхи виникнення і розвитку 
будівельної діяльності людини від найдавніших часів до появи 
класової формації та становлення архітектури. Вперше автор 
висвітлює еволюцію житла, суспільних та архітектурних буді-
вель, називає цей процес історично зумовленим та пов’язує його 
зі змінами, що відбувалися в родово-племінній організації суспі-
льства і сім’ї. В. Глазичев підсумовує багаторічні дослідження 
природи архітектурної творчості [3], характеризуючи архітекту-
рно-будівельну діяльність через культурний контекст від 
перших кроків нового в архітектурі до її сучасного стану. 

Основоположні виміри архітектурної діяльності визначено 
у контексті психологічних проблем творчості та професіоналіз-
му архітектора, специфіки його графічної підготовки. Стає 
очевидним, що сучасний архітектор повинен знати соціальні та 
культурні потреби людства, а також розуміти функціональні 
процеси, що відбуваються у міському середовищі.  

Р. Шмагало [16] характеризує становлення мистецької 
освіти України та особливості функціонування мистецькоосвіт-
ніх закладів поза її межами. Науковець дотримується думки, що 
мистецька освіта є субдисципліною мистецтвознавчої науки, 
галуззю мистецтвознавчих досліджень. Його дослідження дово-
дять, що, незважаючи на всі потрясіння, пережиті українським 
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мистецтвом, і навіть загрози його самобутності, мистецька осві-
та завжди залишалася чи не єдиною надійною твердинею, яка 
оберігала і відстоювала його інтереси. 

У дослідженнях В. Кисельової [8] розкрито психолого-
педагогічні аспекти професійної підготовки архітекторів. Особ-
ливу увагу вчена зосереджує на теорії та практиці 
удосконалення архітектурної освіти засобами образотворчого 
мистецтва. Вона виокремила сучасні підходи до пізнання зако-
номірностей, сутнісних характеристик і особливостей предметів 
та явищ матеріально-просторового середовища як основи акти-
візації навчально-творчої діяльності архітектора й розробила 
методику організації професійної підготовки архітектора під час 
вивчення курсів “Малюнок”, “Живопис і колористика”. 

Визначну роль художньої культури як фактора духовного та 
інтелектуального розвитку особистості студента обґрунтовано у 
педагогіці мистецтва, уточнено у працях вітчизняних дослідників 
(С. Алексєєв [1], В. Бутенко, В. Єжов [4], [5], Л. Масол [9], 
О. Олексюк, Г. Падалка, О. Рудницька [12], М. Сова [13], 
Г. Шевченко).  

Більшість розглянутих наукових досліджень здебільшого 
присвячено окремим напрямам і дисциплінам архітектурної 
освіти. Наявною є недостатня розробленість питань цілісного 
науково-методичного забезпечення процесу професіоналізації 
архітекторів у художньому навчанні.  

Мета статті – виявити професійний характер та 
особливості організації образотворчої підготовки майбутніх 
архітекторів, окреслити провідні напрями педагогічної роботи.  

Професійна творчість архітектора базується на глибоких 
знаннях соціальних і культурних потреб суспільства, розумінні 
функціональних процесів міського середовища, на обізнаності у 
галузі сучасних технологій будівництва і високому рівні 
художньої культури. Сучасний зодчий повинен мати різнобічну 
естетичну підготовку: знати основи філософії і психології ми-
стецтва, поглиблювати культурологічну та мистецтвознавчу 
ерудованість, розуміти закономірності створення художнього 
образу, мати розвинуті здібності художнього сприйняття і про-
сторового мислення, демонструвати достатні графічні вміння, 
вміти аналізувати мистецькі твори і брати участь у вербальному 
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діалозі на художні теми [5], [7], [11]. Засобом та інструментом 
архітектурної діяльності є візуалізація результатів проектної 
творчості, графічне художнє вираження думок що водночас, 
слугує механізмом генерування й удосконалення образу та 
конструктивної ідеї архітектурного об’єкта. Образотворча 
діяльність у складі професійних функцій архітектора спрямована 
на розв’язання різноманітних художньо-образних, конструктив-
них та дослідницьких завдань.  

Згідно із сучасною концепцією неперервної освіти, основ-
ними структурними етапами образотворчої підготовки 
майбутніх архітекторів визначимо: допрофесійну довузівську 
підготовку, вищу професійну освіту, післядипломну освіту як 
підвищення кваліфікації фахівця у процесі самостійної наукової 
та практичної діяльності. Допрофесійна підготовка передбачає 
існування системи освітніх і виховних закладів для всіх вікових 
груп дітей від 5-7 років до закінчення середньої школи (17 – 18 
років), яка поєднує державні, відомчі і приватні установи. Підго-
товчі курси для абітурієнтів, що існують при університетах, на 
сьогодні не мають визначеного освітнього статусу. Професійне 
навчання архітекторів на базі коледжів і технікумів надає освіт-
ньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та бакалавра 
за архітектурними, дизайнерськими і будівельними спеціальнос-
тями. Вища архітектурна освіта здійснюється у спеціалізованих 
ВНЗ, академіях мистецтв, а також на архітектурних факультетах 
технічних університетів за різноманітними спеціальностями на-
пряму “Архітектура” за освітньо-кваліфікаційними рівнями 
підготовки бакалаврів і магістрів. У межах ВНЗ діє система ас-
пірантур і докторантур для архітектурних спеціальностей. 
Післядипломна освіта забезпечує неперервність професійної ар-
хітектурної освіти шляхом стажування у проектних організаціях, 
при педагогічних університетах (для молодих викладачів-
архітекторів), проходженням курсів підвищення кваліфікації, а 
також через дистанційне навчання і самонавчання. 

Вища архітектурна освіта є педагогічним процесом 
опанування фундаментальними та спеціальними дисциплінами, 
образотворчий зміст якої становить формування знань, умінь і 
мотивів професійної діяльності, становлення творчого методу 
архітектора, художнього світогляду і професійної майстерності. 
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Образотворча підготовка майбутніх архітекторів у системі ВНЗ 
має тенденції оновлення у напрямах регіоналізації систем про-
педевтичного образотворчого навчання; реформування системи 
управління у визначенні варіативних форм безперервної образо-
творчої підготовки архітекторів; уточнення стандартів і 
навчальних документів архітектурної освіти; універсальності та 
системності образотворчого навчання відповідно до ринкових 
потреб; переорієнтації освітнього змісту з метою відповідності 
загальносвітовим культурно-соціальним процесам. 

Бакалавр архітектури повинен бути готовим виконувати 
такі професійні дії: під керівництвом фахівця розробляти ескізні 
та робочі проекти архітектурних об’єктів на основі новітніх до-
сягнень архітектурної науки і практики; забезпечувати 
відповідність проекту чинним нормам, екологічним вимогам і 
стандартам; брати участь в обговоренні, аналізі та узагальненні 
досвіду розробки і реалізації архітектурних рішень на семінарах 
та конференціях. Бакалавр архітектури повинен знати різномані-
тні методи архітектурного проектування; технічні, художні, 
економічні, екологічні, соціальні та інші вимоги до проектова-
них об’єктів; специфіку регіональних і місцевих умов реалізації 
архітектурних рішень; прогресивний вітчизняний та зарубіжний 
досвід проектування і будівництва; законодавчі, методичні та 
нормативні матеріали; уміти розробляти і презентувати архітек-
турні ідеї засобами графіки, макетування, мультимедійного 
забезпечення.  

На відміну від багатьох європейських країн, місце бакала-
вра на державному ринку праці визначено нечітко, що актуалізує 
завдання педагогічного менеджменту щодо можливого працев-
лаштування бакалавра архітектури в образотворчій і 
дизайнерській сфері, у мистецькій педагогіці середньої школи, 
що повинно забезпечуватись індивідуалізацією та професіоналі-
зацією образотворчої підготовки.  

Магістр архітектури підготовлений до самостійної дія-
льності, яка потребує поглибленої професійної спеціалізації в 
галузі архітектурного проектування, наукових досліджень, архі-
тектурної педагогіки (загальноосвітньої та професійної), 
володіння навичками науково-дослідницької, проектно-творчої 
та науково-педагогічної роботи; до подальшого навчання в аспі-
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рантурі та самонавчання. Фахівець повинен бути готовим вико-
нувати такі типові завдання діяльності: проектування 
архітектурного середовища із розв’язанням організаційних за-
вдань; аналіз і оцінка якості проектних робіт; організація та 
регулювання роботи архітектурної майстерні; проведення нау-
кових досліджень у галузі архітектури і дизайну; підготовка та 
проведення навчальних занять; здійснення методичної роботи 
[2], [11]. Він має знати цілі та завдання світових наукових дослі-
джень та розробок у галузі архітектурного проектування; методи 
проведення експериментів і спостережень, пошуку, обробки та 
узагальнення інформації в галузі архітектури; сучасні технології 
проектування, методи теоретико-економічних розрахунків у га-
лузі архітектури, процедури розроблення архітектурно-
планувальних рішень та розрахунково-графічної частини з усіх 
розділів архітектурного проектування; принципи і критерії ана-
лізу та оцінки проектних рішень; комплекс технічних, художніх, 
економічних, екологічних, соціальних та інших вимог до проек-
тування і реалізації архітектурних рішень об’єктів; види та 
властивості будівельних матеріалів і конструкцій; методичні та 
нормативні матеріали щодо проектування, будівництва й екс-
плуатації об’єктів; методи аналізу та регулювання виробничої 
діяльності на об’єктах; сучасну методологію педагогіки і психо-
логії, наставництва, принципи ефективної організації навчальної 
та трудової діяльності колективу; основи трудового законодав-
ства, правила і норми організації та охорони праці.  

Випускник може займати первинні посади у галузі архіте-
ктурного виробництва, науки та освіти у проектних, навчальних 
та науково-дослідних інститутах, у виробничих, будівельних та 
експлуатаційних підприємствах, організаціях, що виконують 
проектно-пошукові роботи, у спеціалізованих проектних фірмах 
різних форм власності.  

Як уже було зазначено, образотворча підготовка у системі 
вищої архітектурної освіти спрямована на розв’язання соціально 
визначених завдань формування творчої індивідуальності май-
бутнього фахівця у синтезі культурологічних, історичних, 
художніх і архітектурних знань, що об’єднує цілі проектних та 
мистецьких дисциплін у спільному опануванні естетичних зако-
номірностей культурних явищ різних історичних і національних 
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структур. Підґрунтям цього є взаємопоєднання раціонального 
наукового пізнання і чуттєво-образного осягання синтетичного 
художнього знання різних культур. 

Стає можливим визначити, що сутність образотворчої 
підготовки майбутнього архітектора полягає в систематизації 
та універсалізації мистецьких знань і умінь на соціальному, 
професійному й особистісному рівнях, що суттєво доповнить 
його фахову компетентність та готовність до продуктивної 
творчої роботи, обумовить ефективне застосування набутого 
образотворчого досвіду у професійній діяльності. Метою і ре-
зультатом образотворчої підготовки майбутнього архітектора є 
формування готовності до різноаспектної архітектурної творчос-
ті на основі індивідуального творчого методу та образотворчої 
компетентності, що мотивує становлення майбутнього архітек-
тора як творчої самостійної особистості вже у процесі навчання, 
становить синергетичний характер процесу самореалізації та 
саморозвитку кожного у просторі художньої культури. 

Реалізація окреслених цілей передбачає постановку і 
розв’язання комплексу завдань образотворчої підготовки, оріє-
нтованих на виховання професійної культури майбутнього 
зодчого як мотивації до проектування художньо-естетичного до-
свіду людства у сферу архітектурної творчості [7], що відбиває 
способи цілісного сприйняття й опанування мистецьких явищ, 
усвідомлення їхньої композиційної сутності.  

У професійно зорієнтованому художньому навчанні архі-
текторів це може здійснюватись через виховання соціальної 
активності студента у поширенні меж суб’єктної образотворчої 
свідомості і продуктивних художніх дій; формування потреби та 
потягу до естетичної професійної діяльності на засадах духовно-
сті, моральної гідності, національної свідомості; складання 
комплексу естетичних оцінок, що постає умовою вироблення 
ціннісних орієнтацій особистості у житті й архітектурній твор-
чості; активізацію естетичної оцінної діяльності студентів на 
всіх рівнях – від сприйняття й оцінки соціальних явищ до творів 
архітектури і мистецтва; виховання активного естетичного став-
лення до дійсності, мистецтва і народних художніх традицій. 

Відповідна професійно спрямована модель організації не-
перервної образотворчої підготовки майбутніх архітекторів 
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реалізується як послідовний педагогічний процес у наступності 
таких етапів образотворчої підготовки: 

 допрофесійного, який здійснюється різноманітними 
способами з метою отримання достатнього мінімуму художніх 
знань і вмінь для опанування архітектурної професії;  

  базового, де відбувається накопичення та систематиза-
ція образотворчих знань, формується цілісне уявлення про 
специфіку образотворчої діяльності архітектора; 

  виробничого, упродовж якого відбувається активне 
опанування професійно орієнтованим змістом образотворчих 
дисциплін, закладаються основи власного стилю художньої та 
проектної діяльності; 

  професійного, під час якого формується готовність до 
здійснення основних практичних функцій архітектора, усвідом-
люється потреба і перспективи творчого саморозвитку;  

  наукового, який підвищує рівень професійної худож-
ньої культури, готовність до продуктивної роботи, забезпечує 
професійне становлення у проектній, науково-педагогічній, тво-
рчій сферах архітектурної праці. 

Вплив образотворчої підготовки майбутнього архітектора 
на його сумарну готовність до професійної діяльності забез-
печується шляхом засвоєння універсальних основ архітектурної 
творчості у взаємозбагаченні поліхудожніх знань, умінь і нави-
чок, специфічних методів проектного та дизайнерського 
пошуку, креативних умінь особистості. 

Послідовність навчальних завдань основних мистецьких 
курсів, з огляду на специфіку майбутньої архітектурної роботи у 
напрямі формування професійного творчого мислення архітек-
тора складає три основні блоки: 

1. Пізнання формально-змістових принципів організації 
площини у зображенні об’ємно-просторового середовища, усві-
домлення комплексу художніх засобів створення візуальної 
гармонії.  

2. Вивчення закономірностей формотворення на натурних 
об’єктах та оптимальних способів їхнього відображення на пло-
щині у здобутті навичок образотворчої грамотності. 
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3. Формування методології художньо-творчого процесу 
створення нової реальності, уявного проектування власних ком-
позицій та візуальної презентації авторських ідей.  

Ознайомлення з першоосновами композиційної гармонії у 
логіці неперервної образотворчої підготовки майбутніх архітек-
торів доцільно здійснювати на допрофесійному етапі, що 
підтверджує позитивний досвід пропедевтичної освіти абітурієн-
тів [10]. Під час виконання елементарних композицій студенти 
отримують первинні навички образного уявлення на основі ви-
окремлення певних композиційно-структурних закономірностей, 
що особливо важливо у разі відсутності попереднього худож-
нього досвіду студентів-початківців поза межами реалістичного 
рисунка. Роботу спрямовано на вивчення наукових засад компо-
зиційної організації площини та простору: математичних – 
пропорціювання, ритмічність, симетрія; психофізіологічних – 
рівновага, гармонія, маса, статика і динаміка; системних – вза-
ємозв’язок цілого та частин, ієрархічність, логіка побудови. Ін-
тегративний результат допрофесійної образотворчої підготовки 
констатує сформованість основ об’ємно-просторового мислення 
та проекційного бачення, достатню загостреність зорового апа-
рату на читання пропорцій, наявність знань щодо основних 
композиційних засобів і законів побудови об’ємних геометрич-
них фігур, умінь адекватно відображати тривимірний світ на 
площині (у перспективі), графічних навичок передачі пластики 
форм та простору. 

На етапі базової образотворчої підготовки студентам важ-
ливо осягнути те, що їхня навчально-художня діяльність 
спрямована передусім на всебічне пізнання довкілля. Саме тому 
важливими педагогічними цілями постають осягання цілісності 
наукових принципів у зображенні з натури, у теоретичному на-
вчанні – розуміння сутності мистецтва, загальних механізмів 
створення художнього образу, вивчення творчого досвіду видат-
них митців, архітекторів. Опанування інтегративної системи 
візуально-зображальних засобів архітектора відбувається за ви-
значальною дією образотворчої діяльності: робота лінією, 
тоном, кольором з метою відтворення просторових і конструк-
тивних характеристик предметів та середовища. Поступово 
акценти зміщуються, більша увага приділяється розвитку вмінь 
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візуалізовувати свої творчі ідеї, які з часом повинні перетвори-
тися на професійну навичку композиційної побудови об’ємно-
просторових форм, з урахуванням їхніх семантичних властивос-
тей. Базовими вміннями для цього є вільне володіння 
образотворчою грамотою і технічними засобами рисунка, що 
слугує необхідною умовою для переходу до наступних завдань 
розвитку образного й асоціативного мислення – основного ком-
понента архітектурної творчості.  

На етапі виробничої образотворчої підготовки проектному 
пошуку повинні передувати певні види вправ на уявне моделю-
вання і зображення просторових форм – архітектурні фантазії, 
творчі ескізи, зарисовки тощо [5, 77]. Такі види роботи особливо 
важливі саме на початку самостійного проектування, однак і на-
далі творчі завдання на просторове фантазування мотивують до 
пошуку креативних архітектурних рішень. 

Протягом етапу професійної образотворчої підготовки 
остання все більше інтегрується із проектуванням, продуктом 
чого є естетика створюваної архітектурної форми. Звідси цілі 
художніх завдань мають спрямовуватися на розвиток образного 
композиційного мислення, що передбачає синтез академічного і 
концептуального напрямів педагогіки мистецтва в архітектурній 
сфері. Навчальне проектування реалізує всі стадії розробки архі-
тектурно-художнього образу від ідеї до робочого проекту [2, 68]. 
Значною мірою якість проектованого архітектурного об’єкта 
визначається образотворчими параметрами як щодо його образ-
ної та композиційної виразності, так і у графічних засобах 
візуалізації ідеї.  

Отже, щодо інтеграції архітектурної проектної та об-
разотворчої навчальної діяльності можна простежити кілька 
цільових етапів: структурно-конструктивне бачення архітектур-
ної форми; становлення цілісного зорового сприйняття; розвиток 
просторової пам’яті й уяви; формування архітектурно-
фантазійного мислення [10]. Ці методичні цілі становлять основ-
ний зміст визначених етапів образотворчої підготовки, 
відтворюючи переважаючу стадійність переходу від репродук-
тивної до творчої навчальної діяльності, що найбільш ефективно 
відбувається в інтеграції споріднених мистецьких і проектних 
дисциплін. Головним інтегруючим чинником є теорія та практи-
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ка об’ємного зображення форм: закони перспективної побудови; 
використання різноманітних засобів передачі об’єму; навички 
конструктивного аналізу форми у грамотному виконанні зобра-
жень з натури, за пам’яттю, за уявою, за уявленням. 
Взаємозв'язок предметів архітектурного і мистецького циклів на 
рівні практичних завдань підкріплюється використанням спіль-
них критеріїв композиційної образотворчої грамотності як 
оцінки якості проектної і художньої навчальної роботи.  

Проектна архітектурна діяльність, що є основною, спря-
мована на розв’язання архітектурних завдань певного напряму: 
проектування населених місць, будівель та споруд; реконструкція 
архітектурних об’єктів; дизайн середовища. В образотворчому 
плані вона пов’язана з розробкою та виконанням архітектурних 
креслень (макетів), обговоренням художніх якостей варіантів, 
оцінкою естетичних якостей середовища, організацією і прове-
денням графічних презентацій. Якісний результат проектних дій 
обумовлений повнотою ескізних варіантів, виразним зображен-
ням продукту архітектурної творчості. 

Модель архітектурної діяльності з проектування 
полягає у поетапній проробці і деталізації теми-завдання за та-
кими стадіями: передпроектний аналіз – збір матеріалу, ескіз-
ідея – первинне бачення образної конструкції, форескіз – при-
близна комбінація об’ємно-просторових пропозицій, що 
втілюють образні уявлення; ескіз – відносно завершена 
композиція, яка використовує для створення образу відповідні 
просторово-пластичні, колірні і конструктивні рішення; про-
ект – кінцевий результат, реалізація авторської ідеї, презентація 
графічної (об’ємної) моделі просторового об’єкта. 

Дослідницька архітектурна діяльність зорієнтована на ви-
вчення новацій у сфері наукової теорії архітектури і художньої 
культури, ґрунтується на розвинутому вмінні оперувати абстракт-
ними поняттями і включає значний обсяг образотворчого 
матеріалу: вивчення і фіксацію візуальних даних; аналіз художніх 
творів відповідного періоду; узагальнення стильових характери-
стик; дослідження регіональних художніх традицій. 

Модель архітектурної діяльності науково-
дослідницького напряму полягає у вивченні, класифікації та 
генеруванні наукових теорій у сфері художньої культури за та-
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кими етапами: накопичення інформації, обробка й узагальнення 
даних (синтез); вияв суперечностей, пошук варіантів розв’язання 
проблем, вибір оптимального з них (аналіз); підсумовування 
результатів, вироблення практичних рекомендацій (композиція).  

Педагогічна робота в архітектурній сфері передбачає 
трансформацію набутих образотворчих знань і вмінь у 
педагогічну майстерність передачі їх учням з метою залучення 
школярів до пізнання світового художнього досвіду, виховання 
вмінь спілкування з мистецтвом. Цей вид діяльності потребує 
самостійного опанування додаткових знань з методики викла-
дання мистецтва, набуття вмінь вербального і візуального 
пояснення базових мистецьких понять та графічних прийомів.  

Модель діяльності архітектора-педагога є динамічною 
системою творчої взаємодії суб’єктів навчально-виховного про-
цесу, що складається з етапів проектування і методичного 
забезпечення дисципліни; організації та проведення занять; 
педагогічного спілкування; аналізу й оцінки результатів праці; 
самопідготовки і самовдосконалення. До професійних функцій 
сучасного викладача архітектури відносимо також і елементи 
науково-дослідної роботи – локальні теоретичні дослідження, 
вивчення інновацій, розробку авторських методик, 
обґрунтування і здійснення педагогічного експерименту. 

Виходячи з характеру та різноплановості виробничих 
операцій фахівця у визначених трьох моделях діяльності, можна 
виділити такі основні функціональні складові образотворчої 
діяльності архітектора: інформаційно-дослідницьку; аналітичну; 
культурологічну; композиційну; креативну; організаційну; 
суспільну, які так чи інакше виявляються у кожній сфері 
архітектурного виробництва. 

Отже, одним з ефективних шляхів професіоналізації май-
бутніх архітекторів у процесі навчання є узгодження змісту 
образотворчої підготовки з актуальними завданнями суспільного 
розвитку. Продуктивність використання потенціалу художнього 
навчання підвищить системна інтеграція архітектурних фахових 
та мистецьких знань, опрацювання перспективних напрямів транс-
ляції художнього знання у професійну підготовку архітекторів, 
визначення оптимальних педагогічних технологій як на рівні 
викладання окремих дисциплін, так і забезпечення підтримки 
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керівною політикою університету й освітньої галузі на всіх ета-
пах неперервної архітектурної освіти.  

Подальшого дослідження потребують педагогічні методи 
образотворчої підготовки архітекторів під час вивчення основ-
них фахових дисциплін, проблеми включення студентів до 
позааудиторної діяльності і мотивація до творчого саморозвитку 
засобами мистецтва. 
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Кайдановская Елена. Профессиональная ориентация 

изобразительной подготовки будущих архитекторов. В статье 
раскрываются особенности архитектурного творчества, обосновы-
ваются значение, сущность, задачи и основные этапы организации 
изобразительной подготовки в системе непрерывного архитектур-
ного образования, характеризуется комплекс профессиональных 
требований к бакалавру и магистру архитектуры, освещается ха-
рактер будущей художественной деятельности выпускника в 
зависимости от специфики работы в практической и научно-
педагогической отраслях.  

Ключевые слова: архитектура, творчество, профессиональ-
ная направленность, изобразительная подготовка, интеграция, 
проектирование.  

 
Kaydanovs’ka Olena. The peculiarities of organization of 

future architecture specialists’ graphic training. The peculiarities 
of architectural creative work are disclosed in the article. We have 
grounded the significance, essence, tasks and main stages of the or-
ganization of graphic training in the system of continuous 
architectural education; characterized a complex of professional re-
quirements to Bachelor and Master of architecture; highlighted the 
character of a graduate’s future artistic activity depending on the pe-
culiarities of work in practical and research and educational spheres.  

Key words: architecture, creative work, professional di-
rection, graphic training, integration, projecting.  
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ВИКОРИСТАННЯ НАРАТИВУ ЯК СПОСОБУ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
 

У статті виявлено особливості наративу як способу фор-
мування професійної ідентичності майбутніх учителів 
іноземної мови, розглянуто його види, форми, цілі та структу-
ру. Визначено вимоги до складання наративів студентами у 
процесі навчання іноземної (англійської) мови. 

Ключові слова: наратив, професійна ідентичність, май-
бутні вчителі іноземної мови. 

 
Розвиток політичних, економічних, культурних відносин з 

європейськими країнами зумовлює підвищення рівня викладан-
ня іноземної мови, і, відповідно, підготовки майбутніх учителів 
іноземної мови. При цьому важливо формувати студента не як 
“вузького” спеціаліста, який виконує призначені йому функції 
(якісно володіти іноземною мовою та вміти її викладати), що 
призводить до стандартизації особистості, а як багатогранну гар-
монійну особистість, здатну розкрити і реалізувати власний 
потенціал. У зв’язку з цим особливого значення набуває поси-
лення емоційно-ціннісного компонента змісту навчання у ВНЗ, 
впровадження у педагогічний процес таких методів, що вплива-
тимуть на емоційну, інтелектуальну та духовну сферу студента, 
його професійне самовизначення, пізнання ним самого себе як 
творчої особистості та суб’єкта педагогічної діяльності. На нашу 
думку, цьому сприяє метод наративу, який може бути викорис-
таний у процесі формування професійної ідентичності майбутніх 
учителів іноземної мови. 
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У психолого-педагогічній літературі наратив визначено в 
широкому сенсі як опис людиною себе та власного життєвого 
досвіду у формі зв’язного повідомлення, побудованого за зако-
нами організації художнього тексту, а також у вузькому сенсі як 
засіб саморозвитку особистості, який, за словами О. Шиловської, 
передбачає фіксацію унікального індивідуального досвіду [8, 6], 
засіб саморозуміння і самопред’явлення (П. Рікер [16], 
Н. Чепелєва) [7], специфічний спосіб конструювання реальності 
(Дж. Брунер) [10], текстова модель ідентичності (О. Джужа) [2]. 
Цінною для нашого дослідження є думка іноземних дослідників 
(Т. Сарбіна [17], Дж. Брунера [10] та інших), які зазначають, що 
особистість – це “текст”, а її розуміння подібне до розуміння 
тексту. Наведемо слова Дж. Брунера, що “сенс людської 
поведінки виражається в оповіді, а не в логічних формулах і за-
конах. Людина досягає саморозуміння через наратив, 
акцентуючи увагу на значущих моментах життя” [10, 23]. 

У дослідженнях науковців наратив використовується з 
метою формування різних видів ідентичності, наприклад, осо-
бистої (О. Гавриченко) [1], соціальної (О. Джужа) [2], етнічної 
(Н. Чепелєва) [7], професійної (М. Джалого [13], М. Шанфро-
Душе). Погоджуємося з дослідницею Н. Чепелєвою, що нара-
тив організує, структурує та артикулює життєвий досвід 
людини, а “наративний поворот у гуманітарних та соціальних 
науках дозволив... розширити предмет дослідження особистос-
ті...” [7, 292].  

Недостатньо вивченими, на наш погляд, залишаються особ-
ливості використання наративу в педагогічному процес і ВНЗ, 
зокрема при вивченні конкретних професійно-орієнтованих дис-
циплін як способу формування професійної ідентичності 
майбутніх фахівців конкретних галузей, зокрема майбутніх учи-
телів іноземної мови.  

Метою статті є вивчення питань використання нарати-
ву у процесі навчання іноземної (англійської) мови як способу 
формування професійної ідентичності майбутніх учителів інозе-
мної мови, а завданнями – розглянути види та форми наративу, 
їхню структуру та вимоги до їхнього конструювання. 

Вважаємо за потрібне визначити професійну ідентичність 
майбутніх учителів іноземної мови цілісно – як систему взаємо-
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пов’язаних компонентів: мотиваційного (мотиви професійно-
педагогічної діяльності), когнітивного (сукупність інтегрованих 
знань: теоретичних, операційних та аксіологічних), змістового 
(професійно-педагогічні вміння), контрольно-корегувального 
(позиція суб’єкта педагогічної діяльності). І вітчизняні, і зарубі-
жні дослідники вважають наратив цілісним утворенням, який 
відбиває безперервний досвід особистості в контексті життя, то-
му доцільно розглядати наратив як спосіб формування 
професійної ідентичності майбутніх учителів іноземної мови.  

Доцільним є використання наративу у процесі навчання 
англійської мови, оскільки ця дисципліна є базовою для майбут-
ніх учителів іноземної (зокрема англійської) мови. Вивчення 
особливостей наративів та їхнього конструювання передбачено 
навчальною програмою з англійської мови, тому це дає можли-
вість опанувати предметні знання та виробити предметні вміння 
водночас із формуванням професійної ідентичності.  

Як свідчить аналіз психолого-педагогічної літератури, на-
ративи поділяються на усні та письмові, проте, як підкреслює 
Т. Титаренко [6], саме під час створення письмового наративу 
людина навчається не лише представляти себе, а й водночас ін-
дивідуально конституювати себе, по-новому структуруючи свій 
життєвий досвід. Так поступово формується нова, більш цілісна 
та конструктивна ідентичність. У науковій літературі виділено 
декілька видів наративу, які використовуються з метою форму-
вання особистісної ідентичності. Найпоширенішими з них є 
щоденники та автобіографії. На нашу думку, необхідно викорис-
товувати їх комплексно – у процесі навчання англійської мови. 
Розглянемо особливості кожного з наративів. Так, аналіз автобіо-
графій особистості здійснювали О. Сапогова [5], О. Шиловська [8], 
а зокрема автобіографії вчителів іноземної мови досліджували 
Дж. С. Белл [9], М.Р. Джалого [13], Р.Дж.Форчун [12], 
М. Шанфро-Душе [11].  

Аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави ви-
ділити такі функції автобіографії: 

1) переосмислення минулого, підведення підсумку під 
прожитими і незворотними ситуаціями та подіями, які неможли-
во “відіграти назад”; 

2) конструювання альтернативних способів діяльності;  
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3) проектування майбутнього й формування установок 
щодо себе й довкілля. 

Щодо структури автобіографії, доцільно зазначити, що во-
на може бути представлена у традиційній формі: мати обсяг 
приблизно 10 – 12 речень, містити анкетні дані студента, особисту 
інформацію (риси характеру, захоплення тощо), самохарактери-
стику. До автобіографії можна долучити мовну біографію як 
компонент мовного портфоліо студента. Проте вона може бути 
лише додатком, оскільки характеризує майбутнього вчителя іно-
земної мови тільки як суб’єкта мовного й міжкультурного 
спілкування. 

На основі аналізу робіт зарубіжних дослідників можна ви-
ділити такі розділи автобіографії: 

1. Вступ. 
2. Опис подій, які відбулися у процесі набуття навчального 

та педагогічного досвіду.  
3. Ключові моменти життя, які визначили ставлення до 

педагогічної діяльності як до майбутньої професії.  
4. Зв’язок навчального та педагогічного досвіду із соціаль-

ними, культурними, політичними та економічними подіями.  
5. Зв’язок навчального та педагогічного досвіду з ідеологіч-

ними та філософськими конструктами (ідеями, теоріями, 
переконаннями, які визначили способи набуття досвіду). 

6. Висновок. 
Цікавими, на нашу думку, є нетрадиційні форми констру-

ювання автобіографії, зокрема використання елементів 
літературних жанрів. Так, О. Сапогова [5] пропонує використо-
вувати казки, автобіографічні фантазії тощо. На наш погляд, 
доцільно запропонувати студентам самим обрати жанр для авто-
біографії. Це дає можливість визначити ступінь об’єктивності 
наративу. Так, у наративі, написаному в епічному жанрі, як пра-
вило, наявні об’єктивні характери, описи, сюжети. Наратив, 
написаний у ліричному жанрі, відтворює суб’єктивні особисті 
почуття чи настрій автора, у драматичному жанрі – акцентує на 
зовнішніх чи внутрішніх суперечностях автора. Крім того, вико-
ристання літературних жанрів, наприклад, оповідань та казок 
або фентезі, допомагає визначити співвідношення реального та 
ідеального “Я” студента. 
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Вивчення автобіографій майбутніх учителів іноземної мо-
ви дає змогу виявити сформованість компонентів їхньої 
професійної ідентичності, зокрема мотиваційного. Так, можли-
вим є визначити мотиви професійно-педагогічної діяльності 
(інтерес до цієї діяльності, прагнення самореалізуватися, досягти 
вершин особистісного і професійного зростання, отримати схва-
лення, емоційну підтримку, пошану, поліпшити власний статус, 
отримати матеріальну винагороду, розширити коло спілкування, 
допомогти іншим, співпрацювати з ними тощо). 

Дослідження щоденників молоді проводили К. Вікерс [18], 
О. Гавриченко [1], С. Морган [18], X. Ремшмідт [4], Т. Смоля-
кова [1], а щоденники вчителів іноземної мови вивчали 
Дж. Мак-Доно [14], К. Нумріх [15] та інші. Аналіз психолого-
педагогічної літератури дає змогу виділити такі функції  
щоденника: 

1) фіксація спогадів, яка відбиває прагнення людини від-
чути безперервність життя і життєвого досвіду;  

2) катарсис як емоційна розрядка, зменшення або зняття 
тривоги, фрустрації тощо; 

3) самопізнання – щоб розкрити власний потенціал, вияви-
ти свої позитивні якості, приховані можливості або, навпаки, 
недоліки та проблеми, зберегти внутрішню цілісність і  
рівновагу; 

4) самовиховання та самовдосконалення з метою усунення 
недоліків і перетворення позитивних якостей у стійку характе-
ристику особистості; 

5) компенсаторна – щоб вільно висловлювати свої думки й 
погляди на проблему, про яку людина не може говорити відвер-
то з іншими; 

6) творча, яка дає можливість виявляти оригінальні ідеї, 
творчі здібності тощо.  

У більшості наукових робіт не представлено чітко визна-
ченої структури щоденника, записи якого в основному 
оформлюються автором у вільній формі. На четвертому курсі ми 
залучаємо студентів до підготовки і проведення мікроуроків для 
своїх однокурсників на заняттях з практики усної та писемної 
англійської мови. Кожен студент обирає певний тематичний на-
прям з проблеми викладання іноземної (англійської) мови, який 
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йому належить засвоїти, встановлює, яку роль окреслена пробле-
ма може відіграти в його житті. На наш погляд, доцільно 
використовувати схему ведення щоденника, запропоновану 
К. Вікерсом та С. Морганом [18, 32] ( табл. 1). 

Таблиця 1  
Орієнтовна схема ведення щоденника 

Розділи Незакінчені речення 
 План, цілі, завдання щодо 

вивчення…  
Я планую вивчити… для того, 
щоб … 

 Опис способів досягнення 
поставлених цілей  

Я досягну поставлених цілей 
так:… 

 Щоденні (щотижневі) запи-
си щодо просування у вивченні 
…, аналіз інформації 

Сьогодні (на цьому тижні) я 
прочитав / вивчив / дізнався 
нове про… 

 Враження, спостереження, 
думки, які виникають під час 
роботи 

Мені спало на думку/я помі-
тив, що… 

 Успіхи, досягнення або 
проблеми, труднощі 

Мені вдалося / не вдалося 
розв’язати проблему… 

 Заходи щодо усунення про-
блем 

Для того, щоб усунути про-
блему, потрібно… 

 Ідеї, думки, пропозиції що-
до подальшої роботи 

Мені сподобалося… Я досяг 
успіхів у… У майбутньому я 
планую… 

 
Також ведення щоденника доречне й під час проходження 

студентами педагогічної практики в загальноосвітніх навчаль-
них закладах. При цьому доцільно використовувати схему 
SWOT як метод стратегічного планування професійної діяльності, 
що допоможе майбутнім учителям іноземної мови провести само-
аналіз сформованості компонентів професійної ідентичності. 

SWOT складається з чотирьох пунктів: “сильні сторони” 
(Strengths); “слабкі сторони” (Weaknesses); “можливості” (Oppor-
tunities); “загрози” (Threats). Ведення майбутнім учителем 
іноземної мови щоденника за схемою SWOТ передбачає розпо-
діл інформації за пунктами, які можна подати як у формі 
незакінчених речень, так і у формі варіантів для вибору (табл. 2). 
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Таблиця 2  

Орієнтовна схема ведення щоденника на основі аналізу SWOT 
 Чинники, що стимулю-

ють 
Чинники, що перешко-
джають 

 
 
 
 
Внутрі-

шні 
чинники 

Сильні сторони: 
Я вмію 
1. навчати………………
…. 
2. розвивати……………
….. 
3. виховувати…………
…… 
4. організовувати………
….. 
5. реалізовувати………
…… 
6. впроваджувати……
…….. 
7. визначати……………
.. 

Слабкі сторони: 
1. Я почував себе невпев-
нено щодо………… 
2. Я опинився в незруч-
ному становищі, коли 
………………………. 
3. Я уникав …… оскільки 
побоювався …………….. 
4. Я не міг контролюва-
ти... 
5. Мені не вдало-
ся……….. 

 
 
 
Зовнішні 
чинники 

Можливості: 
1. Шкільна методична 
робота. 
2. Навчання на курсах. 
3. Приклад і вплив ко-
лег, керівників.  
4. Новизна діяльності, 
умов роботи й можли-
вість експериментувати. 
5. Заняття самоосвітою. 
6. Можливість одержа-
ти визнання в 
колективі. 

Загрози: 
1. Відсутність інтересу, 
байдужість з боку учнів.  
2. Неадекватний зворот-
ний зв’язок з колегами 
(відсутність об’єктивної 
інформації про себе). 
3. Відсутність підтримки з 
боку керівників. 
4. Ворожість тих, хто ме-
не оточує, неприйняття 
ними моїх ідей, пропози-
цій. 
5. Обмежені навчальні 
ресурси. 
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Ведення щоденника за поданими схемами дає змогу май-
бутньому вчителеві іноземної мови здійснювати самооцінку 
набутих знань та вмінь (тобто визначати сформованість когнітив-
ного та змістового компонентів професійної ідентичності), 
концентрувати увагу на власних досягненнях та проблемах, а 
викладачеві – по-перше, одержати інформацію про студента як 
про індивідуальність, по-друге, діагностувати його труднощі і, 
відповідно, визначити міру допомоги.  

Ученою К. Нумріх [15] надано такі рекомендації майбут-
нім учителям та вчителям-початківцям щодо ведення 
щоденника: 

1. Визначте певний час, який ви присвятите записам у що-
деннику. 

2. Визначте кількість часу для записів, що приблизно має 
дорівнювати тривалості уроку.  

3. Постійно носіть із собою записну книжку для того, щоб 
у будь-який час робити нотатки про набутий педагогічний  
досвід. 

4. Ілюструйте ваші записи прикладами. Коли ви щось за-
писуєте, запитайте себе: “Чому це важливо для мене?” 

5. Пишіть у першій особі. Це має більш особистий характер. 
6. Записуйте все, що відчуваєте. Якщо виникне потреба 

переглянути свій щоденник для публічної презентації, участі у 
проекті тощо, ви зможете відредагувати свої записи (наприклад, 
вилучити щось дуже особисте). 

Педагогічно цінними для нашого дослідження є ідеї 
О. Гавриченко та Т. Смолякової [1] щодо вивчення Інтернет-
блогів молоді з точки зору їхньої наративної специфіки. Як ві-
домо, блог – це ведення щоденника через Інтернет, яке стає все 
більш популярним серед молоді. За авторським складом блоги 
можуть бути особистими, груповими (корпоративними чи клуб-
ними) і суспільними (відкритими); за змістом – тематичними або 
загальними. Ученими виділено такі відмінності блогу від тради-
ційного щоденника: ведення останнього від початку не 
передбачає перегляду цих записів сторонньою людиною, а бло-
ги, навпаки, доступні стороннім читачам, які можуть вступити в 
публічну полеміку з автором (у відгуках до блог-запису або у 
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власних блогах). Це дає можливість молодій людині отримати 
психологічну підтримку однолітків або старших за віком. Крім 
того, блог може вестися не тільки відкрито із зазначенням прі-
звища, імені й контактів, а й під чужим ім’ям або псевдонімом, 
що дає можливість автору залишатися анонімним. 

На нашу думку, студенти, перш ніж розпочати ведення блогу 
на професійну тематику, мають ознайомитися з блогами вчителів 
іноземної мови, наприклад: “Методичне об’єднання вчителів анг-
лійської мови” (Режим доступу: http://englishmetod/blogspot.com/); 
“Студия творческих учителей иностранного языка” (Режим до-
ступу: http://eltutor.at/ua/blog/). 

Третій вид наративу – інтертекстуальний, для якого влас-
тиве “вживання” в готовий текст. Як свідчить аналіз психолого-
педагогічної літератури, цей вид наративу недостатньо вивче-
ний. Проте підтримуємо точку зору В. Доманського [3], що “в 
ході навчання учням необхідно перевтілюватися, входити в  
“ролі” героїв, людей різних епох, культур, зіставляти їх із собою, 
своїм часом” для того, щоб епоха та культура постали у своїй 
ціннісній сутності й сама людина, типізуючи в собі національне, 
історичне, всесвітнє, позачасове, сприймалася як персонаж істо-
рії та культури. Для нашого дослідження також значний інтерес 
має робота О. Джужа [2], де вивчаються особисті наративи рес-
пондентів, реалізовані ними у формі казки, з метою аналізу 
взаємозв’язку особистісної і соціальної ідентичності представ-
ників різних культурних груп. Кожному респондентові 
пропонують від імені головної дійової особи продовжити казку з 
чотирма наскрізними темами, які в метафоричній формі відпові-
дали певному типові ідентичності (професійній, етнічній, 
ідентичності індивідуаліста і статево-рольовій).  

Виділяємо такі функції інтертекстуального наративу:  
1) емпатія, тобто сприйняття й розуміння емоційного ста-

ну, почуттів, думок, потреб та вчинків іншої людини (у нашому 
випадку – героя твору); 

2) самопізнання, самовизначення й самореалізація через 
ідентифікацію себе з іншою людиною; 

3) розв’язання конфліктних ситуацій для більш ефективної 
взаємодії з учнями, колегами тощо; 
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4) розвивальна, яка полягає в засвоєнні студентом психо-
логічних, соціальних та культурних ролей для становлення його 
як гармонійної багатовимірної особистості; 

5) творча, яка відбиває здатність студента конструювати 
оригінальні способи розв’язання поставленого завдання.  

При конструюванні інтертекстуального наративу кожному 
студентові пропонується художній текст (наприклад, уривок з 
твору Е. Брейтуейт “Учителю з любов’ю”) на професійну тема-
тику (освіта, педагогічна діяльність), у якому головний герой 
(учитель) є оповідачем, кінець твору (уривка) залишається від-
критим, а конфлікт – нерозв’язаним. Завдання студента – від 
імені головної дійової особи продовжити твір.  

Використання інтертекстуального наративу дає змогу ви-
явити сформованість компонентів професійної ідентичності 
майбутніх учителів іноземної мови, зокрема контрольно-
корегувального, який відбиває стійкість позиції суб’єкта педаго-
гічної діяльності. Аналізуючи інтертекстуальні наративи 
студентів, звертаємо увагу на те, в якому жанрі вони написані, 
оскільки саме з жанрами (драмою, трагедією, комедією) психо-
логи пов’язують наративні структури людської особистості. 
Наприклад, якщо студент використовує драму, очевидно, він 
акцентує увагу на загостренні конфлікту, суперечностях голов-
ного героя з іншими, проте намагається подолати перешкоди, що 
заважають самореалізації в педагогічній діяльності. У трагедії 
студент показує поразку героя та його вигнання із соціуму, і це 
свідчить про те, що майбутній учитель пасує перед перешкода-
ми, які заважають самореалізації в педагогічній діяльності, 
схильний пояснювати неможливість розв’язати складну ситуа-
цію екстерфакторами й обирає позицію об’єкта дій інших людей 
і зовнішніх обставин. Використовуючи комедію, студент інтерп-
ретує конфліктну ситуацію як сприятливо-корисну, як своєрідне 
благо та розв’язує конфлікт нестандартним способом, виявляє 
творчі вміння.  

Отже, доцільно розглядати наратив як спосіб формування 
професійної ідентичності майбутніх учителів іноземної мови. 
Комплексне використання видів наративу, а саме автобіографій, 
щоденників, інтертекстуальних наративів у процесі навчання 
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іноземної (англійської) мови сприяє гармонійному формуванню 
компонентів професійної ідентичності майбутніх учителів іно-
земної мови: мотиваційного, когнітивного, змістового та 
контрольно-корегувального.  

Перспективними напрямами подальших наукових розвідок 
є вивчення особливостей створення карт успіху, проведення ак-
меологічних тренінгів як способів формування професійної 
ідентичності майбутніх учителів іноземної мови.  
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Мараховская Наталья. Использование нарратива как 

способа формирования профессиональной идентичности бу-
дущих учителей иностранного языка. В статье выявлены 
особенности нарратива как способа формирования профессио-
нальной идентичности будущих учителей иностранного языка, 
рассмотрены его виды, формы, цели и структура. Определены 
требования к составлению нарративов студентами в процессе 
обучения иностранного (английского) языка. 

Ключевые слова: нарратив, профессиональная идентич-
ность, будущие учителя иностранного языка. 
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teachers. This article deals with the peculiarities of a narrative as the 
method of forming professional identity of future foreign language 
teachers. We have shown its types, forms, objectives and structures; 
established the requirements for writing a narrative by students in the 
process of foreign (English) language teaching.  

Key words: narrative, professional identity, future foreign 
language teachers. 
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ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО ТА ОСОБИСТІСНОГО  
РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 
У статті розглядається взаємозв’язок професійного та 

особистісного розвитку фахівців; визначається, що окреслені 
процеси взаємопов’язані та взаємозалежні; наголошується, що 
основним у професійному розвитку вчителя іноземної мови є 
професійно значущі особистісні якості (інтуїція, уява, опти-
мізм, імпровізація, такт, товариськість). 

Ключові слова: професійний розвиток, особистісний роз-
виток, цілісний розвиток, саморозвиток, логічне мислення, 
професійно значущі риси, соціокультурний зміст. 

 
Сучасному демократичному суспільству притаманні дина-

міка соціального прогресу, прискорене зростання інформаційного 
потоку і, відповідно, поява нових теорій, фактів, ідей, поглядів. 
Першочергового значення за таких умов набуває здатність та го-
товність людини аналізувати отриману інформацію, перевіряти і 
переосмислювати її, самостійно встановлювати істину, приймати 
рішення й аргументовано захищати свою позицію. Очевидно, що 
радикальних змін потребує й зазнає вища освіта.  

З огляду на соціальну ситуацію, яка склалася в Україні, 
якісно новою є проблема підготовки педагогічних кадрів. Такі 
фахівці повинні повністю володіти системою знань зі спеціальнос-
ті, уміти застосовувати їх на практиці, бути здатними самостійно 
ставити та творчо, цілісно розв’язувати професійно значущі за-
вдання. Важливості набувають проблеми підготовки майбутніх 
фахівців упродовж навчання у вищому педагогічному навчаль-
ному закладі. 
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Особливо гостро, на нашу думку, постає питання профе-
сійного та особистісного зростання учителів іноземної мови, 
оскільки воно пов’язане насамперед із новітніми тенденціями 
розвитку світового співтовариства. По-перше, змінюється соціо-
культурний контекст вивчення іноземних мов через розширення 
зони міжнародної співпраці та визнання необхідності оволодіння 
ними, підвищується соціальний статус іноземної мови як навчаль-
ного предмету. По-друге, значно збільшується відповідальність 
учителя іноземної мови. Його завдання – не тільки допомогти 
оволодіти нерідною мовою з прагматичних міркувань (мова як 
засіб спілкування), а й формувати особистісне ставлення учнів 
до культури іншого народу, його менталітету, цінностей, націо-
нальних особливостей, організації життя тощо. Про це пише 
Р. Мільруд, вказуючи на непомітну межу між рідною та іншомов-
ною культурами, що залежить від індивідуальності студента [8]. 
Людина має оволодіти технологією вивчення іноземних мов та 
усвідомити важливість самостійного пізнання. Це значно розши-
рює та змінює основні функції вчителя. Мета його діяльності – 
створити умови для розвитку здібностей та саморозвитку кожної 
особистості.  

Значну увагу сучасні науковці приділяють особистій пара-
дигмі навчання (І. Якиманська, В. Сєриков та ін.). І. Якиманська [14] 
представляє авторську концепцію особистіс но орієнтованої осві-
ти з позицій психології, підкреслюючи індивідуальність кожної 
людини. Для її розуміння, проектування та реалізації важливою 
є думка, що традиційне навчання не може сьогодні бути основ-
ним (провідним) в освітньому процесі. Значущими стають 
складові педагогічної діяльності, які розвивають індивідуаль-
ність, створюють необхідні умови для саморозвитку та 
самовираження. У навчально-виховному процесі мають врахо-
вуватися здібності, інтереси, ціннісні орієнтації та суб’єктний 
досвід кожного. І. Якиманська обґрунтовує необхідність варіа-
тивного навчання, диференціації його змісту та форм. 

Огляд літератури доводить, що активізувалися пошуки 
особистісно орієнтованого навчання і в теорії та практиці підго-
товки вчителів іноземної мови. Особистісні особливості 
студента як суб’єкта розвитку досліджують Б. Ананьєв, І. Зимня, 
Л. Карпова та ін. 



ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО ТА ОСОБИСТІСНОГО… 121 

Зокрема, І. Зимня [4], орієнтуючись на “вільний розвиток 
людини”, творчу ініціативу, самостійність, конкурентоспромож-
ність, мобільність та продуктивну адаптацію майбутнього 
фахівця, визначає необхідність забезпечення освітою повнішого, 
особистісно- та соціально-інтегрованого результату. Узагальне-
ним поняттям такого інтегрованого соціально-особистісно-
поведінкового феномену разом із мотиваційно-ціннісними, когніти-
вними складовими є поняття “компетенція” (“компетентність”). 
Трактуючи його, дослідниця вказує на відмінності між знанням 
мови співрозмовника (слухача) та реальним її використанням у 
конкретній ситуації. 

С. Шехавцова розвиває поняття компетентності [13], роз-
криваючи сутність її соціокультурної складової. Для майбутніх 
учителів іноземної мови вона ґрунтується на знаннях, уміннях та 
досвіді, що набуваються у ВНЗ. Науковець наголошує, що соціо-
культурна компетентність передбачає відповідну модель 
поведінки у полікультурному просторі та продуктивну взаємо-
дію з представниками інших мов, а також сприяє розвитку 
атмосфери довіри.  

Л. Карпова [5] виокремлює структурні компоненти профе-
сійної компетентності (мотиваційну, операційно-технологічну 
сфери та саморегуляцію). Педагог доводить, що результатом 
сформованості усіх сфер професійної компетентності є готов-
ність учителя до інноваційної діяльності, розвинений 
індивідуальний стиль діяльності та досконалий рівень розвитку 
педагогічної культури. Водночас Л. Мітіна [9], [10] характеризує 
вчителя-професіонала як людину, котра виконує обов’язки доб-
ровільно, усвідомлено, а не механічно, підпорядковуючись 
зовнішнім обставинам. Вона розробляє альтернативні моделі 
професійного зростання педагогів, у яких чинником розвитку є 
внутрішній світ особистості, її активність, потреба в самореалі-
зації. Аналізуючи дослідження науковців, які займаються 
проблемами становлення вчителів, розуміємо, що неокресленою 
залишається проблема розвитку, саморозвитку та удосконалення 
фахівців іноземної мови.  

Мета статті – з’ясувати взаємозв’язок особистісного та 
професійного зростання педагога і виокремити професійно зна-
чущі особистісні риси майбутнього вчителя іноземної мови.  
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Серед завдань, які сьогодні постали перед психолого-
педагогічною наукою, важливе місце посідає вдосконалення пе-
дагогічного процесу. А однією з умов ефективного його 
розв’язання є активна взаємодія науки і практики, втілення її 
нових досягнень у діяльність вищих навчальних закладів [12, 4]. 
Щоб сформувати особистість спеціаліста з високою культурою 
мислення, необхідно підпорядкувати систему його підготовки до 
актуальних проблем сфери, якій він буде належати. Відповідно 
до сучасних філософських підходів в освіті, трансформаційні 
процеси у вищій школі спрямовані на забезпечення активної ро-
лі студента як суб’єкта, керівника власного процесу навчання. 
На основі аналізу природи пізнавальної діяльності людини осо-
бистість не репродукує, а “виробляє” знання у процесі навчання, 
тобто конструює власне розуміння реальних явищ, визначає їхні 
значення та надає їм сенсу.  

Учені-дослідники акцентують увагу на активній ролі педа-
гога і студента при вивченні іноземної мови, оскільки процес 
пошуку знань, інтерпретації нової інформації на підставі набуто-
го досвіду, подолання власних сумнівів та розв’язання проблем, 
що виникають, потребують цілеспрямованого педагогічного 
спрямування, допомоги й підтримки. Майбутньому вчителю іно-
земної мови потрібна логіка, індивідуальний стиль мислення, що 
визначаються особливостями пізнавальних здібностей, інтелек-
ту, рівнем розумового розвитку. Він повинен мислити гнучко, 
динамічно, вміти адаптувати своє мислення до мислення інших 
людей, доводити істинність суджень та виключати помилкові, 
бути толерантним і сприйнятливим. Інакше не зможе ефективно 
розвивати  мисленнєву діяльність учнів.  

Досягненню високого рівня культури логічного мислення 
сприяє послідовне виконання логічних вправ та дій. Під час тео-
ретичного дослідження виокремлюються логічні знання, уміння, 
встановлюються причиново-наслідкові зв’язки. Наприклад, сфор-
мованість уміння виділяти головне визначається, якщо студент 
може виділяти головну думку тексту; чітко сформулювати її; 
виокремити положення, що доводяться; визначити інформацію, 
що міститься між рядками; шукати додаткову інформацію; ана-
лізувати потенційний розвиток подій тощо.  
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З метою формування вміння узагальнювати, яке є  перехо-
дом від окремих ознак, характерних для цілих груп предметів, 
необхідно розвивати спостережливість, спроможність аналізува-
ти, уміти виділити головне, знаходити істотне. Для навчання 
узагальнень студент має усвідомити, що є різні шляхи: індуктив-
ний, індуктивно-дедуктивний, оцінка понять, удосконалення 
вміння узагальнювати та робити обґрунтовані висновки.  

Важливим для професійного розвитку майбутнього вчите-
ля іноземної мови є розуміння змісту і логіки свого 
професійного становлення у роботі над собою, визначення про-
фесійних пріоритетів, самовдосконалення, усвідомлення своїх 
сильних і слабких рис у процесі навчання, вміння самостійно 
регулювати свою розумову діяльність (визначати власні позиції, 
потреби, мету; вміти планувати, виконувати і контролювати за-
плановане). Необхідно сформувати для себе проблеми 
(особистісні та професійні), знаходити шляхи їх результативного 
розв’язання. Т. Франчук з цього приводу зазначає, що, окрім під-
готовки до аудиторних занять, важливо вміти самостійно 
працювати у процесі оволодіння мовою, “мається на увазі не 
традиційний варіант: самостійне опрацювання додаткових завдань 
(що не включені до програми), запропоновані викладачем, а са-
мостійна робота, що реалізується за певною структурою: 
постановка цілі, вибір змісту, методів роботи, самостійне її про-
грамування і реалізація, самоаналіз і самооцінка рівня її 
результативності” [11, 61]. Лише за таких умов майбутній учи-
тель іноземної мови не зупиниться у виборі свого професійного 
та особистого розвитку. 

Очевидно, що більше знань, умінь і навичок набуває сту-
дент упродовж навчання за наявності глибоких та ґрунтовних 
знань. Це забезпечує високий рівень розвитку його особистості у 
професійному становленні. 

Зміни в житті нашого суспільства призвели до оновлення 
змісту та методів навчання іноземних мов у всіх типах загально-
освітніх навчальних закладів, зокрема у старших класах. 

Як зазначається в новому Державному освітньому стандарті 
з іноземної мови, учитель сам обирає залежно від рівня підготов-
ки, вікових і психологічних особливостей вихованців 
оптимальну кількість текстів соціолінгвістичного змісту для ви-
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вчення і подальшого використання. Якщо в учнів сформована 
лексична компетенція на основі соціокультурних матеріалів, то 
вони завжди зможуть правильно привітати співрозмовника, піді-
брати адекватні форми звертання і без ускладнень вступити до 
розмови та бути цікавими співбесідниками, тобто володітимуть 
комунікативною компетенцією. 

Рекомендації Ради Європи висувають до старшокласників 
вимогу досягнення просунутого рубіжного рівня В1+, що відпо-
відає за специфікою рівню “незалежного користувача”. Його 
характерними рисами є здатність підтримувати інтеракцію та 
висловлюватися про те, чого хочеш у цілому ряді контекстів, 
наприклад: підтримувати головні пункти дискусії за умови, коли 
мовлення чітке та нормативне; висловлювати або формулювати 
у внутрішньому мовленні власні погляди та думки у неформаль-
ній бесіді з друзями; сприймати звертання, в яких пояснюються 
прохання та проблеми, давати конкретну інформацію, необхідну 
під час інтерв’ю (консультації) тощо; здатність гнучко справля-
тися з проблемами у повсякденному житті, наприклад: 
зорієнтуватися у незвичних ситуаціях у громадському транспор-
ті; діяти у більшості ситуацій, які виникають при підготовці до 
подорожі, через туристичного агента або під час самої подорожі; 
описувати, як що-небудь зробити, даючи детальні інструкції то-
що. Навчання лексики соціокультурного змісту, зі свого боку, 
може забезпечити найоптимальніші результати за умови, що за-
вдання та вправи до кожного етапу формування лексичної 
компетенції матимуть такі характеристики, як комунікативна 
спрямованість, ситуативність, різноплановість, цікавість та вмо-
тивованість.  

Варто зазначити, що знання суспільства і культури спіль-
нот або спільнот країни, мова якої вивчається, є одним із 
аспектів знань світу. Водночас великого значення для того, хто 
вивчає мову, має набути особлива увага до соціокультурних 
знань, а надто коли інші аспекти знань перебувають поза попе-
реднім досвідом учня або викривлені застарілими стереотипами.  

Сьогодні вивчення іноземної мови має відбуватися з ура-
хуванням культурного, національного багатства, розмаїття, а 
також із використанням потенціалу міжпредметних зв’язків (гео-
графія, зарубіжна література, мистецтво тощо). Це означає, що з 
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метою формування соціокультурної компетенції учнів необхідно 
систематично включати при вивченні іноземної мови культурно-
країнознавчу інформацію, яка має використовуватися в усному і 
писемному спілкуванні. Школярі оволодіватимуть лексичними 
одиницями з культурно-країнознавчим компонентом, а також 
комунікативними моделями поведінки: вербальними, неверба-
льними і змішаними. 

Отже, розвиток мовленнєвої компетентності як складний 
поступовий процес потребує постійної практики та умов відпо-
відного мовного середовища. 

Раннє шкільне навчання іноземної мови збігається з періо-
дом інформаційного вибуху, що створює сприятливі умови для 
творчої уяви дітей, яка компенсує брак тих чи інших зна нь, жит-
тєвого досвіду дітей [13, 72].  

Завдання педагога полягає в тому, щоб знайти максимум 
педагогічних ситуацій, у яких може бути реалізоване прагнення 
дитини до активної пізнавальної діяльності. Педагог повинен 
постійно удосконалювати процес навчання, що дає змогу дітям 
ефективно та якісно засвоювати матеріал програми, зокрема, 
важливим є використання ігор на уроках іноземної мови. 

С. Сисоєва розглядає підготовку вчителя іноземної мови 
до професійної діяльності, педагогічної творчості як 
об’єктивний процес, що ґрунтується на певних закономірностях: 
зумовленість потребами соціально-економічного і культурного 
розвитку суспільства, стратегічними завданнями реформування 
освіти в Україні; відповідність змісту і форм підготовки сучас-
ному рівню розвитку педагогічних наук і педагогічної практики 
вивчення іноземних мов у школах; залежність від особистісних 
якостей учителя та рівня його творчої педагогічної діяльнос-
ті [13, 33]. При цьому важливим є взаємозв’язок особистісного 
та професійного розвитку вчителя іноземної мови. У процесі 
становлення майбутнього спеціаліста формуються та удоскона-
люються риси педагога. Реалізацію їх в освітній діяльності 
можна вважати критерієм безперервного самовдосконалення.  

Л. Карпова виділяє обов’язкові, важливі риси, що зумов-
люють ефективність реалізації учителем професійно-
педагогічних функцій [5, 58]. Зокрема, називає педагогічну еру-
дицію, педагогічне мислення, педагогічну інтуїцію, педагогічну 
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імпровізацію, педагогічну уяву, педагогічний оптимізм, педаго-
гічну рефлексію. Л. Мітіна до цього списку додає інтерес до 
особистості учня, педагогічний такт, товариськість, гуманістич-
ну спрямованість, соціальну, пізнавальну та професійну 
мотивацію [9, 103]. Саме вони, на думку вченої, впливають на 
характер цілей і завдань педагогічного розвитку, на професійну 
компетентність педагога. Зазначається, зокрема, що особистісні 
риси (інтуїція, оптимізм тощо) можуть бути професійно спрямо-
ваними. Дослідниця доводить, що професійний розвиток є 
становленням, зростанням, інтеграцією та реалізацією в педаго-
гічній праці професійно значущих особистісних рис та 
здібностей, професійних знань та умінь.  

Важливим елементом особистісних рис учителя є самооцін-
ка, образ “Я” [10, 59]. Що стосується eчителя іноземної мови, то 
для його професійного розвитку найбільш ефективним є сфор-
мована іншомовна комунікативна компетенція : мовна, 
мовленнєва, соціокультурна; мовна культура, сформована влас-
на методика, індивідуальний стиль вивчення іноземної мови. 
Необхідною умовою є те, щоб сьогоднішній студент (майбутній 
вчитель іноземної мови) мав своє бачення особистісного і про-
фесійного розвитку. Воно змінне, розвивається і доповнюється, 
заперечується, але для професійного становлення є необхідною 
реальною метою.  

Л. Мітіна розглядає професійний розвиток учителя як ак-
тивне якісне перетворення ним свого внутрішнього “Я”, що 
стимулює процеси перебудови його світогляду та в результаті 
реалізується у новому способі життєдіяльності – творчій саморе-
алізації у професії. Отже, професійний розвиток водночас є 
особистісним. Учитель іноземної мови повинен не тільки ґрун-
товно знати свій предмет і володіти методикою його викладання, 
а й бути креативною особистістю, носієм громадянських, мораль-
них цінностей, культурних традицій свого народу та народу, 
мову якого вивчають; здатним до самореалізації та саморозвитку 
у професійній діяльності [9, 104]. 

Дослідник М. Денеко зазначає, що професіоналізм як ре-
зультат розвитку, сформувавшись, стає об’єктивним чинником 
подальшого професійного зростання [3, 248]. Важливо уявляти 
себе в обраній професії з перших днів навчання у ВНЗ, побачити 
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фахівцем у майбутньому, опираючись на свої життєві концепції, 
головні принципи.  

О. Леонтьєв також наголошує, що поняття особистості ви-
никає, виокремлюється з діяльності. Саму особистість автор 
визначає як суб’єкт, навіть “момент діяльності” [6, 43]. Станов-
лення як особистості, так і професіонала – це процес, у 
результаті якого людина набуває конкретних умінь, що транс-
формуються в її риси та властивості.  

У працях Б. Братуся цілісний підхід до особистості знай-
шов своє подальше удосконалення. Основну увагу науковцем 
зосереджено на цілісності, єдності особистісного і профес ійно-
го вдосконалення студента, на тому, що важливим чинником 
його професійного становлення є внутрішній стан особистості, 
її активність, потреба в самореалізації [1, 12]. 

Нову перспективу вивчення проблем професійного розвит-
ку вчителя відкрили дослідження А. Маркової, яка зосереджує 
увагу на переході від фрагментарного та статистичного розгляду 
педагогічної діяльності до розуміння педагогічної праці як ціліс-
ного процесу, що перебуває у стані постійного поступового 
розвитку. Автор акцентує увагу на взаємозв’язку професійного 
та особистісного розвиток вчителя, вважає, що його праця не 
може не бути засобом самовираження, самореалізації [7, 62]. 

Отже, саморозвиток вчителя є не тільки особистісною ме-
тою професійного вдосконалення, а й необхідною умовою його 
реалізації. Особистісне становлення вчителя відбувається пара-
лельно до професійного рівня та під його впливом, а також є 
невід’ємною найважливішою його частиною. 

Справді, процеси особистісного та професійного самовдос-
коналення не можуть відбуватися відокремлено один від 
одного. З одного боку, професійне становлення спирається на 
інтелектуальну базу, підготовлену попереднім здобутком осо-
бистості, і його успішність безпосередньо пов’язана з рівнем 
інтелектуального зростання майбутнього вчителя. З іншого, – із 
процесом професійного самовдосконалення  майбутнього фахів-
ця відбувається подальший його особистісний злет, 
інтенсивність якого безпосередньо пов’язана з продуктивністю 
його навчальної праці. 
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Учитель іноземної мови постає в ролі вихователя, настав-
ника та викладача, формує в учнів почуття комунікативної 
компетентності, заохочує кожного учня до спільної праці та ак-
тивної діяльності. Від того, чи зможе вчитель викликати в учнів 
зацікавленість до предмету і бажання вчити мову, буде залежати 
подальший навчально-виховний процес, буде зрозумілим, чи 
зможе учень стати тим, ким прагне. Саме вчитель у сучасній 
школі допомагає учневі відчути радість від можливостей успіш-
ного спілкування іноземною мовою. Тому важливою у 
професійній діяльності педагога іноземної мови є його мовлен-
нєва майстерність. Мова вчителя дає можливість передавати 
учневі (слухачеві) найдрібніші змістові відтінки, допомагає ау-
диторії сприймати думку мовця, створює певний настрій та 
допомагає здійснювати навчально-виховний процес. 

До вчителя іноземної мови пред’являють певні вимоги: 
1) контактність, уміння легко та гнучко спілкуватися з  

дітьми; 
2) демократичний стиль керівництва, який має на меті по-

єднати повагу до  кожного учня з необхідною вимогливістю; 
3) розуміння, терпимість, різноманітність поглядів та ін-

тересів, ерудиція, здатність до співпереживання. 
Педагог повинен мати високий рівень розвитку творчого 

потенціалу, широкий світогляд, достатні знання із психології 
школяра, вміння володіти організаційною та комунікативною 
діяльністю. Спілкування зі школярами треба будувати на основі 
дружньої прихильності, бути прикладом для дітей у дотриманні 
законів  школи. Учні повинні відчувати спорідненість своїх по-
глядів із діяльністю педагога. 

При вивченні іноземної мови не треба допускати тиску на 
дітей, а користуватися засобами, які дають учням можливість 
сумлінно, творчо і самостійно оволодівати предметом. Креатив-
ний учитель готовий до творчого пошуку у співпраці зі 
школярами, до розвитку внутрішньої потреби самовдосконален-
ня особистості дитини, у її саморозвитку під час уроку, ставить 
головний акцент на завдання, які розвивають діяльність особис-
тості, підвищують мотивацію вивчення мови та поліпшують 
знання мови як основного механізму комунікації.  
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Головною метою вивчення іноземної мови у школі є на-
вчити користуватися нею в різних обставинах через створення 
на уроках комунікативних ситуацій, наближених до життєвих. 
Учитель не тільки подає інформацію та інструкції учням, а й є 
повноважним учасником комунікативного процесу, партнером у 
спілкуванні щодо володіння мовленнєвими та невербальними 
засобами комунікації. Не тільки вчитель вирішує, що саме від-
буватиметься на уроці, а й учень, який може вносити пропозиції, 
визначати проблеми для обговорення іноземною мовою творчо-
го усного або письмового завдання, пропонувати наповнення 
рольових та ділових  ігор, створювати свої навчальні матеріали. 

Тому вивчення  іноземної мови  сприймається учнями як 
єдиний творчий процес, покликаний створити необхідні умови 
як для розкриття особистого потенціалу учнів, так і для оволо-
діння ними  мовою як засобом спілкування.  

Отже, учитель іноземної мови у школі не лише навчає  
учнів, а й виховує їх, формуючи та розвиваючи у дітей найкращі 
людські якості; збагачує вихованців цікавою інформацією, но-
вими фактами з життя країни, по-новому будує навчально-
виховний процес, заохочуючи школярів до активної праці та 
спільної навчальної діяльності; завдяки чому діти починають 
сприймати навчальний процес не як одноманітність, а як приго-
ду чи цікаву подорож, що ніколи не закінчується; позитивно 
змінюється їхнє ставлення до навчання, появляється інтерес, за-
цікавленість та бажання вчитися. 

Учитель, який творчо реалізує свої педагогічні здібності, 
розвиває та зміцнює внутрішній потяг до самовдосконалення, 
вбачає сенс не тільки в самостійному творчому пошуку, а й у 
колективному, разом з учнями. На становлення педагога як про-
фесіонала впливає декілька факторів: вік, педагогічний стаж, 
особливості професійно-педагогічної діяльності тощо.  

Професійно значущі якості особистості вчителя як харак-
теристики інтелектуальної й емоційно-вольової сторін 
особистості істотно впливають на результат педагогічної діяль-
ності і визначають індивідуальний стиль вчителя.  
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У педагогічній літературі виділяють такі якості особистос-
ті педагога: 

1) соціальна активність, готовність і здатність діяльно 
сприяти розв’язанню суспільних проблем у сфері професійно-
педагогічної діяльності; 

2) цілеспрямованість, уміння направляти і використовува-
ти всі якості своєї особистості на досягнення поставлених 
педагогічних завдань; 

3) урівноваженість, здатність контролювати свої вчинки в 
будь-яких педагогічних ситуаціях; 

4) бажання працювати зі школярами і як результат – задо-
волення від спілкування з дітьми упродовж навчально-
виховного процесу; 

5) уміння не розгубитися в екстремальних ситуаціях, а 
оперативно приймати оптимальні рішення і діяти відповідно до 
позитивного результату; 

6) духовність; 
7) щирість у спілкуванні з вихованцями; 
8) справедливість; 
9) гуманізм і вміння надавати кваліфіковану педагогічну 

допомогу учнямі; 
10) ерудиція, кругозір у поєднанні з глибоким знанням  

іноземної мови тощо. 
Наголосимо, що на уроках іноземної мови дуже важливою 

є співпраця з учнями. 
Отже, чим більше знань, умінь і навичок набуває студент 

упродовж навчання, чим глибші та ґрунтовніші ці знання, тим 
вищий рівень розвитку особистості забезпечується майбутньому 
вчителеві у його професійному становленні, оскільки у навчаль-
но-виховному процесі діють два суб’єкти, стосунки між якими 
мають переважно характер співробітництва. Цей тип взаємин є в 
сучасній школі оптимальним, бо, з одного боку, він зберігає за 
учителем функцію управління, а з іншого – дає учневі можли-
вість діяти самостійно, розвивати власну ініціативу. Будь-які 
заходи у навчанні і вихованні є продовженням формування осо-
бистості, а за умов співпраці вчителя та учня не виключається 
безпосередній вплив першого на другого. Майстерність учителя – 
організовувати і вести процес навчання та водночас “стояти 
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осторонь”. Усе це стосується сучасного вчителя іноземної мови, 
бо, на відміну від інших навчальних предметів, остання потребує 
щоденної систематичної праці, заучування та регулярного по-
вторення лексичного і граматичного матеріалу, виконання 
численних розвивальних завдань та вправлянь у вимові.  

Дослідження навчально-виховної роботи з питань підготов-
ки студента і становлення сучасного педагога іноземної мови 
дають змогу виявити, що студент має певний набутий професій-
ний досвід і прагне до самостійності, самореалізації,  
самоуправління. Структурна логіка навчального процесу перед-
бачає, щоб навчання було організоване як співпраця, як спільна 
діяльність викладача і студента на всіх етапах, щоб студент став 
суб’єктом пізнавальної діяльності. Кожна форма суб’єкт-
суб’єктної взаємодії визначається певним рівнем співвідношен-
ня педагогічного керівництва викладача й активності студентів, 
мірою втручання педагога у навчальний процес і зростання са-
мостійності студентів, їхньої активності. Вибір форми взаємодії 
зумовлений педагогічною ситуацією, конкретною освітньою ме-
тою, навчальним змістом, рівнем мотиваційної і навчальної 
готовності студентів до процесу професійного та особистісного 
розвитку майбутніх учителів іноземної мови. Ці питання потре-
бують додаткового вивчення та дослідження.  
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Околович Александр. Проблемы профессионального и 

личностного развития будущих учителей иностранного язы-
ка. В статье рассматривается взаимосвязь профессионального и 
личностного развития специалистов; определяется, что данные 
процессы взаимосвязаны и взаимозависимы; отмечается, что ос-
новными в профессиональном развитии учителя иностранного 
языка являются профессионально значимые личностные качества 
(интуиция, воображение, оптимизм, импровизация, такт, общи-
тельность).  

Ключевые слова: развитие профессиональное, личностное, 
целостное, саморазвитие, мышление, профессиональные черты. 
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Okolovych Oleksandr. The problems of professional and 
personal development of the future foreign-language teachers. 
The article deals with the connection of professional and personal 
development of future foreign language teachers. We have found out 
that the abovementioned processes are interrelated and interdepen-
dent; emphasized the idea that the main thing in teachers’ 
professional development is professionally significant personal quali-
ties (intuition, imagination, optimism, improvisation, tact, 
sociability).  

Key words: professional and personal development, integral 
development, self-development, logical thinking, professionally sig-
nificant personal qualities, socio-cultural content. 
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КОМПОНЕНТИ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ  
 

У статті аналізуються особливості комунікативної вза-
ємодії учителя та учнів; розкривається сутність культури педаго-
гічного спілкування на основі виокремлення та характеристики її 
головних компонентів (культура мовлення, культура поведінки, 
культура зовнішнього вигляду); акцентується увага на необхід-
ності формування культури спілкування у фахівців педагогічних 
спеціальностей як умови успішності освітнього процесу й ком-
фортності вчителя у професійній діяльності. 

Ключові слова: вчитель, комунікативна взаємодія, педа-
гогічне спілкування, культура спілкування вчителя.  

 
Спілкування – важлива духовна потреба людини як суспіль-

ної істоти, зумовлена способом її буття та необхідністю 
взаємодії. Будь-яка справа не може успішно здійснюватися, як-
що між тими, хто її виконує, не будуть налагоджені контакти, 
порозуміння та узгодження дій.  

Водночас є такі види діяльності, де комунікативна взаємо-
дія набуває функціональних та професійно значущих 
характеристик. Саме інструментом праці вона виступає у педа-
гогічній діяльності. Через спілкування передаються знання, 
досвід, погоджуються та координуються спільні дії учасників 
навчально-виховного процесу.  

Передовсім виховують не самі слова, а ступінь прояву в них 
індивідуальності. У процесі взаємодії педагог реалізує свою лю-
дяність і неповторність, проявляє здібності, особистісні якості, 
знання та вміння, які згодом відображаються у поведінці вихова-
нців. Учні як активно діючі суб'єкти засвоюють і “привласнюють”  
 

© Федорович Анна, 2011 



КОМПОНЕНТИ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВА ННЯ ВЧИТЕЛЯ  105 

досвід, соціально-етичні норми та комунікативні правила, опано-
вують систему уявлень про життєві цінності, формують і 
реалізують власні психологічні якості та властивості. Виникає 
їхній внутрішній суб'єктивний світ – світ потреб, інтересів, ідей, 
уявлень, емоцій, ідеалів. Очевидно, що суттєвих результатів до-
сягають вчителі, які мають яскраво виражені комунікативні 
вміння та високу культуру спілкування. Негативні приклади 
брутальності свідчать про відсутність останньої. Тому кожен 
учитель повинен володіти культурою спілкування, знати її стру-
ктурні компоненти, методи формування та вдосконалення.  

Зважаючи на актуальність цієї проблематики, сьогодні в 
педагогіці недостатньо дослідженим є феномен педагогічного 
спілкування та культури спілкування вчителя. У науковій літе-
ратурі досі немає чіткого загальноприйнятного визначення 
терміна “культура спілкування вчителя”. Здебільшого  воно роз-
глядається як вихованість, освіченість фахівця.  

Суттєве значення для теоретичного та практичного розвит-
ку психології педагогічного спілкування мають науково-
практичні дослідження й розробки Н. Волкової [3], І. Зязюна, 
І. Кривоноса, Г. Сагач, Н. Тарасевич [16], В. Ягупова [19] та ін-
ших. Науковцями вивчаються закономірності формування  
комунікативних навичок, умінь педагога (О. Леонтьєв [11], 
В. Кан-Калик [8], Н. Кузьміна, А. Добрович), педагогічного так-
ту (М. Страхов, І. Синиця та ін.). 

Аналіз наукової літератури дає підстави стверджувати, що 
існують різні підходи до визначення сутності поняття “педагогіч-
не спілкування”. Наприклад, під педагогічним спілкуванням 
О. Леонтьев розумів таке професійне спілкування викладача з 
учнями на уроці і поза ним (у процесі навчання та виховання), 
яке виконує певні педагогічні функції і спрямоване (якщо воно 
повноцінне й оптимальне) на психологічну оптимізацію навчаль-
ної діяльності та взаємин між педагогом, учнями, всередині 
колективу [11]. В. Кан-Калик вважає, що “педагогічне спілкуван-
ня – це система органічної соціально-психологічної взаємодії 
педагога і вихованців, змістом якої є обмін інформацією, здійс-
нення виховного впливу, організація взаємовідносин з 
допомогою комунікативних засобів. Причому педагог виступає 
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як активатор цього процесу, організовуючи його і керуючи 
ним” [8]. На думку авторів підручника “Педагогічна майстерність”, 
“професіональне педагогічне спілкування – це комунікативна 
взаємодія педагога з учнями, батьками, колегами, спрямована на 
встановлення сприятливого психологічного клімату, психологіч-
ну оптимізацію діяльності і стосунків” [14, 113]. Н. Волкова під 
педагогічним спілкуванням розуміє систему соціально-
психологічної взаємодії між педагогом та вихованцем, спрямо-
вану на створення оптимальних соціально-психологічних умов 
спільної діяльності” [3, 27]. В. Ягупов наголошує, що “педагогічне 
спілкування – це безпосередня форма прояву комунікації у на-
вчально-виховному процесі між педагогом та вихованцями, яка 
спрямована на формування і розвиток особистості вихованця, 
спільне вирішення різноманітних педагогічних завдань, ство-
рення умов для реалізації творчих здібностей та сприяння 
самоактуалізації” [19]. Подані визначення подібні за своїм зміс-
том і передають сутність педагогічного спілкування, яка полягає 
у взаємодії педагога та вихованців.  

Термін “культура спілкування” має різні тлумачення у су-
часній науці. У широкому розумінні це уміння вчителя 
взаємодіяти, а у вузькому – складова організаційної діяльності 
педагога, його мовленнєвої поведінки. На нашу думку, назване 
поняття глибоке за змістом і синтезує тісно пов’язані компонен-
ти, які забезпечують становлення складноорганізованого 
психологічного утворення у структурі особистості вчителя. То-
му виникає потреба з’ясування теоретичних аспектів культури 
спілкування вчителя та висвітлення її основних складових. 

Як підтверджують наші дослідження, визначальним у пе-
дагогічній взаємодії є вміння налагоджувати стосунки з дітьми, 
їхніми батьками, колегами, людьми, які нас оточують. Від цього 
значною мірою залежить розвиток особистості, сприймання нею 
навколишнього світу. Через педагогічне спілкування здійсню-
ється обмін думками, почуттями, переживаннями, способами 
поведінки, звичками, задовольняються потреби у підтримці, до-
помозі, солідарності, співчутті, дружбі. Під час такої взаємодії 
формуються не лише пізнавальні здібності дитини, а й інтегральні 
складові її психічного життя (самооцінка, усвідомлення власно-
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го “Я”), засвоюються прийоми протидії зовнішньому світові, 
виробляються критерії ставлення до себе та інших людей. Учи-
тель збагачує дітей інтелектуально, морально, естетично, 
діяльнісно.  

За статусом учитель і учні діють з різних позицій: педагог 
організовує взаємодію, а дитина сприймає, залучається до неї. 
Справжній людський сенс спілкування розкривається лише тоді, 
коли партнер, співбесідник постає як істота-суб'єкт, як особис-
тість неповторна, не завершена, здатна в будь-який момент 
проявити себе по-новому, несподівано. Така взаємодія повинна 
мати суб'єкт-суб'єктний характер. Головними ознаками педаго-
гічного спілкування на такому рівні є особистісна орієнтація 
співрозмовників (здатність бачити і розуміти співрозмовника), 
рівність психологічних позицій співрозмовників (недопустиме 
домінування педагога у спілкуванні, визнання права дитини на 
власну думку, позицію), проникнення у світ почуттів і пережи-
вань, готовність прийняти погляди співрозмовника (спілкування 
за законами взаємної довіри, коли партнери дослухаються, роз-
діляють почуття одне одного, співпереживають), нестандартні 
прийоми спілкування (відхід від суто рольової позиції вчите-
ля) [14, 114 – 115]. 

Педагогічна взаємодія відбувається здебільшого за допо-
могою слова, що є засобом взаєморозуміння та головним 
провідником усієї інформації, яку засвоює учень. Сам процес 
говоріння, усні висловлювання впливають на почуття, свідо-
мість, стимулюють мислення, уяву особистості, дають 
можливість кожному самовиразитися. Слово, мова – найважли-
віші засоби педагогічного спілкування, інструменти праці 
педагога. Через мову і мовлення відбувається духовне станов-
лення особистості дитини, а також складний процес 
самоусвідомлення і самоствердження. Мова забезпечує як духов-
но-моральне зростання людини, так і її занепад. Вона є 
ідентифікатором духовного “Я”. Недосконале знання рідної мо-
ви – це страшне духовне каліцтво. І навпаки, добре знання й 
володіння мовою – половина успіху в житті, ключ до щас-
тя [2, 311]. Тому вона повинна бути емоційно забарвленою, 
виразною, грамотною – як форма вираження думок учителя і 
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водночас еталон, взірець для наслідування. Якщо мова хаотична, 
непослідовна, то учні швидко втомлюються, не сприймають то-
го, що їм говорять. 

Коли йдеться про мову та мовлення педагога, часто вико-
ристовують словосполучення “комунікативна поведінка”, яке 
означає організацію мовленнєвого процесу й відповідної невер-
бальної поведінки. Комунікативну поведінку вчителя оцінюють 
на підставі того, що і як він говорить, які в нього жести, рухи, 
вираз обличчя, тон мовлення, манери, який підтекст мають його 
слова, яку реакцію передбачають. 

Учитель, розмовляючи з учнями, повинен дбати про їхню 
психологічну підтримку, створювати умови для самоактуалізації 
особистості. У розв'язанні цих завдань особливе місце посідає 
вміння слухати. Це важливий елемент психологічного контакту, 
що виконує функцію зворотного зв’язку. Слухання може відбу-
ватися як у рефлексивній, так і нерефлексивній формах [14]. 
Тому педагогові слід формувати навички і прийоми техніки слу-
хання: підтримку уваги; використання елементів невербального 
спілкування; репліки й запитання. З метою організації та керів-
ництва взаємодії необхідно вміти правильно ставити запитання. 
Розрізняють п'ять груп запитань: закриті, які очікують чітку від-
повідь “так” або “ні”; відкриті, які потребують розгорнутого 
пояснення; запитання на обдумування, що спонукають до усві-
домлення помилки та пошуку правильного варіанта відповіді; 
переломні – спрямовують розмову в потрібному для педагога 
напрямі, якщо треба перебрати на себе ініціативу; риторичні – 
забезпечують емоційну підтримку того, хто говорить, загострю-
ють увагу на темі розмови.  

Очевидно, що слухання як активний вольовий процес по-
требує певної техніки, навичок і вмінь. Крім того, щоб правиль-
но користуватися мовою як засобом взаємодії з вихованцями та 
інструментом їхнього навчання і виховання, вчитель повинен 
оволодіти комплексом навичок дихання, голосоутворення та дик-
ції – складовими техніки мовлення. Під технікою мовлення 
розуміють сукупність умінь і навичок, за допомогою яких реалі-
зується мова в конкретній ситуації спілкування, з метою 
досягнення бажаних результатів.  



КОМПОНЕНТИ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВА ННЯ ВЧИТЕЛЯ  109 

Зрозуміло, що кожен акт професійної комунікативної вза-
ємодії потребує нестандартної мовленнєвої творчості, оскільки 
будується з урахуванням багатьох обставин – ситуацій спілку-
вання, індивідуальності партнера спілкування, його емоційного 
стану, характеру відносин, які склалися між ними. Мовлення 
вчителя як конкретне використання мови для висловлення ду-
мок, почуттів, настроїв має на меті забезпечити продуктивне 
спілкування, взаємодію між педагогом та вихованцями; позитив-
ний вплив педагога на свідомість, почуття дітей з метою 
формування в них переконань, мотивів діяльності; повноцінне 
сприймання, усвідомлення і закріплення знань, умінь та нави-
чок; раціональну організацію діяльності вчителя. Отож, 
доцільний вибір, організація мовленнєвих засобів, які в кожній 
конкретній ситуації спілкування при дотриманні лінгвістичних і 
етичних норм дають  змогу  ефективно  розв’язувати комуніка-
тивні завдання, складають культуру мовлення вчителя. Остання 
створює морально-психологічний ореол, який робить спілкуван-
ня бажаним для учнів. До комунікативних якостей мовлення, 
якими необхідно володіти вчителеві, відносять правильність, 
виразність, ясність, точність, стислість, доцільність тощо. 

Характерною властивістю культури мовлення вчителя є 
красномовство – вміння переконувати живим словом, спонукати 
до дій. Це потребує певних знань законів риторики, жанрів, особ-
ливостей застосування риторичних фігур, тропів тощо. 
Діалогічність передбачає визнання рівності особистісних пози-
цій, відкритість і довіру між тими, хто говорить; зосередженість 
на співрозмовникові; персоніфіковану манеру висловлювання 
(“Я гадаю”, “Я хочу порадитися з вами”); поліфонію взаємодії 
(можливість кожного висловитися); двоплановість позиції педа-
гога у спілкуванні (діалог з партнером і з собою, з метою аналізу 
ефективності задуманого). Педагогічно доцільне мовлення харак-
теризують також логічність, переконливість, спонукальність. 
Інтонація, мелодичний рисунок повинні бути різноманітними та 
виразними, а ритм і темп – оптимальними для кожної конкретної 
ситуації. Невід'ємним елементом мовлення педагога є імпровіза-
ційність, що визначається не лише раптовістю реакцій, а й 
оптимальністю та результативністю. Її форми різноманітні: пи-
тання, жарт, монолог тощо. Важливою є експресивність, яка 
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допомагає посилити виразність слова комплексом невербальних 
проявів (інтонаційних, мімічних, жестикуляційних). Культура 
мовлення власне й передбачає осмислення своїх експресивних 
проявів, їх критичну самооцінку і свідоме використання.  

Невербальна комунікація значно посилює змістовий ефект 
вербальної комунікації, а за певних обставин може її замінюва-
ти. Відомо, що мовчання буває красномовнішим за слова, а 
обмінюючись поглядами, люди можуть краще збагнути зміст 
сказаного, який не вкладається в категорії мовленнєвого вислов-
лювання. Певну інформацію несе міміка (вираз обличчя), 
погляд, що виникають під впливом думок, почуттів, стосунків і 
часто впливають на вихованців сильніше, ніж слова. Діти як ні-
хто “читають” з обличчя вчителя, вгадуючи його ставлення, 
настрій (доброзичливість, спокій, упевненість, але не самовпев-
неність). Тому їм потрібен не лише суворий контроль, а й 
ласкавий погляд, підбадьорливий дотик, що усуває тривожність, 
страх і виховує впевненість у собі та своїх силах. Візуальний 
контакт виконує функцію емоційного живлення [14]. Не треба 
звертатися до стін, вікон, стелі. Погляд має спрямовуватися на 
дітей, щоб бачити їхню реакцію на слова.  

Пантоміміка (пластика тіла) допомагає виокремити у зов-
нішності головне, малює образ. Педагог повинен виробити в собі 
манеру правильно стояти перед вихованцями, при цьому усі ру-
хи мають позначатися витонченістю і простотою. Естетика пози 
не припускає поганих звичок: похитування, тупцювання, звички 
триматися за спинку стільця, крутити в руках сторонні предме-
ти, почісувати голову, потирати носа тощо. Жест педагога 
мусить бути органічним і стриманим, без різких широких вима-
хів і гострих кутів. Недопустимими є нервозність, метушливість, 
невпевненість.  

Естетична виразність педагога виявляється у привітності 
та доброзичливості обличчя, стриманості рухів, виправданому жес-
ті, у поставі, ході. Дивлячись на вчителя, учні мають відчувати 
його витримку, силу, впевненість у собі. Гарна, виразна постава 
передає внутрішню гідність особистості вчителя. Пряма хода, 
зібраність, гарні манери свідчать про впевненість, водночас 
згорбленість, схилена голова, млявість рук – про внутрішню 
слабкість. Тому важливо знати і вміти користуватися невербаль-
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ними засобами спілкування, які доповнюють мовлення та допо-
магають у спілкуванні.  

До невербальних засобів спілкування відносять також та-
кесику – спілкування за допомогою дотику. Тримаючи, 
наприклад, у руці долоню дитини, можна скласти уявлення про 
її психічний стан, взаєморозуміння та контакт, ставлення до си-
туації, наміри. Дотик сприяє гарному настрою, в окремих 
випадках – поганому. Торкаючись учня, вчитель засвідчує свою 
любов, виявляє схвалення, підтримку, “заряджає” позитивним 
настроєм, доброю енергетикою. Впливовою у забезпеченні педа-
гогічної взаємодії є праксеміка, що характеризує норми 
просторової, часової організації спілкування, які несуть певне 
смислове навантаження. Праксеміка висуває такі орієнтири: від-
чуття теплоти; нюхові сприймання; силу голосу; тілесний 
контакт (дистанцію); кут орієнтації партнерів; загальне розташу-
вання тіла; обмін поглядами. 

Важливими виразниками зовнішності є постава (вміння 
сидіти прямо, вільно, підтягнутість, зібраність), зачіска (охайна), 
одяг (скромний, гармонійний за кольоровою гамою, відповідний 
віковим особливостям, умовам занять, моді), взуття, прикраси, 
макіяж (помірність), парфуми. Красива струнка постава не тіль-
ки приваблює учнів, а й свідчить про впевненість педагога у 
своїх словах і вчинках, небайдуже ставлення до своєї зовнішнос-
ті і здоров’я. Будь-яка деталь у зовнішньому вигляді має виховне 
значення, оскільки впливає на формування морально-етичних 
поглядів та естетичних смаків дитини.  

Культура зовнішнього вигляду педагога виявляється у  
єдності фізичних даних, мімічних, жестикуляційних, пантоміміч-
них особливостей, які надають особливу експресію, тобто 
виразність, обличчю і всій фігурі. У виявленні цієї культури ве-
лика роль відводиться доглянутості, адекватності, помірності, 
загальній гігієні, стилю і стану одягу, взуттю, зачісці, умінню 
використовувати косметику, добирати прикраси, дрібні деталі 
костюма [3], [5], [9], [13], [14]. 

Отож, для вчителя зовнішній вигляд – це важлива складо-
ва його культури і вихованості, джерело найрізноманітнішої 
інформації про рівень інтелектуального, морального, етичного, 
естетичного розвитку та інших особистісних особливостей, на-
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очний вияв ставлення до себе й інших. Недбале ставлення до 
своєї зовнішності – неприпустиме, хоча, з іншого боку – непри-
ємна й надмірна увага до неї. Психологія стверджує, що гарно 
одягатися – це, передусім, грамотно керувати спілкуванням. І 
справді, одяг допомагає розгортатися спілкуванню відповідно до 
ролі, на яку претендує людина. Він уможливлює досягнення со-
ціального комфорту у прийнятті і визнанні іншими людьми. А 
це дуже важливо для педагога, особливо на перших етапах нала-
годження контактів з вихованцями, їх батьками та колегами.  

Спілкування між учасниками навчально-виховного проце-
су відбувається ефективно тоді, коли воно відповідає прийнятим 
зразкам, тим ролям, які виконують співрозмовники (вчителі,  
учні, батьки). Визначальною у загальноосвітньому навчальному 
закладі є комунікативна взаємодія та діяльність педагога. При 
цьому важливе значення має його культура мовлення (інтонація, 
голос, дикція, дихання, тембр, темп, логічне структурування, 
гнучкість та ін.) і культура зовнішнього вигляду (техніка рухів, 
жести, пластика, міміка, пантоміміка, догляд за зовнішністю, 
уміння добирати одяг та взуття, прикраси, аксесуари, макіяж, 
парфуми). Доповнювальним елементом високого рівня спілку-
вання (культури) є, на нашу думку, поведінка вчителя (схема 1 – 
с. 113). Дотримання певних правил і норм допомагає налагоджу-
вати відносини з дітьми, батьками, колегами. Від цього залежить 
продуктивність педагогічного спілкування. Педагог має на рівні 
власних переконань володіти моральними принципами, ідеалами 
як звичними формами поведінки. За ступенем відповідності пев-
ним правилам характеризують культуру поведінки, що 
допомагає зрозуміти, добре чи зле вчинила людина. 

Педагог має бути для вихованця взірцем у всьому. Адже 
діти  переймають від нього не тільки манеру поведінки, а й уяв-
лення про цінності, переконання, філософію життя. На цій 
основі у них формуються моральні знання, почуття, певна мо-
дель поведінки, утверджуються принципи загальнолюдської 
моралі (правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюб-
ності) та інших чеснот. 
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Схема 1 
Компоненти культури спілкування вчителя  

 

 
На прикладі поведінки дитина вчиться виявляти 

прив’язаність, виражати доброзичливість, виконувати прохання, 
повторювати дії. Тому вчитель має бути терплячим, уважним, спо-

 

КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ВЧИТЕЛЯ  

КУЛЬТУРА 
МОВЛЕННЯ 

КУЛЬТУРА 
ПОВЕДІНКИ 

КУЛЬТУРА 
ЗОВНІШНЬОГО 

ВИГЛЯДУ 

 витримка, само-
владання; 
 впевненість, спо-
кій; 
 педагогічний 
такт; 
 авторитет,   
вимогливість,  
вольовий вплив; 
 емоційна стій-
кість; 
 творчість 

 комунікативна 
поведінка; 
 комунікативні 
якості; 
 красномовство; 
 техніка мовлен-
ня; 
 вміння слухати 

 доглянутість; 
 естетична вираз-
ність; 
 почуття міри 
(одяг, зачіска, 
макіяж, парфу-
ми); 
 гарна постава; 
 індивідуальний 
мікростиль 

НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ 
(міміка, пантоміміка, праксеміка, такесика, 

візуальний контакт, експресія)  
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стережливим. Йому необхідно вивчати дітей. Знаючи вікові та ін-
дивідуальні особливості психіки кожного, він зможе розв’язати 
педагогічну проблему, що виникла, обрати правильну тактику по-
ведінки та спрогнозувати розвиток ситуації, що склалася. 

У досягненні високого рівня культури спілкування важли-
ве значення має доброзичливе ставлення до учнів. Доброта, 
чуйність у поєднанні з волею є необхідною умовою роботи вчи-
теля. При цьому вимогливість, вольовий вплив ефективні тоді, 
коли педагог сам є людиною дисциплінованою і ставить до себе 
високі вимоги. Будь-які прояви неохайності, недисциплінованості 
завжди помітні.  

Велике значення має авторитет учителя, який значною 
мірою залежить від уміння давати справедливу оцінку вчинку 
учня. Діти чутливі і не сприймають несправедливості щодо себе. 
У створенні власного авторитету важливі такі риси педагога, як 
ерудиція, глибокі фахові знання, толерантність, прихильне став-
лення до людей, принциповість, людяність, єдність слова і діла, 
високе почуття відповідальності. Не менш істотне значення ма-
ють уміння гідно триматися, бути завжди бадьорим, 
життєрадісним, дисциплінованим, внутрішньо зібраним, стри-
маним, чемним, привітним. Авторитетний учитель привабливий 
не тільки розумом і почуттями, знаннями й уміннями, а й своєю 
зовнішністю, майстерністю, поведінкою. Позитивні якості ста-
новлять основу визнання інтелектуальної, моральної сили і 
переваги педагога, а звідси й глибока пошана і віра в нього.  

Висока експресивність, емоційна виразність учителя ви-
кликають відповідні почуття, співпереживання. З людиною, яка 
не вміє проявляти свої почуття, дітям сумно, нецікаво. Це ста-
вить високі вимоги до емоційної сфери вчителя. З іншого боку, 
педагог має бути емоційно стійкою особистістю, стримувати спа-
лахи роздратованості і гніву. Постійні нотації дають негативний 
ефект: діти звикають до них, перестають на них реагувати. 

Визначальною, на нашу думку, є позитивна емоційна на-
лаштованість, яка виявляється в умінні залишати за дверима 
навчального закладу неприємні переживання, поганий настрій. 
Водночас педагог не повинен приховувати свого невдоволення 
чи навіть обурення, якщо діти того заслужили. Гнів, як і радість, 
має бути педагогічно спрямованим, не переходити межі, за яки-
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ми він стає шкідливим у вихованні. Завоюванню симпатії сприя-
тиме використання таких прийомів: “власне ім’я”; привітна, 
щира усмішка; приховування негативних емоцій, обурення; ви-
користання  механізмів  навіювання  (переконання)  з метою 
формування віри у свої сили, наявність позитивних рис (прийом 
компліменту); терпляче, з розумінням і співчуттям, вислухову-
вання співрозмовника та ін. 

Названі професійно важливі для вчителя риси (справедли-
вість, принциповість, доброзичливість, чуйність, терплячість), 
уміння розуміти вчинки дітей та передбачати їхню поведінку, 
здатність стримувати роздратування – основа складного психо-
логічного утворення, яке називають педагогічним тактом. 
Почуття міри необхідне для успішного виконання виховних і 
освітніх функцій, досягнення взаєморозуміння з батьками вихо-
ванців, колегами. У стосунках із вихованцями неприпустимі 
крайнощі, що виходять за межі пристойності й педагогічної до-
цільності. Педагог, якому властиве почуття такту, рішуче і 
неухильно вимагає від дітей виконання своїх обов'язків, залиша-
ючись при цьому розсудливим і спокійним. 

Отже, культура спілкування вчителя – умова успішності 
освітнього процесу й комфортності педагога в його професійній 
діяльності. Вона характеризує високий рівень досконалості воло-
діння навичками педагогічного спілкування. Це цілісна система, 
що складається із взаємопов'язаних компонентів: культури мов-
лення, культури поведінки, культури зовнішнього вигляду.  

Пріоритетним, на нашу думку, є мовленнєвий аспект. За 
допомогою мовлення педагог реалізовує взаємодію з батьками, 
учнями, колегами, а культура мовлення – це такий вибір і така 
організація мовленнєвих засобів, які в певній ситуації спілку-
вання за умов дотримання сучасних мовленнєвих норм та етики 
спілкування дають змогу отримати найбільший ефект у педаго-
гічному процесі. Цінним у взаємодії вчителя із суб’єктами 
навчально-виховного процесу є вплив індивідуальності педагога, 
його манер, зовнішнього вигляду. Зовнішність виконує профе-
сійну функцію – сприяє вихованню естетичних смаків дітей та 
гармонійно уособлює професійну діяльність вчителя, визначає 
розвиток подальших стосунків.  
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Головними вимогами до культури спілкування вчителя є 
ввічливість, уважність, чемність, стриманість, що характеризу-
ють рівень його поведінки. Засвоєння суспільних еталонів, 
комунікативних норм і правил поступово полегшує процес спіл-
кування, допомагає швидко зорієнтуватися та правильно 
відреагувати на ті чи інші риси людей, має визначальний вплив у 
налагодженні ефективної взаємодії. Часто вчителеві важко дося-
гати оптимального внутрішнього стану, зберігати 
працездатність. Допомагають у роботі педагогічний оптимізм, 
упевненість у собі, відсутність страху перед дітьми, вміння во-
лодіти собою, наявність вольових якостей (цілеспрямованості, 
самовладання, рішучості). Тому важливо працювати над собою, 
вірити у можливість реалізації власних задумів, постійно самов-
досконалюватися.  

Особливий вплив на формування культури мовлення і спіл-
кування педагога, на нашу думку, має вивчення психолого-
педагогічних дисциплін у ВНЗ. Вважаємо, що вчитель, який 
отримає добру психолого-педагогічну підготовку, а отже, не 
псуватиме дітям і собі настрій через власну неграмотність, має 
шанс почувати себе впевнено й оптимістично у школі. Ці та інші 
питання можуть бути перспективними у подальших розвідках 
науковців та дослідників.  
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Федорович Анна. Компоненты культуры общения 

учителя. В статье анализируются особенности коммуникативного 
взаимодействия учителя и учеников; раскрывается сущность 
культуры педагогического общения на основе выделения и 
характеристики ее главных компонентов (культура речи, культура 
поведения, культура внешнего вида); акцентируется внимание на 
необходимости формирования культуры общения у специалистов 
педагогических специальностей как условия успешности 
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образовательного процесса и комфортности учителя в 
профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: учитель, коммуникативное взаимодействие, 
педагогическое общение, культура общения. 

 
Fedorovych Anna. The components of a teacher’s commu-

nication culture. In the article we have analysed the peculiarities of 
communicative interaction between a teacher and pupils; disclosed 
the essence of educational communication culture on the basis of dis-
tinguishing and characteristics of its main components (speech 
culture, behaviour culture, the culture of appearance); focused on the 
necessity of forming communication culture by educational special-
ists as a condition for successful educational process and a teacher’s 
comfort at their professional work.  

Key words: teacher, communicative interaction, educational 
communication, teacher’s communication culture. 
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ  
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Автор розглядає актуальну педагогічну проблему підготовки 

майбутніх фахівців з вищою освітою з позиції компетентнісного 
підходу. Виокремлюються ключові компетенції фахівця відповід-
но до вимог ринку праці, сучасної економічної ситуації та 
рекомендацій Ради Європи, також надається аналіз педагогіч-
них категорій “компетентність” і “компетенція”, визначаються 
спільні та відмінні конотативні значення відповідно до контент-
аналізу понять. 

Ключові слова: компетентність, ключові компетенції, ком-
петентний спеціаліст, компетентнісний підхід, компетентність у 
навчанні. 

 
Однією з основних вимог до освіти, в тому числі і профе-

сійної, є вимога її сучасності, яка включає уявлення про те, хто є 
сучасною людиною, як вона живе, яке її призначення у світі, її 
роль у суспільстві, культурі, сфері виробництва; яке замовлення 
(соціальне і політичне) на її освіту, які очікування від освіти у 
самої людини, суспільства і виробництва. 

Значущі для нашого часу зміни в характері освіти все біль-
ше орієнтують її на “вільний розвиток”, високу культуру, творчу 
ініціативу, самостійність, конкурентоспроможність, мобільність 
майбутніх фахівців, що потребує якісно нового підходу до фор-
мування майбутнього професіонала. 

Випускнику ВНЗ доведеться працювати на підприємствах та 
в організаціях різних форм власності, в різних сегментах соці-
альної й економічної сфер, у галузі управління й адміністрування. 
В одному випадку для роботодавця будуть важливі ключові і до-
поміжні кваліфікації, в іншому – він передовсім зацікавлений  
 
© Терес Володимир, 2011 
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у робітникові, який в оптимальний строк зможе реалізувати про-
ект, спрямований на розв’язання проблем розвитку організації, 
підприємства або установи. У першому випадку мова йде про 
знання та вміння, сформовані у студентів, у другому – про їхні 
компетенції та компетентність. 

Ключовою метою професійної освіти є підготовка кваліфі-
кованого фахівця відповідного рівня і профілю, конкуренто-
спроможного на ринку праці, компетентного; фахівця, який віль-
но орієнтується у своїй професії і суміжних сферах діяльності, 
який готовий до постійного професійного зростання, соціальної і 
професійної мобільності.  

Прийнято вважати, що компетентнісний підхід зародився 
у США. У 1990 р. була створена комісія з питань професійних 
умінь (компетенцій), до складу якої увійшли лідери національ-
ного бізнесу, представники сфери праці, освіти і державних 
структур. Починаючи з 1994 р., уряд створив Національну Раду 
зі стандартів умінь, у рамках якої розробляються стандарти і 
процедури з оцінювання для 15 секторів економіки. 

Але не в Америці, а у Великій Британії концепція компе-
тентнісно-орієнтованої освіти була покладена в основу 
національної системи кваліфікаційних стандартів і отримала 
офіційну підтримку уряду.  

У вересні 2001 р. у Великій Британії були запроваджені 
кваліфікаційні іспити для кандидатів із 6 ключових компетенцій; 
цією проблемою займалося широке коло науковців 
(Л. Андерман, Л. Майсон, К. Фанг, В. Франк, Д. Чемберс та ін.). 

Компетентнісний підхід дістав підтримку і у вітчизняній лі-
тературі. І. Зимня виділяє три основні етапи становлення 
компетентнісного підходу в освіті [7], основний акцент вчена ро-
била на використання категорій “компетенція” і “компетентність” 
у теорії і практиці вивчення мови, а також щодо аналізу професі-
оналізму фахівців з управління та керівництва. 

Компетентнісна парадигма в освіті не є новою категорією, 
її коріння сягає середини ХХ ст. Виникнення цього методу за-
звичай пов’язують із дослідженнями американського вченого 
Н. Хомського, який розглядає компетенцію як максимальне ви-
користання потенційних можливостей предмету [15]. Тому у 
нього компетентність пов’язана з розумінням, реакцією, навчан-
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ням та досвідом. У праці Р. Уайта “Компетенція як засіб” 
(1959 р.) категорія компетентності змістово наповнюється осо-
бистісними складовими, включно з мотивацією [1]. 

У праці “Компетентність у сучасному суспільстві” 
(1984 р.) Д. Равен дає розгорнуте пояснення компетентності. За 
Равеном, компетентність – це явище, яке складається з великої 
кількості компонентів, багато з яких незалежні один від одного, 
деякі компоненти належать до когнітивної сфери, інші – до емо-
ційної. Вони можуть замінювати один одного як складові 
ефективної поведінки [8]. 

Сьогодні під компетентністю розуміють компонент якості 
людини, групу її властивостей, які  зумовлюють здатність вико-
нувати певну групу дій або певний комплекс завдань того  чи  
іншого виду діяльності.  

Як зазначає О. Пометун, компетентність – це спеціально 
структуровані набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх 
набувають у процесі навчання [12]. 

С. Бондар визначає компоненти як здатність особи діяти. 
Адже жодна людина, говорить вчена, не діятиме, якщо вона осо-
бисто не зацікавлена в цьому. Природа компетентності така, що 
вона може проявлятися лише в органічній єдності з цінностями 
людини [3].  

С. Татарченко і С. Телешкова розглядають компетентність 
як інтегральну характеристику особистості, котра зумовлює її 
здібності розв’язувати проблеми та типові завдання, що виника-
ють у реальних життєвих ситуаціях у різноманітних сферах 
діяльності на основі використання знань, умінь та життєвого до-
свіду. Ф. Хміль трактує компетентність як сукупність стабільних 
якостей особистості, що утворюють причиново-наслідковий 
зв’язок з отримуваними його високими і вищими в ід середніх 
ефектами праці, котрі можна кількісно виміряти [14]. 

О. Савченко вперше в педагогічній науці використала 
компетентністний підхід у початковій школі. Вона акцентувала, 
що є сконцентровані і деталізовані знання вчителя, який може 
вміло використати їх не лише на певних ділянках навчального 
процесу, а й загалом у професійній діяльності [13]. Цими про-
блемами займаються вчені В. Кремень, Л. Даниленко, 
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Н. Островерхова та багато інших. Проте ще немає єдиного під-
ходу в науці у тлумаченні категорії “компетентність”. 

На нашу думку, це пояснюється тим, що компетентність є 
складним міждисциплінарним загальнометодологічним понят-
тям, характеристика якого може задовольнити фахівців різних 
галузей. 

У сучасній педагогічній науці досліджуються різні аспекти 
компетентності в освіті – від розуміння поняття “професійна 
компетентність” (М. Волошина, О. Дахін, Б. Ельконін, 
А. Михайличенко, С. Шишов та ін.), моделювання процесу її 
формування (Н. Введенський, В. Болотов, В. Серіков та ін.) до 
проблеми формування компетентності у майбутніх фахівців 
(С. Козак, О. Мармаза, Т. Сороча та ін.).  

Метою статті є обґрунтування впливу компетентнісного 
підходу на підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. 

Компетентнісний підхід об’єднує загальні принципи ви-
значення мети освіти, відбору змісту освіти, організації 
освітнього процесу й оцінки освітніх результатів [9]. До цих 
принципів належать такі: 

– сенсом освіти є розвиток в учнів здібностей самостійно 
розв’язувати проблеми в різноманітних сферах і видах діяльнос-
ті на основі використання соціального досвіду, елементом якого 
є і власний досвід учнів; 

– сенс організації освітнього процесу – створення нових 
умов формування в учнів досвіду самостійного розв’язання пі-
знавальних, комунікативних, організаційних, етичних та інших 
проблем, які складають зміст освіти. 

Категоріальна база компетентнісного підходу пов’язана з 
ідеєю цілеспрямованості навчального процесу, за яким компетен-
ції створюють вищий, узагальнений рівень знань і вмінь учня, а 
зміст освіти виявляється за допомогою чотирикомпонентної мо-
делі змісту освіти (знання, вміння, досвід творчої діяльності та 
досвід ціннісного ставлення) [4]. 

У теорії компетентнісного підходу виокремлюють два ба-
зових поняття: компетенція і компетентність, при цьому перше з 
них “включає сукупність взаємопозв’язаних якостей особистості 
по відношенню до визначеного кола предметів і процесів”, а 
друге співвідноситься з “володінням людиною відповідною 
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компетенцією, яка включає її особисте ставлення до неї і пред-
мету діяльності” [6]. 

Під якістю результату професійної підготовки майбутнього 
фахівця ми розуміємо відповідність професійної підготовки ви-
пускника ВНЗ до викликів часу і розглядаємо як складову профе-
сійної компетентності. Професійна компетентність складається із 
сукупності здібностей, якостей і властивостей особистості, не-
обхідних для успішної діяльності в тій чи іншій сфері. 
Системоутворюючим компонентом професійної компетентності 
є комунікативна компетентність, яка водночас є ключовою, не-
обхідною для будь-якої діяльності.  

А. Маркова визначила характеристики професійної компе-
тентності [11]:  

– компетентність не зводиться до освіти людини; 
– компетентність є сумою психічних якостей, яка дає змо-

гу діяти самостійно і відповідально; 
– основою суджень про компетентність людини є оцінка і 

вимірювання кінцевого результату діяльності; 
– компетентність є характеристикою окремої людини і 

проявляється в результатах її діяльності.  
Припускаючи, що професійна компетентність є якістю, яка 

формується під час навчального процесу, необхідно розглядати 
професійну компетентність студента як суб’єктну якість, що ви-
являється у проектуванні і реалізації діяльності з урахуванням 
кваліфікаційних вимог.  

В українській педагогічній науці виокремлюються поняття 
“компетентність” та “компетенція”. Під компетенціями розумі-
ють відчужену від суб’єкта, наперед задану соціальну норму 
освітньої підготовки учня, необхідну для його якісної продуктив-
ної діяльності в певній сфері, тобто соціально закріплений 
результат.  

Результатом набуття компетенцій є компетентність, яка, на 
відміну від компетенцій, передбачає особистісну характеристику 
ставлення до предмета діяльності. Компетенції можуть бути ви-
ведені як реальні вимоги до засвоєння учнями сукупності знань, 
способів діяльності, досвіду ставлень з певної галузі знань, якос-
тей особистості, яка діє в соціумі [3]. 
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Ознакою компетенції є специфічний предметний або загаль-
нопредметний зв'язок, що дає змогу визначити пріоритетні 
сфери формування (освітні галузі, навчальні предмети, змістові 
лінії).  

У комплексі компетенцій закладено додаткову можливість 
подати освітні результати системно, що створює передумови для 
побудови чітких вимірників навчальних досягнень.  

Відповідно до встановлених видів компетенцій виділяють 
ключові (мета, рівень змісту освіти); загальнопредметні (певні 
предмети й освітні галузі); предметні (стосуються конкретного 
змісту). Перелік компетенцій співвідноситься з відповідними 
компетентностями. 

Нормативні вимоги до компетенцій закладаються на різ-
них етапах та рівнях формування змісту середньої і вищої 
освіти. 

Уведення компетенцій у нормативну і практичну складові 
освіти дасть змогу усунути суперечності між засвоєнням учнями 
теоретичних знань та їхнім використанням для розв’язання конкрет-
них життєвих завдань. 

У зв’язку з продовженням демографічного спаду, конку-
ренція на ринку освітніх послуг підвищується. Держава має 
досвід розробки кваліфікаційних характеристик, тобто чіткий 
перелік знань і умінь, важливих для отримання диплома з тої чи 
іншої спеціальності.  

Саме тому сьогодні гостро постала проблема створення 
нормативної бази діяльності закладів освіти, внесення змін, на-
самперед, у документи про атестацію учнів, кадрів і закладів 
освіти. Необхідною умовою компетентнісного підходу в масовій 
практиці стає формування нового покоління зразків навчальних 
програм і посібників, створення нових за змістом діагностичних 
засобів оцінювання. 

Для розв’язання цього завдання нам необхідно з’ясувати, 
які ключові компетенції пропонує Рада Європи і який зміст у 
них вкладено. 

Представники міністерств освіти Ради Європи підкреслю-
ють той факт, що ключові компетенції  призначені для 
окреслення певної суми знань і є необхідними для кожної люди-
ни у знаннєвому суспільстві. Ключові компетенції для навчання 
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упродовж життя є комбінацією знань, навичок і ставлень до змі-
сту навчання. Вони особливо необхідні для особистісного 
розвитку, соціального включення, активної громадянської пози-
ції, а також для отримання роботи. Ключові компетенції 
гарантують більшу гнучкість робочої сили через адаптацію до 
постійних змін у взаємопов’язаному світі. В інноваційній сфері 
вони є головним фактором продуктивності й  конкурентоспро-
можності, бо впливають на мотивацію робітників і формують 
якість їхньої роботи. 

Сьогодні в Європі виокремлюють 8 ключових компетен-
цій [16].  

1. Спілкування рідною мовою – це здатність виражати і 
розуміти поняття, думки, відчуття, факти в письмовій та усній 
формі (слухання, говоріння, читання і письмо), а також взаємо-
діяти лінгвістично відповідним чином та творчо в усьому 
різноманітті суспільних і культурних контекстів; під час навчан-
ня, на роботі, вдома та на відпочинку. 

2. Спілкування іноземними мовами у широкому сенсі пе-
редбачає основні навички комунікації рідною мовою. Воно 
базується на здатності розуміти, виражати і тлумачити поняття, 
думки, відчуття і факти як в усній, так і в письмовій формі від-
повідно до бажань або потреб індивіда. Комунікація іноземними 
мовами також потребує таких навичок, як медіація міжкультур-
ного розуміння, індивідуального володіння. Вона буде різною в 
чотирьох сферах (слухання, мовлення, читання і письмо) і в 
різних мовах, відповідатиме соціальній та культурній підготов-
ці цього індивіда середовищу, потребам або його ресурсам. 

3. Математична грамотність і базові компетенції в науці та 
технології. Математична  грамотність – це здатність розвивати і 
застосовувати  математичне мислення для  розв’язання  ряду  
завдань у повсякденних ситуаціях. При нарощуванні ґрунтовного 
вміння справлятися з цифрами основний наголос робиться на 
процесі і діяльності, а також на знанні. Компетенції в науці сто-
суються здатності і бажання використовувати основи знань та 
методології, що пояснює світ, для виявлення проблем і виснов-
ків, що базуються на доказах. Компетентність у технології 
розглядається як застосування цих знань і методології для задо-
волення людських бажань і потреб. 
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4. Комп’ютерна грамотність – це упевнене і критичне ко-
ристування технологіями інформаційного суспільства (ТІС) для 
роботи, дозвілля і комунікації. Вона підтримується базовими 
навичками з ТІС: використання комп’ютера для відновлення, 
оцінки, зберігання, виробництва, презентації та обміну інформа-
цією, для спілкування й участі в мережах, що співробітничають 
за допомогою Інтернету.  

5. Освоєння навичок навчання – це здатність прагнути і  
наполегливо продовжувати вчитися, організовувати власне на-
вчання, зокрема ефективно управляючи часом та інформацією як 
індивідуально, так і в групах. Ця компетенція включає викорис-
тання власних процесів навчання та потреб, виявлення доступних 
можливостей і здатність подолання перешкод на шляху до успіш-
ного навчання. 

6. Соціальні та цивільні компетенції включають особисті, 
міжособові та міжкультурні компетенції й охоплюють усі форми 
поведінки, які дають змогу індивідам ефективно і конструктивно 
брати участь у суспільному та трудовому житті, а також за необ-
хідності розв’язувати конфлікти. Цивільні компетенції дають 
можливість індивідам у всій повноті брати участь у суспільному 
житті, ґрунтуючись на знанні соціальних та політичних понять і 
структур, готовності до активної і демократичної участі. 

7. Відчуття новаторства і підприємництва належать до 
здатностей перетворювати ідеї на дії. Воно включає творчість, 
новаторство, готовність ризикувати, а також здатність планувати 
й управляти проектами для досягнення завдань. Відчуття має 
включати розуміння етичних цінностей і “просувати” хороше 
управління. 

8. Обізнаність і здатність виявляти себе в культурній сфері 
включає творче вираження ідей, досвіду й емоцій різними засобами 
(музика, драматичне мистецтво, література й образотворче мис-
тецтво). Необхідні знання, навички, відносини, пов’язані з цією 
компетенцією, – знання місцевої, національної та європейської 
культурної спадщини, їхнього місця у світі.  

Отже, постає проблема єдиного підходу до розробки навча-
льних програм за новою шкалою компетенцій. Для цього необхідно 
інакше, ніж зараз, окреслити пріоритети: на перше місце висува-
ються характеристики компетентностей як цілей програми, потім 
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пропонуються засоби їхнього формування і становлення, після чого 
відбирають інформацію, яка сприяє розв’язанню завдань і розвитку 
компетентностей. Обов’язковими складовими цієї програми є, по-
перше, контекстне включення студентів у зміст професійної діяль-
ності, по-друге, створення комунікативного поля навчання, яке 
виникає в результаті обміну думками і розвиває соціальну та мовну 
компетентності студента [6]. 

Підготовка компетентного спеціаліста багато в чому зале-
жить від “вічного” питання педагогіки: хто і як повинен оцінювати 
досягнення студента, що може підлягати оцінці? Тенденція остан-
нього десятиріччя – спроба перевірити якість тих знань і умінь, які 
можуть бути корисні випускникам професійних закладів освіти у 
майбутньому, а також уміння самостійно набувати знання, необ-
хідні для адаптації у сучасному світі. Компетентнісний підхід може 
поєднати вимоги стандарту і життя [4]. 

Як ми з’ясували, реалізація компетентнісного підходу в 
освіті на сучасному етапі передбачає здійснення основної мети 
професійної освіти – підготовку кваліфікованих фахівців відпо-
відного рівня, конкурентоспроможних на ринку праці, 
компетентних, відповідальних, здатних до ефективної праці на 
рівні міжнародних стандартів. Посилення інтересу до компетент-
нісного підходу можна пояснити вимогами часу: застаріла тріада 
Я.А. Коменського “знання – вміння – навички” не відповідає ви-
кликам ринку праці, адже роботодавці шукають досвідчених 
працівників. Саме реалізація компетентнісного підходу в навчаль-
но-виховному процесі вищого закладу освіт и зможе розв’язати 
цю проблему, оскільки під будь-якою компетентністю розумі-
ється інтеграція традиційних знань, умінь та навичок у 
поєднанні із практичним досвідом їх використання.  

Перспективними напрямами подальших наукових досліджень 
вважаємо створення професіограми майбутніх фахівців з вищою 
освітою відповідно до вимог сучасності у призмі компетентніс-
ної парадигми. Доцільним буде і створення освітньо-
кваліфікаційних характеристик відповідно до принципів компе-
тентнісного підходу. 
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Терес Владимир. Формирование компетентности спе-

циалистов в образовательном процессе. Автор рассматривает 
актуальную педагогическую проблему подготовки будущих спе-
циалистов с высшим образованием с позиции компетентностного 
подхода. Выделяются ключевые компетенции специалиста в соот-
ветствии с требованиями рынка труда, современной экономической 
ситуации и рекомендаций Совета Европы, также предложен анализ 
педагогических категорий “компетентность” и “компетенция”, оп-
ределяются общие и различные коннотативные значения в 
соответствии с контент-анализом понятий.  

Ключевые слова: компетентность, ключевые компетенции, 
компетентный специалист, компетентностный подход, компетент-
ность в учебе.  

 
Teres Volodymyr. Forming specialists’ competence in the 

educational process. In the article the author considers an urgent 
pedagogical problem of future higher education specia lists’ training 
from the position of competence approach. We have singled out the 
core competencies of a specialist according to the labour market de-
mands, current economic situation and the recommendations of the 
Council of Europe, analysed the pedagogical category of compe-
tence, defined common and different connotative meanings according 
to the content analysis of the notions.  

Key words: competence, core competencies, competent spe-
cialist competence approach, competence in teaching.  
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ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ ОСВІТИ  
ПОЛЬСЬКОГО ПОГРАНИЧЧЯ 

 
У статті висвітлено особливості педагогіки пограниччя. 

Проаналізовано зовнішнє та внутрішнє пограниччя. Розглянуто 
досвід запровадження полікультурної освіти в середніх та ви-
щих навчальних закладах Республіки Польща. 

Ключові слова: педагогіка пограниччя, полікультурна 
освіта, акультурація, культурне й етнічне пограниччя. 

 
Проблематика полікультурності стає все більш актуаль-

ною сьогодні. Спроба уникнення національних конфліктів у всіх 
сферах діяльності людини веде до зростання кількості наукових 
досліджень із цієї тематики. Особливо проблема полікультурно-
сті пов’язана із сутністю пограниччя, на якому може відбуватися 
або інтеграція та взаємозбагачення, або конфлікт і відчуження 
народів та їхніх культур.  

В особливій ситуації перебуває школа на культурному по-
граниччі. Сучасна політична, суспільна і культурна дійсність 
ставить перед школою нові вимоги. В результаті наростаючого 
процесу культурної уніфікації та універсалізації суспільства, го-
ловно завдяки засобам масової комунікації, світ стає “глобальним 
селом”. І школа, як джерело культурної трансмісії, повинна при-
єднуватися до процесу протидії цим явищам [10, 70].  

Отже, полікультурна освіта на культурному пограниччі 
означає боротьбу з монокультурністю і домінацією єдиної куль-
тури, визнання цих культур, їхню охорону перед глобалізацією і 
гомогенізацією [12, 146]. 
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Полікультурну освіту висвітлювали українські дослідники 
Л. Гончаренко, М. Кізім, В. Кузьменко, Л. Пуховська, С. Сисоєва, 
Н. Шульга, Н. Якса та ін. Так, С. Сисоєва розглядала принципи 
розвитку неперервної освіти в умовах полікультурного глобалі-
зованого світу: пріоритетність особистості людини та її 
розвитку; полікультурність і толерантність у міжкультурному 
середовищі; конвергенція та глобалізація; перехід від знаннєвої 
парадигми до компетентнісної; спрямованість на забезпечення 
стійкого розвитку цивілізації; неперервність і фундаменталь-
ність освіти; інформатизація [4].  

Наукові розвідки Н. Якси присвячені дослідженню полі-
культурності Кримського регіону як чинника професійної 
підготовки вчителя. На думку дослідниці, сучасна педагогіка 
розглядає полікультурну освіту не тільки як засіб зниження со-
ціального напруження в суспільстві, а й як інструмент формування 
в особистості поліфонічного цілісного бачення світу. На основі 
проведеного аналізу Н. Якса виділяє умови полікультурності 
Кримського регіону, а саме необхідність створення цілісного 
полікультурного освітнього простору; посилення етнокультур-
ного компонента у цілях, змісті загальної середньої та вищої 
освіти; суб’єктивізація і діалогізація освітнього процесу на заса-
дах толерантності [7].  

Значний науковий інтерес також складають праці 
Р. Агадулліна, який проаналізував теоретичні і методичні засади 
полікультурної освіти. Дослідник пропонує таку структуру змісту 
полікультурної освіти: розвиток соціокультурної ідентифікації 
учнів як умова розуміння і входження в полікультурне середо-
вище; опанування основними поняттями, що визначають 
розмаїття світу; виховання позитивного емоційного ставлення до 
розмаїття культур; формування вмінь, складових поведінкової 
культури світу [1]. 

Згідно з О. Ковальчук, розповсюдження ідей полікультур-
ної освіти у країнах Західної Європи здійснювалося у двох 
основних напрямах: реформування чи створення системи освіти 
для національних меншин як для “традиційних” етнічних груп, 
так і для “нових меншин”, представлених новими співтоварист-
вами іммігрантів (Фінляндія, Голландія тощо); виховання 
толерантності у представників різних етнічних, релігійних, куль-
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турних та інших груп у суспільстві, яке досягається реформу-
ванням змісту освіти й організації педагогічного процесу для 
всієї системи освіти (Норвегія, Швеція) [3, 77].  

Аналіз наукових джерел вітчизняної педагогіки засвідчує, 
що польській системі освіти присвячено низку наукових розві-
док українських дослідників, зокрема: реформування освіти в 
Польщі (М. Ігнатенко, І. Ковчина, К. Корсак, О. Рибський); про-
фесійна підготовка вчителя (А. Василюк, Г. Ніколаї, Н. Ничкало, 
С. Сисоєва, Л. Шевчук); зв’язок громадськості з освітою у 
Польщі та Україні (Б. Возняк, К. Корсак); освітня політика пові-
ту і ґміни в Польщі в період адміністративної реформи 
(О. Копанська); патріотичне виховання студентської молоді в 
українських і польських вищих закладах освіти (І. Герасимчук); 
ідеї гуманізму в український та польській педагогіці 
(С. Денисюк) та ін. 

Проблему пограниччя розглядали українські науковці в іс-
торичному, мовному (Л. Антошкіна, О. Гадинко, П. Сигеда, 
О. Сухомлинов), соціологічному (В. Кочан, К. Шестакова), літе-
ратурознавчому (О. Сухомлинов) контексті [2], [5], [6]. Наприклад, 
особливості буковинського пограниччя досліджували 
Л. Антошкіна, О. Гадинко, П. Сигеда, О. Сухомлинов [2]. Науковці 
аналізують буковинське  культурне пограниччя через призму 
сучасних історичних та суспільно-політичних подій, що обумов-
люють появу нових багатонаціональних територій як  
невід’ємної ознаки глобалізованого світу. Дослідники розкрили 
феномен буковинської регіональної ідентичності та особливості 
генезису польської меншини на Карпатській Буковині.  

Мовно-релігійний чинник самоідентифікації етнічних 
спільнот українсько-польського пограниччя представлено 
К. Шестаковою [6].  

Проте полікультурна освіта пограниччя в Республіці 
Польща недостатньо висвітлена в українській педагогіці, що й 
зумовило актуальність нашої статті. 

Отже, метою статті є розкрити особливості полікульту-
рної освіти пограниччя в Республіці Польща, а також 
охарактеризувати польську педагогічну термінологію, пов’язану з 
культурним пограниччям.  
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Насамперед зауважимо, що полікультурну освіту на по-
граниччі розглядали польські вчені Б. Грабовська [10], 
М. Гузок [11], М. Кубішин [13], Т. Каня [12], Т. Левовицький, 
Й. Мушиньська [14], [15], Є. Нікіторович [16], [17], Є. Огродзька-
Мазур, А. Ружаньська [19], А. Цудовська [8], C. Чигер [9], 
А. Щурек-Борута та ін. 

Зазначимо, що “Польська педагогічна енциклопедія 
ХХІ століття” вирізняє термін “пограниччя” як сферу контакту 
культур; полікультурний простір [11, 498]; місце суспільно-
культурного контакту, який відбувається між сусідніми народа-
ми (етнічними групами), а також його нащадками у формі 
суспільно-культурної (економічної, політичної) дійсності, яка 
там формується [15]. Пограниччя як педагогічна категорія – це 
етнічно й культурно відмінний простір на регіональній або дер-
жавній межі. Тут спільно мешкають дві або більше етнічно-
культурні групи. Форми такого співіснування зумовлені безпо-
середніми та взаємними контактами між цими групами, а 
культуру пограниччя характеризує більша різнорідність елемен-
тів, а також значна тенденція щодо зміни їхніх функцій і 
пропозицій у структурі цілісності [11, 498].  

Звернемо увагу на наявність у польській педагогіці розділу 
педагогіка пограниччя, що надає знання про освітні процеси, які 
відбуваються  на пограниччі, яке є не тільки територіальною, а й 
культурною і філософською категорією. Педагогіка пограниччя, 
за словами А. Цудовської, повинна підготувати людину до існу-
вання “поміж”, щоб вона змогла зарадити собі із ситуацією 
“пограниччя”. Культура тут розглядається не тільки як чинник, 
що розрізняє, а й як основа для порозуміння й побудови міжкуль-
турної освіти, що приведе до розв’язання багатьох проблем у 
сучасному світі. З педагогічної точки зору, важливим є вміння 
помітити в культурному пограниччі не лише місце виникнення 
конфлікту, а й передусім простір для шансів і можливостей 
[8, 193 – 194]. Формується так званий “ефект пограниччя”, що 
означає збагачення ідентичності особистості через дії інших у 
ситуації пограниччя; це своєрідна сфера медіації між потребами 
і вимогами суспільного життя, яка досить насичена відміннос-
тями [19, 150].  
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Характеризуючи міжкультурність пограниччя, Є. Нікіто-
рович наголошує, що жодна людина не є типовим членом групи; 
жодна культура не існує в замкнутій та однорідній формі; ніхто 
не є членом тільки однієї, ізольованої групи, ідентичність окрес-
люється за ставленням до членів різних груп; кожна культура 
становить форму переходу власних цінностей і взірців, які мо-
жуть підлягати трансформаціям, що мають великі перспективи; 
ніхто не отримує ідентичності в готовій і незмінній фор-
мі [18, 504]. 

Зауважимо, що польські педагогічні праці з проблеми по-
лікультурної освіти стосуються головно прикордонних районів, 
етнічно, релігійно або культурно відмінних. 

Тому актуальним завданням педагогіки в період формування 
адекватної відносно існуючих потреб полі- й міжкультурної кон-
цепції може бути розробка індивідуальних напрямів освітньої 
політики, пристосованої до специфіки локальних середо-
вищ [13, 59]. 

Виділимо термін, який використовується польськими пе-
дагогами для опису контакту культур на пограниччі, – 
акультурація. Додамо, що акультурація відбувається тоді, коли 
дві групи людей, належачи до різних культур, перебувають у 
безпосередньому і постійному контакті; звернемо увагу на змі-
ни, які відбуваються в культурних моделях в одній чи другій 
культурі, або в обох водночас. Доповненням до опису зіткнення 
культур є контркультурація, транскультурація і рекультурація. 
Контркультурація – це стримане, холодне ставлення, відкидання 
або уникнення контакту з іншою культурою. Контркультурація є 
реакцією групи на початковому етапі явища акультурації. Транс-
культурація – це прояв поширення елементів однієї культури на 
іншу через прийняття або запозичення. Рекультурація означає 
прагнення повернутися до рідної культури, яка була частково 
забута або якій приділялося недостатньо уваги [15]. 

Категорією, яка переносить явище контакту культур на ка-
тегорію інтеграції, згідно з польськими педагогами, є  
амальгамація – процес взаємного змішування або проникнення 
двох чи більше культур у результаті контакту; з’єднання бага-
тьох елементів у єдину цілісність [16, 125]. 
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А. Клосковська стверджує, що можливі тільки три види 
модифікації ставлення до власної культури й національного ха-
рактеру самоокреслення, яке відбувається на пограниччі, – це 
амбівалентність, полівалентність і бівалентність [15].  

Амбівалентність – стан двоїстості, розбіжності, який ви-
являється в переживанні протилежних емоційних станів до тих 
самих осіб і явищ; суперечливість і неоднозначність поведінки, 
переконань, мотивації та дій [16, 498]. Першим поширеним ти-
пом підходу до сфери національної ідентифікації є ставлення до 
національних культур: первісної, не відкинутої зовсім, але вже 
не повністю визнаної власною, і другої культури, наприклад, 
домінуючої або примусової, але не визнаної власною. Поліва-
лентність означає широке присвоєння елементів різних культур 
зі значним ступенем їх сприймання й частковою ідентифікацією. 
Культурна бівалентність – це рівноправна участь у двох куль-
турах і прийняття власної подвійної національної ідентифікації.  
Бівалентність означає рівноправне, а не конфліктне відчуття 
зв’язку з двома національними культурами, а не з двома нація-
ми [15].  

Польські педагоги у своїх наукових розвідках визначають 
культурне й етнічне пограниччя як простір зіткнення багатьох 
елементів, що походять із різнорідних культурних та етнічних 
груп. У цьому просторі відбувається інтенсивний культурний 
обмін зразків поведінки, неперервної культурної дифузії, ре-
зультатом чого є створення синкретичної культури (насиченої 
елементами кількох національних культур, що контактують між 
собою). Унаслідок цього створюється певний тип спільноти та її 
нової, змішаної культури (так званий “ефект акультура-
ції”) [11, 498]. Культурне пограниччя характеризується поняттями 
“зіткнення культур на пограниччі”, “сусідство культур” [8], [11].  

У польській педагогічній літературі вирізняють зовнішнє 
та внутрішнє пограниччя. Внутрішнє пограниччя означає, що на 
території однієї держави відбуваються суспільно-культурні кон-
такти представників національних меншин і представників 
національної більшості. Вони здійснюються незалежно від стану 
контактів із сусідніми державами. Ситуація сусідства культур та 
їхнього взаємного проникнення має різні суспільні наслідки: від 
конфлікту і відчуження до кооперації та співпраці [15]. Внут-
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рішньокультурне (внутрішньосуспільне) пограниччя – це катего-
рія, що стосується суспільно-економічного, релігійного, 
естетично-символічного аспекту в межах тієї самої культурної, 
етнічної чи регіональної групи не лише на їхньому сти-
ку [11, 498].  

Зовнішнє пограниччя означає збільшення контактів між 
представниками сусідніх культур інших країн [15, 180]. Зовніш-
ньокультурне пограниччя – це простір, на якому відбувається 
зустріч, зіткнення і співіснування різнорідних культур. Етнічне 
пограниччя – це простір між центрами, між тим, що знаходиться 
на кордоні й може належати обом центрам, має власну онтоло-
гію, ідентичність, аксіологію [11, 498].  

Розглянемо на практиці запровадження полікультурної 
освіти в середніх та вищих навчальних закладах Республіки 
Польща.  

Відомо, що школа відіграє важливу роль у формуванні по-
лікультурного суспільства. З одного боку, школа як освітній 
заклад допомагає передати і зберегти локальні традиції та мову 
етнічних груп, з іншого боку, передбачається, що школа повинна 
сприяти інтеграції меншини з суспільством, надаючи їй рівні 
можливості.  

Польська дослідниця Б. Грабовська виокремлює такі завдан-
ня для школи в культурно відмінному середовищі: багатовимірний 
розвиток ідентичності учнів; впровадження в культурний та ре-
лігійний плюралізм; формування суб’єктивності й автономії 
учнів; впровадження у світ універсальних цінностей; розвиток 
основ толерантності та відкритості; надання учням знань про 
власний регіон [10, 70]. 

Звернемо увагу на регіон пограниччя Польщі Сувальщину. 
Він межує з Білоруссю, Литвою, Росією (Калінінградська об-
ласть) і трохи далі – з Україною. Від 2002 року вчителі 
післягімназійних шкіл у Сувалках реалізують проект, що стосу-
ється культурної спадщини свого регіону. Використання на 
заняттях матеріалу щодо інших культур пов’язане з реалізацією 
регіональної політики.  

Проведене у 2002 році анкетування учнів м. Сувалки ви-
явило, що вони мають досить поверхові знання про своїх сусідів. 
Тому добрим прикладом полікультурної освіти стали інтегровані 
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заняття, які проводилися “Об’єднанням технічних шкіл” у Сувал-
ках, на яких учителі, поєднуючи декілька предметів, реалізували 
завдання за відповідною тематикою [9, 86 – 87]. Передбачається, 
що після таких занять учень може назвати прізвища та твори 
польських письменників, пов’язаних з Україною; орієнтується у 
творчості й життєдіяльності Т.Г. Шевченка; може перерахувати 
прізвища сучасних польських авторів, які походять з України; 
знає історичні події, що об’єднують обидва народи, особливо в 
минулому за часів Першої Речі Посполитої; розпізнає українську 
музику, наприклад, у фільмі Є. Гофмана “Огнем і мечем”; розу-
міє значення Львова як багатонаціонального міста, важливого 
центру колишньої Речі Посполитої; розуміє взаємопроникнення 
польської та української культур, їхню взаємозалежність; 
сприймає культурні, релігійні, расові і політичні відмінності, 
поважає інші народи.  

Звернемо також увагу на запровадження полікультурної та 
міжкультурної освіти у вищих навчальних закладах Республіки 
Польща. Сьогодні декілька польських університетів (серед яких, 
наприклад, Варшавський, Сілезький, Бялостоцький університети) 
систематично проводять інтердисциплінарні дослідження стосов-
но освіти пограниччя, діалогу культур.  

Наприклад, відомий польський вчений Є. Нікіторович на 
факультеті педагогіки і психології у Білостоцькому університеті 
організував “Лабораторію з міжкультурної освіти”, запровадив у 
навчальний процес предмет “Міжкультурна освіта, проекти з 
регіональної і міжкультурної освіти для дошкільних закладів і 
шкіл” [16, 51]. На заняттях студенти пізнають цінності культур 
як національних і релігійних меншин, що мешкають на території 
польсько-білоруського пограниччя, так і інших, найбільш відда-
лених культур [14]. Наприкінці циклу занять студенти повинні 
підготувати педагогічні проекти, які презентують способи реалі-
зації міжкультурної комунікації. Розглянемо приклади деяких 
проектів, які в основному були призначені для дітей 6 – 10 років. 
Кожен із проектів повинен був відповідати трьом вимогам: мати 
чітку педагогічну мету, плани занять у вибраній віковій групі, 
дидактичний матеріал. Такі проекти стали підсумком розуміння 
студентами міжкультурної освіти й готовності до її запроваджен-
ня в навчальний процес (наприклад, проекти “Білоруські традиції 
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й обряди, пов’язані з Різдвом Христовим”, “Мій чорношкірий 
приятель”, “Світ танцює” тощо) [7, 179 – 181]. 

Як показав  аналіз  педагогічної літератури, досвід полі-
культурності найбільш виражений на пограниччі. Проте тут 
найчастіше відбувається асиміляція, яка ускладнює формування 
полікультурних, міжрелігійних та міжетнічних стосунків. Щоб 
запобігти розвитку цього явища, а також проявам нетолерантно-
сті, стереотипів, упереджень відносно культурно відмінних груп, 
у середній та вищій школі належить запровадити міждисциплі-
нарні програми, які готують до зустрічі з іншою культурою, 
релігією чи національністю.  

Перспективними напрямами подальших наукових розвідок 
вважаємо більш детальне вивчення полікультурності польського 
пограниччя, а також особливостей регіональної освіти в Респуб-
ліці Польща. 
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Ивашко Елена. Поликультурность образования  поль-

ского пограничья. В статье пограничье рассматривается как 
педагогическая категория. Исследованы особенности педагогики 
пограничья. Проанализированы внешнее и внутренее пограни-
чье. Рассмотрен опыт внедрения поликультурного образования в 
учебные заведения некоторых регионов Республики Польша. 

Ключевые слова: педагогика пограничья, поликультур-
ное образование, акультурация, культурное и этническое 
пограничье. 

 
Ivashko Olena. Multiculturalism of education of the Polish 

borderland. The article deals with the peculiarities of pedagogy of 
borderland. The external and internal borderlands have been ana-
lyzed. The experience of introducing multicultural education in 
Poland’s educational establishments has been considered. 

Key words: pedagogy of borderland, multicultural education, 
acculturation, cultural and ethnic borderland.  
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ  
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 
Автор розглядає актуальну педагогічну проблему підготовки 

майбутніх фахівців з вищою освітою з позиції компетентнісного 
підходу. Виокремлюються ключові компетенції фахівця відповід-
но до вимог ринку праці, сучасної економічної ситуації та 
рекомендацій Ради Європи, також надається аналіз педагогіч-
них категорій “компетентність” і “компетенція”, визначаються 
спільні та відмінні конотативні значення відповідно до контент-
аналізу понять. 

Ключові слова: компетентність, ключові компетенції, ком-
петентний спеціаліст, компетентнісний підхід, компетентність у 
навчанні. 

 
Однією з основних вимог до освіти, в тому числі і профе-

сійної, є вимога її сучасності, яка включає уявлення про те, хто є 
сучасною людиною, як вона живе, яке її призначення у світі, її 
роль у суспільстві, культурі, сфері виробництва; яке замовлення 
(соціальне і політичне) на її освіту, які очікування від освіти у 
самої людини, суспільства і виробництва. 

Значущі для нашого часу зміни в характері освіти все біль-
ше орієнтують її на “вільний розвиток”, високу культуру, творчу 
ініціативу, самостійність, конкурентоспроможність, мобільність 
майбутніх фахівців, що потребує якісно нового підходу до фор-
мування майбутнього професіонала. 

Випускнику ВНЗ доведеться працювати на підприємствах та 
в організаціях різних форм власності, в різних сегментах соці-
альної й економічної сфер, у галузі управління й адміністрування. 
В одному випадку для роботодавця будуть важливі ключові і до-
поміжні кваліфікації, в іншому – він передовсім зацікавлений  
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у робітникові, який в оптимальний строк зможе реалізувати про-
ект, спрямований на розв’язання проблем розвитку організації, 
підприємства або установи. У першому випадку мова йде про 
знання та вміння, сформовані у студентів, у другому – про їхні 
компетенції та компетентність. 

Ключовою метою професійної освіти є підготовка кваліфі-
кованого фахівця відповідного рівня і профілю, конкуренто-
спроможного на ринку праці, компетентного; фахівця, який віль-
но орієнтується у своїй професії і суміжних сферах діяльності, 
який готовий до постійного професійного зростання, соціальної і 
професійної мобільності.  

Прийнято вважати, що компетентнісний підхід зародився 
у США. У 1990 р. була створена комісія з питань професійних 
умінь (компетенцій), до складу якої увійшли лідери національ-
ного бізнесу, представники сфери праці, освіти і державних 
структур. Починаючи з 1994 р., уряд створив Національну Раду 
зі стандартів умінь, у рамках якої розробляються стандарти і 
процедури з оцінювання для 15 секторів економіки. 

Але не в Америці, а у Великій Британії концепція компе-
тентнісно-орієнтованої освіти була покладена в основу 
національної системи кваліфікаційних стандартів і отримала 
офіційну підтримку уряду.  

У вересні 2001 р. у Великій Британії були запроваджені 
кваліфікаційні іспити для кандидатів із 6 ключових компетенцій; 
цією проблемою займалося широке коло науковців 
(Л. Андерман, Л. Майсон, К. Фанг, В. Франк, Д. Чемберс та ін.). 

Компетентнісний підхід дістав підтримку і у вітчизняній лі-
тературі. І. Зимня виділяє три основні етапи становлення 
компетентнісного підходу в освіті [7], основний акцент вчена ро-
била на використання категорій “компетенція” і “компетентність” 
у теорії і практиці вивчення мови, а також щодо аналізу професі-
оналізму фахівців з управління та керівництва. 

Компетентнісна парадигма в освіті не є новою категорією, 
її коріння сягає середини ХХ ст. Виникнення цього методу за-
звичай пов’язують із дослідженнями американського вченого 
Н. Хомського, який розглядає компетенцію як максимальне ви-
користання потенційних можливостей предмету [15]. Тому у 
нього компетентність пов’язана з розумінням, реакцією, навчан-
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ням та досвідом. У праці Р. Уайта “Компетенція як засіб” 
(1959 р.) категорія компетентності змістово наповнюється осо-
бистісними складовими, включно з мотивацією [1]. 

У праці “Компетентність у сучасному суспільстві” 
(1984 р.) Д. Равен дає розгорнуте пояснення компетентності. За 
Равеном, компетентність – це явище, яке складається з великої 
кількості компонентів, багато з яких незалежні один від одного, 
деякі компоненти належать до когнітивної сфери, інші – до емо-
ційної. Вони можуть замінювати один одного як складові 
ефективної поведінки [8]. 

Сьогодні під компетентністю розуміють компонент якості 
людини, групу її властивостей, які  зумовлюють здатність вико-
нувати певну групу дій або певний комплекс завдань того  чи  
іншого виду діяльності.  

Як зазначає О. Пометун, компетентність – це спеціально 
структуровані набори знань, умінь, навичок і ставлень, що їх 
набувають у процесі навчання [12]. 

С. Бондар визначає компоненти як здатність особи діяти. 
Адже жодна людина, говорить вчена, не діятиме, якщо вона осо-
бисто не зацікавлена в цьому. Природа компетентності така, що 
вона може проявлятися лише в органічній єдності з цінностями 
людини [3].  

С. Татарченко і С. Телешкова розглядають компетентність 
як інтегральну характеристику особистості, котра зумовлює її 
здібності розв’язувати проблеми та типові завдання, що виника-
ють у реальних життєвих ситуаціях у різноманітних сферах 
діяльності на основі використання знань, умінь та життєвого до-
свіду. Ф. Хміль трактує компетентність як сукупність стабільних 
якостей особистості, що утворюють причиново-наслідковий 
зв’язок з отримуваними його високими і вищими від середніх 
ефектами праці, котрі можна кількісно виміряти [14]. 

О. Савченко вперше в педагогічній науці використала 
компетентністний підхід у початковій школі. Вона акцентувала, 
що є сконцентровані і деталізовані знання вчителя, який може 
вміло використати їх не лише на певних ділянках навчального 
процесу, а й загалом у професійній діяльності [13]. Цими про-
блемами займаються вчені В. Кремень, Л. Даниленко, 
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Н. Островерхова та багато інших. Проте ще немає єдиного під-
ходу в науці у тлумаченні категорії “компетентність”. 

На нашу думку, це пояснюється тим, що компетентність є 
складним міждисциплінарним загальнометодологічним понят-
тям, характеристика якого може задовольнити фахівців різних 
галузей. 

У сучасній педагогічній науці досліджуються різні аспекти 
компетентності в освіті – від розуміння поняття “професійна 
компетентність” (М. Волошина, О. Дахін, Б. Ельконін, 
А. Михайличенко, С. Шишов та ін.), моделювання процесу її 
формування (Н. Введенський, В. Болотов, В. Серіков та ін.) до 
проблеми формування компетентності у майбутніх фахівців 
(С. Козак, О. Мармаза, Т. Сороча та ін.).  

Метою статті є обґрунтування впливу компетентнісного 
підходу на підвищення якості підготовки майбутніх фахівців. 

Компетентнісний підхід об’єднує загальні принципи ви-
значення мети освіти, відбору змісту освіти, організації 
освітнього процесу й оцінки освітніх результатів [9]. До цих 
принципів належать такі: 

– сенсом освіти є розвиток в учнів здібностей самостійно 
розв’язувати проблеми в різноманітних сферах і видах діяльнос-
ті на основі використання соціального досвіду, елементом якого 
є і власний досвід учнів; 

– сенс організації освітнього процесу – створення нових 
умов формування в учнів досвіду самостійного розв’язання пі-
знавальних, комунікативних, організаційних, етичних та інших 
проблем, які складають зміст освіти. 

Категоріальна база компетентнісного підходу пов’язана з 
ідеєю цілеспрямованості навчального процесу, за яким компетен-
ції створюють вищий, узагальнений рівень знань і вмінь учня, а 
зміст освіти виявляється за допомогою чотирикомпонентної мо-
делі змісту освіти (знання, вміння, досвід творчої діяльності та 
досвід ціннісного ставлення) [4]. 

У теорії компетентнісного підходу виокремлюють два ба-
зових поняття: компетенція і компетентність, при цьому перше з 
них “включає сукупність взаємопозв’язаних якостей особистості 
по відношенню до визначеного кола предметів і процесів”, а 
друге співвідноситься з “володінням людиною відповідною 
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компетенцією, яка включає її особисте ставлення до неї і пред-
мету діяльності” [6]. 

Під якістю результату професійної підготовки майбутнього 
фахівця ми розуміємо відповідність професійної підготовки ви-
пускника ВНЗ до викликів часу і розглядаємо як складову профе-
сійної компетентності. Професійна компетентність складається із 
сукупності здібностей, якостей і властивостей особистості, не-
обхідних для успішної діяльності в тій чи іншій сфері. 
Системоутворюючим компонентом професійної компетентності 
є комунікативна компетентність, яка водночас є ключовою, не-
обхідною для будь-якої діяльності.  

А. Маркова визначила характеристики професійної компе-
тентності [11]:  

– компетентність не зводиться до освіти людини; 
– компетентність є сумою психічних якостей, яка дає змо-

гу діяти самостійно і відповідально; 
– основою суджень про компетентність людини є оцінка і 

вимірювання кінцевого результату діяльності; 
– компетентність є характеристикою окремої людини і 

проявляється в результатах її діяльності.  
Припускаючи, що професійна компетентність є якістю, яка 

формується під час навчального процесу, необхідно розглядати 
професійну компетентність студента як суб’єктну якість, що ви-
являється у проектуванні і реалізації діяльності з урахуванням 
кваліфікаційних вимог.  

В українській педагогічній науці виокремлюються поняття 
“компетентність” та “компетенція”. Під компетенціями розумі-
ють відчужену від суб’єкта, наперед задану соціальну норму 
освітньої підготовки учня, необхідну для його якісної продуктив-
ної діяльності в певній сфері, тобто соціально закріплений 
результат.  

Результатом набуття компетенцій є компетентність, яка, на 
відміну від компетенцій, передбачає особистісну характеристику 
ставлення до предмета діяльності. Компетенції можуть бути ви-
ведені як реальні вимоги до засвоєння учнями сукупності знань, 
способів діяльності, досвіду ставлень з певної галузі знань, якос-
тей особистості, яка діє в соціумі [3]. 
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Ознакою компетенції є специфічний предметний або загаль-
нопредметний зв'язок, що дає змогу визначити пріоритетні 
сфери формування (освітні галузі, навчальні предмети, змістові 
лінії).  

У комплексі компетенцій закладено додаткову можливість 
подати освітні результати системно, що створює передумови для 
побудови чітких вимірників навчальних досягнень.  

Відповідно до встановлених видів компетенцій виділяють 
ключові (мета, рівень змісту освіти); загальнопредметні (певні 
предмети й освітні галузі); предметні (стосуються конкретного 
змісту). Перелік компетенцій співвідноситься з відповідними 
компетентностями. 

Нормативні вимоги до компетенцій закладаються на різ-
них етапах та рівнях формування змісту середньої і вищої 
освіти. 

Уведення компетенцій у нормативну і практичну складові 
освіти дасть змогу усунути суперечності між засвоєнням учнями 
теоретичних знань та їхнім використанням для розв’язання конкрет-
них життєвих завдань. 

У зв’язку з продовженням демографічного спаду, конку-
ренція на ринку освітніх послуг підвищується. Держава має 
досвід розробки кваліфікаційних характеристик, тобто чіткий 
перелік знань і умінь, важливих для отримання диплома з тої чи 
іншої спеціальності.  

Саме тому сьогодні гостро постала проблема створення 
нормативної бази діяльності закладів освіт и, внесення змін, на-
самперед, у документи про атестацію учнів, кадрів і закладів 
освіти. Необхідною умовою компетентнісного підходу в масовій 
практиці стає формування нового покоління зразків навчальних 
програм і посібників, створення нових за змістом діагностичних 
засобів оцінювання. 

Для розв’язання цього завдання нам необхідно з’ясувати, 
які ключові компетенції пропонує Рада Європи і який зміст у 
них вкладено. 

Представники міністерств освіти Ради Європи підкреслю-
ють той факт, що ключові компетенції  призначені для 
окреслення певної суми знань і є необхідними для кожної люди-
ни у знаннєвому суспільстві. Ключові компетенції для навчання 



ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ... 99 

упродовж життя є комбінацією знань, навичок і ставлень до змі-
сту навчання. Вони особливо необхідні для особистісного 
розвитку, соціального включення, активної громадянської пози-
ції, а також для отримання роботи. Ключові компетенції 
гарантують більшу гнучкість робочої сили через адаптацію до 
постійних змін у взаємопов’язаному світі. В інноваційній сфері 
вони є головним фактором продуктивності й  конкурентоспро-
можності, бо впливають на мотивацію робітників і формують 
якість їхньої роботи. 

Сьогодні в Європі виокремлюють 8 ключових компетен-
цій [16].  

1. Спілкування рідною мовою – це здатність виражати і 
розуміти поняття, думки, відчуття, факти в письмовій та усній 
формі (слухання, говоріння, читання і письмо), а також взаємо-
діяти лінгвістично відповідним чином та творчо в усьому 
різноманітті суспільних і культурних контекстів; під час навчан-
ня, на роботі, вдома та на відпочинку. 

2. Спілкування іноземними мовами у широкому сенсі пе-
редбачає основні навички комунікації рідною мовою. Воно 
базується на здатності розуміти, виражати і тлумачити поняття, 
думки, відчуття і факти як в усній, так і в письмовій формі від-
повідно до бажань або потреб індивіда. Комунікація іноземними 
мовами також потребує таких навичок, як медіація міжкультур-
ного розуміння, індивідуального володіння. Вона буде різною в 
чотирьох сферах (слухання, мовлення, читання і письмо) і в 
різних мовах, відповідатиме соціальній та культурній підготов-
ці цього індивіда середовищу, потребам або його ресурсам. 

3. Математична грамотність і базові компетенції в науці та 
технології. Математична  грамотність – це здатність розвивати і 
застосовувати  математичне мислення для  розв’язання  ряду  
завдань у повсякденних ситуаціях. При нарощуванні ґрунтовного 
вміння справлятися з цифрами основний наголос робиться на 
процесі і діяльності, а також на знанні. Компетенції в науці сто-
суються здатності і бажання використовувати основи знань та 
методології, що пояснює світ, для виявлення проблем і виснов-
ків, що базуються на доказах. Компетентність у технології 
розглядається як застосування цих знань і методології для задо-
волення людських бажань і потреб. 
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4. Комп’ютерна грамотність – це упевнене і критичне ко-
ристування технологіями інформаційного суспільства (ТІС) для 
роботи, дозвілля і комунікації. Вона підтримується базовими 
навичками з ТІС: використання комп’ютера для відновлення, 
оцінки, зберігання, виробництва, презентації та обміну інформа-
цією, для спілкування й участі в мережах, що співробітничають 
за допомогою Інтернету.  

5. Освоєння навичок навчання – це здатність прагнути і  
наполегливо продовжувати вчитися, організовувати власне на-
вчання, зокрема ефективно управляючи часом та інформацією як 
індивідуально, так і в групах. Ця компетенція включає викорис-
тання власних процесів навчання та потреб, виявлення доступних 
можливостей і здатність подолання перешкод на шляху до успіш-
ного навчання.  

6. Соціальні та цивільні компетенції включають особисті, 
міжособові та міжкультурні компетенції й охоплюють усі форми 
поведінки, які дають змогу індивідам ефективно і конструктивно 
брати участь у суспільному та трудовому житті, а також за необ-
хідності розв’язувати конфлікти. Цивільні компетенції дають 
можливість індивідам у всій повноті брати участь у суспільному 
житті, ґрунтуючись на знанні соціальних та політичних понять і 
структур, готовності до активної і демократичної участі. 

7. Відчуття новаторства і підприємництва належать до 
здатностей перетворювати ідеї на дії. Воно включає творчість, 
новаторство, готовність ризикувати, а також здатність планувати 
й управляти проектами для досягнення завдань. Відчуття має 
включати розуміння етичних цінностей і “просувати” хороше 
управління. 

8. Обізнаність і здатність виявляти себе в культурній сфері 
включає творче вираження ідей, досвіду й емоцій різними засобами 
(музика, драматичне мистецтво, література й образотворче мис-
тецтво). Необхідні знання, навички, відносини, пов’язані з цією 
компетенцією, – знання місцевої, національної та європейської 
культурної спадщини, їхнього місця у світі.  

Отже, постає проблема єдиного підходу до розробки навча-
льних програм за новою шкалою компетенцій. Для цього необхідно 
інакше, ніж зараз, окреслити пріоритети: на перше місце висува-
ються характеристики компетентностей як цілей програми, потім 
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пропонуються засоби їхнього формування і становлення, після чого 
відбирають інформацію, яка сприяє розв’язанню завдань і розвитку 
компетентностей. Обов’язковими складовими цієї програми є, по-
перше, контекстне включення студентів у зміст професійної діяль-
ності, по-друге, створення комунікативного поля навчання, яке 
виникає в результаті обміну думками і розвиває соціальну та мовну 
компетентності студента [6]. 

Підготовка компетентного спеціаліста багато в чому зале-
жить від “вічного” питання педагогіки: хто і як повинен оцінювати 
досягнення студента, що може підлягати оцінці? Тенденція остан-
нього десятиріччя – спроба перевірити якість тих знань і умінь, які 
можуть бути корисні випускникам професійних закладів освіти у 
майбутньому, а також уміння самостійно набувати знання, необ-
хідні для адаптації у сучасному світі. Компетентнісний підхід може 
поєднати вимоги стандарту і життя [4]. 

Як ми з’ясували, реалізація компетентнісного підходу в 
освіті на сучасному етапі передбачає здійснення основної мети 
професійної освіти – підготовку кваліфікованих фахівців відпо-
відного рівня, конкурентоспроможних на ринку праці, 
компетентних, відповідальних, здатних до ефективної праці на 
рівні міжнародних стандартів. Посилення інтересу до компетент-
нісного підходу можна пояснити вимогами часу: застаріла тріада 
Я.А. Коменського “знання – вміння – навички” не відповідає ви-
кликам ринку праці, адже роботодавці шукають досвідчених 
працівників. Саме реалізація компетентнісного підходу в навчаль-
но-виховному процесі вищого закладу освіт и зможе розв’язати 
цю проблему, оскільки під будь-якою компетентністю розумі-
ється інтеграція традиційних знань, умінь та навичок у 
поєднанні із практичним досвідом їх використання.  

Перспективними напрямами подальших наукових досліджень 
вважаємо створення професіограми майбутніх фахівців з вищою 
освітою відповідно до вимог сучасності у призмі компетентніс-
ної парадигми. Доцільним буде і створення освітньо-
кваліфікаційних характеристик відповідно до принципів компе-
тентнісного підходу. 
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Терес Владимир. Формирование компетентности спе-

циалистов в образовательном процессе. Автор рассматривает 
актуальную педагогическую проблему подготовки будущих спе-
циалистов с высшим образованием с позиции компетентностного 
подхода. Выделяются ключевые компетенции специалиста в соот-
ветствии с требованиями рынка труда, современной экономической 
ситуации и рекомендаций Совета Европы, также предложен анализ 
педагогических категорий “компетентность” и “компетенция”, оп-
ределяются общие и различные коннотативные значения в 
соответствии с контент-анализом понятий.  

Ключевые слова: компетентность, ключевые компетенции, 
компетентный специалист, компетентностный подход, компетент-
ность в учебе.  

 
Teres Volodymyr. Forming specialists’ competence in the 

educational process. In the article the author considers an urgent 
pedagogical problem of future higher education specia lists’ training 
from the position of competence approach. We have singled out the 
core competencies of a specialist according to the labour market de-
mands, current economic situation and the recommendations of the 
Council of Europe, analysed the pedagogical category of compe-
tence, defined common and different connotative meanings according 
to the content analysis of the notions.  

Key words: competence, core competencies, competent spe-
cialist competence approach, competence in teaching.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  
АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ У ВНЗ АВСТРАЛІЇ 

 
У статті розкрито специфіку підготовки фахівців сільсь-

кого господарства у вищих навчальних закладах Австралії; 
показано її ефективність та доведено необхідність творчого 
використання у професійній підготовці фахівців аграрного про-
філю у вищих навчальних закладах України. 

Ключові слова: аграрна освіта, професійна підготовка, 
сучасна освітня політика, бакалавр сільського господарства, 
система освіти Австралії. 

 
Однією з умов становлення України як самостійної, еко-

номічно незалежної держави є створення якісно нової системи 
освіти, в тому числі й аграрної. Система аграрної освіти повинна 
забезпечити навчання і виховання фахівця агропромислового ком-
плексу відповідно до потреб суспільства, з урахуванням особистих 
якостей, кваліфікації, світогляду. 

Розв’язання цього завдання передбачає перегляд організа-
ційно-педагогічних засад підготовки студентів вищих аграрних 
навчальних закладів. Адже сучасні вимоги до підготовки кваліфі-
кованих працівників аграрного профілю потребують розробки 
науково обґрунтованої структури й змісту професійної аграрної 
освіти, а також глибокого дослідження характеру та змісту праці 
робітників у контексті європейської інтеграції. Тому цінним є до-
свід розвинених країн. Результати аналізу цього досвіду можуть 
сприяти збагаченню вітчизняної системи освіти, а також допомо-
жуть уникнути повторення помилок, дадуть можливість розкрити 
нові підходи до розв’язання низки проблем. 
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На нашу думку, корисним для вітчизняної практики аграр-
ної освіти є досвід Австралії. По-перше, австралійська вища 
освіта зароджувалась як ступенева, і бакалаврська підготовка 
була від самого початку її першою ланкою; по-друге, Австралія 
постійно акумулювала передовий світовий досвід у сфері освіти, 
пристосовуючи його до потреб свого суспільства. Протягом остан-
ніх десятиліть професійна підготовка бакалаврів сільського 
господарства в університетах Австралії характеризувалася впрова-
дженням різних організаційних форм і методів, які заслуговують 
уваги з огляду на необхідність удосконалення підготовки вітчизня-
них фахівців сільського господарства. 

Огляд науково-методичної літератури показав, що про-
блемі професійного становлення майбутніх фахівців у вищих 
навчальних закладах присвячено значну кількість наукових 
праць. Загальні питання теорії і практики навчально-виховної 
роботи відображено в дослідженнях А. Алексюка, В. Білоусової, 
Н. Видишко [2], С. Гончаренко, А. Кузьмінського [5], Н. Ничкало  
та ін. 

Методичні аспекти виховання студентів у вищій профе-
сійній школі висвітлено у працях С. Заскалити (організація 
самостійної пізнавальної діяльності студентів); Н. Нерух (фор-
мування гуманістичної спрямованості майбутніх агрономів); 
Ю. Ніколаєнка (підготовка студентів аграрних спеціальностей 
до професійного спілкування в іншомовному середовищі) та ін.  

Професійну підготовку майбутніх фахівців сільського гос-
подарства досліджували вітчизняні науковці Л. Білан, С. Білан, 
В. Богатирьов, А. Галєєва [3], С. Заскалєта, Н. Журавська [4], 
Ю. Ніколаєнко, В. Свистун [7] та ін.  

Так, у кандидатській дисертації А.П. Галєєвої “Організа-
ційно-педагогічні умови виховної діяльності у вищому аграрному 
навчальному закладі” розглянуто історію становлення виховної 
роботи у вищих аграрних навчальних закладах України, дослідже-
но особливості методичної і теоретичної сутності виховної роботи 
та проаналізовано стан і специфіку виховного процесу в нових 
соціально-економічних умовах у вищому аграрному навчальному 
закладі, а також подано обґрунтування організаційно-
педагогічних умов удосконалення виховної діяльності, розробле-



ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ. ВИПУСК 23. ПЕДАГОГІКА 70 

но систему виховної діяльності та методику її організації у вищо-
му аграрному навчальному закладі [3]. 

У докторському дослідженні В.І. Свистун “Підготовка 
майбутніх фахівців аграрної галузі до управлінської діяльності” 
науковцем узагальнено досвід підготовки фахівців аграрної га-
лузі до управлінської діяльності у світі та Україні, показано її 
становлення і розвиток у вітчизняній системі вищої аграрної 
освіти, обґрунтовано загальні теоретико-методологічні та мето-
дичні основи підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі до 
управлінської діяльності, визначено її концептуальну основу – 
комплексний підхід, з’ясовано сучасний стан підготовленості 
студентів аграрних ВНЗ до управлінської діяльності [7]. 

Становлення вищої професійної освіти за кордоном дослі-
джували: Н. Бідюк (професійна підготовка фахівців в 
університетах Великої Британії); Н. Абашкіна (професійна осві-
та Німеччини); А. Василюк [1] (порівняльна характеристика 
професійної підготовки у країнах Європи); Н. Видишко [2] 
(професійна підготовка фахівців у коледжах Канади); Л. Зязюн 
(система освіти Франції) та ін.  

Значний інтерес у розрізі досліджуваної проблеми станов-
лять науково-педагогічні праці Н. Журавської. Науковець 
здійснила ґрунтовне дослідження підготовки викладачів-аграрників 
у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу. У 
спектрі її досліджень опинилися ВНЗ Франції, Німеччини, Бельгії, 
Італії, Люксембургу, Нідерландів і Великобританії [4]. 

Проте досліджень, які б стосувалися підготовки майбутніх 
фахівців аграрної галузі в Австралії, поки що немає. Актуаль-
ність проблеми, відсутність її цілісного історико-педагогічного 
аналізу та потреби практики зумовили вибір нами теми презен-
тованої статті. 

Метою статті є розкрити особливості професійної під-
готовки бакалаврів сільського господарства в університетах 
Австралії. 

Сьогодні в Україні створюється нова система вищої освіти 
(у тому числі й аграрної), орієнтована на входження до світового 
освітнього простору. Цей процес супроводжується суттєвими 
змінами у педагогічній теорії та практиці навчально-виховного 
процесу ВНЗ.  
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Як зазначається в Матеріалах другого Міжнародного кон-
гресу ЮНЕСКО з технічної і професійної освіти, “…новий світ 
технологій і комунікацій, з їхнім зростаючим рівнем складності, 
вимагає високого рівня підготовки людського капіталу для за-
безпечення сталого розвитку, стабільності й навіть виживання як 
для окремих людей, так і для підприємств, співтовариств, націй і 
всього суспільства в цілому. Розвиток людського капіталу з ме-
тою забезпечення соціального й економічного розвитку, 
досягнення й суспільних цілей – критичний виклик ХХІ століт-
тя” [6]. 

Освіта сьогодні розглядається як одна з основних ціннос-
тей, без яких неможливий подальший розвиток суспільства. 
Освіта – це цілеспрямований процес виховання і навчання в ін-
тересах людини, суспільства, держави, що супроводжується 
констатацією досягнення громадянином встановлених державою 
освітньо-кваліфікаційних рівнів. Перше місце серед країн, які на 
високому рівні надають освіту іноземним студентам, займають 
вищі навчальні заклади США (у десятку найкращих входять ви-
щі навчальні заклади Азії, Австралії, Великої Британії). Тому 
врахування досвіду цих країн, наприклад, Австралії, може пози-
тивно вплинути на розбудову вітчизняної системи освіти, у тому 
числі аграрної. 

Урахування досвіду вказаних країн важливо ще й тому, 
що, як стверджує Н. Журавська, “…у зв’язку з інтеграцією осві-
ти країн ЄС, на вищу освіту покладаються завдання 
орієнтуватися на запит ринку праці і відповідати їм, аналізувати, 
прогнозувати й утворювати нові способи діяльності та зайнятос-
ті, робочі місця відповідно до умов часу, готувати фахівців, 
аналізувати та передбачати динаміку змін на ринку робочої сили 
тощо” [4, 46]. 

Відомо, що на становлення системи освіти в Австралії 
значний вплив здійснила Європа. Так, науковці А. Василюк, 
К. Корсак, Н. Яковець наголошують, що серед головних здобут-
ків Європи – прискорення розвитку систем освіти протягом 
останніх десятиріч, чому не було прецеденту в історії розвине-
них суспільств. Європейські країни, враховуючи економічні та 
політичні реалії, не шкодують зусиль на оновлення своїх систем 
освіти. До загальних тенденцій науковці відносять: розширення 
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охоплення дітей дошкільною підготовкою і перетворення її в 
кількарічний обов’язковий елемент початкової освіти; збільшен-
ня тривалості обов’язкової освіти; швидке розширення 
контингентів студентів, зростання кількості та різноманітності 
вищих шкіл за рахунок переважного розширення сектору вищої 
професійної освіти; підвищення значення вивчення іноземних 
мов; потреба оволодіння новими джерелами і засобами інформа-
ції; інтенсифікація обмінів студентами та викладачами 
(розширення мобільності) між різними країнами; створення, по-
ширення та використання спільних стандартів освіти [1, 39 – 40]. 

Науковці А. Василюк, К. Корсак, Н. Яковець серед пріори-
тетів сучасної освітньої політики Європейського Союзу 
виділяють такі: 

1. Рівність освітніх шансів щодо: 
– дітей інших національностей, мов, вірувань, емігрантів;  
– учнів, фізично або розумово неповноцінних; 
– статі. 
2. Підвищення якості навчання через: 
– реформи навчальних програм; 
– відмову від енциклопедизму; 
– використання новітніх досягнень і техніки; 
– реформи системи професійної орієнтації.  
3. Моделювання сучасної системи підготовки вчителів, 

основи якого становлять: 
– академічне навчання; 
– творче, інноваційне навчання; 
– підвищення та перевірка знань, а також удосконалення 

вмінь учителя у процесі безперервної освіти.  
4. Виховання європейця як “громадянина світу”, що охоп-

лює: 
– виховання для миру і демократії; 
– вивчення іноземних мов; 
– релігійну, расову і суспільну толерантність відповідно до 

Конвенції Прав Людини; 
– побудову Європейської та інформаційної мережі; 
– обмін молоддю [1, 49 – 50]. 
Система вищої освіти в Австралії здійснює значний внесок 

у майбутнє країни і відіграє суттєву роль в інтелектуальному, 
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економічному та соціальному розвитку кра їни. Сектор вищої 
освіти не тільки навчає майбутніх фахівців та надає їм роботу, а 
й успішно розвиває економіку країни, сприяє культурним і тор-
говельним зв’язкам між країнами. Він відіграє основну роль у 
розвитку знань та інновацій, що створюють економічно здорову 
основу для держави. Ось чому держава надає велику увагу ви-
щій освіті та виділяє значні кошти на її розвиток. У 2003 р. був 
виданий Закон “Про підтримку вищої освіти”, в якому порушу-
валися такі проблеми: 

– фінансова підтримка системи вищої освіти; 
– фінансова підтримка провідних цілей університетів; 
– поглиблення базових знань шляхом фінансування до-

слідницьких можливостей Австралії для розвитку національної 
економіки, міжнародної конкурентоспроможності;  

– фінансова підтримка студентів, які бажають отримати 
вищу освіту [10, 20]. 

Не дивно, що університети Австралії займають провідні 
позиції в Тихоокеанському регіоні, їхні дипломи визнаються в 
усьому світі. В університетах країни навчається більше 680 тис. 
студентів. Перелік тільки бакалаврських програм включає біль-
ше 2000 позицій.  

Політичний контекст і управління освітою в австралійсь-
кій моделі управління вищою освітою дуже специфічні. У країні 
з федеративною формою державного устрою управління освітою 
централізоване, відсутні органи-посередники, яким центральне 
міністерство могло б направляти частину своїх повноважень. 
Експерименти щодо створення таких буферних організацій ве-
дуться протягом 30 років, але жоден із них (крім створення 
“Агенції з якості”) не був визнаний вдалим. Частково це пояс-
нюється історичними умовами формування австралійської 
освітньої системи.  

Подальший розвиток системи освіти проходив у контексті 
розвитку федеративних відносин, при цьому роль центрального 
уряду безперервно зростала. 1991 р. на конференції керівників 
штатів і територій була прийнята угода, за якою система вищої 
освіти визначалася як сфера сумісної відповідальності. Однак 
Співдружність відповідала за всі функції фінансування та стра-
тегічного планування в цій галузі. Місцевий уряд відповідав за 
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нагляд та участь у фінансових дослідженнях. Головний ревізор 
штату виконував аудиторську перевірку фінансових декларацій 
університетів та надавав звіт парламенту штату. Така система 
“подвійного контролю” часто створювала напругу між політич-
ними намірами Співдружності та домовленостями штатів. Для 
запобігання конфлікту відбувалися консультації між чиновника-
ми Співдружності та штатів, що проходили в рамках Сумісного 
Комітету з Вищої Освіти. 

Останні зміни у структурі та ролі університетських керів-
них органів Австралії відбулися на фоні загальної тенденції 
концентрації виконавчої влади в апараті віце-канцлера. Звіль-
нення від виконавчих повноважень спонукали до розширення 
деяких загальних управлінських функцій. Останнім часом у біль-
шості вищих навчальних закладів зросли можливості старшого 
виконавчого посадовця, були створені посади заступника віце-
канцлера зі спеціальними повноваженнями в таких сферах, як 
дослідницька, науково-педагогічна та міжнародна діяльність. 

Інший вияв концентрації влади в апараті віце-канцлера – 
це створення Австралійського комітету віце-канцлерів як органі-
зації, що представляє інтереси австралійських університетів у 
діалозі з урядами штатів/територій та Співдружності.  

Австралійський комітет проректорів (AVCC) був заснова-
ний у 1935 р. Комітет має статус компанії з обмеженою 
відповідальністю, яку гарантують її учасники. Члени комітету – 
це проректори 38 австралійських університетів. Президент комі-
тету – професор Д.Шредер. 

Комітет націлений на розвиток і просування вищої освіти 
шляхом співробітництва, координації та добровільної діяльності. 
Він визначає такі головні завдання: 

– допомога проректорам у виконанні їхніх обов’язків;  
– організація форуму для обговорення питань вищої освіти; 
– розробка політики у сфері вищої освіти; 
– допомога в реалізації цілей, вимог та інтересів австра-

лійських університетів; 
– підтримка міжнародного співробітництва; 
– розповсюдження інформації про австралійські універ-

ситети; 
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– адміністрування програм з участю австралійських уні-
верситетів. 

Діяльність комітету поділяється так: 
1. Багатосторонні заходи.  
Комітет представляє інтереси австралійських університе-

тів у програмах університетської мобільності в Азії й Океанії, 
університетської мобільності в регіоні Індійського океану; вво-
дить у регіони Систему присвоєння і переведення академічних 
заліків, яка була прийнята програмою; допомагає розвитку азій-
сько-тихоокеанської дослідницької роботи в галузі вищої освіти.  

2. Двосторонні проекти.  
Австралійський комітет проректорів співпрацює з агента-

ми вищої освіти й академічної мобільності Німеччини, Австрії, 
Швеції, Франції, Італії, Кореї, Японії, Китаю, Таїланду, Ма-
лайзії, Тайваню, Індонезії та Індії. Пріоритети галузі співробіт-
ництва включають адміністрування університетів, наукові 
зв’язки та визнання кваліфікацій.  

3. Співробітництво з університетами. 
Комітет здійснює контроль за міжнародними зв’язками, 

слідкує за дотриманням етичних принципів у наданні іноземним 
студентам освітніх послуг, готує видавничі публікації та звіти. 
Від імені австралійських університетів комітет захищає їхні ін-
тереси з питань міжнародної освіти [8].  

В історії формування педагогічних ідей чільне місце на-
лежить новітній педагогіці сучасної Австралії. Австралія велику 
увагу приділяє освіті і готова поділитися своїм досвідом з інши-
ми країнами світу. У 2000 р. у навчальних закладах Австралії 
навчалися 182 тис. іноземних студентів (150 тис. на території 
країни, 32 тис. за межами країни). 

Щоб підтримувати високу якість та надійність системи на-
вчання іноземних студентів, уряд Австралії вимагає від 
інститутів міжнародної освіти прийняття освітнього кодексу й 
одночасно сам розробляє законодавчу базу, яка буде забезпечу-
вати стабільну і регулюючу систему навчання та освіти. Як 
результат – австралійські дипломи визнаються у всьому світі.  

Основні особливості освітньої системи Австралії: 
1. У країні існує високорозвинута система освіти, яка 

включає вищі навчальні заклади, коледжі та освітні курси. У 
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країні функціонує 10 тис. шкіл, 660 коледжів та інститутів, 
39 університетів. 

2. У системі освіти працюють висококваліфіковані викла-
дачі, в тому числі в таких інноваційних галузях, як 
інформаційні технології і комунікації. 

3. Багато коледжів володіють спеціальними програмами 
освіти для дорослих, включаючи другу вищу освіту і, так би мо-
вити, освіту “поза віком”. 

4. В університетах пропонуються програми для студентів і 
аспірантів, які включають не лише традиційні гуманітарні і тех-
нічні дисципліни, а й сучасні програми навчання медіабізнесу, 
маркетингу, спортивного менеджменту. 

5. Державні та приватні заклади професійної освіти про-
понують широкий спектр програм дистанційної освіти без 
відриву від виробництва (бухгалтерський облік, маркетинг, ту-
ризм, готельний бізнес тощо). 

6. Австралійські навчальні заклади видають дипломи єди-
ного національного зразка, тому студенти можуть переходити з 
одного освітнього рівня на інший або переходити з одного освіт-
нього сектора на інший (наприклад, з виробничо-технічного 
курсу на університетську програму). 

7. У навчальних закладах використовуються сучасні тех-
нології та передові методики навчання. Австралія має великий 
досвід у сфері дистанційної освіти, особливо з онлайн-
технологій.  

8. Офшорне співробітництво вищих навчальних закладів 
свідчить про їхній великий досвід із встановлення зв’язків і парт-
нерських відносин із різними міжнародними організаціями в 
державному і приватному секторах. 

9. Багато австралійських освітніх програм проходять вір-
туально за межами країни, що дає можливість студентам 
отримувати австралійські дипломи, не виїжджаючи зі своєї краї-
ни, або поєднувати освіту на батьківщині з освітою в Австралії.  

10. Якість австралійської освіти розумно співвідноситься з 
її вартістю. За результатами дослідження, загальна сума витрат 
на освіту в Австралії (сюди входить плата за навчання та прожи-
вання) значно нижча, ніж в Америці та Великій Британії. 
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11. Австралійські навчальні заклади націлені на іноземних 
студентів. У багатьох існують спілки іноземних студентів та 
клуби випускників.  

12. В австралійських навчальних закладах присутнє тра-
диційне поважне ставлення до релігійних та культурних 
уподобань студентів із різних країн світу [6], [10]. 

Австралія приділяє освіті велику увагу. Навчальні заклади 
країни становлять: університети – 56%, інститути професійного 
навчання та коледжі – 17%, англійські мовні курси – 20%, школи – 
7%. У навчальних закладах використовуються сучасні технології 
та передові методи навчання. 

На основі дослідження ми можемо виділити такі основні 
характерні особливості австралійської вищої освіти, як нетради-
ційні форми навчання: франчайзинг, споріднення програм, філія 
кампусу, офшорні навчальні заклади, корпоративні університе-
ти, міжнародні навчальні заклади, навчання на відстані, 
віртуальні університети. Серед основних вимог до майбутнього 
фахівця сільського господарства є: одержання фундаментальних 
знань, необхідних для досягнення ефективних результатів у ро-
боті; здатність переносити компетентність з одного робочого 
місця на інше, від однієї ситуації до іншої; вміння конструктив-
ного реагування на зміни, що відбуваються в технологічних 
процесах, ринку, методах праці. 

Найбільш загальні позитивні особливості бакалаврської 
освіти у вищих навчальних закладах Австралії такі: 

1. Рання спеціалізація та вибірковість. В університетах з 
першого та другого року навчання вводяться професійно орієн-
товані та спеціальні дисципліни, на 3 – 4 рік – вибіркові 
дисципліни. 

2. Одночасне одержання двох спеціальностей. У зв’язку з 
тим, що набір обов’язкових дисциплін першого року навчання 
однаковий для багатьох спеціальностей, у деяких вищих навчаль-
них закладах надається можливість паралельного навчання і 
здобуття двох спеціальностей із записом в одному дипломі або 
отримання двох ступенів бакалавра різних спеціальностей. 

3. Відсутність гуманітарних дисциплін (для агрономічних 
спеціальностей). У навчальних планах країни майже не трапля-
ються філософія, культура, релігієзнавство, соціологія тощо. 
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Цикл соціально-економічних і технічних дисциплін спрямова-
ний у бік обраної спеціальності: сільськогосподарська політика, 
економіка у сільськогосподарському секторі, навколишнє сере-
довище сільської місцевості та ін. 

4. Наявність обов’язкових професійно орієнтованих дис-
циплін. У навчальних закладах Австралії обов’язковим є 
вивчення деяких профілюючих дисциплін для всіх спеціальнос-
тей. Як правило, це тваринництво, рослинництво, 
ґрунтознавство, сільськогосподарська економіка тощо. 

Ефективній організації професійної підготовки вітчизня-
них бакалаврів сільського господарства сприятиме, на нашу 
думку, застосування австралійського досвіду стосовно ранньої 
спеціалізації та введення професійно орієнтованих і спеціальних 
дисциплін на початку навчання в університеті. 

Успішній організації професійної підготовки вітчизняних 
бакалаврів сільського господарства також сприятиме, на нашу 
думку, ширше використання онлайн-технологій, як це широко 
запроваджено в університетах Австралії.  

Як зауважує Н. Видишко, вивчення становлення й розвитку 
професійної освіти в зарубіжних країнах та можливостей викорис-
тання цього досвіду у вітчизняній системі підготовки кадрів – 
важливий напрям досліджень з порівняльної професійної педагогі-
ки. Процес реформування системи професійної освіти в Україні та 
її інтегрування у світовий освітній простір зумовили необхідність 
створення в Інституті педагогіки і психології професійної освіти 
АПН України у травні 1995 р. першої в Україні лабораторії порів-
няльної професійної педагогіки (з 2000 р. це відділ порівняльної 
професійної педагогіки і психології). Мета її діяльності – прове-
дення систематичних порівняльних досліджень закономірностей 
розвитку чинних у різних країнах систем професійної освіти з ура-
хуванням економічного, політичного, соціального, культурного, 
етнічного та інших аспектів середовища, їх функціонування та ви-
явлення можливостей раціонального використання  
найпрогресивнішого, новаторського, передового у вітчизняній 
освітній практиці [2, 172]. 

Протягом XX ст. в Україні сформувалася певна структура 
вищої професійної школи. Вона задовольняла вимоги свого часу. 
Вища школа, зокрема, набула значного досвіду підготовки фахів-
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ців для різних галузей народного господарства. Тогочасні 
об’єктивні соціально-економічні чинники, ідеологія впливали на 
визначення структури, змісту, форм, методів навчально-виховної 
роботи у професійній школі. Ідеологічний диктат, тоталітарний 
тиск придушували, гальмували розвиток творчості й ініціативи. 
В умовах становлення демократичного суспільства, нових соці-
ально-економічних реалій і перспектив розвитку необхідний ін-
ший підхід до організації діяльності вищої школи. Але до ре-
формування цієї освітньої галузі треба ставитися виважено, 
необхідно зберегти позитивні надбання в організації діяльності 
вищої школи. І в жодному разі не ставати на шлях заперечення, 
нехтування продуктивним досвідом минулого. Треба дотриму-
ватись істини: майбутні покоління досягатимуть успіхів лише 
тоді, коли впевнено “стоятимуть на плечах” своїх попередників. 
Не можна копіювати, сліпо запозичувати освітні системи, фор-
ми, методи навчально-виховної роботи інших країн. А такі 
тенденції були в минулому, коли, відкидаючи, ігноруючи своє, 
механічно копіювалися освітні технології німецької, американ-
ської, японської освітніх систем [4]. 

Отже, входження України в цивілізоване світове співтова-
риство неможливе без відповідної реформи національної 
системи вищої освіти, зокрема аграрної, оскільки політичні й 
економічні реформи потребують належної підготовки фахівців 
цієї галузі.  

Ми цілком погоджуємося зі В. Свистуном, який наголо-
шує, що проблему ефективного розвитку аграрної освіти не 
можна розв’язати лише за рахунок реформ організаційного, 
управлінського та змістового характеру. Розробляючи стратегію 
розвитку вітчизняної аграрної освіти, вкрай важливо враховува-
ти всі досягнення та помилки минулих десятиліть. У зв’язку з 
цим необхідно спиратися на кращі досягнення світової та вітчиз-
няної теорії і практики професійної освіти [7].  

І, як ми вважаємо, саме творче використання зарубіжного 
досвіду, зокрема австралійського, сприятиме успішному 
втіленню в життя всіх намічених реформ. Досвід освітян з 
організації професійної підготовки бакалаврів сільського госпо-
дарства в університетах Австралії цілковито відповідає 
основним вимогам часу і може бути використаний в Україні.  
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У СУЧАСНИХ ПРИВАТНИХ ВИЩИХ ШКОЛАХ 

ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ 
 

Акцентується важливість вищої освіти недержавної фор-
ми власності у впровадженні нових напрямів та спеціальностей 
відповідно до сучасних запитів ринку праці і суспільства, а та-
кож оновленні змісту освіти згідно з вимогами Болонської 
декларації, гуманітаризації та гуманізації. Виокремлюються і 
характеризуються головні тенденції розвитку змісту освіти у 
приватних вищих навчальних закладах. 

Ключові слова: зміст освіти, вища освіта недержавної 
форми власності, приватні вищі школи, навчальні плани. 

 
Глобальні економічні та політичні трансформації кінця  

80-рр. ХХ ст. стали спільним явищем у Польщі та Україні. Вони 
кардинально змінили традиційні відносини “людина – людина”, 
“людина – суспільство”. Головними принципами побудови но-
вого суспільства стали: проголошення національного виховання, 
гуманізм, повага до духовних цінностей, індивідуальних особ-
ливостей кожної людини. За таких умов виникла потреба 
реформування системи вищої школи, самого змісту вищої осві-
ти, яка, згідно з визначенням Закону України “Про вищу освіту”, 
“обумовлена цілями та потребами суспільства система знань, 
умінь і навичок, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, що має бути сформована в процесі навчання з ураху-
ванням перспектив розвитку суспільства, науки, техніки, 
технологій, культури та мистецтва” [4]. 

 
© Гавран Мар’яна, 2011 
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Вагомим надбанням вищої освіти України і Польщі з по-
чатку соціально-економічних перетворень є відродження 
діяльності вищих навчальних закладів (ВНЗ) недержавної форми 
власності. “До них зараховують навчальні заклади, які виникли в 
посттоталітарній Україні на початку 90-х рр. ХХ ст., не мають 
бюджетного фінансування і їхня мета – підготовка інтелектуаль-
ної еліти України на основі нових освітніх технологій за новими, 
найбільш дефіцитними спеціальностями” [6, 15]. Зазначимо, що 
упродовж останніх 20 років приватні заклади вищої освіти Укра-
їни стали активними творцями сучасного образу вищої освіти, 
вони розвиваються, проте в їхній навчально-науковій діяльності 
виявлено і негативні явища. Саме тому тему нашої статті вважа-
ємо актуальною. 

Сьогодні польські науковці досліджують причини станов-
лення і проблеми розвитку вищої освіти недержавної форми 
власності, визначають її місце і роль у сучасному суспільстві 
(О. Малєц [13], М. Квієк [11], Т. Левовіцький [12] та ін.). Зокрема, 
М. Квієк [11] досліджує історію відкриття недержавних навчаль-
них закладів та шляхи їхнього фінансування, аналізує особливості 
впровадження приватної освіти у країнах із перехідною економі-
кою. Погоджуємося з розумінням приватної освіти як 
зрівнювання можливостей у доступі до освіти.  

О. Малєц [13] здійснює порівняльний аналіз національних 
освітніх систем Польщі, Австрії та Німеччини. Дослідниця висвіт-
лює особливості функціонування альтернативної освіти в Європі, 
розкриває історичний контекст, політичні та економічні передумо-
ви створення недержавних навчальних закладів, наводячи 
відповідні статистичні дані. О. Малєц стверджує, що “недержавна 
школа має здатність швидко реагувати на змінні умови, надавати 
практичні уміння, які необхідні для знаходження роботи… Дбає 
про добробут індивіда, якого виховують для знань, свободи і по-
глиблення суспільно-культурних зв’язків” [13, 228]. На нашу дум-
ку, таке твердження варте уваги, оскільки приватні вищі школи з 
перших днів існування дійсно намагаються задовольнити потреби 
ринку праці, суспільства і кожного індивіда.  

Українські науковці В. Астахова [6], Н. Рєзанова [7], 
О. Сидоренко [8], М. Вітер [1] та інші виявляють інтерес до ви-
вчення проблем і перспектив розвитку недержавної вищої освіти 
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України. Н. Рєзанова розглядає інститут недержавної освіти як 
чинник формування особистості. Вона зазначає, що сучасна не-
державна освіта намагається витримати рівновагу у розв’язанні 
подвійного завдання: готувати людину, яка здатна ефективно 
функціонувати у сучасному суспільстві, та одночасно змінювати 
саму себе і наявне буття [7].  

Окремі дослідники здійснюють порівняльний аналіз вищої 
освіти недержавної форми власності Польщі та України. Примі-
ром, А. Василюк у своїх працях, висвітлюючи проблеми 
професійної освіти, вивчає досвід польських і українських при-
ватних вищих шкіл. І. Добрянський досліджує приватну вищу 
освіту України у контексті загальноєвропейського освітнього 
простору, при цьому проводячи паралелі з польським досвідом. 
Він, зокрема, зазначає, що “для української сторони польське 
співробітництво у галузі приватної вищої освіти дає можливість 
конструктивного шляху в європейський освітній та соціокультур-
ний простір, краще усвідомлення недоліків та переваг власної 
системи вищої освіти, її вдосконалення і доведення до європей-
ських і світових стандартів” [3, 49]. Із таким твердженням 
беззаперечно погоджуємося, адже аналіз наукових праць наве-
дених авторів засвідчує, що якісні і кількісні показники вищої 
освіти недержавної форми власності у Польщі є високими порів-
няно з іншими країнами Європи.  

Отож, досліджено й проаналізовано багато аспектів діяль-
ності приватних вищих шкіл. Однак ще недостатньо вивченим 
залишається питання їхнього змісту, його відповідності сучас-
ним освітнім трансформаціям. Саме тому ми ставили за мету 
здійснити порівняльний аналіз змісту освіти у приватних вищих 
школах Польщі та України. Нашим завданням є виокремити та 
проаналізувати сучасні тенденції, що впливають на змістове на-
повнення приватної сфери вищої освіти, дати рекомендації щодо 
вдосконалення змісту освіти в українських приватних ВНЗ від-
повідно до отриманих результатів вивченого польського досвіду.  

Поява ВНЗ недержавної форми власності в Україні та 
Польщі нівелювала монополізоване освітнє середовище. Ставши 
новими освітніми інституціями, не обтяжені старою ідеологією, 
вони перші організували підготовку фахівців із найбільш необ-
хідних новій економіці спеціальностей, спрямували свою 
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діяльність на розвиток індивідуальних здібностей кожного сту-
дента, задоволення його потреб і бажань. Польський науковець 
Т. Левовіцький стверджує, що мотивацією до створення недер-
жавних вищих шкіл було бажання відкрити кращі школи, які б 
задовольняли потреби суспільства, краще готували до професій-
ного і суспільного життя, пропонували сучасніший зміст 
(іноземні мови, інформатика), давали свободу вибору у спів-
створенні моделі навчання – підбір змісту, методів, форм органі-
зації, а також викладачів [12, 30].  

Аналіз наукових публікацій українських авторів щодо вищої 
освіти недержавної форми власності доводить, що першочерговим 
завданням і бажанням приватних ВНЗ України було також задово-
лення ринку праці вкрай необхідними фахівцями. 

Сьогодні приватна вища освіта займає гідне місце серед 
державних освітніх інституцій та суспільства. У Польщі у 2008 – 
2009 н.р. науково-виховну роботу здійснювало 313 приватних 
вищих шкіл, де навчалося понад 1/3 двохмільйонної студент-
ської спільноти (659 тис.) [11, 29]. В українському приватному 
секторі вищої освіти працювало в ті роки 202 заклади, які готу-
вали до професійної діяльності 427 тис. студентів.  

Однак кількість навчальних закладів та студентів, які на-
вчаються у приватному секторі вищої освіти, не є достатньою 
підставою стверджувати, що вища освіта недержавної форми 
власності забезпечує високий рівень підготовки фахівців. Ваго-
мим показником останнього є реалізація змісту освіти 
відповідно до сучасних вимог. Адже зміст освіти відображає 
економічні і соціальні зміни, потреби сучасного суспільства че-
рез навчальні плани, програми, підручники, методичну 
літературу, що вказують на необхідні знання, уміння, навички, 
якими повинен володіти майбутній фахівець. 

Зазначимо, що зміст освіти в Україні включає норматив-
ний (визначається відповідним державним стандартом) та 
вибірковий компоненти (визначається вищим навчальним закла-
дом). Саме тому приватні вищі школи вводять вибіркові 
навчальні дисципліни, заповнюючи їх змістом, що задовольняє 
освітньо-кваліфікаційні потреби особи, відповідає можливостям 
і традиціям кожного окремого ВНЗ, потребам регіону. За слова-
ми О. Сидоренка, “державні ВНЗ покликані працювати за 
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централізованими програмами, реалізуючи загальнодержавну 
концепцію освіти, приватні, керуючись вимогами держстандар-
ту, мають виконувати функції експериментального полігона, 
створювати авторські програми і концепції, працювати інновацій-
но, зі значним випередженням ситуації на ринку праці” [8, 41]. 

Визначимо та охарактеризуємо головні тенденції, що 
впливають на розвиток змісту освіти у вищих школах недержав-
ної форми власності.  

1. Важливою тенденцією розвитку змісту освіти у приват-
них ВНЗ Польщі та України є впровадження нових 
спеціальностей відповідно до потреб економіки і суспільства. 

Вивчення досвіду роботи приватних вищих шкіл Польщі, а 
також України, доводить, що у перші роки свого існування вони 
одні з перших готували фахівців, необхідних для розвитку рин-
кової економіки країни, зосередивши роботу на таких напрямах, 
як фінанси, облік і аудит, управління, менеджмент, частково іно-
земні мови, комп’ютерні науки. Однак слід зазначити, що в 
польській системі приватної вищої освіти гідне місце зайняло 
також навчання за профілем “Педагогіка”, відкрито понад 10 
педагогічних вищих шкіл.  

З початку трансформаційного періоду і до 2010 р. на ринку 
освітніх послуг ситуація із напрямів підготовки фахівців дещо 
змінилася. Польські й українські приватні заклади вищої освіти 
пропонують, окрім економічних спеціальностей, напрями гума-
нітарних наук (педагогіка, філологія, політологія, соціологія, 
екологія) та комп’ютерних. У Польщі з кожним роком відкри-
ваються нові факультети (графіка, дизайн інтер’єрів, захист 
сфери існування, журналістика, засоби масової інформації та 
фотографія, спеціальна педагогіка та ін.), з’явилася тенденція 
впровадження математичних та інформаційних спеціальностей, 
які, однак, здебільшого обмежуються наданням ступеня магіст-
ра. Відповідно до збільшення кількості напрямів підготовки 
розширюється спектр спеціальностей, розробляються нові дис-
ципліни, вдосконалюється зміст освіти. 

Аналіз навчальних планів з однакових спеціальностей у 
приватних вищих школах Польщі та України засвідчує суттєву 
відмінність у змісті навчальних програм, кількості дисциплін, 
їхніх обсягів. 



ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ. ВИПУСК 23. ПЕДАГОГІКА 60 

У приватному українському ВНЗ Європейський університет 
(ЄУФІМБ) підготовка фахівців проводиться із 8 напрямів: “Економі-
ка і підприємництво” (10 спеціальностей), “Менеджмент” 
(2 спеціальності), “Комп’ютерні науки” (5 спеціальностей), “Ком-
п'ютерна інженерія”, “Право”, “Культура”, “Інформаційна безпека”, 
“Екологія” з 1 спеціальності. В Академії Леона Козмінського готу-
ють фахівців за 9 напрямами, із яких “Фінанси і облік грошових 
коштів” включає спеціальність “Фінанси”, а в ЄУФІМБ цю спеці-
альність можна отримати за напрямом “Економіка і підприємницт-
во”. Вивчення навчальних планів першого ступеня навчання 
(бакалавр) з фінансів у цих двох закладах вищої освіти дає змогу 
встановити, що навчальні предмети у Польщі поділяються на зага-
льні, обов’язкові, напряму і спеціальності. Серед загальних 
представлено лише 6 предметів: англійська мова, друга іноземна мо-
ва, фізичне виховання, соціологія, предмет з напряму “Соціологія”, 
“Історія”. В ЄУФІМБ вивчається 14 дисциплін гуманітарної підгото-
вки. Суттєвою відмінністю між двома навчальними планами є 
значна подрібненість предметів в українській програмі: понад 70 
предметів, а в основному блоці – 38 [5], у польській загалом вивча-
ється 39 предметів, із яких 23 є з напряму і спеціальності [15].  

Вважаємо прерогативою приватної вищої освіти Польщі й 
України забезпечення розвитку малих міст і містечок. Вивчаючи 
потреби регіонального ринку праці, відкривають вищі школи, 
які здійснюють підготовку необхідних фахівців відповідно до 
запитів регіону, підтримують культурні традиції краю. Як під-
креслює А. Малєц, “недержавна освіта випрацювала собі стале 
місце серед локальної спільноти, для якої відіграє важливе зна-
чення, оскільки знає її специфіку, потреби й очікування, а також 
реальний рівень знань і освіти” [13, 228]. Пристосовуючись до 
структури ринку праці в регіоні, задовольняючи його освітні по-
треби, відкривають багато нових приватних вищих шкіл, 
відділень, що готують фахівців лише за окремими спеціальнос-
тями, навчальними планами, графіками навчання. 

Отже, відповідно до запитів ринку праці, приватні вищі 
школи Польщі та України модернізують зміст освіти, збільшу-
ють кількість напрямів навчання, опрацьовують нові 
спеціальності, вдосконалюють старі, відкривають структурні 
підрозділи в освітньо-нерозвинутих містах. 
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2. Посилена гуманізація та гуманітаризація навчально-
виховного процесу впливає на розвиток змісту освіти у приват-
них вищих школах. 

Стратегічним напрямом розвитку гуманістичної парадиг-
ми вищої освіти стала особистісно та професійно зорієнтована 
організація навчально-виховного процесу, зосередження змісту 
освіти на потребах суспільства і кожної людини зокрема. 
Погоджуємося, що “в центрі діяльності недержавної освіти є 
творча особистість, тому у таких закладах повинні бути створені 
умови для розкриття духовного й творчого потенціалу всіх 
учасників навчально-виховного процесу” [7, 9]. Саме тому по-
ширення набуває індивідуалізація навчального процесу, згідно з 
якою студент має змогу пристосовувати темп, сферу, рівень от-
римуваних знань до власних здібностей, зацікавлень і 
пізнавальних потреб. 

На нашу думку, приватна вища освіта Польщі та України 
надає студентам широкий спектр освітніх послуг (різні форми 
навчання – денне, заочне, дистанційне, найновіші спеціальності, 
методи роботи й технології), створює умови і застосовує іннова-
ційні методи для розвитку професійних компетентностей 
студента, задоволення його особистісних запитів, вважає його 
повноправним суб’єктом освітнього процесу.  

Оскільки зміст освіти покликаний адекватно відображати 
реальну дійсність, потреби суспільства, то при плануванні навчаль-
них дисциплін і відкритті нових спеціальностей приватні вищі 
школи Польщі передовсім беруть до уваги потреби суспільства, 
кожної людини. Вважаємо, що зростаючі соціальні негаразди, важ-
кі захворювання та шкідливі звички потребують гуманного 
ставлення та кваліфікованих фахівців, здатних допомогти і зара-
дити в кожній окремій ситуації. Утворену нішу з підготовки 
необхідних працівників активно почали заповнювати приватні 
вищі школи, відкриваючи такі напрями навчання: соціальна педаго-
гіка, спеціальна педагогіка, соціальна робота, олігофренопедагогіка. 

Ретельна оцінка Дольносльонської вищої школи освіти 
(DSWE TWP) [10], яка була зареєстрована 1997 року, а сьогодні 
пропонує підготовку фахівців із 4 напрямів за 28 спеціальностя-
ми, серед яких вагоме місце посідає напрям “Спеціальна 
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педагогіка” із такими новими спеціальностями, як освіта і реабі-
літація розумово неповносправних осіб, лікувальна педагогіка, 
ресоціалізація, сурдопедагогіка, терапія, де навчається 1440 сту-
дентів, дає підстави для висновку, що ця вища школа 
розвивається динамічно, задовольняючи потреби сучасного сус-
пільства. Індивідуалізація навчального процесу реалізується в 
цьому навчальному закладі через представлення обов’язкових та 
факультативних занять, де на обов’язкові дисципліни відведено 
1005 годин, а на факультативні – 1195 годин. 

Погоджуючись із думкою М. Вітра, що перевагою приват-
них навчальних закладів України є оперативне впровадження у 
навчальний процес нових дисциплін [1, 289], вважаємо логічно 
обумовленим збільшення частки вивчення дисциплін циклу гу-
манітарної підготовки у приватних ВНЗ в контексті процесу 
гуманітаризації. Для всебічного розвитку особистості пропону-
ється вивчення філософії, логіки, соціології, релігієзнавства, 
етики й естетики, ділової української мови, політології, історії 
української культури та інших на 1 – 2 курсах економічних і тех-
нічних спеціальностей. Деякі дисципліни гуманітарного циклу 
перетворюються на самостійні, професійно зорієнтовані курси 
(“Психологія” перетворилася на предмети “Загальна психоло-
гія”, “Економічна психологія”, “Соціальна психологія”). 

У Польщі спостерігаємо дещо відмінну тенденцію: в еко-
номічних вищих школах у блоці загальних дисциплін 
вивчається лише 2 – 3 гуманітарних предмети. Приміром, в 
Академії Леона Козмінського студенти напряму “Адміністра-
ція” вивчають лише етику й елементи філософії, а студенти 
“Управління” – соціологію, основи психології, історію або ло-
гіку (на вибір студента), на які відводиться по 30 аудиторних 
годин. Проте усі студенти обов’язково вивчають дві іноземні 
мови, з яких англійська вивчається впродовж 6 семестрів загаль-
ним обсягом 360 годин [14].  

Підсумовуючи, зазначимо, що гуманізація вищої освіти 
знайшла своє відображення у змісті навчальних планів приват-
них вищих шкіл Польщі та України, організації навчально-
виховного процесу, відкритті спеціальностей, що формують гу-
манні відносини між людьми. Для української вищої освіти 
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недержавної форми власності більш характерним є впроваджен-
ня гуманітарних дисциплін, а для польської – відкриття нових 
спеціальностей відповідно до зростаючих соціальних потреб, 
підсилення вивчення іноземних мов. 

3. Пристосування освітніх систем Польщі й України до 
вимог Болонського процесу впливає на зміни у змісті освіти 
приватних вищих шкіл.  

Відомо, що Польща була серед країн, що підписали Бо-
лонську декларацію 19 червня 1999 р., а Україна стала 
повноправним партнером у створенні європейського освітнього 
простору 19 травня 2005 р. З того часу відбуваються якісні зміни 
у змісті навчального процесу у приватних вищих школах Польщі 
та України. Оскільки Болонська система пропонує змінити кла-
сичні функції викладача і студента, ввести модульну технологію 
навчання, два рівні навчання, забезпечити свободу навчання та 
наукових досліджень, то це докорінно змінило зміст навчальних 
планів і програм. 

Аналіз науково-методичних джерел приватних вищих 
шкіл Польщі засвідчує, що вже упродовж 10 років зміст їхніх 
навчальних планів відображає приналежність польської вищої 
освіти до єдиного європейського освітнього простору: навчання 
розподіляється на два етапи: перший – ліценціат (бакалаврат), 
другий – магістрат, оцінювання знань проводиться за шкалою 
ECTS, уводяться дисципліни за вибором студента, складаються 
інформаційні пакети ECTS, що забезпечують доступ до послуг 
вищої школи [10]; [14]. 

Вважаємо, що новим надбанням приватної вищої освіти 
Польщі під впливом її приєднання до Європейського Союзу є 
впровадження до змісту освіти європейської проблематики, від-
криття напряму “Європеїстика”, “навчальні програми якого 
охоплюють елементи географії, історії, політології, права, соціо-
логії, економіки і філософії” [16, 1], що дало змогу 
запропонувати найсучасніші спеціальності, задовольняючи інте-
реси молоді і держави європейського рівня.  

На нашу думку, українські приватні ВНЗ ще не здатні пов-
ністю пристосувати свій зміст навчання відповідно до вимог, 
зазначених Болонською декларацією. Вагомою перешкодою є 
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пристосування вітчизняної поетапної структури навчання із ве-
личезною кількістю спеціальностей до двоетапної системи 
підготовки фахівців. Дослідники зазначають також [9, 37], що 
громіздка система стандартів вищої освіти створює суттєві труд-
нощі при розробці диверсифікованих навчальних планів нового 
покоління, в основу яких покладена кредитно-модульна система 
організації навчального процесу. Поряд із тим запровадження 
накопичувальної системи нарахування залікових балів (ECTS) 
знаходить своє місце у приватних вищих школах України. При-
міром, ще у 2003 – 2004 н.р. Кіровоградський інститут 
регіонального управління та економіки зробив апробацію нової 
системи. Для цього педагоги здійснювали аналіз змісту дисцип-
лін, формували модулі, їхні навчальні елементи, форми 
контролю, визначали організаційні форми навчання тощо. Голов-
ним результатом цієї системи вважають збільшення 
педагогічного контакту викладача із кожним студентом упро-
довж навчального семестру, підвищення уваги студентів до 
самостійної роботи, своєчасного виконання завдань та інше  
[2, 343 – 353]. 

Зазначимо, що введення європейської системи трансферу 
кредитів (ECTS) у вищій школі передовсім зумовило трансфор-
мації у змісті освіти, адже зменшується обсяг аудиторного 
навантаження, підвищується обсяг самостійної роботи студентів, 
обмежується кількість навчальних дисциплін в одному семестрі.  

Результати нашого дослідження доводять, що зміст освіти 
недержавних вищих шкіл Польщі здебільшого відповідає цілям 
Болонського процесу, оскільки у навчальних планах зменшується 
кількість навчальних дисциплін, аудиторних годин, акцентується 
увага на самостійній роботі студента, посилюється професійна під-
готовка. Значним досягненням приватної вищої освіти Польщі 
вважаємо її максимальне пристосування до сучасних вимог ринку 
праці, запитів суспільства й окремих регіонів, освітніх нововведень. 
Українські ВНЗ недержавної форми власності за роки свого існу-
вання досягли також значних результатів. Під впливом зазначених 
тенденцій вони впроваджують нові спеціальності, розробляють су-
часні навчальні плани, модернізують зміст освіти. Проте польський 
досвід доводить, що необхідно конкретизувати навчальні плани, 
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збільшувати професійно зорієнтовані дисципліни, зменшувати ау-
диторне навантаження, постійно шукати і заповнювати ніші в 
регіонах, віддалених від освітніх центрів, розробляти інформаційні 
пакети ECTS, що в комплексі збільшить контингент бажаючих 
отримати освіту у приватній вищій школі, дасть їй змогу набути 
ознак сучасного образу освіти, влитися в європейський освітній 
простір. 

Вважаємо, що проаналізовані матеріали можуть стати під-
ставою для подальших наукових розвідок щодо вдосконалення 
змісту сучасної освіти, сталого та якісного розвитку ВНЗ недер-
жавної форми власності в Україні. 
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Гавран Марьяна. Тенденции развития содержания обра-

зования в современных частных высших школах Польши и 
Украины. В статье акцентируется  важность высшего образования 
негосударственной формы собственности во внедрении новых на-
правлений и специальностей в соответствии с современными 
запросами рынка труда и общества, а также обновлении содержа-
ния образования согласно требованиям Болонской декларации, 
гуманитаризации и гуманизации. Выделяются и характеризуются 
главные тенденции развития содержания образования в частных 
высших учебных заведениях.  

Ключевые слова: содержание образования, высшее обра-
зование негосударственной формы собственности, частные 
высшие школы, учебные планы.  
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Havran Maryana. The tendencies of the education content 
development at contemporary private higher schools of Poland 
and Ukraine. The importance of non-state higher education to intro-
duce new approaches and specialities according to the needs of 
today’s labour market and society as well as renovate the content of 
education according to Bologna Declaration requirements and hu-
manization has been emphasized in the article. We have singled out 
and characterised the main tendencies of the education content de-
velopment at private higher educational establishments.  

Key words: education content, non-state higher education, 
private higher schools, curricula.  
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ЖУРНАЛІСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АРКАДІЯ ЖИВОТКА  
ЯК ВНЕСОК У ФОРМУВАННЯ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ 
 
У статті на підставі опрацювання архівних матеріалів, 

газетно-журнальної періодики проаналізовано публікації вчено-
го у період з 1912 до 1948 року. Розглянуто внесок А. Животка у 
формування національної свідомості українців, історію україн-
ської журналістики. 

Ключові слова: публіцист, редактор, видавець, педагог, 
педагогічна преса, журналістська діяльність, національна сві-
домість. 

 
Аркадій Петрович Животко – відомий український учений, 

педагог, журналіст, у численних своїх публікаціях першої поло-
вини ХХ століття неодноразово наголошував на великому 
значенні друкованого слова у формуванні національної свідомос-
ті, поширенні просвітницьких ідей. Саме тому повсякчас 
оприлюднював чимало різноманітних статей, брошур, книг, нама-
гаючись донести знання до широкого загалу українського народу.  

З метою пропаганди дошкільної справи А. Животко актив-
но використовував періодичні видання, виступав з лекціями та 
бесідами, організовував різноманітні курси і т. ін., що суттєво 
вплинуло на формування громадської думки. Це давало можли-
вість організовувати виховання наймолодших дітей, сприяло 
формуванню національної свідомості українців не лише на рідних 
землях, а й в еміграції, згуртуванню їх навколо ідеї поширення 
дошкільного виховання й позашкільної освіти, організації навча-
льно-виховних закладів, культурно-освітніх товариств, установ. 
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Робота науковця спрямовувалася на виховання у підростаючих 
поколінь національної свідомості, гордості за приналежність до 
української нації, поширення українознавчих студій та пропага-
нду позашкільної освіти дорослого населення.  

В умовах трансформаційних процесів, що відбуваються в 
Україні, першочергового значення набуває потреба побудови 
гуманного громадянського суспільства, ідея розбудови власної 
держави, а також становлення в ній демократичного устрою. 
Тому сучасна педагогічна наука шукає шляхи та форми онов-
лення освіти, намагається поєднати все традиційне з тим, що 
породжене новими умовами життя. Вважаємо, що досвід 
А. Животка має особливе значення та великі можливості для ви-
користання з метою розвитку національної самосвідомості, 
збагачення національної культури та почуття національної  
гідності. 

Досліджень журналістської діяльності А. Животка на сьо-
годні в Україні надзвичайно мало, а точніше – лише дві статті 
висвітлюють його масштабний та багатогранний доробок.  

“Навіть якби цей автор нічого не залишив по собі, крім 
“Історії української преси”, його життя можна було б розцінюва-
ти як подвиг, зважаючи на умови, в яких писалася ця книга, її  
наукову цінність, масштаби та повноту висвітлення матеріа-
лу”, – вважає відомий дослідник життєпису та творчої спадщини 
А. Животка М. Тимошик [18, 13]. 

У статті В. Габора до енциклопедичного словника “Укра-
їнська журналістика в іменах” (1996) автор спробував 
охарактеризувати журналістську діяльність А. Животка. Упер-
ше подано досить велику, хоча далеко не повну бібліографію 
праць ученого. Загалом же, аналізуючи внесок вченого у вітчи-
зняну журналістику, автор статті назвав його “одним із 
найсумлінніших дослідників української преси взагалі й закар-
патської зокрема” [9, 127].  

Окремо зазначимо, що навіть на сьогодні немає ґрунтов-
ного аналізу газетно-журнальних публікацій ученого, 
спрямованих на формування національної свідомості українців.  

Публіцистичний доробок вченого вражає своїм обсягом, 
діапазоном тем, глибиною суджень, а надто – кількістю різнома-
нітних періодичних видань (понад 70), у яких містяться його 
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праці. Неймовірно складним завданням є виявлення усіх публі-
кацій, що належать перу А. Животка, проте можемо впевнено 
стверджувати, що автор намагався друкуватися в усіх доступних 
йому виданнях як материкової України (“Сніп”, “Рада”, “Маяк”, 
“Село”, “Українське Життя”, “Життя Поділля”, “Діло”, “Пчілка” 
та ін.), так і далеко за її межами, там, де проживали українці 
(“Українська Трибуна”, “Народна Воля”, “Наша Культура”, 
“Краківські Вісті”, “Голос”, “Трудова Україна” та ін.), а перебу-
ваючи в Європі, доклав чимало зусиль до ознайомлення 
тамтешніх народів з боротьбою за незалежність і достойне місце 
у світовій спільноті рідної нації, публікуючи свої статті в іншо-
мовних часописах (“Slovansky Prehled”, “Slovanska Revue” 
(Прага) та ін.). 

Проведене дослідження дало змогу виявити численні псев-
доніми, за якими приховувався А. Животко, уникаючи таким 
чином переслідувань з боку влади. О. Дей подає лише деякі з 
них: А. Ж-ко, А. Пухальський, А. Пуховський, Хо [11, 469]. 
Аналіз архівних документ ів, особистої кореспонденції  
А. Животка з різноманітними редакціями й видавництвами, чис-
ленних газетних і журнальних публікацій дав нам змогу 
продовжити цей ряд: А. Ж. [3], [4], [5], Аркадій [8], А. П-ий [7], 
Дядько [12]. Зауважимо, що два його псевдоніми вказують на 
походження автора (слобода Пухова на Вороніжчині), а останній 
у перекладі з латинської мови означає іронічний вираз “простий 
(посередній) чоловічок” [10, 365], набутий, очевидно, ще у сту-
дентські роки не без допомоги своїх колег. До речі, всі, хто 
особисто знали А. Животка, стверджували, що він був простою, 
скромною людиною в повсякденному житті, акуратним, дещо 
педантичним у праці, переконливим і послідовним у спілкуван-
ні. Любов до дітей продиктувала ще один псевдонім автора – 
“Дядько”. 

У своїх перших публікаціях А. Животко торкався кількох 
близьких йому тем:  

1) життя українського студентства в Петербурзі, зокрема в 
рідному Психоневрологічному інституті (“По вищих школах”, 
“Хвиля життя” та ін. ); 
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2) національно-культурне становище етнічних українців 
на Вороніжчині, звідки походив сам (“Острогожчина”, “Самі про 
себе” та ін.);  

3) статті з суспільно-політичної проблематики (“Підслуха-
ні мрії”, “Всяко буває!” та ін.). 

Перша публікація репортера-початківця А. Животка 
з’явилася на шпальтах газети “Сніп” (Харків) у числі 39 від 
30 вересня 1912 р. Це періодичне видання почало виходити 
1 січня 1912 р. і було на той час єдиним українським часописом 
на Слобідській Україні. На його сторінках знаходимо громадсь-
ко-політичні критичні огляди, літературно-мистецькі статті, а 
також оповідання, “фельєтони”, галерею словесних портретів 
про сучасних діячів, хроніку подій. У своїй першій статті “Всяко 
буває!”, яка, безсумнівно, є політичним фейлетоном, А. Животко 
розповідав про вибори до Думи двох дядьків – Трохима й Кири-
ла, які вирішують між собою за допомогою батога, кому бути 
обраним. Стаття є чудовою ілюстрацією тодішніх настроїв селян 
та ставлення їх до офіційної російської влади [34, 7]. 

Зауважимо, що появі цієї статті передувала ціла низка від-
мов студенту з боку редакції газети “Сніп”, про що свідчать 
записи у рубриці “Листування”. Ще у числі 13 від 25 березня 
читаємо: “Москва. Д-ій А. Жи-ов. Вірші не ухвалені до друку. 
Надсилайте прозу” [31, 8].  

Ще однією статтею, яку видрукував “Сніп”, був “Трівож-
ний сон”, у якій автор переповідає свій сон про козаків під 
проводом Сірка й розмірковує над сьогоденням [34, 8]. 

Статті молодого публіциста знаходимо також на шпальтах 
“Маяка” (1913) – популярного літературно-громадського тижне-
вика для селянської та робітничої інтелігенції [І, 21].  

Починаючи з квітня 1913 р., знаходимо у “Маяку” чимало 
статей А. Животка. Серед них звертають увагу розвідки пам’яті 
Б. Грінченка, І. Котляревського, Лесі Українки, а також перші 
поетичні проби. Знову ж зустрічаємо багато відмов упертому 
студентові.  

Характерною публікацією для того періоду життя 
А. Животка є стаття “Самі про себе”. У ній автор розкриває 
вплив рідного друкованого слова на духовне життя селян свого 
краю. Він пише, що першою книжкою в рідній слободі була 
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“Маруся” Г. Квітки-Основ’яненка, а далі його ж “Сердешна Ок-
сана”, потім “Кобзар” та оповідання І. Нечуя-Левицького, Марка 
Вовчка, Олени Пчілки, Б. Грінченка. Отже, у невеликій слободі 
Пухова на Вороніжчині у хаті одного з місцевих селян було 
створено чималу бібліотеку, яка обслуговувала й сусідні се-
ла [29, 4]. 

Отже, упродовж 1913 р. А. Животко в “Маяку” опубліку-
вав близько десяти своїх статей. Вибір публіциста був не 
випадковим, адже на той час це був популярний, впливовий 
український журнал, що давало змогу поширювати культурно-
просвітницькі ідеї серед широкого загалу, набувати журналіст-
ської майстерності в колі відомих співробітників “Маяка”. 

У 1913 р. А. Животко почав співпрацю з київською “Ра-
дою” – газетою “політичною, економічною і літературною”. І 
хоча перша його спроба виявилася невдалою, він все ж став вла-
сним кореспондентом цього друкованого органу. У числі від 
29 січня редакція надрукувала відповідь дописувачу такого зміс-
ту: “А. Пуховському. Допис не піде, бо по сучасних умовах не 
цензурний. Подавайте факти” [29, 4]. 

Багато його статей у “Раді” носили переважно інформа-
ційний характер і стосувалися проведення культурно-
просвітницької роботи студентів-українців у Петербурзі. Так, в 
одній із публікацій А. Животко повідомляв про концерт у рід-
ному Психоневрологічному інституті українського кобзаря 
І. Кучугури-Кучеренка, влаштований Києво-Волинським зем-
ляцтвом – основним культурно-освітнім осередком українців у 
цьому навчальному закладі [3, 2]. У публікації від 19 березня 
1914 р. А. Животко повідомляв  про перебіг Шевченківських 
свят, які тривали протягом місяця у цьому навчальному закладі і 
впродовж яких було прочитано кілька рефератів про життєвий 
шлях і творчість Кобзаря на численних зібраннях студентів, від-
правлено панахиду, а також надіслано телеграму з привітаннями 
до Галичини. У замітці підкреслювалося, що поліція намагалася 
перешкодити під час святкувань, але не змогла нічого вдіяти – 
студенти оголосили страйк, і лише авторитет президента інсти-
туту В. Бехтерева, котрий особисто зустрівся зі студентами й 
попросив їх розійтися, допоміг уникнути конфлікту й небажаних 
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для українців наслідків. За підрахунками організаторів святку-
вань, у них брало участь близько 600 осіб [3, 2].  

З початком Першої світової війни переважна більшість 
українських періодичних видань перестала виходити. Частково 
цією причиною можна пояснити спад у кар’єрі А. Животка як 
публіциста (1914 – 1918 рр.). Зрештою, важко простежити пуб-
лікації молодого студента цього періоду через те, що величезна 
кількість тодішніх часописів не дійшла до нашого часу. 

Подібна доля спіткала видання Харківської губерніальної 
народної ради – щоденну газету “Земське Діло”. Більше трьох-
сот перших чисел її донині не збереглося. Разом з газетою 
загублено й численні публікації А. Животка, в існуванні яких не 
маємо жодних сумнівів, оскільки, починаючи з наступного 
№ 302 від 6 липня 1918 р., майже в кожному числі цього щоден-
ника знаходимо його статті. Так, у дописі “Острогожчина” 
просвітитель писав про історію заселення запорозькими козака-
ми Подоння – його рідних країв. На основі опрацьованих 
архівних документів він стверджував, що ще у 1652 р. сюди впер-
ше прийшов козацький полк на чолі з полковником 
І. Дзіньковським. Саме з цієї дати автор статті виводив початок 
заселення вказаної території етнічними українцями. Закінчува-
лася газетна публікація закликом до єднання штучно розділених 
земель: “Острогожчина мусить бути разом з своєю матір’ю-
чайкою – Україною…, мусить ввійти в склад рідної сім’ї… До 
цього кличе дух наших славних борців за долю України й рідно-
го краю, голос з могили тих, хто так любив свій Острогожський 
край” [26, 2]. 

У наступній статті “Дві сестри” на шпальтах цієї ж газети 
А. Животко закликав до об’єднання кооперації й товариств “Про-
світа” задля проведення просвітницької праці серед рідного 
народу й поширення національної думки серед слобожанці [13, 9]. 

“Досвітнім вогником” назвав А. Животко Лесю Українку в 
публікації з такою ж назвою в “Земському Ділі”. Публікація, 
присвячена п’ятій річниці смерті великої поетеси, закликала до 
пробудження всіх, кому не байдужа доля України [16, 2].  

Різкий протест проти намагань більшовиків завадити укра-
їнцям вирішувати власну долю містить стаття “Темні лицарі 
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“единой”. У ній автор засуджує ганебні дії “брудних рук” борців 
за “єдіную, нєдєлімую” Росію” [26, 2]. 

У публікації “Що читати” А. Животко радив слобожанцям 
вивчати власну минувшину. З цією метою автор огляду літера-
тури звертав увагу на історичні твори М. Грушевського, 
Б. Грінченка, Д. Дорошенка, А. Кащенка, М. Драгоманова, 
Д. Яворницького [28, 3]. 

Отже, опублікувавши в “Земському Ділі” (1918) більше 
десятка статей, А. Животко продовжив свою публіцистичну ді-
яльність. Проте вона набула більш відкритого характеру, адже в 
умовах створення Української держави, офіційно оголошеного 
процесу українізації він мав можливість за відсутності цензури 
без перешкод друкувати власні публікації, спрямовані на пробу-
дження національної свідомості слобожанців. Починаючи з 
1918 р. і закінчуючи 1948 р., А. Животко опублікував величезну 
кількість статей, брошур, окремих праць. Їх тематику можна 
умовно поділити на такі групи: педагогічні, літературно-
просвітницькі, просвітницько-краєзнавчі. Окремої уваги потре-
бують його дослідження історії української преси.  

Після переїзду А. Животка до Кам’янця-Подільського у 
1918 р. почався новий етап у житті публіциста. Разом з урядом 
УНР туди перемістилося багато українських газет. Це дало змо-
гу молодому патріоту, який захопився ідеєю побудови 
Української держави, видрукувати велику кількість статей. 

Саме упродовж подільського періоду життя А. Животко 
зміг сповна реалізувати свій потенціал зрілого публіциста. У до-
бу різкого перелому суспільної свідомості українців він активно 
виступав на сторінках преси із закликом до об’єднання усього 
українського громадянства навколо створення різноманітних 
громадсько-просвітницьких товариств, освітньо-виховних за-
кладів, насамперед для дітей – майбутнього молодої України, а 
також дорослого населення. У просвіті рідного народу він вба-
чав шлях до кращого життя українців.  

Упродовж 1919 року цілу низку статей А. Животка видру-
кувало видання Подільської губерніальної народної управи 
“Село”. На його сторінках знаходимо публікації літературно-
просвітницького, українознавчого  характеру: “Великий музика” 
(пам’яті М. Лисенка), “Один з кращих” (про В. Стефаника), 
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“Подільський кобзар” (про С. Руданського), “Ходімо до Просві-
ти” [27, 13].  

У журналі “Село” А. Животко опублікував цілу низку ста-
тей на тему виховання наймолодших українців. “Від того, в яких 
обставинах, при яких умовах виростає дитина, залежить і доля 
всього того люду, доля народу, якому вона належить”, – писав 
учений у публікації “Біля дитини” [13, 8].  

У наступних числах “Села” А. Животко оприлюднив стат-
тю “Просвіта і діти”. У ній, підкреслюючи важливу роль 
товариства у вихованні національної свідомості українців, автор 
зазначив, що “діти, то є той грунт, то є та основа, на якій мусить 
вирости здорова, вільна Україна” [25, 4].  

Своєрідним продовженням циклу публікацій, присвячених 
заснуванню дитячих дошкільних закладів, стали статті “Не гай-
мо часу” та “Пам’ятаймо”. У них автор закликав кооперацію до 
матеріальної підтримки “Просвіти” у влаштуванні дитячих сад-
ків, а також звертався до сільських просвітянських осередків 
активно організовувати дитячі садки й захоронки за сприяння 
місцевих земств [22, 8]. 

В огляді літератури для наймолодших читачів “Що читати 
нашим дітям” А. Животко подавав перелік дитячих книжечок. 
Тримаючи постійно в полі зору український книжковий ринок, 
педагог зауважував, що на ньому з’являються три види дитячих 
видань: а) що відповідають основним завданням виховання; 
б) до яких треба підходити з обережністю; в) ті, що необхідно 
обминати й не допускати до дітей чи дитячих бібліотек. 

Отже, на сторінках журналу “Село” упродовж 1918 –
 1919 рр. А. Животко опублікував більше десяти статей з пробле-
ми виховання дітей дошкільного віку, що було зумовлено 
намаганнями вченого пропагувати цю ідею серед селянства, спо-
нукати його до заснування дитячих виховних закладів на селі. 

Найбільш плідною в педагогічному плані була співпраця 
А. Животка з журналом “Освіта” (Кам’янець-Подільський, 
1918 – 1920 рр.). 

Упродовж тривалого часу педагог публікував власні огля-
ди дитячої літератури, яка виходила на той час в українських 
видавництвах (1918. – № 1 – 3; 1919. – № 1, 4, 5). При цьому 
А. Животко з жалем зазначав, що на вітчизняному книжковому 
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ринку дуже мало змістовних і гарно виданих книг для дітей до-
шкільного віку. Своїм завданням він вважав проаналізувати 
здобутки та вади тодішньої книжкової продукції для малюків. 
Загалом нам вдалося виявити в “Освіті” більше трьох десятків 
рецензій А. Животка на дитячі твори. Найважливішою ознакою 
їх використання він вважав відповідність до тогочасних педаго-
гічних вимог.  

Ще одним часописом, у якому А. Животко публікував 
статті на педагогічні теми, став луцький щоденник “Українське 
Життя” (1922). У дописі “Наші найменші” автор закликав украї-
нське суспільство подбати про майбутнє – своїх дітей – шляхом 
організації різноманітних дитячих закладів: садків, захистків, 
майданів. “Просвіті” й українським кооперативним осередкам на 
місцях, за задумом вченого, слід проводити різноманітні наради, 
лекції, розповсюджувати педагогічну літературу з метою поши-
рення ідеї дошкільного виховання [19, 3]. 

У 1922 р. А. Животко звернувся до педагогів і свідомих 
громадян Галичини й Волині зі сторінок “Учительського Слова” – 
органу товариства “Взаємна поміч українського учительства” 
(м. Львів). Автор статті запропонував скликати з’їзд працівників 
дошкільної та позашкільної освіти. Це зібрання мало б розгляну-
ти такі питання: створення часопису з дошкільного виховання, 
організація дитячих клубів улітку, забезпечення родин і дошкіль-
них закладів дитячою літературою, підготовка фахівців-
педагогів, пропаганда дошкільного виховання та ін.  

Журнал “Учительське Слово” у 1925 р. видрукував статтю 
А. Животка “Педагогічні думки та праця Фр. Ферера”. У ній автор 
охарактеризував діяльність та передові ідеї відомого іспанського 
педагога, прихильника ідеї вільного виховання [23, 19]. 

У 1924 р. зі сторінок календаря “Громада” (Львів) 
А. Животко звернувся до широких кіл галицького громадянства 
із закликом сприяти поширенню дитячих дошкільних і позашкіль-
них установ, таким чином “… несучи й свою маленьку цеглину 
на будівлю великої хати свого народу” [І, 48 зв.]. 

У 1925 р. видавництво “Пчілка” (Ужгород) опублікувало 
працю А. Животка “Педагогічні погляди Т. Масарика”, в якій 
автор окреслив вимоги до учительства, ідеї щодо реформування 
школи, основні думки щодо гармонійного виховання підростаю-
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чих поколінь, зв’язку школи й родини, які висунув президент 
Чехо-Словацької Республіки [24]. 

Різкій критиці піддав А. Животко методи “компартійної 
педагогіки”, що практикуються в Радянській Україні, у статті “Із 
практики совітської педагогіки” (“Учительський Голос”, Мука-
чево). У ній вчений за матеріалами радянських газет того часу 
спробував проаналізувати наслідки “постанови КП(б)У у справі 
охорони дітьми врожаю”, навівши численні приклади доносів 
малолітніх дітей на власних батьків. Засуджуючи нехтування 
владою ідеї гуманізму у вихованні школярів на рідних землях, 
А. Животко писав: “Нічого вже, здається, нема такого, що могло 
б нині здивувати, що могло б здатися неможливим там, де сьо-
годні поставлено головною метою знищення цілого народу, 
нації, знищення фізичного й морального, де розперезана сваволя 
московського комуно-фашизму осягнула вже чи не найвищого 
свого цинізму” [17, 159].  

Отже, навіть перебуваючи в еміграції, за межами рідної 
землі, А. Животко переймався проблемами виховання дітей, 
надсилаючи власні статті на цю тему до галицьких та закарпат-
ських часописів і журналів.  

Упродовж 1919 – 1930 рр. А. Животко займався редактор-
ською діяльністю, на самому початку якої доля звела його з 
першим президентом України. У 1919 р. А. Животко разом із 
М. Грушевським редагував місцевий орган УПСР – щоденну 
газету “Життя Поділля”. Після від’їзду останнього робив це сам. 
Серед його статей на політичні теми виділимо такі: “До селянсь-
кого з’їзду”, “Світлий промінь в темну ніч”. 

У червні 1919 р. вийшло 15 чисел редагованої ним щоден-
ної соціалістичної газети “Громада”. На її сторінках А. Животко 
різко засуджував гетьманську політику в Україні (“Новий шлях”, 
“Чорне кубло”, “Під грім гармат”, “Вічна пам’ять”, “Політичний 
ієзуїтизм” та ін.). 

За рішенням колег по партії “Громаду” у кінці червня 
1919 р. перебрав до своїх рук місцевий комітет УПСР. Вона 
отримала нову назву – “Трудова Громада”. У ній А. Животко 
помістив чимало своїх віршів: “За волю”, “Пісня”, “На Новий 
рік”, “Ніч-омана” та ін., а також спогади зі студентських років 
“В світлий день”. 
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У 1923 р. А. Животко при допомозі членів кременецької 
“Просвіти” підготував і спробував видавати “Альманах літера-
тури і громадського життя”, що мав назву “Віра”. Видання 
займало 37 сторінок і складалося з віршів, спогадів, публіцисти-
чних статей. А. Животку належала, крім трьох поезій 
(“Самотність”, “Вірити хочу”, “Поцілунок”), більша публікація 
“На часі”. У ній автор розглядав завдання організації українсь-
кого селянства Волині з метою боротьби за його національно-
культурні права в умовах польського панування. Саме ця стаття 
стала причиною для конфіскації цілого альманаху польською 
поліцією [6, 117].  

Із 1923 р. А. Животко редагував у Празі часопис для укра-
їнського селянства “Наша Спілка”. Це був орган Української 
селянської спілки, що виходив неперіодично аж до 1926 р. Усьо-
го за цей проміжок часу побачили світ 7 його чисел (принаймні 
стільки нам вдалося виявити).  

У першому номері часопису А. Животко помістив власну 
програмну статтю “Борітеся – поборете”. У ній автор закликав: 
“Кожному селянинові необхідно поставитись свідомо й серйозно 
до думки про згуртування людей з однаковими потребами в од-
ну сильну селянську спілку, яка вже, як велика, організована 
громада, зможе сказати свою слово до ворогів і не дати себе на 
поталу” [14, 1]. У наступних числах журналу вчений опубліку-
вав статтю “Що читати селянинові”.  

Статті вченого в “Нашій Спілці” є яскравою ілюстрацією 
його намагань об’єднати українців-емігрантів за соціальною 
приналежністю з метою формування в них передових життєвих 
позицій, проведення організованої та цілеспрямованої просвіт-
ницької діяльності, спрямованої на підвищення рівня 
освіченості, набуття професійних знань.  

Крім названих видань, А. Животко був редактором газети 
“Коломійка” (Ужгород, 1926 р.) та журналу “Молоді Каменярі” 
(Львів, 1928 – 1930 рр.), про який уже йшла мова. 

Працюючи на Закарпатті (1925 – 1927 рр.), А. Животко ак-
тивно займався видавничою справою. З метою об’єднання 
зусиль і суттєвого поліпшення якості книжкової продукції вче-
ний створив “Союз Руських Видавництв” – організацію, якій 
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підпорядковувалися усі шість тогочасних україномовних видав-
ництв регіону.  

Паралельно з працею у “Союзі Руських Видавництв” 
А. Животко очолював видавничу секцію товариства “Просвіта”, 
котра мала за мету “забезпечення народа доброю, хосенною кни-
гою … з селянського господарства, красного письменства, 
публіцистики та популярно-науковою” [І, 3]. Для її досягнення 
вчений налагодив постійний зв’язок із шкільним відділом, різ-
номанітними громадськими організаціями й товариствами для 
придбання ними книг; постійно здійснював збір пожертвувань 
на видавничий фонд; організовував збут продукції секції як на 
Закарпатті, так і в Галичині, а також за кордоном (Чехо-
Словаччина, Югославія, США), через різні українські установи, 
книгарні, кооперативи, товариства; залучав до співпраці перед-
платників; брав участь у випуску щоквартального бюлетня про 
хід видавничої справи [ІІ, 3].  

Лише упродовж 1926 р. спільними зусиллями “Союзу Ру-
ських Видавництв” і видавничою секцією товариства “Просвіта” 
під безпосереднім керівництвом А. Животка було оприлюднено 
такі книги: “Т. Масарик”; “Історія Підкарпатської Руси”; “Аль-
манах “Трембіта”; “Науковий збірник”; “Календар на 1926 рік”, 
а також декілька невеликих за обсягом брошур і каталогів   
[ІІ, 43]. 

Отже, плідна видавнича діяльність А. Животка на Закар-
патті упродовж 1925 – 1927 рр. була спрямована на виховання 
національної свідомості, гордості за приналежність до українсь-
кої нації підростаючих поколінь закарпатців, а також на 
національне відродження, популяризацію українознавчих студій, 
пропаганду позашкільної освіти серед дорослого населення не 
лише краю, а й широкого загалу українців в еміграції.  

Окремого дослідження потребують праці А. Животка з іс-
торії української преси. Починаючи з 1930 р., коли він 
започаткував свою діяльність в Українському історичному кабі-
неті у Празі, що дало доступ до величезної кількості архівних 
джерел, українських періодичних видань, виходили статті й 
окремі видання дослідника з цієї проблеми. Упродовж 1930 – 
1946 рр. А. Животко оприлюднив цілу низку своїх публікацій: 
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“До історії українського радикального часопису “Народ” (1930), 
“Українська преса за сто років” (1931), “Трудні початки (до іс-
торії “Народу”) (1934), “Нариси історії української преси (Курс 
лекцій)” (1937), “Журнал “Основа”: 1861 – 1862 (1938), “Преса 
Карпатської України” (1939), “С. Петлюра-журналіст” (1946), 
“О. Олесь і українська преса” та низку інших, що дають можли-
вість сучасним дослідникам вивчати значення преси у розвитку 
національної свідомості українського суспільства з другої поло-
вини ХІХ ст., а також її вплив на формування громадської 
думки. Найголовнішою з-поміж праць А. Животка, присвячених 
вивченню історії української журналістики, є “Історія українсь-
кої преси” (1946). У цьому фундаментальному дослідженні 
охарактеризовано у хронологічному порядку й за тематикою 
українські періодичні видання з 1810 р. [18, 13].  

Отже, публіцистична, редакторська, видавнича діяльність 
А. Животка сприяла формуванню національної свідомості укра-
їнців не лише на рідних землях, а й в еміграції, згуртуванню їх 
навколо ідеї поширення дошкільного виховання й позашкільної 
освіти, організації навчально-виховних закладів, культурно-
освітніх товариств, установ, а також спрямовувалася на вихо-
вання у підростаючих поколінь національної свідомості, 
гордості за приналежність до української нації, на національне 
відродження, сприяла поширенню українознавчих студій та 
пропаганді позашкільної освіти дорослого населення. 

Редакторська діяльність А. Животка свідчить про те, що, 
набувши достатньо високого рівня журналістської майстерності 
з часу перших своїх публікацій (1913), він намагався реалізувати 
власні задуми щодо призначення і змісту періодичних видань. 

Незважаючи на постійні заборони й нищення українського 
друкованого слова різноманітними окупаційними владами, вче-
ний завжди намагався донести його до широких кіл рідного 
народу. Щобільше, значну частину свого життя він присвятив до-
слідженню появи і розвитку українських періодичних видань, 
власноручно сприяв збереженню рідномовних часописів. 

 
 
 



ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ. ВИПУСК 23. ПЕДАГОГІКА 

 

52 

Література  
І. ЦДАВОВУ у Києві (Центральний державний архів вищих ор-

ганів влади та управління України у Києві, ф. 3560 (Особистий фонд 
Аркадія Животка), оп. 1, спр. 33, арк. 1 – 54. 

ІІ. ЦДА ВОВУ у Києві, ф. 3560, оп. 1, спр. 46, арк. 1 – 50. 
 
1. А.Ж. (Животко А.). За волю / Животко А. / Трудова Грома-

да. – Кам’янець на Поділлю, 1919. – Ч. 37. – С. 3. 
2. А.Ж. (Животко А.). Павло Богацький (У 40-ліття літератур-

но-наукової діяльності) / Животко А. // Краківські Вісті. – Краків, 
1943. – Ч. 23. – С. 3. 

3. А.Ж. (Животко А.). По вищих школах / Животко А. // Рада. – 
К., 1913. – Ч. 33. – С. 2. 

4. А.Ж. (Животко А.). У досвіта / Животко А. // Трудова Грома-
да. – Кам’янець на Поділлю, 1919. – Ч. 49. – С. 3. 

5. А.Ж. (Животко А.). Що читати селянинови? / Животко А. // 
Наша Спілка. – Прага, 1923. – Ч. 2 – 3. – С. 62 – 64; 1924. – Ч. 4 – 5. – 
С. 36 – 40. 

6. Альманах “Віра” // Українська книга. – 1937. – Ч. 4 – 5. – 
С. 116 – 117. 

7.  А.П-ий (Животко А.). Українська молодь в психо -
неврологічному інституті / По вищих школах // Рада. – К., 1913. – 
Ч. 121. – С. 2. 

8.  Аркадій (Животко А.). Шляхом людського життя / Живот-
ко А. // Молоді Каменярі. – Львів, 1928. – Ч. 1. – С. 7 – 8. 

9. Габор В. Животко Аркадій / Габор В. // Українська журналіс-
тика в іменах /  за ред. М.М. Романюка. – Львів, 1996. – Вип. 3. – С. 127. 

10. Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь / Дворецкий И.Х. – 
М. : Рус. яз., 1986. – 840 с. 

11.  Дей О.І. Словник українських псевдонімів та криптонімів 
(ХVІ – ХХ ст.) / Дей О.І. – К. : Наук. думка, 1969. – С. 35 – 37; 155;  316; 
382; 469. 

12. Дядько (Животко А.). Лист Дядька до українських дітей / 
А. Животко // Молоді Каменярі. – Львів, 1929. – Ч. 2. – С. 9. 

13. Животко А. Біля дитини // Село. – Кам’янець на Поділлю, 
1918. – №№ 34 і 35. – С. 8 – 10, № 36 і 37. – С. 14 –  16. 

14.  Животко А. Борітеся – поборете / А. Животко // Село. Екст-
ренний випуск. – Кам’янець на Поділлю, 1918. – № 8. – С. 1. 

15. Животко А. Дві сестри (Кооперація та “Просвіта”) // Земське 
Діло. – Х., 1918. – № 311. – С. 1 – 2. 



ЖУРНАЛІСТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АРКАДІЯ ЖИВОТКА... 53 

16. Животко А. Досвітній вогник. (Пам’яти Л.Українки) / А. Жи-
вотко // Земське Діло. – Х., 1918. – Ч. 313. – С. 2 – 3. 

17. Животко А. Із практики совітської педагогіки / А. Животко // 
Учительський Голос. – Мукачів, 1933. – Ч. 8. – С. 159 – 161. 

18. Животко А. Історія української преси / А. Животко / Упоряд., 
авт іст.-б іогр. нарису та приміт. М.С.  Тимошик. – К. : Наша культура і 
наука, 1999. – 368 с. 

19. Животко А. Наші найменші / А. Животко // Українське Жит-
тя. – Луцьк, 1922. – Ч. 17. – С. 2 – 3. 

20.  Животко А. Не будемо байдужими! / А. Животко // Україн-
ське Життя. – Луцьк, 1922. – Ч. 6. – С. 4. 

21. Животко А. Огляд дитячої літератури : критика та бібліогра-
фія / А. Животко // Освіта. – Кам’янець на Поділлю , 1918. – № 1. – 
С. 25 – 27; № 2. – С. 24 – 25; № 3. – С. 29 – 31; 1919. – № 1. – С. 29 – 31; 
№ 4. – С. 30 – 31; № 5. – С. 30 – 31. 

22. Животко А. Пам’ятаймо / А. Животко // Село. – Кам’янець на 
Поділлю, 1919. – № 3. – С. 6 – 8. 

23.  Животко А. Педагогічні думки та праця Фр. Ферера / 
А. Животко // Учительське Слово. – Львів, 1925. – Ч. 5. – С. 16 – 22. 

24. Животко А. Педагогічні погляди Т. Масарика / А. Животко. – 
Ужгород – Подєбради : Пчілка, 1925. – 19 с. 

25. Животко А. Просвіта і діти / А. Животко // Село. – Кам’янець 
на Поділлю, 1918. – №№ 38 і 39. – С. 3 – 5. 

26. Животко А. Темні лицарі “единой” / А. Животко // Земське 
Діло. – Х., 1918. – Ч. 320. – С. 2. 

27. Животко А. Ходімо до Просвіти / А. Животко // Село. – 
Кам’янець на Поділлю, 1919. – № 18. – С. 13 – 14. 

28. Животко А. Що читати? / А. Животко // Земське Діло. – Х., 
1918. – Ч. 322. – С. 2 – 3. 

29. Листування редакції // Рада. – К., 1913. – Ч. 24. – С. 4. 
30. Пуховський А. (Животко А.). Самі про себе! З нашого життя / 

Пуховський А. (Животко А.) // Маяк. – К., 1913. – № 16. – С. 10 – 11. 
31. Листування редакції // Сніп. – Х., 1912. – Ч. 15. – С. 8. 
32. Пуховський А. (Животко А.). Психо -неврологичний інститут 

в Петербурзі. Шевченкове свято / По вищих школах / Пуховський А. 
(Животко А.) // Рада. – К., 1914. – № 64. – С. 4. 

33. Рік праці видавничої секції товариства “Просвіта” в Ужгоро-
ді // Свобода. – 1926. – Ч. 35. – С. 3. 

34. Хо. (Животко А.) Маленький фельєтон (Тривожний сон) / 
Хо. (Животко А.) // Сніп. – Х., 1912. – Ч. 42. – С. 7 – 8. 

 



ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ. ВИПУСК 23. ПЕДАГОГІКА 

 

54 

Каличак Юрий. Журналистская деятельность Аркадия 
Животко как вклад в формирование национального созна-
ния украинцев. В статье на основе исследования архивных 
материалов, газетно-журнальной периодики проанализированы 
публикации ученого в период с 1912 по 1948 год. Рассмотрен 
вклад А. Животко в формирование национального сознания ук-
раинцев, историю украинской журналистики.  

Ключевые слова: публицист, редактор, издатель, педагог, 
педагогическая пресса, журналистская деятельность, националь-
ное сознание. 

 
Kalichak Yuriy. Arkadiy Zhyvotko’s journalistic work as a 

contribution to forming national consciousness of the Ukrainians. 
The article deals with Arkadiy Zhyvotko’s journalistic, editorial and 
publishing work. On the basis of archival materials, newspapers and 
magazines we have analyzed Arkadiy Zhyvotko’s published works in 
the period from 1912 to 1948. A. Zhyvotko’s contribution to forming 
national consciousness of the Ukrainians as well as the history of 
Ukrainian journalism has been considered. 

Key words: publicist, editor, publisher, pedagogue, educa-
tional press, journalistic work, pedagogical articles, national 
consciousness. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
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ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ “СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО” 
 

У статті характеризуються напрями використання ІКТ у 
громадянській освіті; аналізуються основні способи поєднання 
викладання суспільствознавчих дисциплін та інформатики (за-
безпечення контексту для діяльності, розвиток навичок 
користування ІКТ, створення й інтерпретація баз даних, оцінка 
інструментів і способів використання ІКТ); виокремлюються 
форми використання ІКТ в освітньому процесі. 

Ключові слова: інформаційні та комунікаційні технології, 
громадянська освіта, суспільствознавство. 

 
Проблема громадянського виховання була і залишається 

найважливішою й найактуальнішою в житті держави та 
окремої особистості, оскільки саме суспільною свідомістю й 
активністю громадян визначається могутність кожної країни. 
Виникнення цієї проблеми зумовлене появою на планеті 
першої держави, з якою безпосередньо пов’язана ідея грома-
дянства. Історія свідчить, що неодмінною умовою становлення 
демократичних держав і формування націй у тій частині світу, 
яку ми вважаємо найбільш розвинутою і на яку сьогодні 
орієнтуємося, було розгортання системи суспільних інститутів, 
що утворюють громадянське суспільство. З іншого боку, дер-
жава ставить перед громадянином певні вимоги і домагається 
виконання цілої низки обов’язків задля того, щоб захистити 
державний організм загалом і окрему особистість зокрема. 

 
© Гурій Марія, 2011 
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Входження України у світове інформаційне суспільство 
ставить невідкладне завдання випереджального розвитку систе-
ми середньої освіти на основі інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ), створення єдиного освітнього середовища, 
підвищення ефективності обміну даними. Характерною рисою 
сучасного етапу розвитку суспільства є їхнє швидке проникнен-
ня в усі сфери громадського життя. 

Використанню ІКТ у процесі вивчення громадянської 
освіти присвятили свої наукові дослідження Л. Дух [6, 104], 
О. Кучер [8], О. Гриценчук [4] та інші.  

Л. Дух у посібнику “Громадянська освіта: теорія та методика 
навчання”, який адресований студентам педагогічних університетів 
і слухачам курсів підвищення кваліфікації, у розділі “Інформаційно-
комунікаційні технології у викладанні громадянської освіти” 
акцентує увагу на значенні використання інформаційно-
комунікаційних технологій у громадянській освіті. Автор 
характеризує напрями використання інформаційно-
комунікаційних технологій у процесі громадянської освіти, а та-
кож можливості використання Інтернету [6, 104]. 

О. Кучер у праці “Формування громадянської компе-
тентності старшокласників засобами інформаційно-комунікаційних 
технологій” стверджує, що ІКТ стають потужним знаряддям 
педагогічного впливу та, внаслідок своїх унікальних властивостей, 
дають змогу розвинути комунікативні і соціальні здібності молодої 
людини, особливо під час роботи в мережі Інтернет, а також значно 
розширити можливості індивідуалізації і диференціації навчання 
через надання кожному учневі персонального педагога, роль якого 
виконує комп’ютер [8]. 

О. Гриценчук досліджувала зарубіжний досвід впровадження 
інформаційних та комунікаційних технологій у суспільствознавчу 
галузь науки. У своїх роботах дослідниця аналізує теоретико-
методологічну та законодавчу бази запровадження ІКТ у систему 
середньої освіти країн Західної Європи та США, узагальнює 
стратегічні підходи використання ІКТ у предметах суспільство-
знавчого циклу та окреслює перспективи їхнього розвитку [4].  

Мета статті полягає у доведенні необхідності застосу-
вання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-
виховному процесі освітніх закладів, зокрема у процесі 
громадянської освіти.  
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Новітні інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) ста-
ли невід’ємною складовою сучасної політичної системи 
суспільства: саме аудіовізуальні мас-медіа, як безпосередні носії 
і розповсюджувачі інформації, є одним зі сталих чинників 
суспільного життя, що змінює моральні, правові, політичні ас-
пекти життєдіяльності соціуму, справляючи як позитивний, так і 
негативний вплив на політичну соціалізацію особистості. 

Використання інформаційних і комунікаційних технологій 
у навчально-виховному процесі сучасної школи теоретично 
обґрунтоване. Суттєвим кроком до реалізації ідей та перспектив 
впровадження ІКТ в освітню галузь було прийняття Концепції 
Державної програми розвитку освіти на 2006 – 2010 рр. [10]. За-
гальною метою Програми є розв’язання проблем, що існують у 
сучасній освіті і зазначені у концепції, а саме “підвищення 
якості освіти і виховання, інноваційний розвиток, адаптація до 
соціально орієнтованої ринкової економіки, інтеграція в 
європейський та світовий освітній простір, забезпечення рівного 
доступу до здобуття якісної освіти, удосконалення механізму 
управління та фінансування, соціальний захист усіх учасників 
навчально-виховного процесу... ” [10]. Розв’язання цих проблем 
можливе, у тому числі, шляхом “інформатизації та  
комп’ютеризації навчально-виховного процесу”. Педагоги-
практики, дослідники та науковці як зарубіжних країн, так і 
вітчизняні шукають ефективні шляхи запровадження  
інформаційно-комунікаційних технологій у зміст освіти та вико-
ристання ІКТ у виховній роботі [4]. 

Водночас із нормативно-правовим забезпеченням процесу 
впровадження ІКТ в освіту науковою педагогічною спільнотою 
здійснюється концептуальна та теоретико-методологічна 
підтримка цієї проблеми. Окреслюючи сучасну освітню пара-
дигму вітчизняної освіти, усвідомлюючи, що “нові виклики 
вимагають адекватної модернізації освітньої системи як 
провідного чинника соціально-культурного відтворення, успішної 
життєдіяльності людини, її подальшого вдосконалення” [3, 22], 
вітчизняні вчені створили “Білу книгу національної освіти 
України” за редакцією В.Г. Кременя – фундаментальну наукову 
працю, у якій висвітлено основні проблеми сучасної української 
освіти та визначено ефективні шляхи та способи їх 
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розв’язання [3, 185]. Перший розділ книги “Загальні (наскрізні) 
стратегії розвитку освіти для інформаційного суспільства” при-
свячено проблемам освіти в умовах інформаційного суспільства. 
Авторський колектив Білої книги складає близько 80 учених, із 
яких 14 дійсних членів і 11 членів-кореспондентів Академії 
педагогічних наук України, а крім того, 25 докторів і 23 канди-
дати наук. На думку професора, член-кореспондента НАПНУ 
В.Ю. Бикова, “на основі поєднання традиційних педагогічних та 
інформаційно-комунікаційних технологій навчання вдається 
значно ефективніше розвинути і примножити природні задатки і 
здібності людини. Використання цих технологій у процесі на-
вчання створює додаткові умови і спричинює появу нових цілей 
та оновлення змісту освіти, дає змогу досягти значно більших 
результатів навчальної діяльності, забезпечити для кожного уч-
ня, студента формування і розвиток їхньої власної освітньої 
траєкторії” [2, 48].  

У сучасній як вітчизняній, так і зарубіжній педагогіці 
помітна тенденція підвищення уваги до предметів 
суспільствознавчого циклу. Починаючи з кінця XX ст., у новій 
площині почали висвітлюватися багато проблем, зокрема, 
з’явилися “відкриті” питання у галузі освіти, серед яких – викла-
дання предметів суспільствознавчої галузі. Процес оновлення 
ядра історичних знань, уведення до шкільного навчального пла-
ну нових предметів та курсів, як-от громадянська освіта, основи 
філософії, економіки, права тощо, стало вимогою для шкільної 
освіти і виховання. Поява в освітній галузі гнучких технологій 
ІКТ сприяє тенденції до періодичного перегляду та оновлення 
змісту освіти [4].  

Освітня галузь “Суспільствознавство” розкриває суть і 
закономірності соціальних явищ та процесів, що відбувалися в 
історичному розвитку людства загалом і української нації зок-
рема, формує в учнів здатність аналізувати історичні події та 
давати їм власні оцінки. Громадянська освіта, що складає 
змістове наповнення галузі, зокрема, її соціальні і правові аспек-
ти, спрямована на формування у школярів рис патріота-
громадянина України. Галузь допомагає учням пізнати ідеї 
гуманізму, демократичні цінності, ознайомлює з поняттями 
різних суспільних наук (історії, філософії, соціології, права, 
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економіки тощо). Вона сприяє формуванню у свідомості учнів 
соціальної картини світу [1]. Визначені вітчизняними законо-
давчими документами завдання полягають у формуванні в учнів 
критичного мислення, досвіду емоційно-оцінної діяльності, на-
вичок соціалізації, національних та загальнолюдських цінностей, 
активної життєвої позиції та ін. Загальні змістові наскрізні лінії 
освітньої галузі: людина – людина, людина – суспільство, люди-
на – природа. Структурними компоненти освітньої галузі є 
історія рідного краю, історія України, всесвітня історія, право, 
мораль, економіка, філософія, громадянська освіта [7].  

Історичний екскурс на шкільному уроці стане більш наоч-
ним, таким, що запам’ятається, якщо у матеріал, що вивчається, 
включити документальне або історичне художнє кіно (чи його 
уривок), попрацювати з віртуальним часовим історичним 
відрізком, події на якому будуть відображені на мультимедійній 
часовій стрічці з гіперпосиланнями, яка дасть змогу учням і вчи-
телю миттєво пересуватися від однієї події до іншої і, 
використовуючи гіперпосилання, розв’язувати навчальні зав-
дання. Такі та багато інших можливостей у процесі навчання 
предметам суспільствознавчої галузі надають інформаційні та 
комунікаційні технології [4].  

Інформаційно-комунікаційні технології – це сукупність 
методів і технічних засобів збирання, організації, зберігання, 
опрацювання, передачі та подання інформації, що розширює 
знання людей і розвиває їхні можливості щодо керування 
технічними та соціальними проблемами. ІКТ відкривають кож-
ному, хто навчається, доступ до практично необмеженого обсягу 
інформації, що забезпечує “безпосередню включеність” в 
інформаційні потоки суспільства. Функціональне призначення 
інформаційно-комунікаційних технологій – переробка 
інформації за допомогою комп’ютерів і вироблення нових знань, 
співвіднесених із метою користувачів [6, 103]. 

ІКТ представлені електронними засобами навчального 
призначення (ЕЗНП), педагогічними програмними засобами 
(ППЗ) навчання, мережею Інтернет (веб-сайти, електронна пошта, 
пошукові системи), ресурси текстового редактора Microsoft 
Word (з його програмними продуктами – Microsoft: Publisher, 
Word, Excel, Internet Explorer) і т. ін.  
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Вітчизняні науковці (Т. Асламова, В. Бортников, Л. Дух, 
О. Желіба, В. Кононенко, Т. Ладиченко) [6] вважають, що розви-
ток ІКТ, спрямованих на використання у громадянській освіті, 
має відбуватися за трьома напрямами: 

 запровадження безпосередньо в навчально-виховний 
процес та в самостійну позакласну роботу учня електронних 
засобів навчального призначення; 

 використання Інтернету (електронні бібліотеки, 
публікації, дистанційні курси тощо); 

 створення єдиного інформаційного середовища “школа – 
дім” [6, 106]. 

Електронні засоби навчального призначення – засоби на-
вчання, що зберігаються на цифрових або аналогових носіях да-
них і відтворюються на електронному обладнанні [9]. Сюди 
відносять імітаційні, моделюючі, контролюючі навчальні 
комп’ютерні програми; бази даних та бази знань; підручники і 
посібники; словники, публікації в Інтернеті тощо. 

За дидактичною метою комп’ютерні програми з 
громадянської освіти поділяють на такі основні групи: 

1. Програми для засвоєння нового матеріалу (пояснення 
теоретичних засад, закономірностей; уведення нових термінів і 
понять; ознайомлення з об’єктами дослідження).  

2. Програми для формування практичних умінь і навичок. 
3. Програми-тренажери (повторення основних понять та 

об’єктів з паралельним здійсненням самоконтролю рівня їх 
засвоєння.  

4. Програми для поточного і тематичного оцінювання 
навчальних досягнень (різнопланові контрольні завдання для 
визначення рівня засвоєння програмного матеріалу з елементами 
корекції знань). 

Прикладне програмне забезпечення слід створювати з ураху-
ванням навчальних програм. Сьогодні на ринку України відсутні 
електронні навчальні програми з громадянської освіти [6, 106]. 

Вітчизняні педагоги і методисти активно працюють над 
створенням електронних посібників та підручників з 
громадянської освіти. Адже електронний підручник чи посібник 
виконує ті ж дидактичні завдання, що й традиційний, маючи при 
цьому низку переваг. Зокрема, головною з них є застосування 
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мультимедіа, що дає можливість відтворювати візуальну та 
аудіоінформацію (кінохроніку, уривки з художніх і докумен-
тальних кінофільмів, анімаційні д іаграми, карти та схеми, 
інтерактивні таблиці, а також музику, будь-який звуковий 
супровід). Такий навчальний матеріал учень сприймає з більшим 
зацікавленням, що активізує навчальний процес, заохочує до 
поглиблення знань і набуття нових умінь. 

Найважливішою соціально-інформаційною комунікацією 
цивілізації сьогодення є глобальна мережа Інтернет. Інтернет 
відображає функціонування різних галузей суспільства та 
забезпечує інформаційний сервіс спілкування, дозвілля та інших 
видів професійної діяльності особистості. Мережа Internet 
необхідна всім – незалежно від професії, соціального статусу, 
вікових відмінностей. Інтернет як засіб розвитку особистості 
істотно сприяє її самореалізації і розширює соціальні можливості. 
Користувачі мережі не тільки “споживають” інформацію, а й 
постійно наповнюють її різними інформаційними ресурсами.  

Інтернет дає змогу дітям шукати інформацію, ділитися 
нею. Сьогодні дуже активно розвивається система вікі – веб-сайт 
(або інша гіпертекстова збірка документів), що дає змогу кори-
стувачам самостійно змінювати зміст сторінок на ньому. 
Найбільш розробленою є Вікіпедія (англ. Wіkіpedіa) – відкрита 
багатомовна вікі-енциклопедія, започаткована 15 січня 2001 р. 
як англомовний проект для створення онлайн-енциклопедії, де 
будь-який користувач може редагувати наявні статті та додавати 
власні. Сьогодні метою проекту є створення повної, нейтральної, 
відкритої, вільної від авторських прав енциклопедії всіма мова-
ми Землі [6, 107]. 

В Інтернеті є різні інформаційно-пошукові системи, що 
допомагають користувачам знайти потрібну інформацію. При-
кладами таких систем можуть бути тематичні каталоги й 
пошукові сервери, що здійснюють контекстний пошук, а також 
метапошукові машини та спеціалізовані пошукові служби. Усі 
механізми пошуку багато в чому повторюють методи і підходи, 
що застосовуються в бібліотечній справі [6, 107]. 

Для забезпечення функціонування освітнього середовища 
з використанням ІКТ сучасні педагоги мають великий спектр 
засобів, втілюючи їх певними шляхами, у різних формах, як-от: 
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 веб-базовані освітні мережі (віртуальні школи,  
е-університети, е-програми, е-курси, сайти, портали та ін.); 

 мас-медіа (електронні видання, телерадіомовлення); 
 е-бази даних (електронні бібліотеки, каталоги, колекції: 

текстові, ілюстраційні, звукові, музичні, анімаційні,  енциклопедії, 
словники); 

 е-підручники, е-посібники, е-педагогічні програмні  
засоби. 

За формами та методами застосування ІКТ у навчально-
виховному процесі можна назвати: 

 е-проекти; 
 веб-квести; 
 інтернет-журнали; 
 тематичні форуми, чати. 

За формою організації навчання з використанням ІКТ, це 
можуть бути : 

 е-освіта (відкрита освіта, дистанційна освіта); 
 е-школи (віртуальні школи); 
 е-лабораторії; 
 е-курси тощо [4]. 

Автори-укладачі методичного посібника для вчителів 
“Громадянська освіта” (С. Позняк, О. Пометун, П. Вербицька та 
ін.) [5] наводять чотири основні способи поєднання 
громадянської освіти та інформатики: 

1. Забезпечення контексту для діяльності, яка 
ґрунтується на інформації 

Громадянська освіта допомагає учням розвинути в собі 
вміння “обмінюватися й ділитися інформацією” шляхом впро-
вадження актуального матеріалу, який, найімовірніше, викличе в 
них цікавість. Учні можуть досліджувати питання, оцінюючи 
різні джерела, обмінюючись отриманими результатами й обго-
ворюючи їх, наприклад, повноліття або порушення прав 
людини. 

2. Розвиток навичок користування інформаційно-
комп’ютерними технологіями 

Громадянська освіта забезпечує мету й напрям діяльності, 
у процесі якої розвиваються вміння і навички користування ІКТ, 
наприклад: 
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 використання пошукових серверів для знаходження 
інформації з нагальних питань; 

 використання текстового редактора для підготовки до-
кумента, покликаного переконати читача; 

 створення презентацій, коли технічні вміння розвива-
ються паралельно необхідності формулювання логічної 
аргументації; 

 розроблення дискусійного форуму на веб-сайті школи 
або шкільної ради; 

 створення веб-сайтів із реальною аудиторією [5, 190 ].  
3. Створення й інтерпретація баз даних 
Здатність використовувати ряди цифр, оперувати ними й 

інтерпретувати їх – включно з використанням та зловмисним 
використанням статистичних даних – є важливим аспектом 
навчальної програми з громадянської освіти. Інформатика 
розвиває вміння, пов’язані зі створенням баз даних, організацією 
електронних таблиць і користуванням ними. Громадянська 
освіта може запропонувати дані для діяльності в межах цього 
навчального предмету та водночас надати уроку практичного й 
цілеспрямованого характеру, зосередившись, наприклад, на 
статистиці рівня злочинності чи захворюваності.  

4. Оцінка інструментів і способів використання ІКТ 
Громадянська освіта надає учням засіб, за допомогою яко-

го вони можуть критично оцінювати використання інструментів 
інформаційно-комп’ютерних технологій, наприклад, переваг та 
недоліків “електронного” голосування. Вони також можуть 
розглянути певні соціальні наслідки розвитку інформаційно-
комп’ютерних технологій, наприклад: 

 вплив ІКТ в умовах глобалізації; 
 збір і використання особистих даних у різних ситуаціях, 

наприклад, поліцією чи урядовими органами; 
 використання всесвітньої мережі для поширення теро-

ризму [5, 190]. 
Упродовж третього тисячоліття закономірним є пошук нового 

змісту освіти, творення педагогічних систем, запровадження 
інноваційних освітніх технологій, орієнтованих на плекання грома-
дянина України, людини-творця. Викладання громадянської освіти 
повинно відповідати сучасності, а нові методики навчання мають 
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враховувати вимоги щодо застосування інформаційних технологій. 
У навчальних закладах необхідно створювати умови для формуван-
ня нового покоління, що в майбутньому користуватиметься ІКТ як 
звичайними засобами для розв’язання різноманітних завдань у 
побуті, навчанні, повсякденному житті, на виробництві та в інших 
сферах діяльності людини. 

Окремого вивчення потребують проблеми використання 
та впровадження інноваційних форм та методів організації 
громадянської освіти. Необхідно здійснювати подальші розвідки 
щодо порівняльного аналізу методології викладання 
суспільствознавчих дисциплін та впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій у навчально-виховний процес у 
різних країнах світу.  
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коммуникационных технологий в процессе преподавания 
предметов образовательной отрасли “Обществоведение”. В 
статье характеризуются направления использования ИКТ в граж-
данском образовании; анализируются основные способы 
сочетания преподавания обществоведческих дисциплин и инфор-
матики (обеспечение контекста для деятельности, развитие 
навыков пользования ИКТ, создание и интерпретация баз данных, 
оценка инструментов и способов использования ИКТ); выделяют-
ся формы использования ИКТ в образовательном процессе.  
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Huriy Mariya. The use of information and communication 

technologies in the process of teaching “Social Science” subjects. 
The article deals with the use of information and communication 
technologies (ICT) in citizenship education. the basic ways of com-
bining social sciences disciplines and informatics are analyzed (the 
providing of the context for the activities, the development of skills 
for using ICT, the creation and interpretation of data bases, the as-
sessment of tools and ways for using ICT). The forms of ICT use in 
the educational process are singled out.  
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ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ ЯК ОСНОВА  
УСПІШНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

В ЗАКЛАДАХ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ 
 

У статті проаналізовано особливості цілепокладання як 
основи успішної організації навчального процесу в закладах під-
вищення кваліфікації педагогів. Розглянуто в контексті 
синергетичного підходу стратегію навчального процесу в закла-
дах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. 

Ключові слова: післядипломна освіта, педагоги, цілепок-
ладання, стратегія навчального процесу, структури-
атрактори. 

 
Сучасний світ на початку ХХІ століття розвивається ди-

намічно, в ньому відбуваються складні процеси, які впливають 
на соціально-економічну, духовно-моральну та інші сфери на-
шого буття. У зв’язку з цим сьогодні значно підвищилась роль 
освіти в житті кожної людини і всього суспільства загалом. 

Як складова освітньої системи післядипломна освіта 
педагогів є складним системним утворенням, що функціонує й 
розвивається відповідно до власних законів та обумовлює розви-
ток своїх структурних компонентів, підсистем. Однією з 
підсистем макроструктури післядипломної освіти педагогічних 
кадрів є система підвищення кваліфікації. Зважаючи на реальну 
вагу цієї підсистеми, її можна вважати центральною ланкою у 
системі післядипломної освіти педагогів. Усвідомлення місця і 
ролі підвищення кваліфікації у системі післядипломної та 
відповідно безперервної педагогічної освіти сприяло посиленню 
уваги науковців і практиків до проблеми підвищення 
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професіоналізму дипломованих спеціалістів, освіти дорослих, 
фахівців з  певним життєвим і професійним досвідом. 

Проблеми теорії та практики навчання фахівців у системі 
підвищення кваліфікації зокрема та післядипломної педагогічної 
освіти висвітлені у роботах І.Ф. Анциферової, Н.Л. Коломенського, 
В.І. Маслова, В.В. Олійника, Н.Г. Протасової, В.І. Пуцова, 
Т.І. Сущенко, В.В. Чепак та ін. У цих працях розглядаються як 
загальнометодологічні, так і технологічні аспекти навчання 
педагогічних кадрів у системі підвищення кваліфікації. Так, 
сутність та умови ефективності навчального процесу на курсах 
підвищення кваліфікації вчителів розкриває В.І. Пуцов і 
визначає чотири основні етапи процесу навчання: організаційно-
установочний, регулятивно-навчальний, операційно-діяльнісний, 
контрольно-оцінювальний. Отже, процес навчання у закладах 
післядипломної освіти педагогів розглядається як зміни різних 
етапів, що взаємодіють і взаємодоповнюють один одного та ма-
ють свою структуру [4]. 

Педагогічний процес у системі підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів як співтворчість викладачів і курсантів 
аналізує Т.І. Сущенко. На основі визначення особливостей про-
цесу навчання педагогів у системі післядипломної освіти вона  
визначає критерії результативності підвищення професійної 
компетентності педагогічних кадрів, які ґрунтуються на тих про-
гресивних змінах, що сталися у свідомості та діяльності 
педагогів завдяки навчанню у системі підвищення кваліфікації й 
умілого використання організаторами навчання наявного 
професійного досвіду педагогічних працівників [6].  

Досліджуючи проблему успішної організації навчального 
процесу в закладах підвищення кваліфікації педагогів, Н.Л. Ко-
ломенський визначає чинники, що впливають на ефективність 
навчання слухачів (зміст курсової підготовки, рівень 
педагогічної майстерності викладацького складу, рівень 
організації навчального процесу, індивідуально-психологічні 
особливості слухачів, стан навчально-матеріальної бази закладу 
підвищення кваліфікації) та критерії ефективності курсової 
підготовки [4].  

В.В. Олійник, досліджуючи проблему оптимального 
керівництва освітнім закладом, зазначає, що ефективність на-
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вчального процесу забезпечує запровадження цільового підходу 
до управління освітою за кінцевими результатами. Для 
усвідомлення сутності й особливостей принципів управління 
неперервною освітою вагомим є аналіз існуючих класифікацій, 
зроблений В.В. Олійником, і запропоноване ним трактування 
цієї класифікації з огляду на сучасний стан неперервної освіти в 
Україні. Зокрема, науковець виділяє три великі групи принципів: 
методичні (цільової спрямованості, зв’язку із соціальною 
дійсністю, послідовності та наступності); педагогічні (демокра-
тизму процесу освіти, цілісності та оновлення змісту, 
варіювання та оновлення форм навчання); організаційно-
управлінські (випереджувального планування, системної 
організації, управління за кінцевим результатом) [3]. 

Управління освітою як соціальну проблему розглядає 
В.В. Чепак. Вона, зокрема, зазначає: “...освітня організація як 
соціальна система є комплексним утворенням, що складається з 
багатьох взаємодіючих елементів, які забезпечують її діяльність 
і функціонування, спрямовують поведінку індивідів, регулюють 
організаційні процеси. Ефективність існування системи 
забезпечується взаємодією загальних і специфічних факторів 
оточуючого середовища, а також тими цілями, на реалізацію 
яких орієнтована їх діяльність” [7, 17]. Цей висновок, в аспекті 
нашого дослідження, важливий для розуміння ролі керівника, 
організатора навчального процесу в закладах підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів і впливу зовнішніх факторів на 
його управлінську діяльність. 

Огляд наукових напрацювань показав, що проблему роз-
витку системи післядипломної освіти педагогів досліджено в 
різних аспектах, але навчальний процес у закладах підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів як цілісна та відкрита система, 
що створюється й самоорганізовується, предметно не розгляну-
то. Технологія організації навчального процесу з урахуванням 
особливостей освіти дорослих, фахівців з вищою освітою та 
певним життєвим і професійним досвідом сьогодні потребує 
ґрунтовних досліджень. 

Мета статті – проаналізувати особливості 
цілепокладання як основи успішної організації навчального про-
цесу в закладах підвищення кваліфікації педагогів. 
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Навчальний процес є центральною ланкою підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників на будь-якому рівні: об-
ласному, районному (міському), шкільному, у курсовий та у 
міжкурсовий період. Він набуває певних особливостей, виходя-
чи з конкретних умов кожного рівня, але, по суті, залишається 
тотожним собі і потребує організації та управління.  

Навчальний процес у закладах підвищення кваліфікації є 
системою складноорганізованою і нерівноважною. Її нерівно-
важність зумовлюється постійними змінами (флуктуаціями) як 
зовнішнього середовища (мінливість суспільних вимог, 
динамічність педагогічної практики тощо), так і нестабільністю, 
що характеризує особистість педагога, який навчається у системі 
підвищення кваліфікації. Ці зміни, збурення, флуктуації забезпе-
чують нестабільність навчального процесу як системи. 
О.М. Князєва та С.П. Курдюмов зазначають: “...Незважаючи на 
те, що у світі все загалом рівноважно, але все рівноважно лише 
відносно, до певного ступеня, на деякій, нехай і довготривалій 
стадії розвитку. Складноорганізовані системи мають тенденцію 
розпа-датися, коли досягають свого розвинутого стану. 
Рівноважність виростає з нерівноважності, в результаті 
нерівноважності, оскільки початок, народження нового структур-
ного утворення пов’язаний із випадковістю, хаосом, 
нерівноважністю” [1, 16 – 17]. 

Отже, очевидно, що кризова ситуація у навчальному 
процесі виникає саме тоді, коли він є усталеним, незмінним. І 
мова йде не тільки про необхідність внесення певних змін у 
зміст навчання, його форми і методи, а передовсім про докорінні 
зміни, про відповідність стратегії навчання існуючим 
суспільним вимогам та особистісним освітнім потребам 
педагогічних кадрів з урахуванням їхніх можливостей, 
здібностей, досвіду, перспектив професійного зростання, 
життєдіяльності тощо. 

За визначенням І. Пригожина, “...у віддаленні від 
рівноваги кожна частина системи “бачить” усю систему в 
цілому. Можна сказати, що у рівновазі матерія сліпа, а поза 
рівновагою прозріває. Отже, лише у нерівноважній системі мо-
жуть мати місце унікальні події та флуктуації, що сприяють 
подіям, а також відбувається розширення масштабів системи, 
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підвищується її чутливість до зовнішнього світу й, нарешті, 
виникає історична перспектива, тобто можливість появи інших, 
досконаліших, форм організації. І окрім усього цього, виникає 
нова категорія феноменів, які називають атракторами” [5, 50]. 

Нерівноважність суб’єктивної сфери особистості педагога, 
який навчається у системі підвищення кваліфікації, є постійним 
джерелом саморозвитку всієї системи взагалі й навчального 
процесу зокрема. Як джерело саморозвитку, суб’єктивна сфера 
особистості передбачає постійний рух, мінливість форм, 
методів, змісту, організації навчання педагогів. І оскільки 
суб’єктивна сфера особистості постійно розвивається, 
змінюється без кінця, то джерело саморозвитку навчального 
процесу в закладі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 
можна вважати невичерпним. Отже, навчальний процес і його 
організація мають бути не сталими, а динамічними. 
Динамічність, без сумніву, протистоїть рівноважності й постійно 
породжує нові структури змісту навчання, композиції методів 
подання змісту й організації навчального процесу як системи 
діяльності його учасників, спрямованої на підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів. Утворенню цих нових струк-
тур не може бути жорсткого запрограмування, оскільки 
багатоваріантність освітніх потреб фахівців передбачає в 
організації та змісті навчального процесу вибір, який несе у собі 
й елементи випадковості.  

Отже, керуючись закономірностями навчального процесу, 
не можна визначити остаточну структуру його організації. Ця 
структура завжди буде можливою і самостворюватиметься у 
кожному конкретному випадку, якщо для цього створити 
відповідні умови. На нашу думку, основою самостворення цієї 
структури є стратегія навчання, що передбачає вибір (вибір 
стратегії навчання), який відповідатиме особливостям саме цієї 
системи. С.П. Курдюмов зазначає: “Необхідно тільки знати 
потенційні можливості даного природного середовища і засоби 
їх стимулювання. Ми погоджуємося з Пригожиним, що на лю-
дину покладено відповідальність за вибір того або іншого шляху 
розвитку. Людина, яка знає механізм самоорганізації, може 
свідомо ввести у середовище відповідну флуктуацію, якщо мож-
на так висловитися, уколоти середовище в необхідних місцях і 
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тим самим спрямувати його рух. Але спрямувати, знову таки, не 
куди завгодно, а відповідно до потенційних можливостей самого 
середовища. Свобода вибору є, але сам вибір обмежений мож-
ливостями об’єкта, оскільки об’єкт не є пасивним, інертним 
матеріалом, а володіє... власною свободою” [5, 56]. Не важко 
порівняти, що у цьому разі природне середовище – це 
суспільство і людська природа, особистість педагога, який 
навчається, а об’єкт – це навчальний процес у закладі 
підвищення кваліфікації, і він має “власну свободу”, постійно 
змінюється відповідно до потреб слухачів, рівня розвитку 
педагогічної практики, вимог суспільства та держави тощо. 

Отже, вибір стратегії навчання в закладі підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів здійснюється відповідно до 
особливостей навчання дорослих людей, закономірностей роз-
витку й удосконалення особистості педагога та специфіки 
навчання фахівців у системі підвищення кваліфікації. Стратегія 
навчання педагогічних кадрів дає можливість стимулювати са-
морозвиток навчального процесу в закладі підвищення 
кваліфікації й, по суті, є тією відносно стабільною структурою, 
яка може спрямовувати цю нерівноважну систему до 
досконалішої організації. На нашу думку, стратегія навчання у 
процесі організації навчального процесу в закладах підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів набуває рис структури-
атрактора. “Структури-атрактори, спрямування або цілі відносно 
прості порівняно зі складним (заплутаним, хаотичним, невпо-
рядкованим) перебігом проміжних процесів у цьому середовищі. 
Вихід на відносно прості, симетричні структури-атрактори 
означає згортання складного. На цьому підґрунті з’являється 
можливість прогнозування, враховуючи а) “цілі” процесів 
(структури-атрактори); б) загальні тенденції розгортання 
процесів у цілісних системах (середовищах); в) ідеал, який має 
на меті людина” [1, 7]. З виходом системи (організації навчаль-
ного процесу) на структуру-атрактор (стратегію навчання 
фахівців) відбувається згортання складного.  

Дійсно, сама стратегія значно простіша порівняно із цілою 
системою, а з визначенням стратегії навчання виникає 
можливість прогнозування розвитку навчального процесу й 
відповідно – тактики реалізації цілей і завдань. Стратегія на-
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вчання сама собою є втіленням цілей організації навчального 
процесу і водночас тим “ідеалом”, який має на меті людина 
(зокрема, той або ті, хто визначає, обирає означену стратегію). 

Слід зазначити, що цілі організації навчального процесу в 
закладах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів – це 
складне системне утворення. Вони складаються принаймні з 
трьох груп цілей. Перша група – це суспільні цілі, які висува-
ються державою і суспільством й обумовлені потребами 
розвитку освіти в Україні, вони втілюють вимоги до рівня 
професійної компетентності педагогічного працівника, що за-
безпечували б готовність фахівців до розв’язання тих завдань, 
які стоять перед освітньою галуззю сьогодні й постануть у найб-
лижчому майбутньому. Як правило, означені цілі сформульовані 
у законодавчих і нормативних документах (зокрема, Закон 
України “Про освіту”, Конституція України, накази 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України тощо), 
концепціях розвитку певних ланок освітньої системи, закладів 
освіти і закладів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у 
тому числі.  

Друга група цілей втілює потреби педагогічних працівників 
стосовно підвищення їхньої професійної кваліфікації та 
особистісного розвитку. Ми вже зазначали, що потреби 
суспільні й особистісні стосовно підвищення кваліфікації 
педагогів не однакові. Особистісні освітні потреби завжди є 
відображенням суб’єктивної сфери фахівця, а отже, суто 
індивідуальні й обумовлені цілями його життєдіяльності загалом 
і професійної діяльності зокрема. Відповідно для кожного кон-
кретного педагога цілі навчання є своєрідною конкретизацією 
шляху досягнення цілей життєдіяльності. Причому такого шля-
ху, який він сам собі визначає в межах свого бачення себе, своїх 
можливостей, здібностей, інтересів, нахилів і перспектив. А от-
же, цілі навчання не можуть завдаватися педагогові ззовні, вони 
формуються протягом усієї його попередньої професійної 
діяльності й реалізовуються тільки за його власної участі. Тому 
цілі викладання, що становлять третю групу, втілюють прагнен-
ня викладачів та методистів допомогти слухачеві у здійсненні 
його власного шляху розвитку і вдосконалення, допомогти до-
сягти більш віддалених цілей життєдіяльності. 
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Водночас перед викладачами і методистами, тобто особа-
ми, котрі навчають, як правило, стоять певні цілі, спрямовані на 
забезпечення підвищення рівня кваліфікації слухачів наданням 
їм певної суми професійно необхідних знань, умінь і навичок, 
розвитку особистісних якостей тощо. Можна сказати, що ця гру-
па цілей конкретизує цілі попередніх двох груп і передбачає 
передовсім кінцевий результат процесу навчання як складової 
усієї системи діяльності, спрямованої на підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів. Але цілі навчального процесу в 
закладі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів значно 
ширші за цілі процесу навчання фахівців. Вони мають забезпе-
чити останній і тому передбачають цілі усієї діяльності 
учасників процесу навчання та персоналу закладу підвищення 
кваліфікації з метою досягнення бажаного результату. 

Отже, цілі навчального процесу в закладі підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів є не простою сумою 
суспільних, навчальних, кадрових, управлінських та інших цілей 
(відповідно до видів діяльності), а становлять складне системне 
утворення, що породжує нову системну якість. Цю нову систем-
ну якість, на наш погляд, можна визначити як цілі організації 
навчального процесу в закладі підвищення кваліфікації.  

Зрозуміло, що цілі організації навчального процесу в за-
кладах чи осередках різних ланок системи підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів будуть мати відмінності. Так, 
цілі організації навчального процесу на рівні шкільного мето-
дичного об’єднання або районного методичного кабінету будуть 
більш наближені до потреб і, відповідно, цілей конкретного пе-
дагога, порівняно, наприклад, із цілями організації навчального 
процесу в інституті післядипломної педагогічної освіти. Але 
цілком очевидно, що організація навчального процесу 
починається саме з визначення цілей, тобто ідеально передбаче-
ного кінцевого результату діяльності усіх його учасників та 
персоналу закладу, що спрямована на підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників.  

Засобом реалізації цілей організації та втілення їх є 
стратегія навчання. Під стратегією у переносному значенні, як 
правило, розуміють “мистецтво суспільного і політичного 
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керівництва масами, яке має визначати головний напрям їх дій, 
вчинків” або “... спосіб дій, лінію поведінки кого-небудь” [2, 417]. 

Стратегія навчального процесу в закладах підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів, на нашу думку, – це 
магістральний напрям дій усіх учасників процесу навчання та 
персоналу закладу, що визначається і керується його 
організаторами і спрямований на досягнення основної мети – 
підвищення кваліфікації педагогів. 

Враховуючи той факт, що навчальний процес – це систе-
ма, якій притаманне управління та організація, а зі свого боку, 
стратегія навчального процесу як магістральний напрям дій є 
однією з визначальних рис і організації, і управління, то 
правомірно розглядати стратегію навчального процесу як скла-
дову його організації.  

Як підсистема організації навчального процесу, стратегія – 
явище складноорганізоване, вона не обирається з певної 
кількості різноманітних ліній поведінки і не є простою сумою 
останніх. У кожному конкретному випадку стратегія, так би мо-
вити, утворюється по-новому й відображує всі особливості 
навчального процесу у конкретній ситуації, часі, за конкретних 
умов та відповідно до конкретної мети. Окрім того, на вироб-
лення стратегії значний вплив має й особистість організаторів 
навчального процесу. 

Тут доцільно згадати одне з основних положень синерге-
тики, що у певні моменти нестабільності малі збурення можуть 
мати макронаслідки і дії однієї конкретної особи можуть впли-
вати на макросоціальні процеси. Тобто роль особи, яка 
організовує навчальний процес у закладі підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів, у момент вироблення стратегії 
навчального процесу може мати суттєве, навіть вирішальне зна-
чення. Це ще раз підтверджує наш висновок, що стратегія 
навчального процесу у його організації відіграє роль певної 
відносно стійкої структури-атрактора. З виходом нерівноважної 
системи на відносно просту структуру-атрактор, якою у даному 
разі є стратегія навчального процесу, тобто з моменту вироблен-
ня і прийняття певної стратегії навчального процесу, уся система 
організації останнього починає функціонувати у напрямі атрак-
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тора. Відбувається процес згортання складного і стає очевидною 
своєрідна ціль, спрямування, в якому розвивається ця система. 

За визначенням О.М. Князєвої та С.П. Курдюмова, “якщо 
система (середовище) потрапляє в поле притягання певного ат-
рактора, то вона неминуче еволюціонує до цього відносно 
стійкого стану (структури). З певного класу початкових збурень 
системи (середовища) має місце вихід на цю структуру. Пара-
доксально, але майбутній стан системи (середовища) мовби 
притягує, організує, формує, змінює наявний її стан” [1, 7]. 

Отже, майбутня більш досконала організація навчального 
процесу в закладах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 
що втілена у стратегії навчального процесу, обумовлює його на-
явний стан, теперішню організацію. 

Ми доходимо висновку, що вдосконалення навчального 
процесу в закладах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 
відбувається, коли стратегія навчального процесу адекватна 
умовам та особливостям його саморозвитку як відкритої 
нерівноважної та нестабільної системи. 

Водночас важливо підкреслити, що формування стратегії 
навчального процесу охоплює підсистеми дій, а саме: визначен-
ня пріоритетів навчального процесу, шляхів реалізації принципів 
навчання педагогічних кадрів та здійснення на цій основі плану-
вання. 

Визначення пріоритетів навчального процесу – неодмінна 
умова, що забезпечує адекватність стратегії специфіці навчання 
фахівців. Закономірно, що у досить обмежений час, який 
відводиться для навчання педагогів на курсах підвищення 
кваліфікації та для проведення методичних заходів у міжкурсовий 
період, неможливо реалізувати усі цілі, що постають перед систе-
мою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. До того ж слід 
додати, що обсяг інформації, яка професійно необхідна сучасному 
педагогові, постійно збільшується, вона оновлюється, 
поглиблюється, розширюється прискореними темпами. 
Динамічність соціальної сфери суспільства та живої педагогічної 
практики теж стає причиною динамічності цілей підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів. Усе це обумовлює необхідність 
визначення з великої кількості різноманітних цілей найбільш 
пріоритетних, тобто системи таких цілей, що на даний момент є 
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найважливішими саме для певної категорії слухачів, наприклад, 
для керівників шкіл або для вчителів початкових класів, матема-
тики, іноземної мови тощо. 

У процесі визначення пріоритетів навчального процесу 
створюються передумови для реалізації одного із найсуттєвіших 
принципів управління – принципу цілеспрямованості. Із бага-
тьох ідеально передбачених кінцевих результатів діяльності 
(цілей) визначаються основні, й саме у їхньому напрямі спрямо-
вуються зусилля учасників навчального процесу. Але не можна 
вважати визначення пріоритетів навчального процесу в закладах 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів суто 
управлінською функцією, оскільки воно включає й науково-
методичну діяльність. Так, у певному закладі підвищення 
кваліфікації педагогів навчальний процес доцільно спрямовува-
ти відповідно до його наукових, методичних та практичних 
інтересів і досвіду організації навчання фахівців. Наприклад, 
пріоритетними цілями навчального процесу в обласному 
інституті післядипломної педагогічної освіти мають стати пи-
тання, пов’язані з певними аспектами наукової проблеми 
інституту або його провідних кафедр; на районному та 
шкільному рівнях – проблеми, які розробляються творчими гру-
пами вчителів району, досвід роботи окремих педагогів, 
результати експериментальної роботи тощо. Усе це ще раз 
підтверджує той факт, що організація навчального процесу в за-
кладах підвищення кваліфікації значно ширша за суто 
управлінську діяльність. 

Стратегія навчального процесу в закладах підвищення 
кваліфікації педагогічних кадрів являє магістральний напрям дій 
усіх  учасників навчання і персоналу закладу, що визначається й 
керується його організаторами і спрямований на досягнення 
основної мети – підвищення кваліфікації педагогів. Як складова 
(підсистема) організації навчального процесу стратегія – явище 
складноорганізоване. Її компонентами є визначення пріоритетів 
навчального процесу, можливих шляхів реалізації принципів 
навчання дорослих, конкретизація завдань навчального процесу 
і здійснення на цій основі планування. Виходячи з цього, 
стратегія навчального процесу не обирається довільно з певної 
кількості різноманітних ліній поведінки і не є простою сумою 
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останніх. У кожному конкретному випадку стратегія 
утворюється по-новому й відображує всі особливості навчально-
го процесу у конкретному закладі, часі, за конкретних умов і 
відповідно до конкретної мети. У виробленні стратегії навчаль-
ного процесу із моменту виходу системи на структуру-атрактор 
(тобто з початку втілення виробленої стратегії і далі) визначаль-
ну роль набуває діяльність організатора навчального процесу, і 
система починає еволюціонувати у напрямку атрактора (тобто 
стратегії). Це дає підстави стверджувати, що майбутня більш 
досконала організація навчального процесу в закладах 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, яка втілена у 
стратегії навчального процесу, обумовлює його наявний  стан, 
теперішню організацію. А вдосконалення навчального процесу 
відбувається, коли стратегія навчання фахівців адекватна умо-
вам та особливостям його (навчального процесу) саморозвитку 
як відкритої, нерівноважної системи. 

Подальша робота з дослідження особливостей організації 
процесу навчання може здійснюватися в напрямі моделювання 
організації навчального процесу, що сприятиме досягненню сис-
темою більш досконалого рівня організації у майбутньому. 
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Зубко Анатолий. Целеполагание как основа успешной 
организации учебного процесса в учреждениях повышения 
квалификации педагогов. В статье проанализированы особен-
ности целеполагания как основы успешной организации 
учебного процесса в учреждениях повышения квалификации 
педагогов. Рассмотрена стратегия учебного процесса в учрежде-
ниях повышения квалификации педагогов в контексте 
синергетического подхода. 

Ключевые слова: последипломное образование, педагоги, 
целеполагание, стратегия учебного процесса, структуры-
аттракторы. 

 
Zubko Anatoliy. Purposefulness as the basis of successful 

organization of teaching process at the establishments of teach-
ers’ further training. In the article we have analyzed the 
peculiarities of purposefulness as the basis of successful organization 
of teaching process at the establishments of teachers’ further training, 
considered the strategy of teaching process at the establishments of 
teachers’ further training in the context of synergetic approach. 

Key words: advanced studies, teachers, purposefulness, strat-
egy of the teaching process, attractor structures. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ЗМІСТУ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН  
У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.) 
 
У статті простежується розвиток уявлень про форму-

вання протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст. змісту 
педагогічних дисциплін, його компонентів, обсягу та якості 
пропонованої інформації, зорієнтованості на творчу діяльність. 
Обґрунтовано кардинальні зміни у трактуванні понять, явищ і 
процесів педагогіки у зв’язку з новим соціальним замовленням, а 
також висновок про еволюцію змісту педагогічних дисциплін у 
ВНЗ України протягом досліджуваного періоду. 

Ключові слова: еволюція змісту педагогічних дисциплін, 
навчальні плани, програми, підручники, посібники, компоненти 
змісту, соціальне замовлення, демократичні пріоритети.  

 
Реформування вищої школи передбачає істотні зміни на-

самперед у змісті навчальних дисциплін, у т.ч. педагогічних, що 
відображений у навчальних планах, програмах, підручниках. Во-
ни стосуються як кількості та якості інформації, що пропонується 
студентам, так і зорієнтованості її на майбутню фахову діяльність. 

Зміст педагогічних дисциплін у вищих навчальних закла-
дах України, як і зміст усієї педагогічної освіти та кожного 
навчально-виховного процесу, розкриває та деталізує мету і за-
вдання навчальних закладів щодо здобуття освіти. Оскільки 
базовим у змісті освіти є інформативний компонент (що перед-
бачає засвоєння інформації у вигляді знань, умінь і навичок), то 
насамперед будемо простежувати зміни у визначенні обсягу та 
якості інформації протягом другої половини ХХ – початку ХХІ ст.  
 

© Кобрій Ольга, 2011 
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Водночас важливо констатувати появу і розкрити сутність ком-
понента, спрямованого на участь у творчій діяльності. 
З’ясування шляхів формування змісту педагогічних дисциплін, 
пов’язаних зі зміною суспільних умов та пріоритетів, що одно-
часно обґрунтовує його еволюцію протягом досліджуваного 
періоду, допоможе розкрити значущість історичних процесів, 
врахувати досвід вищих навчальних закладів для становлення 
якісної української освіти та поліпшити фахову підготовку сту-
дентів.  

Деякі зміни у змісті навчання і виховання студентів про-
стежують педагоги, які розглядають інноваційні процеси в 
системі підготовки вчителя, що відповідають сучасному соціа-
льному замовленню. Потреба модернізації змісту вищої освіти 
зумовлюється насамперед тенденцією щодо забезпечення якісної 
освіти впродовж усього життя. С. Ніколаєнко зазначає: “Висока 
якість освіти передбачає взаємозв’язок освіти і науки, педагогіч-
ної теорії та практики і визначається стандартами освіти, 
оцінкою якості освітніх послуг суспільством. Держава спільно з 
громадськістю здійснює перманентний моніторинг якості освіти, 
забезпечує його прозорість, сприяє розвиткові громадського ко-
нтролю” [6, 180].  

На необхідності особистісно зорієнтованого підходу у ви-
хованні наголошує І. Бех [1], [7], що означає акцент у змісті 
сучасного виховання  на інтересах і потребах особистості, а це 
зобов’язує підбирати його відповідно до індивідуальних особли-
востей особистості, умов навчального середовища, у зручний час 
та зручній формі. О. Вишневський, включаючи у зміст морально-
го виховання абсолютні вічні цінності, що мають вселюдський 
характер [2, 267], у навчальному посібнику для студентів вищих 
навчальних закладів “Теоретичні основи сучасної української 
педагогіки” підкреслює важливість побудови будь-якого аспекту 
виховання у рамках моральних цінностей та обґрунтовує взає-
мозв’язок у вихованні національного і загальнолюдського.  

Оновлення особистісно зорієнтованого змісту освіти та за-
провадження нових освітніх технологій, зазначається в 
Національній доктрині розвитку освіти, забезпечує розвиток 
творчих здібностей, навичок наукового пізнання, самореалізації 
особистості та її самоосвіти. Відповідно до завдань соціалізації 
української освіти, за О. Корсаковою, всі навчально-виховні за-
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клади організовують таке становлення особистості, яке б готува-
ло її до активного життя в суспільстві: “Провідними стають не 
засвоєння формальних знань і навичок, а гуманність стосунків, 
свобода самовиявлення, культивація індивідуальності, творча 
самореалізація особистості” [4, 4].  

Відповідні зміни у змісті вищої освіти передбачаються 
проблемно-діяльнісним типом освіти, про який говорить 
В. Кремень у книзі “Освіта і наука України : шляхи модернізації 
(Факти, роздуми, перспективи)”. “Особистісний вимір освіти, – 
підкреслює В. Кремень, – відкриває перспективу справжнього 
демократизму освітянського процесу... Основою навчання пови-
нен бути рівноправний діалог між тими, хто навчає, і тими, хто 
навчається. Потрібна принципово нова демократична освітньо-
педагогічна ідеологія. На всіх щаблях освіти від початкової до 
вищої школи необхідна переорієнтація з інформаційного на про-
блемно-діяльнісний тип освіти” [5, 21].  

Продовженням демократичних ідей педагогів-новаторів 
щодо індивідуалізації змісту навчання, тенденцій до самодіяль-
ності та винахідливості суб’єктів навчально-виховного процесу 
стали дослідження модульно-розвивальної, інформаційних тех-
нологій, інтерактивних методів навчання, зорієнтованих на 
конкретного студента. Детальний аналіз А. Фурманом модульної 
побудови змісту навчальних предметів та можливостей викорис-
тання для цього відповідних засобів у вищих навчальних 
закладах та школах стосується побудови відповідного підручни-
ка (що відображено у його монографії) [8]. Як наголошує 
А. Фурман, підручник повинен бути засобом самореалізації роз-
вивальної взаємодії учасників педагогічного процесу [8, 95], їх 
напруження [8, 53], самофункціонування і самотворення [8, 160 – 
161], створювати умови для виконання різних завдань – від мо-
жливостей виконання роботи за зразком до проявів цілковитої 
самостійності [8, 154], виявляти “уміння узагальнювати, виділя-
ти головне, застосовувати загальні закономірності для пояснення 
окремих фактів” [8, 135]. Для повнішої реалізації змісту навчаль-
них предметів А. Фурман пропонує прискорену динаміку занять, 
насиченість проблемними завданнями та пошуковими діями [8, 
179 – 180]. 

В. Шахов [9] чітко пов’язує якісне визначення змісту базо-
вої педагогічної підготовки із включенням у підручники чи 
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посібники “творчих завдань студентам на аналіз, порівняння, 
узагальнення теоретичних положень, осмислення шкільної прак-
тики, пояснення й аргументацію своєї точки зору” [9, 104]. 
Водночас педагог відзначає наявність завдань переважно репро-
дуктивного чи репродуктивно-творчого характеру, які 
передбачають спостереження за педагогічним процесом, озна-
йомлення з досвідом роботи, складання планів тощо.  

Аналіз демократичних ідей, що втілюються у сучасному 
змісті навчальних, у т. ч. педагогічних, дисциплін, дає змогу 
зробити висновки щодо його розвитку та простежити їхню напов-
нюваність на кожному історичному етапі. Однак, відзначаючи 
загалом розвивальний, творчий характер змісту сучасних педа-
гогічних дисциплін, науковці не прослідковують  еволюційність 
його розвитку протягом певного історичного періоду, тоді як 
упродовж другої половини ХХ-го та на початку ХХІ-го ст. від-
чутні кардинальні перетворення змісту вищої освіти (у зв’язку зі 
зміною соціального замовлення, тиску ідеології, пріоритетів ви-
щих навчальних закладів тощо). 

Мета статті – простежити розвиток уявлень про фор-
мування змісту педагогічних дисциплін у ВНЗ України протягом 
другої половини ХХ – початку ХХІ ст. та обґрунтувати еволю-
ційні зміни у ньому. 

Відомо, що у 50-х рр. ХХ ст. остаточно склався набір пе-
дагогічних дисциплін у вищій школі: педагогіка та історія 
педагогіки. Скорочення теоретичної підготовки та відповідне 
збільшення часу проходження педагогічної практики (починаю-
чи з 1956/57 н. р.), що пояснювалося програмами її 
проходження, унеможливлювало якісну побудову змісту бага-
тьох тем. Програми з педагогіки за 1947, 1951, 1954 рр. 
передбачали детальне висвітлення питання вікових особливос-
тей учнів, хоча їхні індивідуальні особливості (коли йшлося про 
індивідуальну роботу з ними) не підлягали аналізу й урахуван-
ню. Збільшення терміну навчання в педагогічних інститутах, 
відповідно до постанови 1956 р. “Про міри підвищення якості 
підготовки учителів для загальноосвітніх шкіл” (виданої Радою 
Міністрів СРСР), на п’ять років [9] – поліпшувало ситуацію. 
Однак підручники з педагогіки, посібники з методики трудового 
(морального, естетичного) виховання були ідейно витриманими 
(О. Богданова, Ф. Корольов, І. Мар’єнко, М. Савін та ін.). Нові 
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методичні розробки (М. Миронов, В. Терський та ін.) були ви-
конані з чіткими ідеологічними установками.  

Протягом 60-х рр. з’являються інноваційні пошуки щодо 
викладання педагогічних дисциплін, посилюється політехнічна 
спрямованість змісту навчальних дисциплін [9], а наприкінці  
60-х – на початку 70-х рр. велика увага приділяється питанням 
творчого пізнання, яке все ж вважається одним із рівнів (хоч і 
найвищим) пізнавальної діяльності. Дидакти Б. Коротяєв, 
І. Огородников, П. Підкасистий, М. Скаткін, Г. Щукіна та інші, 
досліджують творчі процеси у навчальній діяльності, пов’язують 
їх насамперед з активністю і нестандартними підходами педаго-
га до організації навчання. 

Інша структурна побудова змісту педагогічних дисциплін, 
що визначалася (з 1970/71 н. р.) новими навчальними планами, сто-
сувалася вивчення  вступу до педагогіки уже з І курсу навчання і 
відповідно на ІІ-му і ІІІ-му роках підготовки вчителя – традиційних 
курсів – педагогіка школи та історія педагогіки.  

Вступ до педагогіки вважався пропедевтичним курсом, 
який повинен пропонувати для засвоєння питання сутності про-
фесії педагога та його діяльності, мети і завдань виховання, 
співвідношення розвитку та виховання й інші, що передбачали 
певну зацікавленість філософськими і психологічними знання-
ми. З іншого боку, глибокий аналіз таких питань у вступі до 
педагогіки знижував значущість курсу педагогіки школи, який 
змушений був пропонувати лише дидактику, теорію виховання і 
школознавство, а базові методологічні питання, які доцільно бу-
ло не відривати від теорії виховання, обминати, уникаючи 
повторень. До того ж психологія також не могла стати основою 
вивчення педагогічних дисциплін, оскільки вивчалася на стар-
ших  курсах. 

Необхідність удосконалення  змісту педагогічних дисцип-
лін, викликана такими прогалинами,  посилювалася у зв’язку з 
переходом у 1974/75 н. р. на нові навчальні плани (відповідно до 
наказу Міністерства вищої і середньої професійної освіти СРСР) 
та введенням нових курсів – “Вступу до спеціальності” і “Вікової 
фізіології й шкільної гігієни”. Деякий перерозподіл змісту і певне 
впорядкування педагогічних питань забезпечував послідовність, 
систематичність і наступність вивчення матеріалу, посилював 
зв’язок із психологією, фізіологією та гігієною. Однак вилучення 
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питань фізіології з педагогіки сприяло послабленню педагогічно-
го інструментарію організації навчання і виховання дітей та 
молоді на різних вікових етапах їх розвитку. 

70-ті – 80-ті рр. ХХ ст. характерні тим, що всякі позитивні 
напрацювання внаслідок часткової демократизації і десталініза-
ції життя в суспільстві протягом 50-х – 60-х рр. втрачені. Адже у 
змісті педагогічних дисциплін спостерігається “повернення до 
сталінської схеми розуміння історичного процесу”, дещо “при-
крашеної новими термінами”, догматичне вивчення “педагогіч-
ної спадщини класиків марксизму-ленінізму” та чергових з’їздів 
партії [3, 48]. Підручники і посібники з педагогіки, методики 
виховної роботи, історії педагогіки, основ педагогічної майстер-
ності, що були широко розповсюджені у 80-х рр., також містили 
інформацію, висвітлену з ідеологічної точки зору, і безліч цитат 
з творів представників марксизму-ленінізму, тогочасних партій-
них діячів та резолюцій партійних з’їздів. На допомогу вчителям 
і батькам видається література, яка розкриває різні життєві ситу-
ації задля засвоєння мистецтва виховання. Тому часто вони 
містять уривки з творів письменників і адресовані масовому чи-
тачу (наприклад, А. Маркуша). 

Наприкінці 70-х – на початку 80-х рр. ХХ ст. викладання 
педагогічних дисциплін було позначене теорією оптимізації на-
вчально-виховного процесу Ю. Бабанського, що вимагала 
якісного проведення занять, ефективності розробки змісту пред-
метів. Удосконалення змісту педагогічних дисциплін (починаючи 
із 1975-го р.) також супроводжувалося посиленою увагою до пе-
дагогічної практики як засобу закріплення теоретичних знань. 

У 80-х рр. ХХ ст. знову актуальними стають питання роз-
витку мислення, мотиваційної сфери, способів узагальнення, 
конкретизації, аналізу, синтезу та здійснення інших мисленнє-
вих операцій, а також обговорюються шляхи реалізації 
програмованого проблемного навчання. Однак у частині вияв-
лення умов ефективної самостійної роботи учнів чи студентів 
ідеться про забезпечення вагомих результатів лише пізнавальної 
діяльності. Тому часто і методичні рекомендації, і навчальні 
програми, які стосувалися змісту викладання педагогічних дис-
циплін, у 80-х рр. ХХ ст. містили перелік обов’язкових для 
засвоєння студентами знань та умінь, що вело до нарощування 
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інформації (оскільки мова йшла лише про уміння діяти у стандарт-
них ситуаціях).  

Підготовка майбутніх вчителів до педагогічної творчості 
була в полі зору багатьох дослідників: Ю. Бабанського, 
Р. Скульського, І. Никандрова, М. Поташника та ін., однак вона 
проводилася в умовах авторитарного навчально-виховного про-
цесу і нагадувала нав’язування творчості, яке мало було 
споріднене з нею. На практиці викладачі вищих навчальних за-
кладів недостатньо використовували творчі можливості 
педагогічних дисциплін, що ускладнювало досягнення вагомих 
результатів у реалізації змісту освіти (в т.ч. педагогічної). Нові 
для педагогічних інститутів навчальні плани, введені з 
1985/86 н. р., передбачали іншу структуру змісту педагогічних 
дисциплін, за якою вступ до спеціальності планувалося вивчати 
в І-му семестрі, а з ІІ-го семестру розпочати вивчення педагогіки 
(її належало вивчати протягом трьох семестрів). Вивчення мето-
дики виховної роботи у V-му та історії педагогіки у VІ-му і VІІ-
му семестрах за п’ятирічного терміну навчання створювало мо-
жливість у трьох останніх семестрах  вивчати спецкурси і 
спецсемінари.  

Щодо якісного наповнення змісту педагогічних дисциплін, 
то тогочасні дослідники відзначали наявність фактів дублюван-
ня окремих тем у різних теоретичних курсах і недостатнє 
здійснення зв’язку з філософією, психологією та фізіологією, що 
сприяло схоластичності, поверховості, необгрунтованості, де-
кларативності багатьох педагогічних положень.  

Починаючи із середини 80-х рр., коли відомою для широ-
ких кіл громадськості стали педагогіка співробітництва і досвід 
педагогів-новаторів, посібники з педагогіки та методичні розро-
бки для вчителів відзначать важливість самоаналізу, 
самоконтролю, самооцінки, що дає змогу робити дослідження і 
діяти в нестандартних умовах. Психологи і педагоги активно 
консультують учителів і намагаються допомогти їм працювати 
творчо й ефективно. Формування змісту педагогічних дисциплін 
супроводжується  руйнуванням стереотипів мислення вчителів 
та викладачів і передбачає  становлення творчості учнів чи сту-
дентів як найвищого результату їхньої пізнавальної діяльності. 
До того ж у 70-х рр. уже визначений розвивальний ефект на-
вчання (завдяки дослідженням М. Скаткіна, Г. Щукіної та ін.). 
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Численні брошури, розраховані на вчителів, лекторів, ши-
роке коло читачів, розкривали передовий педагогічний досвід 
щодо організації навчання і виховання підростаючого покоління, 
практичні рекомендації, спрямовані на підвищення їхньої ефектив-
ності. Однак вивчення цього досвіду, як і теоретико-експери-
ментальні дослідження педагогічного процесу, пов’язувалися із 
постановою ЦК КПРС “Про дальше покращення ідеологічної, по-
літико-виховної роботи”, рішеннями червневого 1983 р. Пленуму 
ЦК КПРС, прикладами комуністів тощо. 

Лише наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. ХХ ст. почи-
нають відкрито висвітлювати реальні орієнтири, стан фукціону-
вання усієї системи освіти й педагогічного процесу, статус його 
учасників, розгортати ідею демократизації змісту освіти. Вони 
стосуються різнорівневого навчання, індивідуалізації та дифе-
ренціації навчання, розвивального і виховного навчання, моде-
лювання та структурування змісту навчальних предметів, 
опорно-логічних схем у навчанні.  

Починаючи з 1991-го р., часу здобуття Україною політичної 
незалежності, відбуваються деякі структурні зміни у змісті педаго-
гічних дисциплін у ВНЗ України, які стосуються вилучення із 
навчальних планів педагогічних ВНЗ дисципліни “Вступ до спеці-
альності”, зменшення можливостей реалізувати знання на практиці 
(через скорочення останньої) та запровадження “Основ педагогіч-
ної майстерності” як обов’язкового курсу. 

Поняття “зміст педагогічної освіти” активно наповнюється 
уявленнями про перетворювальну діяльність та відповідний 
компонент змісту педагогічних дисциплін (як вищої, так і серед-
ньої шкіл) [2, 114 – 117]. Різні види і форми навчання стають 
свідченням реформування змісту освіти, в т.ч. педагогічної. Но-
ве соціальне замовлення, прогресивне педагогічне мислення та 
демократичні освітні пріоритети ведуть до кардинальних змін у 
трактуванні понять, явищ і процесів педагогіки, а також змісту 
історії педагогіки (що починає включати характеристику україн-
ської педагогічної думки, неупереджений аналіз зарубіжних 
теорій (затаврованих раніше словом “буржуазні”).  

Процеси демократизації управління освітою та надання 
самостійності навчальним закладам стосовно появи різноманіт-
них авторських програм з педагогіки привели до поширення 
практики інтеграції змісту педагогічних дисциплін, появи низки 
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інноваційних комплексів, розробки варіативних навчальних про-
грам на регіональному рівні та створення відповідних 
посібників, які часто не відповідали єдиним вимогам щодо ви-
світлення інформації, невиправдано дублювали окремі теми, не 
були достатньо аргументовані. Це посилювало суб’єктивність і 
багатоваріантність підходів у викладанні педагогічних дисцип-
лін, їхню поверховість та ігнорування тодішнім Міністерством 
освіти можливості вибору їх студентами. 

Відповідно до освітніх стандартів у професійній освіті та у 
зв’язку з отриманням педагогічними інститутами статусу уні-
верситетів, із 2002/03 н. р. типові навчальні плани підготовки 
фахівців включали такі педагогічні дисципліни: педагогіку, ме-
тодику виховної роботи, основи педагогічної майстерності та 
історію педагогіки. З 2007/08 н. р. до цього переліку долучився 
курс “Основи корекційної педагогіки”, який Міністерством осві-
ти і науки України запроваджувався як нормативний курс, що 
дало змогу базуватися на психологічній інформації. На рівні 
окремих університетів чи факультетів, при варіативній структурі 
змісту нормативних педагогічних дисциплін і на основі права 
самостійного визначення структури навчальних планів відбува-
лися значні скорочення  обсягу годин, відведених на педагогічні 
предмети. Тому питання структурного забезпечення змісту педа-
гогічних дисциплін та відведення на них конкретної кількості 
годин залишаються нез’ясованими. 

Уведення у 2004 р. державних стандартів щодо підготовки 
фахівців у вищих навчальних закладах України та врахування 
ідей Болонського процесу допомогли провести істотні зміни у 
змісті педагогічних дисциплін, які стосувалися головно запро-
вадження кредитно-модульної системи навчання, відведення 
значної кількості годин на самостійну роботу студентів та якіс-
ного її забезпечення [7]. 

Зміст педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах 
України у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. відображає 
таку еволюцію: від визначення системи знань, умінь та навичок, 
якими повинен оволодіти студент, до включення діяльнісного 
компонента, що орієнтує на творчу перетворювальну діяльність. 
Центральним елементом оновленого змісту педагогічних дисцип-
лін стає задача (яка містить проблему і допомагає забезпечити 
повноцінні розвиток і виховання особистості студента).  
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Перспективами дослідження є аналіз педагогічного ін-
струментарію реалізації змісту навчальних дисциплін на 
кожному історичному етапі розвитку освіти, особливо в сучас-
ний період її реформування відповідно до нових умов 
функціонування системи навчання та виховання.  
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Кобрий Ольга. Эволюция содержания педагогических 

дисциплин в высших учебных заведениях Украины (вторая 
половина ХХ – начало ХХІ в.). В статье прослеживается развитие 
представлений о формировании во второй половине ХХ – начале 
ХХІ в. содержания педагогических дисциплин, его компонентов, 
объема и качества предлагаемой информации, ориентации на твор-
ческую деятельность. Обоснованы кардинальные изменения в 
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трактовке понятий, явлений и процессов педагогики в связи с но-
вым социальным заказом, а также вывод об эволюции содержания  
педагогических дисциплин в вузах Украины на протяжении иссле-
дуемого периода. 

Ключевые слова: эволюция содержания педагогических 
дисциплин, учебные планы, программы, учебники, пособия, 
компоненты содержания, социальный заказ, демократические 
приоритеты.  
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tent at higher educational establishments of Ukraine (the second 
half of the XX-th – the beginning of the XXI-st century). The ar-
ticle traces the development of the ideas on the content of 
pedagogical disciplines during the second half of the 20th century – 
the beginning of the 21th century, their components, volume and 
quality of the proposed information, focused on creative activity. We 
have grounded cardinal changes in the interpretation of the concepts, 
phenomena and processes of pedagogy in connection with a new so-
cial order and transition to democratic priorities as well as the 
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