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МІЖКУЛЬТУРНА СПРЯМОВАНІСТЬ  

БІЛІНГВАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
У статті проаналізовано шляхи та механізми розвитку 

міжкультурних компетенцій школярів в умовах білінгвізму. 
Розкрито міжкультурну спрямованість білінгвальної освіти та 
чинники, що її актуалізують. Зосереджено увагу на лінгвістичних 
особливостях білінгвальної соціалізації.  

Ключові слова: міжкультурні компетенції, білінгвальна 
освіта, лінгвістичні особливості, білінгвальна соціалізація. 

 

Постановка проблеми. В умовах білінгвальної освіти 

розвиток міжкультурних компетенцій школярів сприяє розумінню 

нової культури, культурних надбань та цінностей. Організу-

вавши процес навчання, щоб іноземна мова вивчалася як феномен 

національної культури, можна створити необхідні умови для 

розвитку соціокультурного компонента і забезпечити в кінцевому 

результаті повноцінне міжкультурне спілкування та взаємо-

розуміння, тобто діалог культур. Здійснивши тримісячне стажування 

в університеті Бордо 3 (Франція), автор мала змогу переконатися 

у тому, що у французькій школі молоді емігранти відчувають 

величезні труднощі не тільки через недостатні знання мови, але 

й незнання культури, традицій і звичаїв домінуючого середовища. 

Тільки правильно організований навчально-виховний процес у 

контексті білінгвальної освіти сприяє успішній соціалізації школярів, 

яким доведеться жити у складному динамічному світі, повному 

культурного розмаїття. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Інтерес дослід-

ників до білінгвальної освіти продиктований потребою дослідити 
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та вивчити її можливості, позаяк мова йде не тільки про якісно новий 

рівень навчально-виховного процесу, але й про його соціополітичні 

та соціолінгвістичні особливості. Гуманістичні ідеї, які покладено в 

основу міжкультурного виховання у контексті білінгвальної освіти, 

дають можливість сформувати позитивні взаємини між етнічними, 

культурними, релігійними групами.  

Проблемою реалізації міжкультурного аспекту білінгвальної 

освіти займаються вітчизняні і зарубіжні дослідники Т. Бурда 

[1], К. Гельо (C. Hélot) [7], А. Льєтті (A. Lietti) [8], В.-Ф. Макей  

(W.-F. Mackey) [9], І. М’язова [3], В. Терехова [5]; білінгвальна 

соціалізація перебуває у центрі уваги науковців А. Льєтті 

(A. Lietti) та В.-Ф. Макея (W.-F. Mackey).  

Дослідження міжкультурної спрямованості білінгвальної 

освіти – надзвичайно важливе, оскільки ця проблема ще 

недостатньо вивчена. На сьогоднішній день метою освітніх систем 

європейських держав є формування громадян, здатних до власної 

еволюції у сьогоднішньому суспільстві, до розвитку міжкультурних 

компетенцій школярів на кожному етапі навчально-виховного 

процесу, а також шляхом зближення культурних відмінностей та 

особливостей. Однак у публікаціях не належним чином висвітлено 

чинники міжкультурної спрямованості білінгвальної освіти.  

Мета статті – дослідити чинники актуалізації між-

культурної спрямованості білінгвальної освіти. 

Використання іноземної мови як засобу пізнання світу 

спеціальних знань, наближення до культури різних народів, діалог 

різноманітних культур, усвідомлення своєї приналежності не 

тільки до рідної країни, але й людської цивілізації загалом – така 

сутність білінгвальної освіти, яка почала розвиватися у другій 

половині ХХ ст. і була продиктована потребою усвідомлення 

національної ідентичності, культурного розмаїття та толерант-

ності. Нова освітня парадигма спрямовується на пошук інноваційних 

шляхів становлення особистості, її самоусвідомлення і розвитку, 

здатності до соціальної адаптації. 

В умовах білінгвальної освіти співвідношення між мовами, що 

взаємодіють, передбачає міжкультурну комунікацію, яку вітчизняні і 

зарубіжні дослідники визначають як навчання мови через культуру 

та культури через мову. Ідея міжкультурної комунікації у багатьох 

країнах світу отримала державну підтримку, відстоюючи право 
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кожного громадянина на культурне самовираження, рівність у 

соціальному, політичному, економічному житті, що забезпечує 

необхідні умови для перебування у соціумі. Важливу складову 

білінгвальної освіти становить міжкультурний аспект, який 

визначає спрямованість навчально-виховного процесу на форму-

вання усвідомленого вибору учнями етичних цінностей та готовності 

до життєдіяльності в умовах культурного розмаїття людської 

спільноти, забезпечує знання іноземної мови як основи для 

культурного зближення і взаєморозуміння. Реалізація між-

культурного аспекту актуальна з точки зору осмислення освітніх 

потреб і оптимальних способів їх задоволення. Це засвідчують 

статті 5, 6, 7, 10 та 13 Всесвітньої організації ЮНЕСКО (резолюція 

від 2 листопада 2001 р.) [6, 3].  

В Україні головна мета національного виховання – набуття 

молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних 

надбань українського народу, досягнення високої культури 

міжнаціональних взаємин, формування у молоді, незалежно від 

національної належності, особистісних рис громадян Української 

держави, а також “виховання людини демократичного світогляду, 

яка дотримується громадянських прав і свобод, з повагою ставиться 

до традицій, культури, віросповідання та мови спілкування народів 

світу” [4, 4].  

Європейська Хартія регіональних та міноритарних мов, 

затверджена Радою Європи 24 червня 1992 р., засвідчила необхід-

ність підвищити “культуру міжнаціонального спілкування”, яка 

повинна базуватися на принципах поваги, рівноправності, 

плюралізму, толерантності, дружби і взаємодопомоги на благо 

кожного народу [6, 3]. При цьому захист і розвиток регіональних 

мов чи мов національних меншин не повинні наносити шкоду 

офіційним мовам і заважати їх оволодінню. В. Терехова характе-

ризує “міжкультурне спілкування” як використання учасниками 

при прямому контакті спеціальних мовних варіантів, відмінних 

від тих, якими вони користуються при спілкуванні усередині 

однієї і тієї ж культури [5, 11]. 

Відповідно до доктрини Європейського Союзу, еволюція 

сучасного світу сприяє розвитку культури, яка є одним із важливих 

елементів людського буття. Лише у демократичному суспільстві 

може розкритися культурний потенціал, спрямований на розвиток 
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людини як громадянина, високоморальної, естетично розвинутої 

особистості, здатної творити за законами правди і краси. Важливим 

кроком практичної реалізації цієї доктрини стало рішення 

Європейського парламенту № 19342001/200ЕС від 17.07.2000 р., 

згідно з яким 2001 рік був проголошений Європейським роком 

мов. Цей факт засвідчив прагнення європейської інституції до 

створення умов для того, щоб усі європейці навчились спілкува-

тися щонайменше двома мовами, окрім рідної, адже “мови 

відчиняють двері” у перспективах працевлаштування, кар’єрі, у 

культурному збагаченні та кращому взаєморозумінні. 

Сьогодні відбувається оновлення змісту білінгвальної освіти, 

що характеризується посиленням її гуманістичної спрямованості і 

міжкультурного аспекту. Вектор педагогічного пошуку в умовах 

білінгвальної освіти спрямований від традиційної, пізнавально-

орієнтованої парадигми освіти до особистісної, яка поєднує 

інтелектуальний та емоційно-вольовий розвиток дітей. Основною 

цінністю білінгвальна освіта проголошує становлення особистості, 

надаючи особливого значення спонтанному, природному розвитку 

дитини. Учень при цьому розглядається як особистість, що може 

і повинна за підтримки вчителя вибрати такий шлях розвитку, 

який допоможе розвинути власні індивідуальні задатки, досягти 

самореалізації. Функція фахівця білінгвального навчання полягає в 

уважному спостереженні за особистісним становленням дітей, 

постійному врахуванні їхніх індивідуальних інтересів і проблем, 

визначенні на цій основі мети виховання, шляхів та засобів її 

реалізації в умовах білінгвізму. 

Як уважає В.-Ф. Макей уважає, “у свідомості багатьох 

людей білінгвізм завжди був феноменом винятковим, якщо не 

анормальним і стосувався лише білінгвальних країн у світі або 

окремих людей у певному суспільстві. Білінгвізм, проте, є далеко не 

винятковим феноменом і стосується більшості населення земної 

кулі” [9, 13].  

На думку Т. Бурди, білінгвізм слід класифікувати за долуче-

нням індивіда до іншої культури: “якщо білінгвізм індивідуальний, 

то поступове залучення індивіда до іншої культури через 

оволодіння другою мовою (після засвоєння рідної мови, а разом 

і акцентів рідної культури), збагачує людину додатковими 

знаннями і не призводить до послаблення самоідентифікації. 
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Принципово інша ситуація, якщо білінгвізм – масовий. Тоді дво-

мовність і акультурація мають наслідком асиміляцію та денаціона-

лізацію, втрату специфіки національної культури, руйнацію 

менталітету нації” [1, 8].  

На розвиток білінгвальної освіти впливають великою мірою 

соціокультурні фактори. Навчання вчитися означає опанування 

технологій здобувати, систематизувати та узагальнювати письмову й 

усну інформацію із різних джерел; використання іноземної мови 

як засобу навчання, тобто вивчення одного або кількох предметів 

іноземною мовою; вміння реферувати й анотувати матеріали з 

тієї чи іншої теми. Особливого значення набувають ідеї розвиваль-

ного навчання, головною метою якого є формування особистісної 

активності школярів, що забезпечує активне ставлення до знань, 

систематичність і наполегливість у навчанні, дає позитивні 

результати навчальної діяльності [10, 42]. 

Сучасний підхід зарубіжних та вітчизняних педагогів до 

білінгвальної освіти характеризується прагненням до комуніка-

тивності і системності. В умовах білінгвізму кінцевим результатом 

такого підходу повинен стати всесторонній розвиток особистості, 

здатної до міжкультурної комунікації. В афінській декларації 

“Міжкультурна освіта: управління різнорідністю, зміцнення 

демократії” (Рада Європи, 2003) було визначено, що шлях до 

мирного співіснування багатокультурного суспільства пролягає 

у створенні демократичної школи, співпраці з батьками, місцевими 

спільнотами та громадськістю [6, 3]. Аналізуючи останні події у 

світі, було наголошено на необхідності міжкультурної діяльності 

вчителів.  

У документі визначено необхідний рівень професійної 

компетенції вчителя, який проводить заняття в умовах білінгвізму, і 

повинен вміти виконувати різні ролі – дипломата, радника, 

партнера і управлінця людськими ресурсами, керувати різно-

рідністю, а це означає вміти працювати з групами молодих 

людей різних рас, національностей, віросповідань та переконань. 

Дослідники вважають, що робота вчителя, наприклад, у міських 

гетто, де насильство має буденний характер, зовсім відмінна від 

тієї, що виконують викладачі, які працюють з групами високого 

соціального й культурного рівня, сильно мотивованими до навчання. 
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В афінській декларації описано необхідні підходи до 

процесу навчання іноземних мов, серед пріоритетних названо 

використання інформаційно-комунікаційних технологій, які здатні 

надати більше можливостей у розповсюджені інформації, навчанні і 

спілкуванні, що виходить за межі держав із метою поліпшення 

міжнародного порозуміння та взаємозбагачення культур. Було 

підкреслено, що міжкультурний діалог повинен стати постійним 

компонентом освітньої політики всіх європейських держав. Це 

завдання може бути виконане шляхом відповідної розробки 

навчальних планів, впровадження міжкультурної освіти до процесу 

управління школою та професійної підготовки вчителів. 

Білінгвальна освіта передбачає практичні шляхи реалізації 

міжкультурного аспекту: 

– збір матеріалів про ту чи іншу культуру у вигляді тематич-

них папок, відеоматеріалів; 

– святкування днів Європи, організація заочних подорожей 

європейськими країнами з метою наближення до їх культурної 

спадщини; 

– організація зустрічей із кращими представниками різних 

національностей, збір відомостей про їхню діяльність; 

– представлення власної культури через організацію 

тематичних вечорів, виставок, екскурсій; 

– підготовка та організація обмінів школярів і вчителів з 

метою безпосереднього наближення до нової культури. 

Висновки. Узагальнюючи вищесказане, можемо стверджувати, 

що в умовах білінгвальної освіти оволодіння іноземною мовою 

як засобом міжкультурної комунікації неможливе без вивчення 

відповідної іншомовної культури. Успішна реалізація міжкультур-

ного аспекту білінгвальної освіти сприяє відкритості особистості, 

спонукає її до вивчення культурних цінностей різних народів, 

забезпечує конструктивний діалог із представниками інших націо-

нальностей. Вона стає важливим елементом людського буття і 

фактором, що спрямований на розвиток людини як громадянина 

та усвідомлення нею свого місця у соціумі, а отже, основною метою 

білінгвальної освіти є здатність до діалогу, створення умов для 

розвитку та взаємодії різних культур, у яких найбільш повно 

розкривається і усвідомлюється значимість власної культури, її 

цінностей та пріоритетів.  
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Перспективи подальших досліджень пов’язані з проблемою 

міжкультурного виховання школярів у контексті білінгвальної 

освіти в провідних європейських країнах та Україні.   
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условиях билингвизма. Раскрыта межкультурная направленность 

билингвального образования и факторы, которые ее актуали-

зируют. Сосредоточенно внимание на лингвистических особенностях 

билингвальной социализации. 
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Vynartchyk Mariya. The іntercultural direction of bilingual 

education. The article deals with the ways and mechanisms of the 

development intercultural competences pupils under bilingual 

circumstances. The intercultural direction of bilingual education and 

factors which it’s actualizing has been revealed. Our attention is paid 

to the linguistic particularities of the bilingual socialization. 

Key words: intercultural competences, bilingual education, 

linguistic particularities, bilingual socialization. 
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КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТТЄВИЙ АПАРАТ  

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ 

 
У статті на основі аналізу наукових джерел розглянуто 

категорійно-поняттєвий апарат проблеми соціалізації дитини. 
Зокрема висвітлено сутність понять “соціалізація”, “виховання”, 
“сімейне виховання”, “сімейна соціалізація” з точки зору педагогіки, 
психології, соціології, соціальної педагогіки. У колі проблем пере-
буває також встановлення співвідношення між цими дефініціями. 
Здійснюється розгляд динаміки функцій і завдань батьків у 
сімейному вихованні. 

Ключові слова: соціалізація, виховання, сімейне виховання, 
сімейна соціалізація. 

 

Постановка проблеми. В останні десятиріччя значну 

увагу науковці приділяють соціалізації підростаючого покоління. Це 

цілком зрозуміло, оскільки від розв’язання цієї проблеми залежить 

успішне становлення особистості в суспільстві, а отже, й майбутнє 

будь-якої держави. Ураховуючи вищезазначене, вчені прагнуть 

визначити найбільш ефективні шляхи соціалізації особистості, 

вивчаючи історичний досвід, аналізуючи його, прогнозуючи 

майбутнє. Як результат з’явилася велика кількість наукових 

досліджень з педагогіки, соціальної педагогіки, психології, 

соціології, філософії, пов’язаних із соціалізацією особистості. Це 

роботи А. Антонова, М. Галагузової, С. Гончаренка, В. Москаленко, 

А. Мудрика, Л. Орбан-Лембрик, А. Реана, М. Фіцули та ін.  

Поміж іншого науковці зосереджують увагу і на тлумаченні 

різних понять. Водночас окремі терміни, такі як: соціалізація, 

виховання, сімейне виховання, сімейна соціалізація, потребують 

більш чіткого роз’яснення, що і стало метою цієї статті. 

 
© Дереш Валентина, 2014 
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Для уніфікації категорійно-поняттєвого апарату будь-якої 

сфери життєдіяльності людини його представляють найбільш 

чіткими дефініціями, поняттями, категоріями. Значну частину 

термінів, пов’язаних із соціалізацією дитини, зібрано в окремі 

словники, деякі включено до енциклопедій, підручників та посіб-

ників, інші знаходимо в роботах науковців.  

Так, своє трактування понять “соціалізація” подають А. Анто-

нов, С. Гончаренко, А. Мудрик, Л Орбан-Лембрик та ін. (табл. 1). 

Зауважимо, що у трактуванні поняття кожним вченим визнача-

ються наявні найсуттєвіші ознаки даного процесу. 

 

Таблиця 1 

 

Визначення поняття “соціалізація” в наукових джерелах 
Автор Джерело Визначення поняття 

Г. Андреєва Андреева Г.М. Социальная 
психология / Г.М. Андреева. – 

М : МГУ, 1980. – С. 335.  

Процес входження індивіда у 
соціальне середовище, засвоєння 

ним соціальних впливів, залучення 

його до системи соціальних зв’язків.  

А. Антонов Социология семьи: ученик / 

Под ред. проф. А.И. Антонова. – 

2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

ИНФРА-М, 2007. – С. 220. 

Процес залучення до прийнятих в 

суспільстві і його підсистемах 

цінностей і норм. 

С. Гончаренко Гончаренко С.У. Український 

педагогічний словник / С.У. Гонча-
ренко. – К. : Либідь, 1997. – 

С. 314. 

Процес залучення індивіда до 

системи суспільних відносин, 
формування його соціального 

досвіду, становлення й розвитку 

як цілісної особистості.  

Л. Орбан- 

Лембрик 

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна 

психологія : посібник / Л.Е. Орбан-
Лембрик. – К. : Академвидав, 

2003. – С. 90. 

Процес входження індивіда в 

суспільство, активного засвоєння 
ним соціального досвіду, соціальних 

ролей, норм, цінностей, необхідних 

для успішної життєдіяльності в 
певному суспільстві. 

А. Реан Семья: психология, педагогика, 

социальная работа / Под ред. 

А.А. Реана. – М. : АСТ, 2010. – 
С. 290. 

Це процес і результат засвоєння і 

наступного активного відтворення 

індивідом соціального досвіду. 

А. Ребер Большой толковый психологи-

ческий словарь / Ребер Артур ; 

пер. с англ. : в 2-х т. – М. : Вече, 
АСТ, 2000. – Т. 2. – С. 283. 

Процес, за допомогою якого 

індивід набуває знання, цінності, 

соціальні навички і соціальну 
чутливість, які дозволяють йому 

інтегруватися в суспільство і вести 

себе там адаптивно.  
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Термін “соціалізація” пояснюють як процес і результат 

засвоєння і активного відтворення індивідом соціального досвіду, 

здійснюваний у спілкуванні і діяльності [18, 563]. Під нею також 

розуміють розвиток і самозміну людини в процесі засвоєння і 

відтворення культури, що відбувається у взаємодії людини зі 

стихійними, відносно спрямованими і цілеспрямовано створеними 

умовами життя на всіх вікових етапах [10, 9]. Таким чином, одні 

науковці вважають соціалізацією саме процес і результат 

засвоєння та відтворення індивідом соціального досвіду, а інші – 

розвиток і самозміну людини в процесі засвоєння й відтворення 

індивідом соціального досвіду. 

Певні розбіжності спостерігаємо також у трактуванні поняття 

“виховання” (табл. 2). Вчені вважають, що це: “процес цілеспрямо-

ваного, систематичного формування особистості, зумовлений 

законами суспільного розвитку, дією багатьох об’єктивних і 

суб’єктивних факторів”; “система цілеспрямованих, педагогічно 

організованих взаємодій дорослих з дітьми, самих дітей одне з 

одним”; “відносно осмислене і цілеспрямоване плекання людини 

в сім’ї, в релігійних і виховних організаціях, яке більш-менш 

послідовно сприяє адаптації людини в суспільстві і створює 

умови для її відокремлення у відповідності до специфіки мети, 

змісту і засобів сімейного, релігійного, соціального і корекційного 

видів виховання”; “процес цілеспрямованого формування особис-

тості в умовах спеціально організованої виховної системи”; 

“планомірний і цілеспрямований вплив на свідомість і поведінку 

людини з метою формування певних установок, понять, принципів, 

ціннісних орієнтацій, що забезпечують умови для її розвитку, 

підготовки до суспільного життя і праці” та ін. [4; 9; 10; 17; 18]. 

Виховання обмежується місцем і часом, здійснюється у 

спеціально організованих умовах, де цілеспрямовано впливають 

на особистість дитини. А поняття “соціалізація” за своїм змістом 

ширше, тому що включає в себе дефініцію “виховання”, адже 

соціалізація може відбуватися як стихійно, так і в спеціально 

створених умовах впродовж всього життя. Так, Н. Заверико 

відзначає, що “виховання – це цілеспрямований процес впливу, 

за допомогою якого індивіду намагаються прищепити бажані 

риси та якості, а соціалізація включає також непередбачені, 
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спонтанні впливи, завдяки яким особистість прилучається до 

культури, стає повноправним членом суспільства” [6, 31]. 

 

Таблиця 2 

 

Визначення поняття “виховання” в наукових джерелах 
Автор Джерело Визначення поняття 

Г. Андреєва Андреева Г.М. Социальная 
психология / Г.М. Андреева. – 

М : МГУ, 1980. – С. 337. 

Процес цілеспрямованого впливу 
на людину з боку суб’єкта вихов-

ного процесу з метою передачі, 

прищеплення йому певної 
системи понять, норм і т. д.  

М. Галагузова Социальная педагогика : курс 

лекций : учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. Заведений / 
Под общ. ред. М.А. Галагузо- 

вой. – М. : Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. – С. 81. 

Цілеспрямований процес, який 

сприяє розвитку і формуванню 

моральних якостей особистості 
та впливає на соціалізацію дитини. 

Є. Коваленко Енциклопедія батьківства : 

посібник з сімейного виховання / 
Авт. кол. За аг. ред. Є.І. Кова-

ленко, С.В. Кириленко. – К. : 
КНТ, 2008. – С. 248. 

Процес передачі і засвоєння новим 

поколінням досвіду, набутого 
старшими поколіннями, з метою 

забезпечення дальшого розвитку 
суспільства. 

В. Сухомлинський Видатні українські педагоги : 

інформаційний довідник / 

Авт.-упор. Л.В. Калуська. – 
Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 

С. 126. 

Багатогранний процес постійного 

духовного збагачення й оновлення 

і тих, кого виховують, і тих, хто 
виховує. 

 

До визначення поняття “сімейне (родинне) виховання” 

науковці теж підходять по-різному (табл. 3).  

На думку С. Гончаренка, сімейне виховання – це одна з 

форм виховання дітей, що поєднує цілеспрямовані педагогічні 

дії батьків з повсякденним впливом сімейного побуту. Науковець 

зазначає, що уже з народженням немовляти, сім’я здійснює на 

дитину виховний вплив, завдяки чому у підростаючої особис-

тості формуються перші звички, від яких в подальшому залежить її 

поведінка. До завдань батьків належить розвиток мислення й 

мови дітей, активності і витримки, підтримка самостійності у 

прийнятті рішень, опанування навичками самообслуговування. 

Також саме сім’я повинна підтримувати тісний зв’язок із 
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школою, залучати дітей до посильної праці, участі в громад-

ському житті; сприяти формуванню в підростаючого покоління 

світогляду, рис характеру. Сімейне виховання має на меті 

підготувати дітей до життя в реальних соціокультурних умовах, 

забезпечити набуття ними знань, умінь і навичок, які сприяти-

муть нормальному функціонуванню підростаючого покоління в 

сім’ї [4, 306].  

 

Таблиця 3 

 

Визначення поняття “сімейне виховання”  

(“родине виховання”) в наукових джерелах 
Автор Джерело Визначення поняття 

А. Капська Соціальна педагогіка. підручник / За 

ред. професора А.Й. Капської. – 
К. : Центр навчальної літератури, 

2006. – С. 260. 

Одна з форм виховання в 

суспільстві, особливістю якої є 
неперервне поєднування ціле-

спрямованих педагогічних впливів 

батьків та інших дорослих на дітей 
із повсякденним впливом на них 

устрою життя сім’ї. 

Л. Мардахаєв Мардахаев Л.В. Социальная 

педагогика. Полный кур с: ученик / 

Л.В. Мардахаев. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2011. – С. 388. 

Виховання дітей, що здійснюється 

батьками або особами, які їх 

замінюють (родичі, опікуни). 

А. Мудрик Мудрик А.В. Социальная педаго-

гика : учеб. для студ. пед. Вузов / 

под ред. В.А. Сластенина, А.В. Муд-
рик. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 

Издательский центр “Академия”, 

2000. – С. 93. 

Більш чи менш усвідомлювані 

зусилля із виховання дитини, які 

здійснюються старшими членами 
сім’ї і спрямовані на те, щоб менші 

члени сім’ї відповідали уявленням 

старших про те, якою повинна бути 
і стати дитина, підліток, молодь. 

П. Щербань Енциклопедія батьківства : посібник 
з сімейного виховання / Авт. кол. За 

заг. ред. Є.І. Коваленко, С.В. Кири-

ленко. – К. : КНТ, 2008. – С. 557. 

Родинне виховання – перша 
природна і постійнодіюча ланка 

національного виховання. 

 

“Цілеспрямований процес організації взаємодії дорослих і 

дітей у родині в їхній спільній творчій діяльності, яка стимулює 

розвиток і саморозвиток в останніх довершених різнобічних 

якостей через забезпечення необхідних умов для ефективного 

функціонування механізму внутрішньої ціннісно-нормативної 
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регуляції поведінки особистості в процесі включення її в систему 

різноманітних відносин спілкування й життєдіяльності” розуміють 

під родинним вихованням Б. Ковбас і В. Костів [7, 9].  

На думку Н. Москвичової, “сімейне виховання – це більшою 

чи меншою мірою усвідомлювані виховні впливи, які здійсню-

ються батьками з метою формування у дитини певних якостей і 

умінь; планомірне створення умов для відносно цілеспрямованого 

розвитку дитини у процесі її соціалізації, її становлення як суб’єкта 

власного життя” [13, 238]. 

Щодо родинного виховання В. Сухомлинський наголошував, 

що “…могутня духовна сила виховання закладена в тому, що діти 

вчаться дивитися на світ очима батька, вчаться у батька поважати, 

шанувати матір, бабусю, жінку, Людину. Жінка, мати, бабуся в 

сім’ї є – можна сказати – емоційним і естетичним, моральним, 

духовним центром сім’ї, її главою” [3, 144]. 

Розглядаючи поняття “сімейне виховання”, науковці вказують 

на динаміку функцій і завдань батьків, що повністю залежать від 

віку дитини. Серед завдань називають такі: 

–  батьки – це джерело емоційного тепла і підтримки, без 

яких дитина відчуває себе беззахисною і безпомічною; 

–  батьки сприймаються як головна інстанція, вища влада, 

від якої залежить задоволення значної частини потреб дитини;  

–  батьки – це зразок, приклад для наслідування, втілення 

кращих особистісних якостей, модель взаємостосунків з іншими 

людьми; 

– батьки є джерелом життєвого досвіду, друзями і порадниками у 

вирішенні складних життєвих проблем [13, 236 – 238]. 

А от такі функції і завдання батьків, як емоційна підтримка, 

любов, піклування, повага до дітей, створення сприятливої атмо-

сфери у домі для успішного розвитку підростаючого покоління 

залишаються незмінними на різних етапах життєдіяльності сім’ї. 

Як бачимо, сімейне виховання є однією із форм виховання 

в суспільстві. Позаяк виховання – складова соціалізації, то і сімейне 

виховання входить до сімейної соціалізації. Сімейна соціалізація, за 

визначенням А. Антонова, це вплив, який здійснює сім’я на форму-

вання соціально компетентної, зрілої і здорової особистості [16, 

220]. Так, на співвідношення сімейної соціалізації і сімейного 

виховання звертає увагу А. Острогорський: “Батьки виховують, 
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а діти виховуються тим сімейним життям, яке складається навмисно 

і ненавмисно. Сім’я може жити дружно, ставитися дружелюбно 

до чужих людей, – але може і сваритися, лютувати, проявляти 

черствість, недоброзичливість не лише до сторонніх, але і до своїх 

близьких” [12, 107]. 

Завдяки проведеному теоретичному аналізу категорійно-

поняттєвого апарату проблеми соціалізації дитини ми маємо 

можливість зробити такі висновки. У науковій психолого-педагогічній, 

соціологічній та довідковій літературі існують різні підходи до 

визначення розглянутих нами понять. Одні вчені розглядають 

соціалізацію і виховання як тотожні поняття, інші включають 

виховання у соціалізацію і навпаки. Однак у нашому розумінні, 

соціалізація включає в себе як виховання (цілеспрямований процес 

впливу), так і спонтанні, непередбачувані впливи на особистість 

дитини. Звідси, на нашу думку, і сімейне виховання є складовою 

сімейної соціалізації.  

Слід зауважити, що категорійно-поняттєвий апарат проблеми 

соціалізації підростаючого покоління потребує подальшого дослідже-

ння, уточнення та впорядкування. Особливої уваги та висвітлення 

на сторінках наукової, навчальної і довідкової літератури потребує 

термін “сімейна соціалізація”.  
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Дереш Валентина. Категориально-понятийный аппарат 

проблемы социализации ребенка. В статье на основе анализа 

научных источников рассматривается категориально-понятийный 

аппарат проблемы социализации ребенка. В частности раскры-

вается сущность понятий “социализация”, “воспитание”, “семейное 

воспитание”, “семейная социализация” с позиции педагогики, психо-

логии, социологии, социальной педагогики. Речь идет также об 

установлении соотношения между этими дефинициями. Рассматри-

вается динамика функций и задач родителей в семейном воспитании. 

Ключевые слова: социализация, воспитание, семейное 

воспитание, семейная социализация. 
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Deresh Valentina. The categorical-conceptual apparatus of 

problem socialization the child. In article on the basis of the 

analysis of scientific sources is reviewed the explanation of 

categorical-conceptual apparatus of problem socialization the child. 

In particular, the essence of concepts socialization, education, family 

education, family socialization from a position of pedagogy, 

psychology, sociology, social pedagogy is revealed. Also the thing is 

between the definitions. Implemented by consideration of the 

dynamics of the functions and tasks of parents in family education. 

Key words: socialization, education, family education, family 

socialization. 
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ОПІКУНСЬКО-ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

КАЛІСЬКОГО БЛАГОДІЙНОГО ТОВАРИСТВА 

 
У статті розкрито інституційні форми опікунсько-

виховної діяльності Каліського благодійного товариства, яке 
функціонувало на теренах Польщі упродовж 1825 – 1851, 1880 – 
1914 рр. Товариство створювало всі необхідні умови для прожива-
ння, харчування та лікування дітей-сиріт, напівсиріт, дітей із 
малозабезпечених сімей, допомагало при працевлаштуванні. 
Акцентовано увагу на функціонуванні зали для дітей, будинку праці, 
денного притулку св. Антонія (ясел), початкової школи.  

Ключові слова: Каліське благодійне товариство, опіка, 
виховання, діти-сироти, інституційні форми опіки.  

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах політичної і 

соціальної нестабільності, трансформації суспільного устрою 

особливо гостро постає проблема опіки та виховання дітей-сиріт, 

соціальних сиріт, дітей, що перебувають у складних матеріальних і 

дискомфортних умовах. Міжнародний досвід опікунсько-виховної 

діяльності благодійних товариств викликає зацікавлення науковців 

і педагогів-практиків.  

Соціально-педагогічні аспекти виховання дітей-сиріт у 

Польщі мають вагоме значення для українського суспільства. 

Діяльність благодійних товариств, асоціацій, інституцій у галузі 

опіки та виховання дітей, соціальних сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, привертає до себе увагу. Це, зокрема, 

торкається і ХІХ ст., коли суттєво змінилися форми опіки над 

дітьми, бідними і хворими. У результаті воєн (1792, 1806, 1809, 

1813) збільшилася кількість жебраків, хворих, дітей-сиріт, що 

вимагало контролю над суспільною системою опіки над хворими і  
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особами, які не мали найнеобхідніших засобів до існування. У 

1838 р. засновано відділ опіки над малозабезпеченими дітьми при 

Варшавському благодійному товаристві, діяльність якого була 

спрямована на організацію захоронок, будинку для сиріт, початкової 

школи тощо. У 40-х роках ХІХ ст. на польських землях започатко-

вано інституції, які мали завданням надання допомоги й опіки 

дітям з малозабезпечених сімей, дітям-сиротам. У результаті 

динамічного розвитку промисловості упродовж 1864 – 1914 рр. 

матеріальне забезпечення мешканців Польського королівства 

зростало. Водночас бідність для значної частини людей була 

характерним елементом суспільного життя. У зв’язку з цим 

організація суспільної допомоги у різних формах складала для 

поляків серйозну проблему. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема вихова-

ння дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

знайшла висвітлення у психолого-педагогічних дослідженнях 

(О. Антонова-Турченко, Л. Волинець, Н. Іванова, Н. Комарова, 

Є. Рибінський). Проблеми виховання дітей-сиріт в умовах школи-

інтернату вивчали Я. Гошовський, Л. Дробот, Б. Кобзар, В. Яковенко. 

Особливу увагу вчених привернула проблема визначення місця 

дітей в соціумі і аналіз основних його сфер, що знайшло відобра-

ження у працях В. Бочарової, І. Кона, В. Оржеховської. Добро-

чинність у сфері освіти України, зокрема, на базі Київського 

учбового округу в ХІХ – на початку ХХ ст. досліджує Н. Сейко, 

виховання дітей-сиріт у польській педагогіці міжвоєнного періоду – 

Ю. Яким. 

Аналіз та узагальнення педагогічної літератури, історико-

педагогічних досліджень засвідчує, що є цікаві напрацювання у 

галузі опіки і виховання дітей-сиріт, досі не відомі широкому 

освітянському загалу України. Це торкається благодійної діяльності 

товариств та інституцій, які діяли на теренах Польщі у ХІХ – на 

початку ХХ ст. Досі відсутнє цілісне дослідження доброчинності 

у сфері освіти, опіки дітей-сиріт, громадської доброчинності 

польських товариств та асоціацій, зокрема, Каліського благодійного 

товариства, діяльність якого припадає на 1825 – 1851, 1880 – 

1914 рр.  
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Мета статті – узагальнення та висвітлення діяльності 

Каліського благодійного товариства у сфері опіки та виховання 

дітей-сиріт. 

Перше благодійне товариство у м. Каліш виникло у 1825 р. з 

ініціативи голови Комісії Каліського воєводства Й. Радошевського. 

Першим його головою став Бонавентур Рембовський (керівник 

Цивільного Трибуналу м. Каліш). Товариство допомагало міській 

владі у розв’язанні найважливіших соціальних проблем: допомога 

хворим, виплата бідним мешканцям постійної або одноразової 

допомоги. Це була типова благодійна діяльність, яку проводили 

чиновники, а не громадські організації. Спосіб організації цього 

Товариства більше нагадував адміністративну структуру, ніж 

спонтанне об’єднання зацікавлених осіб. Відомо, що у 1842 р. 

серед 13 членів Товариства було тільки два священнослужителі і 

два землевласники [1, 129]. 

На зламі 30 – 40-х рр. ХІХ ст. відчутним був вплив Росії на 

діяльність товариства. Уже у 1842 р. його очолив генерал-майор 

С. Соболєв, згодом – підполковник А. Требіцький. У 1845 р. 

унаслідок об’єднання каліської та мазовецької провінцій в одну – 

варшавську, місто Каліш перестало бути садибою провінції, чинов-

ники з нього виїхали, а товариство призупинило свою діяльність. 

Останнім керівником Товариства, був біскуп К. Томашевський, 

який склав повноваження у 1849 р., а у 1851 р. Головна опікун-

ська рада підписала рішення про формальну ліквідацію благодійного 

товариства у м. Каліш [1, 129]. 

Ініціатором відновлення товариства став С. Хелмський – 

голова Генеральної дирекції Кредитного земельного товариства. 

Залучивши до співпраці відомих громадян міста, він підготував 

проект статуту товариства, який був затверджений царем 15/27 

березня 1879 р. Однак діяльність товариство розпочало у січні 

1880 р. [4]. 

Мета товариства – надання допомоги сиротам і бідним 

мешканцям м. Каліш, участь у ліквідації бідності на його околицях. 

Для її досягнення товариство засновувало притулки, захоронки, 

їдальні, школи; надавало грошову підтримку, безпроцентні позики; 

допомагало при працевлаштуванні; постачало бідним продукти, 

одяг і паливо, а також надавало їм медичну допомогу.  
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Членом товариства міг бути кожен, хто заплатив внесок. 

Члени поділялися на фактичні (оплата не менше, ніж 8 руб. 

щорічно) і благодійників (не менше, ніж 1 руб. на рік). До Товариства 

належали також почесні члени, вибрані на скликаному засіданні 

в нагороду за працю та інші заслуги. Керівництво Товариства 

(Економічна Рада, Ревізійна Комісія) було обране всіма членами 

на скликаному зібранні терміном на два роки. До 12-особової 

Економічної Ради могли бути вибрані тільки чоловіки, фактичні 

члени Товариства, які в таємному голосуванні вибирали між 

собою керівника, касира і секретаря; жінки могли допомагати 

тільки як вихователі [3].  

Особливе занепокоєння викликало молоде покоління, яке 

потрапляло під аморальний вплив, і вимагало термінового 

порятунку. Запропонована членом ради – лікарем др. Ф. Дрецкім – 

ідея створення зали для дітей отримала згоду губернатора. До неї 

могли вступати сироти, напівсироти і діти бідних батьків, які з 

будь-яких причин не могли заробити гроші на харчування своєї 

багатодітної сім’ї або надати їм належної опіки. До зали занять 

приймали тільки хлопців і дівчат віком від 11 до 14 років, коли 

вони уже не могли перебувати у місцевій охоронці, але їх не 

приймали на фабрику. Хлопці під керівництвом майстра виплітали 

кошики, виготовляли ковдри і килими. Дівчата під наглядом 

швачки гачкували, гаптували, штопали і шили білизну. Заняття 

тривали від 9 до 16 години, а влітку до 17.00. Діти отримували 

обід і підвечірок з дешевої кухні (створена товариством), також 

одяг і взуття. Як нагороду, їм перераховували на ощадну книжку 

грошовий переказ у розмірі 25 – 50 коп. щомісячно [1, 139]. 

Термін перебування у залах занять тривав від кількох місяців 

до року, іноді довше. Дівчат охоче приймали на роботу у цехи, 

які займалися вишивкою, мереживом, виготовленням іграшок. 

Хлопці найчастіше потрапляли до ремісничих цехів. У 1881 р. у 

закладі перебували 14 хлопців і 24 дівчини. Найбільшого 

розвитку зал занять досягнув у 1900 р., коли його перенесли до 

нової будівлі Товариства. У 1903 р. з 15 дівчат, які навчалися у 

залі занять, четверо повернулися додому, деякі пішли до школи, 

на швейну фабрику, працювати служницями. З 11 хлопців – один 

потрапив на фабрику кондитерських виробів, два – на службу, троє 

повернулися до батьків, інші – до кравця, городника, шевця, пекаря. 
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У 1903 р. налагоджено шевський верстат, який закінчили 24 

хлопці, а вже у 1913 р. – відвідували 80 дівчат і 28 хлопців [2].  

У 1897 р. Каліське благодійне товариство розпочало будів-

ництво будинку праці для дітей, який також слугував притулком 

для сиріт. Протягом п’яти років завдяки пожертвам і благодійним 

внескам приватних осіб і різних інституцій збудовано три-

поверховий будинок, який відкрито 28 січня 1900 р. На першому 

поверсі будівлі розміщувалися кухня, дві їдальні для дітей та 

бідних, пральня, ванна, кімната для сторожа і куховарки, склад. 

На другому – канцелярія, велика зала для різних урочистостей, 

дві зали для старців, три кімнати під ремісничі верстати для 

дітей, де проходили заняття і для старших осіб. На третьому 

поверсі – дві зали для сиріт, зал занять для дівчат і окремий для 

хлопців, кімната для опікунів і каплиця. На горищі було три 

кімнати для осіб, які оплатили своє перебування у притулку, а 

також приміщення для сушіння білизни і її зберігання. 

У листопаді 1900 р. каплицю посвятили, і одночасно отримали 

згоду Міністерства внутрішніх справ, що сестри милосердя з 

Інституту св. Казимира у Варшаві будуть опікуватися цим 

будинком. У перший рік функціонування у будинку праці пере-

бували 20 осіб (15 літніх людей і 5 сиріт), у 1901 р. – 26, з них 10 

сиріт і з кожним роком їх кількість зростала [7]. У притулку було 

організовано дешеву кухню і зал занять, а з 1905 р. – початкову 

школу для бідних дітей. На свята влаштовували концерти для 

підопічних і бідних дітей, до яких долучалися члени і опікуни 

відділів товариства. 

Вивчення джерельної бази засвідчує, що особливої опіки 

потребувала малеча. Тогочасна преса піднімала ці питання, інформу-

вала про заснування притулку для малих дітей. 1 листопада 

1900 р. створенням ясел зайнялися й вихователі товариства, однак 

пришвидшила реалізацію цього проекту дружина інженера залізниці 

Еміля Бобеньська, яка розпочала збирати пожертви на притулок. 

Згодом Економічна Рада відкрила денний притулок св. Антонія 

у будівлі монастиря, отримавши на це згоду губернатора. Було 

обладнано дві великі кімнати з лавками, кріслами і столами 

відповідно до віку дітей. Також там були кухня, ванна і кімната 

для опікунів. Дітей приймали віком від 19 місяців до 6 років, які 

щоденно відвідували ясла, крім неділі і свят, їх також харчували 
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чотири рази на день. Керівництво закладу безкоштовно утримувало 

сиріт, приймало дітей бідних батьків. У 1906 р. у яслах перебували 

40 дітей [5]. 

Складна соціально-економічна ситуація вимагала відкриття 

початкової школи для бідних дітей. Однак реалізувати цю ідею 

товариство змогло тільки у 1905 р., коли царська влада дозволила 

відкрити приватні школи, де навчали польською мовою. Так, 

1 вересня 1906 р. до школи прийняли 75 дітей із зали занять, 

притулку і місцевої захоронки. Навчання було безкоштовним, а 

учні отримали підручники, шкільне приладдя, одяг. Організацією 

навчально-виховного процесу займалися члени товариства [6]. 

Зазначимо, що у місті існував Каліський відділ російського 

благодійного товариства, який проводив опікунську діяльність 

тільки православної громади, зокрема, займався організацією 

притулку для дітей та допомоги старшим. З 1881 р. жіночий 

комітет опікувався захоронкою. Будівля повністю відповідала 

своєму призначенню. У великих кімнатах, призначених на спальні 

для хлопців і дівчат, розмістили залізні ліжка з постіллю, тумбочки 

для речей, умивальники, столики та інші речі, необхідні для 

спальні, великий зал для спільних занять, кухня з дорогим посудом. 

Варто зазначити, що царська влада відкрито підтримувала право-

славні заклади, не переймаючись долею польських інституцій, які 

були на утриманні суспільства. На функціонування католицької 

захоронки, в якій у робочі дні протягом 10 годин перебували 147 

дітей виділялося 2 180 руб. У православній захоронці розміщу-

валися 25 дівчат і хлопців, на яких виділялося 3 592 руб. [3]. 

Крім витрат на харчування, вони отримували кошти на прання 

білизни, ліки, книги, зошити, ремонт та купівлю одягу і взуття. Як 

правило, це були півсироти або сироти російських керівників і 

військових. Постійна фінансова підтримка з боку Російського 

Благодійного Товариства сприяла у задоволенні соціальних потреб. 

Велику увагу звертали на систематичну участь дітей у 

релігійних обрядах і зобов’язували їх співати у церковному хорі. 

Усі діти, відповідно до віку, відвідували початкову або середню 

школу і навчалися у каліських майстрів для здобуття конкретного 

фаху [1, 215]. 

Висновки. Каліське благодійне товариство відіграло важливу 

роль у суспільному житті міста, хоча період його діяльності 
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припав на економічні та суспільні труднощі, які збільшували 

кількість сиріт і дітей із малозабезпечених сімей. Не розрахо-

вуючи на фінансову підтримку заможних мешканців і місцевої 

влади, члени товариства активно займалися опікою та вихованням 

дітей. Значна кількість дітей отримали не тільки захист, притулок, 

але й змогу знання і вибрати спеціальність. Товариство зуміло 

створити усі необхідні умови для проживання, харчування та 

лікування сиріт і убогих. 

Подальшого дослідження потребує опікунсько-виховна і 

благодійна діяльність каліських асоціацій та доброчинних товариств, 

які сьогодні розв’язувати проблеми дітей-сиріт та молоді. 
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Дзюбинская Кристина. Попечительско-воспитательная 

деятельность Калиского благотворительного общества. В 

статье раскрыто институциональные формы попечительско-воспита-

тельной деятельности Калиского благотворительного общества, 

функционировавшего на территории Польши в течение 1825 –

1851, 1880 – 1914 гг. Общество создавало все необходимые 

условия для проживания, питания и лечения детей-сирот, полусирот, 

детей из малообеспеченных семей, помогало при трудоустройстве. 

Акцентировано внимание на функционировании залы для детей, 

дома труда, дневного приюта св. Антония и начальной школы. 

Ключевые слова: Калиское благотворительное общество, 

опека, воспитание, дети-сироты, институциональные формы опеки. 

 

Dzyubynska Khrystyna. Tutorial-educative activity of 

Kalinskyi charitable society. The article deals with the institutional 

forms of tutorial-educative activity of Kalinskyi charitable society 
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which functioned on the ground of Poland along 1825 – 1851, 1880 – 

1914. Society crested all necessary conditions for living, nourishment 

and medical treatment for orphan-children, half-orphans and children 

from needy families, contributed to placing in a job. Attention is 

concentrated on the room for children, working house, diurnal shelter 

of St. Antony and primary school. 

Key words: Kalinskyi charitable society, guardianship, 

upbringing, orphan-children, Institutional forms of guardianship. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОРОБКУ 

В. СУХОМЛИНСЬКОГО У РОЗВИТКУ 

МОВЛЕННЄВОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ 

 
У статті досліджується проблема розвитку дитячої 

творчості. Виокремлено казку як засіб морального виховання 
старших дошкільників. Висвітлено педагогічну спадщину В. Сухо-
млинського в процесі розвитку творчого мовлення дошкільників. 
Проаналізовано дитячі твори В. Сухомлинського як методичний 
матеріал для  організації  роботи вихователів.  

Ключові слова: моральне виховання, мовленнєва творчість, 
педагогічна спадщина, казка.  

 

Постановка проблеми. Одне з головних завдань сучасної 

дошкільної освіти – плекання індивідуальності дитини, форму-

вання у неї потреби у самовизначенні, самореалізації. Складно 

переоцінити у становленні особистості, її успішному функціо-

нуванні в різних сферах життєдіяльності, роль мови і мовлення. 

Як зазначає А. Богуш, індивідуальність дитини яскраво відбивається 

у її мовленні, бо воно є провідним засобом самовираження і 

саморозвитку. Тому чільна увага в системі дошкільної освіти 

завжди відводиться мовленню.  

Базова Програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у 

Світі” не виокремлює мовленнєвий розвиток як сферу життє-

діяльності чи змістову лінію, не програмує окремі заняття суто 

мовленнєвого змісту, як це було у попередніх програмах, а, 

навпаки, вивищує мовлення як компонент, що обслуговує всі 

сторони життєдіяльності малюка, є основою всіх змістових ліній 

Програми. Лінія мовленнєвого розвитку Базової програми “Я у  

 
© Дудник Надія, 2014 
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Світі” ґрунтується на комплексному розв’язуванні мовленнєвих 

завдань. Тому усі мовленнєві заняття педагоги будують так, щоб 

забезпечити комплексне розв’язування завдань формування звуко-

вої культури мови, лексичного запасу, граматичної будови та 

зв’язності мовлення, а також для формування вихованості, комуніка-

тивних умінь.  

Аналіз досліджень і публікацій. Сучасні дослідники під-

креслюють величезний вплив творчості на становлення повно-

цінної особистості, здібностей дитини, її потреб та мотивів 

поведінки. Дошкільний вік визначається вченими як особливо 

сприятливий для розвитку творчості, у тому числі й мовленнєвої 

(Н. Ветлугіна, Л. Виготський, О. Запорожець, Д. Ельконін, В. Сухо-

млинський, А. Богуш, Г. Бєлєнька, О. Кононко та ін.). Проблема 

розвитку мовленнєвих творчих здібностей дітей засобом казки 

була предметом дослідження А. Богуш, Н. Ветлугіної, М. Гагаріна, 

Н. Гавриш, О. Дронової, Н. Сакуліної, Н. Фесюкової та ін. 

У розвитку педагогічної думки щодо формування творчості 

засобами мовлення наукова спадщина видатного педагога В. Сухо-

млинського займає особливе місце, оскільки цій проблемі автором 

присвячено цілу низку наукових праць та написано збірки художніх 

творів для дітей з навчально-виховною метою і переосмислю-

ються як найбільш дієві та цікаві у практичному використанні. 

Виходячи з необхідності долучитися до джерел виховання, які 

пройшли випробування часом – від часів діяльності Павлиш-

ської школи і до сучасності – ми вважаємо за доцільне виокремити 

педагогічну спадщину В. Сухомлинського у розвитку мовленнєвої 

творчості дошкільників. 

Мета статті – обґрунтувати ефективність використання 

казки як засобу розвитку мовлення дітей дошкільного віку в 

педагогічній спадщині В. Сухомлинського. 

Вікові особливості оволодіння нормативними вимогами мови 

(фонетичною, граматичною, семантичною сторонами) описані в 

працях Л. Артемової, А. Білан, А. Богуш, О. Гвоздьова, Д. Ельконіна, 

К. Крутій, А. Леушиної, Н. Лисенко, С. Русової, В. Сухомлин-

ського, Є. Тихеєвої, А. Усової, К. Ушинського та ін. Саме норма-

тивні можливості мовних досягнень дитини (можливості засвоєння 

мови як надбання культури) введені як вікові вимоги до документів і 

програм дошкільних установ. При цьому мовлення дитини 
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аналізують не в усіх аспектах, а в основному з погляду дидак-

тичних функцій, як рівень інтелектуального розвитку: розуміння, 

усвідомлення мовлення, лексичне наповнення, нормативне оволо-

діння мовними правилами. Ми хочемо звернути увагу на мовлен-

нєвий розвиток як прояв соціальної активності, виховання мораль-

них якостей через використання великої педагогічної спадщини 

В. Сухомлинського.  

У Базовій програмі зазначено як актуальні такі аспекти 

навчально-виховної діяльності зі старшими дошкільниками щодо 

розвитку творчості: збагачувати уявлення дитини про природу, 

рукотворний світ, людей, саму себе; сприяти формуванню наукової 

картини світу; вдосконалювати вміння використовувати здобуті 

знання для подальшого розширення особистого досвіду; створю-

вати сприятливі умови для підвищення самостійності дошкільника, 

довільності його поведінки; вправляти у подоланні труднощів, 

експериментуванні; підтримувати намагання дитини адекватно 

оцінювати свої досягнення; створювати умови для вправляння в 

соціальній компетентності, налагодженні доброзичливих взаємин в 

соціумі; розширювати ступені свободи старшого дошкільника 

[1, 194 – 195]. 

Оволодівши мовленням, дитина засвоює систему знань, 

суспільно прийняті норми поведінки – основу її життєвої компетент-

ності, як влучно зазначає доктор педагогічних наук О. Кононко: 

“Через мовлення дитина засвоює науку і мистецтво жити серед 

інших” [2, 15] З огляду на це, проблема розвитку мовлення 

дитини завжди була однією з центральних у дошкільній освіті. А 

вона неможлива без творчості у розвитку мислення дітей у 

мовному просторі. Як зазначав В. Сухомлинський, творчість “у 

прямому розумінні цього слова – створення духовних і матеріальних 

цінностей високої суспільної значущості, – є вершиною духовного 

життя людини, показником найвищого ступеня розвитку її 

інтелекту, почуттів, волі” [6, 24]. Творчість починається там, де 

інтелектуальні й естетичні багатства, засвоєні, набуті раніше, 

стають засобом пізнання, освоєння, перетворення світу, при цьому 

людська особистість немовби зливається зі своїм духовним 

надбанням. Тому мовленнєва творчість виявляється результатом 

розвитку духовних цінностей через засоби найприроднішого 

людського спілкування, яке оформлене у мовну культуру. Педагог 
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усвідомлював цінність творчості передусім мовленнєвої, як засобу 

вираження особистісних переживань, почуттів, думок дитини, 

вбачав її значення саме у творчому процесі, творчій діяльності, в 

якій особистість удосконалюється та розквітає. 

Він усвідомлював значення для підростаючої особистості 

саме словесної творчості, адже схвильоване слово, що виникає в 

дитини під впливом сильних естетичних переживань, перетворю-

ється на духовне багатство особистості; воно слугує будівельним 

матеріалом, з якого дитина створює щось нове, за допомогою 

чого самостверджується, проявляє себе. Вільне, творче мовлення 

дитини дає педагогові можливість (за умови уважного ставлення 

до кожного дитячого вислову) простежити за плином думок і 

почуттів, розвитком їхніх здібностей. Дитячу казку, складену 

серед краси природи, талановитий педагог цілком слушно називав 

“цілим духовним багатством”, в якому відбито зміст і спрямо-

ваність думки, почуттів, переживань дітей. Найголовнішим завданням 

у розвитку творчості дітей він вважав формування морально 

гідної, інтелектуальної, естетично розвиненої творчої особистості. 

Учені (Д. Богоявленська, Г. Костюк, А. Маслоу, В. Шадриков, 

В. Ямницький) наполягають саме на необхідності розвитку творчої 

особистості, не обмежуючись творчими здібностями. В основі 

творчості дитини, на думку Г. Костюка, лежить особлива категорія 

здібностей – духовні здібності, в яких він убачає цілісну сутність, 

інтегральний прояв інтелекту і духовності. У цій новій сутності 

інтелект і творчість мають інструментальний характер у вираженні 

духовних здібностей особистості, як сутності людини [3, 11].  

Поняття “креативність” (лат. сreatio – створення) – новітній 

термін, яким окреслюються “творчі здібності індивіда, що характери-

зуються здатністю до продукування принципово нових ідей” [5, 

196]. І. Мілославський терміном “креативний” позначає творчість, 

що “не тільки висуває ідеї, але й доводить їх до конкретного 

практичного результату. А слово “творчий” залишається зі своїм 

вихідним значенням, що не розрізняє діяльність результативну й 

безрезультатну” [4, 216]. 

Однією з ключових ідей В. Сухомлинського є ідея про 

єдність емоційного і морального виховання, надаючи фунда-

ментального значення емоціям та творчості. Творчості треба 

вчити, бо вона не приходить до дітей просто з натхнення. В основу 
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системи освіти, вважав він, треба покласти живе слово і творчість 

дитини, не повторення чужих думок, а творення власних. Водночас 

індивіду-альному процесу творчості має передувати наслідування дій 

педагога, відпрацювання точності й доречності у доборі слів, 

іншого матеріалу, який буде потрібний дитині для її творчості 

[6, 328]. Наукові роздуми, методичні рекомендації ученого щодо 

організації сприятливого для розвитку дитячої творчості навчання і 

сьогодні мають величезне значення для теоретичного і практичного 

розв’язання проблеми дитячої творчості. 

В. Сухомлинський активно використовує в своїх роботах 

терміни “емоційна культура”, “емоційне виховання”, наголошуючи 

на важливості розвитку емоційної сфери вихованців, їх здатності 

до переживання широкої гами найтонших людських почуттів. 

Саме емоційна культура, на його думку, лежить в основі моральної 

вихованості особистості. Він добре усвідомлював специфіку і 

складність емоційного виховання: “Виховувати почуття – це не 

значить говорити про почуття чи вчити переживати так, як вчать 

знати. ...Якщо штучність, нарочитість у вихованні взагалі непри-

пустимі, то у вихованні емоційної культури вони особливо шкідливі” 

[9, 482]. Почуття спонтанно виникають, пробуджуються під впливом 

певних обставин, у специфічних – емоційних (емоціогенних) – 

ситуаціях. Тому морально-емоційне виховання, на думку В. Сухо-

млинського, повинно полягати в спеціальному створенні або 

використанні педагогом стихійно виникаючих емоційних ситуацій. 

Ідея про фундаментальну роль у моральному вихованні 

почуття власної гідності, “прагнення бути хорошим”, тобто потреби 

в повазі і самоповазі, є однією із центральних у працях В. Сухомлин-

ського: “Людині властиве бажання бути привабливою. ...У цьому 

бажанні, якщо його правильно розуміти, невичерпне джерело 

високоморальної поведінки... Вже дитині хочеться виявити своє 

духовне єство, свою внутрішню суть у чомусь такому, що при-

вернуло б увагу інших людей, примусило б їх здивуватися, 

захопитися” [9, 546]. Одним із ефективних засобів розвитку 

мовленнєвої творчості дітей дошкільного віку виступає казка. 

Народна мудрість каже, що казка приходить до дитини сама 

собою, без неї не виросло жодне покоління. Але проникнути у 

світ казки дитина не може без допомоги дорослого, відчути його 

емоційний та моральний підтекст.  
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Великого значення надавав В. Сухомлинський казці у процесі 

розвитку дитини, вважав її чудодійним методом розвитку мовлення 

дітей: це “свіжий вітер, що роздуває вогник дитячої думки і 

мови”. Завдяки казці дитина пізнає світ не тільки розумом, а й 

серцем, відгукується на події та явища навколишнього життя, 

висловлює ставлення до них. Початкове духовне виховання 

дитини відбувається саме через казку. 

Педагог дійшов висновку, що весь зміст навчання, характер 

духовного життя, розумового розвитку дитини повинен стояти 

на “трьох китах”: “яскрава думка, живе слово і творчість дитини” [6, 

339 – 340]. Педагог зазначав, що казка – це духовне багатство 

народної культури, пізнаючи яке, дитина пізнає серцем життя 

народу. Створення казок – це один із найцікавіших для дітей 

видів поетичної творчості. Водночас це важливий засіб розумового 

розвитку. Якби не творчість, не складання казок, мовлення 

багатьох дітей було б плутаним, а мислення – хаотичним. Саме 

казка, на його думку, задовольняє жадобу дитячого пізнання, 

інтерес до навколишнього. Чарівний і дивовижний, веселий і життє-

стверджувальний світ казок входить у душу кожної людини з 

дитинства, засіваючи її першими зернами добра, краси і справед-

ливості [6, 178]. 

Казки сприяють розвитку у дітей творчої уяви, логічного 

мислення. Слухаючи казки, які розповідають дорослі, діти й самі 

прагнуть їх складати. Саме про це й писав В. Сухомлинський: 

“Якщо мені вдавалось домогтись, щоб дитина, в розвитку мислення 

якої траплялись серйозні затримки, придумала казку, пов’язуючи у 

своїй уяві декілька предметів оточуючого світу, – значить можна 

сказати з упевненістю, що дитина навчилася мислити” [6, 45]. 

Бажання дошкільнят пізнати навколишнє життя, взяти в 

ньому активну участь, змінити його, виявляється у їхньому фантазу-

ванні. Саме тому діти дошкільного віку, люблять не тільки слухати, 

а й самостійно складати казки. Ознайомлюючись із чужими 

казками і створюючи свої, дитина прилучається до мистецтва, як 

одного з видів естетичної діяльності людей. Специфіка казки 

надає такому прилученню природного і доступного характеру, 

дає змогу навіть малятам створювати речі, які мають певну 

художню цінність.  
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Яскраві емоційні переживання визнання і захоплення, викли-

кані процесом складання власної казкової історії, описаними у 

працях педагога, є зразками високоморальної, соціально визнаної 

поведінки, забезпечують включення моральних дій і моральних 

цінностей до структури Я-ідеалу дітей, до кола особистісних 

атрибутів, що сприймаються ними як засоби самоствердження. 

Діти через пригодницькі історії починають сприймати моральні 

вчинки як шлях до самореалізації, досягнення визнання і 

захоплення з боку навколишніх людей та самоповаги, підтвердження 

власної гідності. Цього можна також досягти створенням у 

вихованні можливостей для переживання кожним вихованцем 

почуття успіху, радості, гордості від самостійного процесу творчості. 

У процесі спільного написання казок вихователь має змогу 

створювати сприятливі умови для дітей у самовираженні, творчості, 

бо казка може служити формою передачі почуттів автора, його 

емоційного ставлення, переживання. Створення казок корисне 

для дітей. Адже дитина відчуває свою єдність з художником, 

переживає радість, почуття творця – дуже цінне в мовленнєвому 

розвитку. Важливо й те, що, створюючи казку, дитина може 

вільно висловлювати свої думки, враження, почуття, виразити своє 

ставлення до героїв, виявити свої мовленнєві здібності. Реалістичний 

підхід дітей до казкової фантастики формується у середньому 

дошкільному віці під безпосереднім впливом виховання і навчання. 

Складнішим етапом розумової діяльності дитини є оволодіння 

вмінням самостійно складати казки. Самі діти не можуть оволодіти 

потрібними прийомами складання казок, цього їх треба вчити. 

Найкраще робити це у процесі творчої діяльності дітей під 

керівництвом дорослого [7, 100]. 

Казка є одним із вирішальних факторів, що визначають 

розвиток словесної творчості дошкільника. Особливої важливості на 

сучасному етапі набуває процес розвитку мовленнєвих творчих 

здібностей у дітей старшого дошкільного віку як основи загально-

культурного та комунікативного розвитку особистості. Існують 

різні методики та моделі розвитку мовленнєвих творчих здібностей. 

Зокрема, у дошкільному закладі пропонуються такі види занять з 

казкою: читання (авторських, віршованих) казок; розповідання 

народних казок; театралізація-розігрування та показ казки вихова-

телем; драматизація-розігрування у ролях знайомої дітям казки; 
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відтворення характерних рис її героїв; інсценізація – точне й 

послідовне відтворення змісту казки дітьми з допомогою костюмів, 

різних атрибутів, декорацій; ігри за сюжетами знайомих казок; 

показ казок через проекційні ліхтарі (діафільми); перегляд казок 

у телепередачах, кінофільмах; дидактичні ігри: “З якої казки 

герой?”, “Добери картинку”, “Подорож у дивовижний світ казок”, 

“Моя казка”; переказування знайомих казок дітьми; бесіди на 

морально-етичні теми за змістом казок. 

У педагогічній практиці В. Сухомлинський намагався розпові-

дати казки дітям на лоні природи, поєднуючи спостереження з 

виявами фантазії. Це “Казка про Сонце”, “Казка про хмари”, казки 

“Про Бабу-Ягу”, “Про жайворонка”, “Про Темінь і Сутінок”. 

Емоційне сприймання казки підсилюється і своєрідним казковим 

оточенням. В. Сухомлинський пропонує розповідати казки якщо 

не серед природи, то хоча б у спеціально обладнаній Кімнаті казок, 

щоб все тут нагадувало дитині про казку: вечірні сутінки, веселий 

вогник у пічці, казковий будиночок Баби-Яги, казкові персонажі, 

хатинка діда і баби, гуси-лебеді тощо [8, 189]. 

Самостійне створення казок – дієвий шлях розвитку творчості 

й дитячого мовлення. Під вмілим керівництвом педагога діти 

починають самостійно складати казки ще задовго до того, як 

стануть школярами. Рідна природа, “подорожі до джерел рідного 

слова” викликають у малюків творче натхнення. Скільки таких 

можливостей для розвитку дитячої фантазії таїть у собі навко-

лишній світ. Потрібно тільки вміло спрямувати думку дітей, як 

одразу оживають казкові образи. “Через казкові образи, – писав 

В. Сухомлинський, – у свідомість дітей входить слово з його най-

тоншими відтінками. Під впливом почуттів, що пробуджуються 

казковими образами, дитина вчиться мислити словами. Без казки – 

живої, яскравої, що оволоділа свідомістю і почуттям дитини, – 

неможливо уявити дитячого мислення і мовлення...” [8, 189]. 

Самостійне створення дітьми казок є водночас і першим кроком 

у розвитку мислення дитини від живого, конкретного до абстрактного. 

Висновки. Педагогічний секрет В. Сухомлинського, на нашу 

думку, передусім виявився у тому, що навчання, розвиток і вихова-

ння дітей відбувалися в ситуації рівноправного партнерського 

спілкування, а не педагогічного керування мовленнєвою чи пізна-

вальною діяльністю дітей. Адже для творчого польоту душа мусить 
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бути вільною, незалежно від того, який мистецький досвід творця. А 

казка служить тією благодатною основою польоту уяви, розвитку 

креативності, бажанню творити, що відкриває світ моральності, 

емоційності у спілкуванні. І коли одна людина чує, відчуває 

іншу, відкрита до народження таємниці, можливо викликати у 

вихованців незабутні хвилини душевного піднесення, радості 

творчості, бажання творити добро. Водночас індивідуальному 

процесу творчості має передувати наслідування дій педагога, 

відпрацювання точності й доречності у доборі слів, іншого 

матеріалу, який буде потрібний дитині для її творчості. Методичні 

рекомендації педагога щодо організації розвитку дитячої творчості 

сьогодні мають величезне значення для теоретичного і практичного 

розв’язання цієї проблеми.  

Подальших розвідок потребують питання розвитку творчого 

мовлення дошкільників у педагогічному доробку інших відомих 

педагогів.  
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Дудник Надежда. Использование педагогического наследия 

В. Сухомлинского в развитии языкового творчества детей. В 

статье исследуется проблема развития детского творчества. Выде-

лено сказку как средство морального воспитания старших дошкольни-

ков. Представлено педагогическое наследие В. Сухомлинского в 

процессе развития творческого мышления дошкольников. Проанали-

зированы детские произведения В. Сухомлинского как методи-

ческий материал для организации работы воспитателей.  

Ключевые слова: моральное воспитание, языковое творчество, 

педагогическое наследие, сказка.  

 

Dudnyk Nadija. The using of pedagogical rework by 

V. Suchomlynskij in the development of speech creation by 

children. This article reveals the problem of developing the 

children’s creativity. Author determined the tale as a means of moral 

education of older preschoolers. Its deal with the pedagogical 

heritage of Suchomlinskij in the development of creative speech of 

preschool children. The author has analyzed the children’s works by 

V. Suchomlynskij as a methodological material for the work organization 

for educators.  

Key words: moral education, speech creation, pedagogical 

heritage, fairy tale. 
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ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ОПОВІДАННЯХ 

В. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 
У статті розкрито зміст творів В. Сухомлинського у 

читанках для дітей 1-го та 2-го класів у процесі виховання 
відповідальності. Виокремлено взаємозв’язок між розвитком 
самосвідомості та формуванням відповідальної поведінки у 
дітей молодшого шкільного віку. На основі аналізу дитячих творів 
В. Сухомлинського подано методичні рекомендації для педагогів.  

Ключові слова: відповідальність, відповідальна поведінка, 
самосвідомість, моральний вчинок, суспільна відповідальність. 

 

Постановка проблеми. Проблема вивчення природи людської 

відповідальності як моральної категорії особистості тісно пов’язана з 

філософськими, психологічними і педагогічними дослідженнями. 

Відповідальність характеризує особистість з точки зору виконання 

нею певних соціальних та моральних норм. Становлення особистості 

тісно пов’язане з дослідженням у виховній діяльності засобів 

впливу на формування почуття відповідальності у дітей молодшого 

шкільного віку. Адже у цей період відбувається закладання основ 

соціального співіснування дитини, формується моральна відповідаль-

ність перед батьками, громадою, друзями.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування 

почуття відповідальності розглядається сучасними педагогами у 

різних аспектах: виховання у молодших школярів відповідального 

ставлення до навчання (О. Алферов, К. Гаджиєва, Н. Ємісаєва, 

О. Розенберг); процес виховання відповідальності через суспільно 
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корисну діяльність (Л. Артеменко, Н. Басюк, А. Жаворонка, В. Вихрущ, 

В. Сухомлинський); виховання відповідальності школярів у діяльності 

шкільного колективу (Т. Веретенко, С. Гагаріна, М. Левківський, 

А. Макаренко, Ю. Тамбовкіна, Н. Тена, К. Чорна). Критеріями 

відповідальної поведінки виступають: уявлення дітей про значення і 

зміст норми моральної відповідальності; позитивне ставлення до 

відповідальності як моральної характеристики особистості; вміння 

діяти відповідно до норми в ситуаціях самостійного морального 

вибору [1, 7]. 

Сучасні дослідники психологічних особливостей впливу емоцій 

на розвиток дитини, зокрема В. Панок, Т. Титаренко, акцентують 

увагу на тому, що дитина сприймає необхідне не як зовнішнє, при-

мусове, а як предмет власних соціальних потреб, що формуються, 

як щось особливо значуще, бажане. На основі проведених досліджень 

Т. Титаренко робить висновок, що однією із важливих умов 

розвитку в моральної саморегуляції є розвиток внутрішніх емоцій-

них уявлень про те, яким би він хотів себе бачити в моральній 

ситуації незалежно від контролю та зовнішніх санкцій [2, 9]. 

Проте у сучасних психолого-педагогічних дослідженнях 

недостатньо уваги приділено проблемі виховання соціальної від-

повідальності молодших школярів та формуванню моральних 

якостей, які сприяють її розв’язанню. Зокрема видається вагомим 

питання виховання почуття поваги до рідних та прояву відповідаль-

ного ставлення щодо виконання суспільних обов'язків. 

Мета статті – висвітлити проблему формування почуття 

відповідальності особистості у змісті оповідань В. Сухомлин-

ського, вміщених у читанках для учнів першого та другого класів. 

У молодшому шкільному віці, поряд з провідною навчальною 

діяльністю, зберігається потреба формування моральних якостей 

особистості, звичок культурної поведінки, виховання комуніка-

бельності. Зміст педагогічного процесу на цьому етапі складає 

виховання шанобливого ставлення до рідних і близьких, поваги 

до педагогів та наставників, усвідомленого прагнення порадувати 

значимих дорослих позитивними вчинками, бажання бути корисним 

навколишнім. Така мотивація вчинків приводить до прагнення 

нести відповідальність за навчання, поведінку, суспільно корисну 
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діяльність. Тому у процесі спілкування необхідно послідовно 

культивувати дружні взаємини, звичку займатися спільними 

корисними справами, уміння приймати та усвідомлювати вимоги, 

сприймати та давати власну оцінку вчинкам героїчним персонажам 

творів, уміщених в читанках для учнів першого та другого класів.  

Виховання дітей 6 – 10 років В.О. Сухомлинський називав 

“школою сердечності”. Він радив педагогам і батькам вчити дітей 

добра, любові, милосердя. Для цього треба, щоб діти постійно 

бачили гуманістичний зміст вчинків і поведінки тих, хто їх оточує: 

рідних, близьких, вчителів, дорослих. Дитина не повинна вирос-

тати байдужою, нечулою, черствою, безвідповідальною. Вона має 

зростати у постійному піклуванні про навколишній світ рослин, 

тварин, людей, доглядати і допомагати їм. У своїх працях педагог 

переконує, що у процесі культивування у дітях відповідальності 

в юних серцях виховується людяність.  

Останнім часом з’явилося чимало підручників, читанок для 

школярів, до змісту яких автори включають ті чи інші твори з 

восьми розділів хрестоматії: “Краса – радість життя”, “Людина – 

це сила духу”, “Людина – найвища цінність”, “Повага й шанування 

старших”, “Подорож до витоків думки”, “Людина залишає себе в 

людині”, “Гармонія праці, щастя й обов’язку”, “Розвивай у себе 

співчуття”. Більш чітко етичні орієнтири виховання почуття 

відповідальності прослідковуються у конкретних художніх міні-

атюрах, адже їх назви вже акцентують на певних моральних якостях 

та цінностях. А саме: “Який слід повинна залишити на землі 

людина?”, “Щастя та праця”, “Розділена радість” та інші. 

Відомий педагог висунув на перше місце ідею створення 

духовно-інтелектуального тла, де особистість дитини набуває 

певної автономності. Основні категорії, які використовує педагог – 

це “радість пізнання світу”, “радість відкриття світу”, “олюднення 

знань”, “духовне тло”. Вони допомагають дитині презентувати себе 

світу на основі розвитку її допитливості. “Радість пізнання” у Сухо-

млинського йде від почуття успіху, заохочення, уваги вчителя, 

значимих дорослих, емоційної насиченості буття, самореалізації 

[11]. Він створив своєрідну “філософію для дітей”, спрямовану не 

лише на розвиток інтелекту, формування творчої думки, а й на 
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формування морально-етичних імперативів і цінностей, які допо-

магають входженню маленької людини у великий світ.  

Проблема формування відповідального ставлення дітей до 

суспільних обов’язків, навчання, дотримання справедливості, 

милосердя до близьких займають особливе місце в оповіданнях 

для дітей. Ці твори були написані у формі невеликих розповідей 

і давали можливість маленькому читачеві замислитися над вчинком 

героя, наводили на роздуми про власні добрі вчинки, про від-

повідальне ставлення до батьків, зокрема до матері та старших 

членів родини. Оповідання “Сьома дочка” розповідає про те, як 

зустріли стомлену маму її семеро донечок: хто добрим словом, 

хто вихвалянням, “а сьома дочка нічого не сказала. Вона зняла з 

ніг матусі взуття й принесла їй води в мисці помити ноги” [5, 49]. 

Відповідальне ставлення до матері описано і в оповіданні 

“Хто кого веде додому” [6, 61]. У ньому автор аналізує позицію 

двох шестирічних хлопчиків, які повертаються додому з 

дитячого садка: один сам одягається, виходить перед мамою і 

протоптує стежину в снігу, інший – чекає, доки мама його 

одягне, зробить стежку додому. І в подальшому дорослому житті 

двоє хлопців по-різному проявляють себе, коли матері потрібна 

допомога. Автор залишає читачам для роздумів критику чи схвале-

ння поведінки героїв. Такі оповідання хочеться обговорити, виникає 

бажання через оцінку вчинків героїв задуматися над власною 

поведінкою, докласти зусиль у самовихованні, проявити увагу до 

близьких, показати свою любов, шану, посильну допомогу, 

уважність, тобто стати активним членом сім’ї.  

Також в оповіданнях “По волосинці”, “Комірчина для дідуся” 

подаються дітям для роздумів ситуації, в яких описано піклува-

ння до старших членів родини [3]. Такі сентиментальні розповіді 

пробуджують найкращі душевні пориви, бажання творити добрі 

вчинки, виявляти любов та вдячність за турботу найріднішим.  

Оповідання В. Сухомлинського “Розділена радість”, “Через 

потік”, “Лялька під дощем”, “Конвалії перед Наталиним вікном” 

описують історії, в яких герої проявляють сердечність, відпові-

дальне ставлення до товаришів, яким потрібна допомога [4, 12]. 

Вчасно це збагнути, без прямого прохання відчути необхідність 
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та готовність прийти на допомогу, виручити друга, розділити з 

ним радість доброї новини – це також виховання доброчесності 

та відповідальності у стосунках з друзями. 

Почуття суспільної відповідальності описані в оповіданнях 

“Камінь”, “Гвинтик”, “Красиві слова і красиве діло”. Порушуються 

проблеми значимості кожної людини у загальній справі, важливості 

ініціативи у корисних громадський ділах, злагодженості роботи, 

коли від кожного залежить результат великої справи. При обгово-

ренні таких справ виховується почуття суспільного обов’язку, 

яке є значним в процесі формування активної громадянської позиції, 

свідомого відповідального ставлення до дорученої справи, її сумлінне 

виконання. 

У “Читанці “ для 2-го класу вміщено оповідання повчального 

змісту з трагічним, сумним кінцем (“Образливе слово”, “Сива 

волосинка”, “Склянка води”, “Іменний обід”). Такий фінал є оправ-

даним у підкресленні важливості відповідального ставлення до 

рідних, до дорученої справи, до сказаних слів, які боляче ранять, 

не менше, ніж вчинки: “Рана від колючки загоїться й сліду не 

залишиться. А рана від слова заживає, проте слід глибокий зоста-

ється” [3]. 

Варті уваги оповідання, які виховують почуття відповідаль-

ного ставлення до природи: “Петрик, Собака й Кошеня”, “Соромно 

перед соловейком”, “Як Миколка став хоробрим” та ін. [12]. Прості 

за змістом розповіді передають велику філософію зв’язку людини з 

природою, необхідність шанобливого ставлення до неї, збереже-

ння, захисту. Порядні вчинки роблять нас людьми: через малі справи, 

які діти усвідомлено роблять без нагадування дорослих, зі знанням 

власної відповідальної поведінки в природоохоронній справі, 

дають змогу виховувати у дітей почуття справжніх господарів 

Землі. 

Педагог стверджував: “Ти живеш серед людей. Не забувай, що 

кожний твій вчинок, кожне твоє бажання позначається на людях, 

що тебе оточують. Знай, що є межа між тим, що тобі хочеться, і 

тим що можна. Перевіряй свої вчинки... Роби все так, щоб людям, 

які тебе оточують, було добре” [9]. На рівні самостійно вироблених 

моральних понять відповідальна поведінка з’являється у тих дітей, 
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які усвідомили загальнолюдські принципи, причому визнали їх 

не під тиском, а тому, що ці універсальні етичні положення 

стали їх внутрішнім переконанням. У моральному виборі особис-

тості задіяні такі етичні категорії, як добро і зло, прекрасне і потворне, 

милосердя та байдужість, щирість і лицемірство, обов’язок та без-

відповідальність. 

Чимало оповідань (“Мамо, чому це на могилі сміття лежить?”, 

“Чорні руки”, “По волосинці”, “Втрачений день”) не мають чіткого 

завершення, а спонукають читача зробити необхідний висновок 

за того чи іншого героя. Саме такі структурно-логічні особливості 

побудови творів розширили для вчителя методичні можливості 

їх використання у навчально-виховному процесі у різних дидак-

тичних методах і формах: бесід, дискусій, обговореннях, моделю-

ванні аналогічних або близьких за змістом ситуацій тощо. Педагог 

був переконаний, що лише через усвідомлення дитиною значення 

моральних вчинків, виховання сили волі та благородства душі 

можливо виховати відповідальну людину і свідомого громадянина. 

Висновки. У змісті оповідань В. Сухомлинський врахував 

психологічні особливості дітей молодшого шкільного віку: особли-

вості мислення, життєвого досвіду, розвитку моральних почуттів, 

актуальність проблем, які пов’язані з новотвореннями і соціальною 

ситуацією дитини. В. Сухомлинський увів до контексту своїх 

оповідань ідею пошуку дитиною логічного зв’язка між мораль-

ними оцінками і власними судженнями, які допомагають їй зорієнту-

ватися у виборі способу своєї поведінки і вчинків.  
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Дудник Олександра. Формирование ответственного 

поведения младших школьников по рассказам В. Сухомлинского. 

В статье раскрыто содержание произведений В. Сухомлинского 

в читанках для детей 1-го и 2-го класов в процессе воспитания 

ответственности. Выделено взаимосвязь между развитием само-

сознания и формированием ответственного поведения у детей 

младшего школьного возраста. На основании анализа детских 

произведений В. Сухомлинского предложено методические рекомен-

дации для педагога.   

Ключевые слова: ответственность, ответственное поведение, 

самосознание, моральный поступок, общественная ответственность.  
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Dudnyk Oleksandra. The formation of responsible behavior 

younger pupils on the basis of the stories by V. Sukhomlynskyj. 

The article deals the content of V. Suchomlynskyj works in reader for 

children in the process of education the responsibility. Author 

determined the relationship between the development of consciousness 

and the development of responsible behavior in primary school 

children. Based on the analysis of children’s works by V. Suchomlynskyj 

presented methodical recommendations for pedagogues. 

Key words: responsibility, responsible behavior, self-awareness, 

moral action, social responsibility. 
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Оксана ІЛЬЧЕНКО 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

ДО ПОЛІХУДОЖНЬОГО ВИХОВАННЯ  

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 
У статті розглядаються принципи професійної підготовки 

вихователя до поліхудожнього виховання дітей дошкільного віку 
з особливими потребами, напрями та етапи впровадження 
художньо-естетичної освіти студентів; висвітлюються інтегровані 
блоки знань різних галузей наук (теоретичний, практичний, методич-
ний, спеціальний) та організаційні форми і методи підготовки 
спеціалістів з дошкільного виховання, які є основними складовими 
технології залучення студентів до поліхудожньої діяльності. 

Ключові слова: педагогічна технологія, поліхудожня культура, 
етапи технології, підготовка вихователів дітей дошкільного віку. 

 

Постановка проблеми. Суспільні зміни в політиці та 

економіці держави тісно пов’язані зі змінами в системі освіти. 

Гуманістична спрямованість вищої педагогічної освіти вимагає 

формування творчоактивної особистості вихователя дошкільних 

закладів як транслятора загальної й професійної культури. У 

цьому контексті науковий інтерес і практичну цінність набуває 

проблема підготовки спеціаліста на факультеті дошкільної освіти до 

поліхудожнього виховання дітей дошкільного віку з особливими 

потребами. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність 

формування у студентів педагогічних спеціальностей високої 

поліхудожньої культури засобами комплексного використання мистецтв 

визначається специфікою їх майбутньої професійної діяльності, 

яка й передбачає високий рівень загальної естетичної культури, 
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педагогічної майстерності, мистецтва виховання й максимального 

розвитку творчого потенціалу.  

Особливе місце у цьому контексті належить творам мистецтва, 

які, на переконання вчених, своєю емоційно-образною формою 

вираження думок найбільше сприяють становленню особистості, 

розвитку її здібностей, індивідуальності. У процесі спілкування з 

різними видами мистецтва формується ієрархія духовних та 

естетичних цінностей особистості, накопичується досвід емоційно-

естетичних переживань, формуються естетичні смаки та ідеали.  

Значний інтерес становлять праці Н. Аніщенко, Н. Колєн-

цевої, Л. Масол, Н. Миропольської, Г. Шевченко, Н. Шишляннікової, 

О. Щолокової про взаємозв’язок загальнопедагогічної та естетичної 

підготовки майбутнього педагога-вихователя в системі вищої 

педагогічної освіти, використання комплексу мистецтв у процесі 

естетичного виховання. Ідея взаємодії мистецтв знайшла своє 

втілення у наукових працях дослідників наукової школи Г. Шевченко 

з естетичного виховання школярів (Л. Бутенко, Є. Зеленов, 

Є. Коцюба, І. Мілютіна, Г. Фрейман, С. Шаргородська та ін.). 

Однак політична, суспільна й економічна криза нашого часу, які 

зумовили зміни у національній свідомості та духовному від-

родженні народу загалом та кожної особистості зокрема, потребують 

переосмислення проблеми, яка є нині досить актуальною. Водночас 

звернення до реальної практики дошкільних закладів, шкіл 

довело, що навіть досвідчені вихователі та вчителі початкової 

школи лише епізодично проводять інтегровані уроки на основі 

синтезу мистецтв, а цілісна система поліхудожнього виховання 

й розвитку дітей відсутня. 

Мета статті – визначити шляхи реалізації технології 

підготовки студентів до поліхудожньго виховання дітей з особли-

вими потребами дошкільного віку 

Основними завданнями підготовки майбутніх фахівців до полі-

художнього виховання дітей з особливими потребами дошкільного 

віку є: 1. Оволодіння студентами знаннями й практичними вміннями 

і навичками у сфері поліхудожнього виховання, мистецтва, педаго-

гіки, а також методикою поліхудожнього виховання. 2. Удоскона-

лення поліхудожнього розвитку студентів – майбутніх фахівців. 

3. Ознайомлення з психолого-педагогічними основами поліхудож-

нього виховання дітей дошкільного віку і їх засвоєння. 4. Форму-
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вання умінь і навичок організації естетичної діяльності дітей 

дошкільного віку. 5. Створення умов для постійного самовдоско-

налення й саморозвитку спеціаліста з дошкільного виховання. 

Система професійної підготовки майбутнього вихователя 

корекційних груп до поліхудожнього виховання вміщує принципи, 

зміст, форми й методи в умовах поєднання і взаємодії духовної 

культури, педагогіки й синтезу мистецтв (як основи інтегративної 

моделі підготовки). 

Відзначимо такі принципи системи професійної підготовки 

вихователя до поліхудожнього виховання дітей дошкільного 

віку: цілісність та етапність (єдність ціннісно-орієнтаційного, 

когнетивно-інтелектуального, процесуально-перетворювального 

й емоційно-мотиваційного компонентів на кожному з двох взаємо-

пов’язаних циклів підготовки вихователя в умовах інтеграції 

аудиторного навчання й педагогічної практики в дитячому садку); 

творча домінанта (виховання творчістю і навчально-творчий 

тренінг у процесі поліхудожньої підготовки); “олюднення” цілей 

навчально-виховного процесу, задоволення та насолода як стимул 

для розкріпачення і творчого самовираження; міжпредметні зв’язки 

і синтез мистецтв, включаючи музику, риторику, образотворче 

мистецтво, літературу, хореографію до структури всіх циклів 

дисциплін навчального плану, взаємозв’язок методів (музичних, 

словесних, образотворчих) та прийомів (алегорія, метафора, аранжу-

вання, імпровізація, імітація тощо); адекватність вибору організа-

ційних форм, методів і засобів поліхудожньої освіти поставленим 

завданням професійної діяльності майбутнього вихователя з ураху-

ванням соціокультурної адаптації дітей і регіональних особливостей 

певної місцевості; інтонаційність мистецтва, яка сприяє розвитку у 

студентів “внутрішнього слуху”, сприйнятності виражальних можли-

востей матеріалу конкретного виду мистецтва у цілісному інтегрова-

ному педагогічному процесі поліхудожньої освіти особистості. 

Для повноцінного і цілеспрямованого поліхудожнього вихова-

ння дошкільників педагогу варто знати кінцевий результат, тобто, 

що буде знати та уміти дитина на кінець свого перебування в 

дошкільному закладі. Тому, на нашу думку, підвищення ролі 

художньо-естетичної освіти та професійної підготовки спеціалістів, 

посилення уваги їх до формування морально-естетичної культури є 

досить актуальним. 
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У зв’язку з цим нами визначено такі основні професійно 

орієнтовані напрями впровадження художньо-естетичної освіти 

студентів як засобу формування поліхудожньої культури майбут-

нього вихователя у корекційній групі:  

– збагачення змісту професійно-педагогічної підготовки: 

через посилення ролі різних видів мистецтв у змісті дисциплін 

навчального плану; уведення обсягу знань про поліхудожні явища і 

процеси;  

– збільшення впливу мистецьких цінностей у процесі виховної 

роботи, яке здійснювалося: через залучення студентів до організації 

та проведення мистецьких заходів у дошкільних дитячих закладах за 

інтегративною технологією; шляхом інтенсифікації інформа-

ційної роботи художньо-естетичного спрямування;  

– створення педагогічних умов для активізації самостійної 

роботи студентів у процесі осягнення надбань поліхудожньої 

культури: через різні форми науково-дослідницької роботи; через 

практичну діяльність як вихователя безпосередньо в дитячому 

дошкільному закладі. 

Визначені нами принципи та напрями складаються із різно-

манітних форм і методів, пов’язані із навчально-виховним процесом 

у вищому навчальному закладі і спрямовані на професійну педаго-

гічну діяльність студентів через внесені нами зміни у цей процес. 

Водночас зауважимо, що в навчально-виховному процесі 

зазначені напрями, взаємодіючи між собою, мають різні можливості. 

Така підготовка складається з кількох блоків, які включають 

знання та вміння, необхідні спеціалісту з дошкільного виховання. 

Теоретичний блок: знання у галузі філософії, естетики, етики, 

історії мистецтва, психології і педагогіки творчості. Практичний 

блок: уміння й навички в художній галузі, спеціальна підготовка 

в одній із художніх галузей. Методичний блок: теорія естетичного і 

художнього виховання, методика естетичного виховання, спеціалі-

зація певного спрямування (з предметів мистецького циклів). 

Спеціальний блок: розвинене естетичне сприйняття, пам’ять, мисле-

ння, уява, креативність, естетичні інтереси, потреби; естетична 

установка як основа культури особистості. 

Кожний блок інтегрує знання різних галузей науки. Предмети 

естетичного циклу вивчаються протягом усього навчання, поєдну-
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ючись з активною творчою діяльністю студентів – аудиторною 

та позааудиторною, у процесі педагогічної практики. 

Формування поліхудожньої культури – досить складний 

процес, який вимагає розв’язання комплексу взаємопов’язаних 

завдань, а саме: розвитку емоційно-чуттєвої сфери студентів; 

розширення можливостей емоційної комунікації; розвитку форм 

моральної поведінки, уміння реагувати відповідно до ситуації; 

розвитку творчих здібностей студентів – майбутніх вихователів 

в корекційних групах; створення умов для найбільш повного 

особистісного росту та формування позитивного ставлення до 

обраної професії. 

Розв’язання цих завдань здійснюється у кілька етапів, 

елементи яких використовуються як на окремих заняттях, так і в 

процесі вивчення усього навчального предмету.  

Етапи роботи: 1 етап. Повідомлення необхідних знань: 

дослідження конкретного твору мистецтва; викладання перед-

історії створення твору; фактів, які викликали естетичні почуття 

в автора твору; окремих фактів біографії творців; робота щодо 

збагачення словникового запасу спеціальною термінологією, роз-

ширення тезаурусу естетичних понять і можливостей емоційної 

комунікації. 

2 етап. Збагачення світу переживань і почуттів: виконання 

завдань, спрямованих на формування умінь і навичок чуттєвого 

сприйняття художніх творів й адекватного емоційного реагування; 

оволодіння способами вираження почуттів; розвиток здібності 

виражати одержані враження під впливом будь-якого виду 

мистецтва мовою іншого; виховання сенсорної культури. 

3 етап. Самостійна творча діяльність: розвиток прагнення 

до самореалізації у творчій і професійній діяльності. 

Професійна підготовка майбутніх фахівців до поліхудож-

нього виховання дітей з особливими потребами дошкільного віку 

здійснюється згідно з розробленими етапами педагогічної технології. 

1 етап. Мотиваційно-підготовчий, який передбачав організацію 

роботи позитивної мотивації студентів щодо важливості полі-

художньої культури особистості. Мета мотиваційно-підготов-

чого етапу полягала у формуванні усвідомлення значущості естетич-

ної освіти, позитивного ставлення й стійкого інтересу до мистецьких 

проблем. 
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Під мотиваційною орієнтацією майбутніх фахівців до викона-

ння завдань поліхудожнього виховання дітей ми розуміємо ціле-

спрямований, науково обґрунтований, систематичний педагогічний 

процес, що характеризується включенням студентів до активної 

діяльності та позитивне ставлення до цієї діяльності. 

Найбільш суттєвими умовами реалізації такого підходу, на 

нашу думку, є формування системи знань та умінь на основі 

вивчення загальнопедагогічних дисциплін та спецдисциплін 

естетичного спрямування; активності й ініціативи у забезпеченні 

взаємодії інформаційно-теоретичного та практичного компонентів їх 

підготовки. Особливого значення на цьому етапі набуває оволодіння 

знаннями теорії мистецтва, життєдіяльності видатних митців, 

історії культури рідного краю. Уважаємо, що основним завданням 

впливу мистецьких творів у процесі навчальної діяльності є 

допомога студентам оволодіти стихійним процесом художнього 

сприйняття, зробити його педагогічно спрямованим.  

Технологічно система професійної підготовки вихователя 

дошкільного закладу до поліхудожнього виховання дошкільників 

уміщує два основні цикли, кожний з яких визначає логіку цільових 

взаємодій з використанням визначеного змісту, форм, засобів і 

методів організації та самоорганізації творчих, поліхудожніх 

ресурсів особистості. 

У першому циклі системи домінує діяльність викладача 

вищої школи, який забезпечує поліхудожній розвиток студентів 

у єдності ціннісно-орієнтаційного, когнітивно-інтелектуального, 

процесуально-перетворювального та емоційно-мотиваційного 

компонентів. 

Перший етап роботи реалізовували на лекційних заняттях. 

Так, з історико-культурних та естетичних позицій курсу 

“Світова художня культура” досліджуються особливості, загальні 

риси стилю різних видів мистецтва тієї чи іншої епохи, що 

допомагає краще засвоїти просторовий компонент життєвого й 

творчого періоду композитора, художника, поета; дослідити коло 

його художніх інтересів. Зіставлення минулого й сучасного сприяє 

здійсненню “діалогу культур”. 

На практичних заняттях студентам треба створити дух 

епохи, наближаючи її до соціуму художника, пробуючи себе в 

ролі режисера й актора, намагаючись удосконалювати окремі 
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фрагменти. У підготовці й “озвучуванні опису” дозволяється брати 

участь відразу кільком студентам: гра на різних інструментах 

студентів і викладачів творів композитора, читання віршів на 

фоні музики, виконання фрагментів танцю чи окремі рухи в 

ритмі тієї чи іншої епохи тощо. 

У межах курсу “Основи теорії музичного виховання” інтегра-

тивно входить курс “Музична психологія”, з позиції якого досліджу-

валися фізичні та психологічні ознаки звуку. 

Отже, в процесі формування й розвитку мотиваційної орієнтації 

студенти одержують основну інформацію з історії та теорії 

мистецтва, про зміст поліхудожнього виховання дітей з особливими 

потребами дошкільного віку. А тому заняття будуються так, щоб, 

поряд з оволодінням знаннями й практичними уміннями, закріплю-

валася стійка переконаність у важливій ролі поліхудожнього вихова-

ння дітей. 

Головною метою змістово-процесуального етапу є оволодіння 

студентами знаннями та уміннями, що забезпечують формува-

ння поліхудожньої культури майбутніх фахівців. Здійснення 

інформативного напряму відбувалося під час аудиторної та 

позааудиторної роботи, постійно акцентуючи увагу студентів на 

формуванні естетичних почуттів, спонуканні їх до самостійної 

творчої діяльності. 

Студенти виконують такі навчально-дослідницькі завдання: 

діагностичні зрізи, моделювали проведення дитячих свят у процесі 

інтеграції мистецтв; формулюють критерії художнього розвитку 

дітей 3 – 7 років; добирають творчі завдання для одного із занять 

на основі синтезу мистецтв, розробляють інтегративні моделі 

занять; укладають плани-конспекти та сценарії інтегрованих занять 

за однією із програм; аналізують (усно і письмово) програми 

альтернативного характеру з поліхудожнього виховання дітей. 

Наведемо приклад одного із завдань. Користуючись словником 

естетичних емоцій, які існують у музиці як ознаки характеру 

звучання, проводять поданий емоційний пласт по всьому закону 

поліфонії поліхудожнього виховання, переводячи його: у графіч-

ний ряд за звуковим і смисловим забарвленням слова; у кольорову 

гаму (емоційний аспект – асоціативний ряд); у музичну імпровізацію 

(у вигляді музичної “плями”, кластера на фортепіано, передаючи 

характер звучання, інтонацію в музиці й обов’язково ритмічний 
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малюнок у вигляді постукування); у показі на мові невербальних 

комунікацій: руху, пластики, жестів, міміки (зображення маски); 

в описах явищ, предметів, які передають настрій, у кількох 

словах (вербальний спосіб) з певною інтонацією в голосі; у невеличкі 

літературні жанри: вірші, оповідання, казки; міні-вистави придума-

них історій з використанням інтонації, музичної імпровізації, руху, 

пластики, міміки, жестів. 

Цикл системи підготовки студентів передбачає безпосередню 

участь студентів у поліхудожньому вихованні дітей з особливими 

потребами. Студентам пропонують такі форми самостійної роботи: 

виконання тестових завдань; ознайомлення з методичними прийо-

мами і методами дослідження художньо-творчих здібностей дітей 

дошкільного віку для виконання творчих завдань на педагогічній 

практиці й написанні наукових робіт. 

У запропонованій нами системі виділяємо дві групи методів: 

активні і пасивні, які включають інтеграцію запозичених, модифіко-

ваних. Пасивні методи навчання (розповідь, роз’яснення, цитування, 

демонстрація тощо) допомагають розкрити перед студентами 

основні функції мистецтва, заповнити прогалини у знаннях. 

До найбільш ефективних, популярних, багатоваріантних, 

гнучких і доступних для сприйняття є активні методи навчання: 

метод бесіди (прагнення залучити студентів до діалогу, до 

обговорення художніх творів); метод міркувань (заглиблення у 

світ почуттів, відбитих у художньому творі); метод аналогій 

(співвіднесення змісту одного виду мистецтва з аналогічним 

змістом іншого); метод емоційного контрасту (можливість пере-

жити протилежні за характером почуття та емоції); метод багато-

мірних зіставлень, мета якого – відкрити несхожість бачення одних і 

тих же об’єктів, явищ; методи вербально-асоціативні та образно-

емоційні асоціації (можливість самостійно описати той чи інший 

емоційний стан, який виникає у відповідь на слово-стимул); метод 

семантичного слухання (формування уміння проводити зв’язок 

між почуттями, вираженими поетичними рядками, і своїми власними); 

метод перцептивної дії (формування умінь ідентифікувати власні 

переживання з емоційно-образним змістом музичного або поетич-

ного твору на основі рухів); метод переключення діяльності, 

(активізація асоціативних зв’язків і появі на їх основі глибоких 

естетичних переживань); метод “раптового відкриття” (елемент 
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раптовості при поетапному розкритті твору сприяє глибокому 

емоційному переживанню. 

Усі методи й прийоми сприяють розширенню у студентів 

творчих здібностей особистості, що сприяє розв’язанню загальних 

завдань духовного зростання майбутнього фахівця-вихователя 

дошкільного закладу [1, 7]. 

Серед інтерактивних методів навчання, які відбивають 

сутність майбутнього фаху, сприяють формуванню професійних 

якостей. Цікавими з нашого погляду стосовно нашого дослідже-

ння є прийоми, запропоновані Л. Нестеренко [5, 9]. Основою прийо-

мів є метод синектики (з гр.: “поєднання різнорідних несумісних 

елементів”). Передбачає поєднання прийомів, які ґрунтуються на 

аналогіях: прямій, особистісній, символічній, фантастичній. 

Отже, використання нестандартних прийомів творчого 

мислення дає змогу залучити кожного до безпосередньої участі в 

пошуку засобів та розв’язання винахідницьких завдань, аналізу й 

використанню власних педагогічних можливостей у формуванні 

професійних умінь на конструктивно-творчому рівні. 

Наступний етап системи поліхудожньої підготовки студентів 

передбачав їх роботу з поліхудожнього виховання дітей з особли-

вими потребами дошкільного віку у процесі педагогічної практики. 

Запропонована технологія підготовки студентів до поліхудожнього 

виховання дітей з особливими потребами дошкільного віку потребує 

наповненість конкретним змістом наявні види й засоби професійної 

підготовки та втілення нових, які сприяють якісному поліпшенню 

усього навчально-виховного процесу. 

Аналітико-рефлексивний етап вимагав формування у 

студентів особистісної рефлексії (І. Бех), що означає суб’єктом 

власної дії, виступає процесом мислення, єдністю самопізнання, 

емоційно-ціннісного ставлення до себе й саморегулювання поведінки 

і діяльності; є основою розгортання процесу розвитку особистості; 

осмислення не тільки результатів дій, а й способів їх здійснення 

та закріплення у слові [3]. 

Формування самооцінки й самоаналізу передбачає також 

аналіз діяльності своїх однокурсників (дискусії, письмове анкету-

вання, обговорення, конкурси, “круглі столи”), рефлективність якого 

полягає у процесі самопізнання суб’єктом виховання (студентом) 

внутрішніх станів.  
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Рефлексія допомагає студентам уточнити отримані результати, 

визначити мету подальшої роботи, скоректувати свій освітній 

шлях. У процесі рефлексивної діяльності студент проявляє себе 

у пріоритетних для нього галузях і способах діяльності. Рефлек-

сивні записи студентів, їхні висловлювання є важливим матеріалом 

для коректування освітнього процесу. Це дає змогу розвинути у 

студентів уміння цілісно сприймати образи мистецтва через призму 

внутрішнього світу, сприяє розкриттю творчо-професійних здіб-

ностей, підвищує рівень усвідомлення професійного потенціалу, 

завдяки запропонованій системі цілеспрямованих вправ і завдань. 

Висновки. Отже, технологія залучення студентів до полі-

художньої діяльності спільно з дітьми сприяє активізації показників 

готовності майбутній вихователів корекційних груп: у потребі 

духовного спілкування з дітьми в процесі поліхудожнього вихова-

ння; в інформованості студентів про поліхудожні явища і процеси; в 

інформованості системи професійно-художніх умінь, рівня володіння 

видами художньої діяльності в умовах інтеграції мистецтв: полі-

художнім сприйняттям і поліхудожньою імпровізацією. Подальшого 

дослідження потребують питання дополіхудожнього виховання 

дітей молодшого шкільного віку. 
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Ільченко Оксана. Реализация технологии подготовки 

студентов к полихудожественному воспитанию детей дошколь-

ного возраста с особами потребностями. В статье рассматри-

ваются принципы профессиональной подготовки воспитателя к 

полихудожественному воспитанию детей дошкольного возраста 

с особенностями в развитии. Обозначены направления и этапы 
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внедрения художественно-эстетического образования студентов. 

Освещаются интегрированные блоки знаний различных отраслей 

наук (теоретический, практический, методический, специальный), 

а также организационные формы и методы подготовки специалистов 

по дошкольному воспитанию, являющиеся основними состав-

ляющими технологии привлечения студентов к полихудожественной 

деятельности. 

Ключевые слова: педагогическая технология, полихудожест-

венная культура, этапы технологии, подготовка воспитателей 

детей дошкольного возраста. 

 

Іlchenko Oksana. The implementation of preparing technology 

students for polyart education of preschool children with special 

needs. The article discusses the principles of professional teacher 

training to polyart education of preschool children with disabilities. 

We’ve designated directions and phases of introduction of the artistic 

and aesthetic education of students. Highlights the integrate issues of 

knowledge of various branches of science (theoretical, practical, 

methodical, special), and organizational forms and methods of training the 

specialists in the childhood education, which are the main components of 

the technology to attract the students to polyart activities. 

Key words: educational technology, polyart culture, stages of 

technology, training of teachers of preschool children. 
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ТОРГІВЛЯ ДІТЬМИ ЯК ДЖЕРЕЛО  

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СИРІТСТВА У КНР 

 
Розглядається проблема торгівлі дітьми в КНР як джерело 

підвищення кількості сиріт як біологічних (внаслідок фактичної 
відсутності батьків), так і соціальних (внаслідок продажу дітей як 
робочої сили та оформлення батьківства на треті особи). Також 
містяться відомості щодо соціальних програм Уряду з питань 
превенції випадків продажу дітей. 

Ключові слова: діти-сироти, продаж дітей, КНР, соціальне 
сирітство, піклування про дітей-сиріт. 

 
Постановка проблеми. Свобода людини є однією з головних 

цінностей у сучасному світі, тому в законодавстві більшості країн 

свобода характеризується як головне право людини і громадянина. У 

Декларації прав дитини 1959 р. сказано, що діти потребують 

особливої охорони і піклування і їм повинен бути створений 

спеціальний міжнародний правовий захист від всіх злочинних 

посягань. Права і свободи дітей перебувають під особливим 

захистом як міжнародного права (Декларація про права дитини, 

Конвенція про права дитини, Гаазька конвенція про захист дітей 

і співробітництва в галузі міждержавного усиновлення тощо), 

так і внутрішнього законодавства кожної країни. Саме тому за 

ініціативи Міжнародного дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в 

1989 р. була прийнята Конвенція про права дитини, яка відкрита 

для підписання її всіма державами. Цей документ поклав на 

держави обов’язок захищати дитину від усіх форм експлуатації 

та інших протиправних дій. 

Для України проблема торгівлі дітьми, фактично, розпочалася 

з масового незаконного усиновлення українських дітей іноземними  
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громадянами. Як було встановлено спеціальною слідчою комісією 

Верховної Ради України, ці дії мали характер завуальованої 

торгівлі неповнолітніми. Проте, слід зазначити, що останнім часом 

намітилися певні позитивні зрушення у ставленні до проблеми 

торгівлі людьми як пересічних громадян, так і представників 

владних структур. В Україні створено правову базу для боротьби 

з торгівлею людьми: КК України в ст. 149 встановлює відповідаль-

ність за цей вид злочину, розроблено урядову програму щодо 

запобігання торгівлі жінками і дітьми. До речі, Україна стала 

третьою державою Європи, поряд з Бельгією і Німеччиною, які 

на законодавчому рівні визнали торгівлю людьми тяжким злочином 

[3, 6]. Однак для досягнення ще більш впевнених результатів 

нашій країні варто ознайомитися з досвідом інших держав щодо 

впровадження соціальних програм та превенції випадків торгівлі 

неповнолітніми. 

Аналіз попередніх досліджень. Визнаючи актуальність 

розв’язання питання про недопущення та превенцію випадків 

торгівлі людьми і дітьми зокрема, сучасна українська наука, як і 

європейська загалом, вирізняється браком робіт соціально-

педагогічного спрямування з означеного питання. На сьогоднішній 

день обговорення питань протидії випадкам торгівлі дітьми звужу-

ється до матеріалів преси, висвітлення юридичних основ боротьби з 

цим соціальним явищем (Л. Єгорова, Є. Мізуліна, О. Пристанська 

тощо), матеріалами та звітами різноманітних українських і між-

народних громадських організацій, спостерігачів ООН, ЄС тощо. 

Окремі педагогічні питання запобігання випадкам торгівлі дітьми 

висвітлені у роботах Н. Бугаєць, С. Вегера, О. Калашник, Є. Лев-

ченко, І. Мельнікова, В. Панока, І. Трубавіної, О. Удалова, І. Шваб 

тощо. На жаль нами не було знайдено робіт, які розглядають 

питання торгівлі дітьми у зв’язку з проблемою збільшення кількості 

дітей-сиріт за рахунок цієї категорії осіб.  

Питання закордонного досвіду соціально-педагогічної роботи 

у окресленому напрямі розглядаються у працях А. Бекмагамбетова 

(Казахстан), Ю. Бжиської (США), Н. Ганенко (Канада), З. Данілова 

(РФ), В. Іваненко, Н. Кулакова, О. Петращук (міжнародний досвід) 

тощо. Китайський досвід боротьби з цим соціальним явищем 

дотепер не став об’єктом дослідження у вітчизняній фаховій 
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літературі. Однак і самі китайці не дуже радо висвітлюють питання, 

пов’язані з торгівлею людей в країні. По-друге, складністю офіцій-

ного отримання інформації. У КНР доступні офіційні лише ті 

статистичні дані, що характеризують кількість врятованих органами 

внутрішніх справ із сексуального рабства жінок і викрадених 

дітей. По-третє, деякі родини розцінюють продаж дитини як 

позбавлення фінансового тягаря та навіть засобу заробітку. Тому 

природно, що до органів внутрішніх справ вони не звертаються, 

а якщо дитина їм повертається у примусовому порядку, намагаються 

заперечувати своє батьківство.  

Питання продажу дітей у зв’язку з питанням соціального 

сирітства розглянуті в монографії проф. Ван Ітао “Освіта у сільських 

районах та соціальна мобільність населення: дослідження у Інсьян” 

(Ханьжоу, 2008), яка, по суті, є єдиним науковим дослідженням 

з цього питання у площині соціології та педагогіки в КНР. 

Мета статті – ознайомити українських науковців з китай-

ським досвідом запобігання випадкам торгівлі дітьми засобами 

педагогічних та соціальних програм задля недопущення зросту 

кількості дітей-сиріт у країні. 

Торгівля жінками і дітьми стала в останні десятиліття серйоз-

ною загальнонаціональною проблемою Китаю. Так, за офіційними 

даними, щорічно на внутрішньому ринку Китаю її жертвами 

стають майже 10 тис. жінок і дітей, з яких діти складають 10% 

[6, 139]. Крім внутрішньої торгівлі жінками та дітьми, в Китаї 

поширена і транскордонна торгівля людьми, обсяги якої також 

постійно зростають. Якщо ця тенденція не буде подолана, Китай 

стане, на думку експертів ЮНІСЕФ, центром торгівлі людьми в 

Азії [4, 139]. За даними МВС Китаю, тільки в 2005 – 2010 рр. 

поліцією було звільнено 72 тис. жінок і дітей, заарештовано 143 

тис. осіб, які займалися торгівлею людьми [1].  

Можна сказати, що у Китаї проблема продажу дітей має 

історичне коріння. Продаж дитини до багатої родини, в услужіння, 

до “веселого кварталу”, до трупи “пекінської опери” чи мандрівного 

цирку – було звичайною практикою позбутися зайвого рота чи 

небажаної дитини в селянських родинах Класичного Китаю. Батьки 

отримували грошову винагороду (а часто віддавали дитину “за 

борги”) та майбутнє дитини їх більше не стосувалося. Таку саму 
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участь було уготовано і дітям, які народилися у несприятливі (за 

місцевими віруваннями чи розкладом гороскопу) дні, мали 

фізичні вади, родимі плями, незвичний вигляд тощо. Їх або продавали 

до цирків чи балаганів, або просто фізично позбувалися. 

Також у Китаї існувала низка професій, щоб досягти певного 

рівня в яких, треба було починати навчання змалечку. До таких 

належать: циркач, актор Пекінської опери. Передаючи дитину у 

такий заклад, батьки підписували документи, що дитина переходить 

у власність вчителя та закладу. Зазвичай більше дитина ніколи 

своїх батьків не бачила, а батьки не цікавилися її здоров’ям і 

життям. Якщо родина була у скрутному матеріальному становищі, 

нерідко хлопчика можна було віддати у євнухи (за хлопчика-

євнуха до 6 років можна було виручити непогані гроші). Для 

цього зазвичай батьки власноруч скальпували дитину. У майбут-

ньому такий хлопчик міг зробити непогану кар’єру і потрапити в 

услужіння навіть до імператорського двору. 

У Китаї, де в сім’ях традиційно віддають перевагу нащадкам 

чоловічої статі, в умовах жорсткої демографічної політики, що 

дозволяє більшості сімей мати тільки одну дитину, склалися 

сприятливі умови для формування ринку викрадених і покинутих 

дітей. Хлопчики, як правило, “оцінюються” у більші суми, ніж 

дівчинки, однак попит на дівчаток більший – вони доступніші 

бідним родинам, які не можуть завести дитину. 

У придбанні дітей зацікавлені кілька груп населення: 

бездітні пари, які не хочуть проходити офіційну процедуру усинов-

лення у зв’язку з її складністю і високою вартістю; сільські 

жителі, яким потрібні робочі руки для роботи в господарстві; 

сім’ї, у яких народжуються винятково дівчинки, а вони хочуть 

мати хлопчика; власники невеликих підприємств, що прагнуть 

знизити витрати на оплату праці працівників; неодружені чоловіки 

(як правило, у віці 50 – 55 років) що проживають у сільській 

місцевості та які бажають обзавестися дитиною для того, щоб 

було кому передати майно і розраховувати на добрий догляд у 

старості [2, 208 – 212]. 

Остання категорія «покупців» сформувалася відносно недавно 

як наслідок масового винищення дівчаток на початку 80-х рр. ХХ ст. 

Для того, щоб мати можливість народити нащадка чоловічої статі, 
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китайці (особливо у південних провінціях) масово позбувалися 

новонароджених дівчаток. Після серії гучних кримінальних справ і 

винесення смертних вироків лікарям і медсестрам, які за певну 

плату вбивали немовлят жіночої статі і видавали батькам довідки 

про те, що дівчинка народилася мертвою, а також смерті жінок, 

які померли від абортів на пізніх термінах після того, як дізналися, 

що носять дівчинку, в КНР було офіційно заборонено говорити 

батькам стать майбутньої дитини. Проте наслідком цього “буму 

хлопчиків” сьогодні є те, що в сучасному КНР чоловіків репродуктив-

ного віку більше (в середньому – 118 чоловіків на 100 жінок; а в 

південних провінціях ця цифра досягає 130 чоловіків на 100 жінок). 

Також, за статистикою хлопчиків народжується зараз більше (107 – 

110 хлопчиків на 100 дівчаток [4, 139]). 

Перераховані вище групи “потенційних покупців” готові 

платити гроші за кинутих, викрадених дітей або таких, що продаються 

власними батьками. Можливість заробити без особливого ризику на 

продажі дітей призвела до появи злочинних груп, які спеціалізу-

ються на торгівлі дітьми та інтенсифікації цього бізнесу. Дітей 

викрадають для продажу і з метою експлуатації у сфері сексуальних 

послуг і на виробництві. У деяких випадках дітей навіть ростять 

для продажу. 

Китайські засоби масової інформації називають торгівлю 

дітьми “важким пережитком феодального минулого”, коли життям і 

долею дитини розпоряджався батько як своєю приватною власністю. 

Китайська приказка говорить: “Добрий син зробить те, що скаже 

батько, а гарна дочка – вийде заміж за того, на кого батько вкаже”. 

Подібний принцип виховання дітей домінував у Китаї кілька 

тисячоліть і міцно увійшов у свідомість нації. На жаль, незважаючи 

на роз’яснювальну роботу і прийняття Китаєм більшості міжнародних 

документів, що гарантують захист дитини, повагу її гідності, 

дотримання прав, у сільській місцевості означений принцип ставлення 

до дітей домінує досі.  

За немовлята чоловічої статі можна отримати від 6 до 8 тисяч 

юанів ($1 000 – 1 250) або навіть 9 000 юанів ($1 500) від родин, 

що відчайдушно бажає хлопчиків. Дівчинки коштують дешевше – 

від 3 до 5 тисяч юанів ($500 – 850). Середня зарплата в сільській 

місцевості приблизно 400 юанів ($60) на місяць [6, 142].  
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За неофіційними даними, щорічно в країні продається і 

купується кілька тисяч дітей. Дівчаток купують частіше, ніж хлоп-

чиків, причому часто не як дочок, а як прислугу або майбутню 

наречену для сина (у такому випадку не треба робити дорогі 

подарунки родині нареченої, організовувати весілля та миритися 

з родичами. Фактично дівчина стає власністю родини чоловіка. 

Цей варіант одруження також використовується коли наречений 

має фізичні чи психічні вади). Нерідко ініціаторами продажу 

стають самі батьки, які не можуть прогодувати дитину. У 2010 р. 

в Китаї була заарештована сімейна пара, яка торгувала власними 

дітьми. За останні кілька років вони продали трьох новонароджених 

синів, ціна за кожного з яких становила від $600 до $1 300. Свою 

новонароджену дочку батьки продали за $160 і 5 кг яєць [6, 143]. 

З 1 січня до 15 липня 2012 р. в КНР було порушено 812 кримінальних 

справ за фактом продажу дітей і неповнолітніх (посередництво) і 

попереджено спробу продажу 231 дитини [1]. У вересні 2012 р. у 

пров. Юньнан було викрито угруповання, що протягом 9 років 

примушувало 15 жінок народжувати дітей для продажу. Загалом 

була народжена 121 дитина [5, 41]. 

Згідно з матеріалами китайської преси, “географія” подібних 

злочинів досить широка. Факти торгівлі дітьми і судові процеси 

над торговцями зафіксовані в провінції Гуансі, Юньнань, Шандун, 

Аньхой, Цзянсу, Гуандун, Хебей, Хенань. Серед продавців, як 

правило, медичний персонал клінік, де є пологові відділення; 

мігрантки, які не мають житла і постійних заробітків; жінки, що 

не перебувають у шлюбі; учениці шкіл з підготовки до універси-

тету та коледжів (неповнолітні). Вартість дітей варіює від $120 

при перепродажі до $2,2 тис., середня первинна вартість дитини – 

$200. Необхідно також відзначити наявність чіткої спеціалізації 

серед злочинних угруповань, що займаються торгівлею дітьми: 

вербувальники майбутніх матерів, інформатори, медичний персонал, 

чиновники, які оформлюють документи для покинутих дітей, пере-

візники, контролери, постачальники. Перевізниками дітей застосову-

ються психотропні засоби, вербувальники детально продумують 

обман майбутніх матерів і прийомних батьків. Більшість торговців – 

молоді чоловіки від 22 до 37 років – селяни, безробітні, водії таксі, 

автобусів, працівники залізниць [7, 250]. 
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Надалі люди, що купили дитину і бажають її легалізувати 

(зробити для неї документи), просто купують ці документи також у 

посередників (нерідко послуги з продажу дитини та продажу 

документів надає одна і та ж “фірма”), або навіть у державних 

чиновників “по знайомству“ (так, у провінції Хенань достатньо 

легко зареєструвати куплену дитину за 5 тис. юанів ($963) [7, 

251]). Якщо вікова різниця між батьками і дитиною дуже впадає 

в очі, то дитину зазвичай видають за “внучатого племінника” або 

“сина/дочку племінниці”, яка мешкає в селі та має негаразди з 

чоловіком. При наявності документів, така дитина може поступити в 

садок або школу за місцем проживання нової сім’ї за заявою від 

батьків і клопотанням з місця роботи батьків або будинкового 

комітету. Також звичайною практикою є переїзд сім’ї на нове місце 

проживання. Можна сказати, що китайське суспільство толерантно 

(чи, радше, індиферентно) ставиться до випадків купівлі дітей 

бездітними сім’ями для легального проживання у містах (краще 

нехай так дитина живе, ніж брудною, нікому непотрібною і в селі).  

На державному рівні сьогодні в країні створений спеціальний 

банк, у якому зберігаються дані про ДНК батьків викрадених 

дітей. Китай першим у світі почав використовувати банк даних 

про ДНК батьків дітей, що зникли, з метою боротьби з торгівлею 

дітьми [1]. Також ДНК-процедура проводиться органами внутрішніх 

справ при поверненні дитини до родини у тих випадках, коли 

батьки її не визнають, або між викраденням та поверненням дитини 

пройшов довгий час. У випадках, коли батьки її не визнають, 

процедура ДНК-тестування проводиться за рахунок батьків 

дитини, якщо це доведе їхнє батьківство [5, 40]. Також у цьому 

випадку для родини призначається громадський спостерігач (обира-

ється місцевою громадою) та соціальний куратор (призначається 

з спеціалістів місцевої соціальної служби у складі поліції), які 

контролюють виконання батьками своїх батьківських обов’язків 

інколи навіть до досягнення дитиною повноліття. 

Можна виокремити деякі фактори, що зумовлюють наявність 

пропозиції неповнолітніх для продажу сьогодні в КНР: 

 бідність, необхідність виживати в умовах ринку; 
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 порушення родинами в сільських районах політики плану-

вання сім’ї (незаплановані діти, особливо дівчатка), народження 

дітей жінками, які не перебувають у шлюбі; 

 народження дітей парами, в яких батьки самі є 

“неврахованими” або “незаконнонародженими”; 

 існування значної кількості кинутих немовлят-дівчаток 

(через переваги, що надаються хлопчикам), дітей з вродженою 

патологією, безпритульних дітей, які втікають із дому через 

відсутність турботи про них з боку батьків; 

 незнання або нерозуміння небезпек, що підстерігають 

неповнолітніх дівчат при пошуку роботи у великих містах; 

 несприятливі психологічні умови, насильство в батьків-

ських сім’ях [5, 43]. 

Також існують досить чіткі умови формування попиту, що 

сприяють інтенсифікації торгівлі дітьми в КНР: 

 розвиток секс-туризму в Китаї і сусідніх країнах; 

 статевий дисбаланс, попит на наречених у сільських районах 

породжує бажання певної частини сільського населення КНР 

удочеряти дівчаток як майбутніх дружин своїм синам, дармових 

робочих рук у господарстві; 

 бажання іноземців усиновляти і удочеряти китайських 

дітей; 

 попит на дешеву або дармову працю у домашньому 

господарстві, виробництві іграшок, біжутерії, текстилю тощо; 

 слабкий контроль з боку місцевої влади за виконанням 

чинних законів (випадки свідомого спотворення демографічної 

політики деякими чиновниками на місцях перетворюють контроль 

за плануванням сім’ї на джерело власного збагачення відповідальної 

особи шляхом продажу дозволу на планове дітородіння поза-

планових других дітей, незважаючи на чинне положення про те, 

що в сільській місцевості сім’ям дозволено мати другу дитину, у 

випадку, якщо перша – дівчинка) 

 недосконалість закону про планування сім’ї, процедури 

усиновлення, Кримінального кодексу часто робить неможливим 

застосування суворих заходів покарання (аж до страти), перед-

бачених законом проти торговців дітьми і, особливо, батьків, що 
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кидають власних дітей. Кидають і продають власних дітей, як 

правило, сільські жителі, які не знають про існування відповідних 

законів або не вважають, що, кидаючи або продаючи власних 

дітей, вони вчиняють злочин, порушують права дитини. Такі батьки 

переконані, що рішення про долю власної небажаної дитини – це 

винятково їх право; 

 корупція серед представників правоохоронних органів і 

чиновників; 

 слабка інформованість і толерантність населення до випадків 

купівлі-продажу дітей; брак юридичних знань у населення; 

відсутність належного державного контролю за долею ново-

народжених загалом (у тому числі не існує практики обов’язкових 

візитів медичного персоналу до дітей грудного віку в перший рік 

життя); 

 слабке висвітлення засобами масової інформації наслідків 

торгівлі дітьми і людьми загалом для соціуму [6, 149]. 

Зазначені фактори ставлять проблему продажу дітей в КНР в 

один ряд з такими глобальними питаннями, як подолання бідності, 

неписьменності, забезпечення країни питною водою, безробіття 

тощо. 

Уряд, застосовуючи, з одного боку, жорсткі адміністративні 

методи, для боротьби з означеним соціальним явищем також 

використовує заходи педагогічного впливу на населення. По-

перше, широко впроваджуються програми, які репрезентують 

продаж дітей як кримінальний злочин та чітко називають види і 

терміни покарання, що застосовуються у країні. Сьогодні заняття з 

права включено до навчальних програм усіх без винятку закладів 

освіти (навіть курси підвищення кваліфікації для керівного складу 

КПК мають у розкладі заняття з вивчення Цивільного, Адміністратив-

ного та Карного Кодексу країни). На цих заняттях наголос робиться 

на вивчення положень національного законодавства, загально-

правовим аспектам відводиться значно менше часу. В школах 

заняття з правознавства є частиною навчальної дисципліни 

“Політика” та мають на меті озброїти дитину практичними знаннями 

щодо своїх прав, а також дати їй основні відомості про покарання за 

неправомірні дії, переконати її у необхідності вивчення положень 

Конституції та інших основних нормативних актів країни задля 
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розуміння правильності та логічності державного устрою, правових 

та соціальних процесів, що відбуваються у країні. 

По-друге, уряд всіляко заохочує традиційну для Нового 

Китаю систему закріплення міського населення за певним місцем 

роботи та компактного проживання працівників одного підприємства 

в районі, побудованому даними підприємством – данвей (单位) 

або сяочу (小区) – яка передбачає певні обов’язки сусідів один 

перед одним та перед державою в особі органів місцевого само-

врядування та служб громадського порядку. Зазвичай данвей 

має розвинену інфраструктуру – пральню, дитячий сад, ринок, 

початкову школу – всередині самого райончика, що зазвичай 

складається з 10 – 15 будинків, має охорону і на ніч ворота 

зачиняються на ключ. Актив данвей також є безпосереднім органом, 

який контролює життя дітей у райончику. Його обов’язком є 

контролювати умови життя дитини, повідомляти відповідним 

структурам про випадки зникнення дітей, перевіряти легітимність 

появи дітей у данвеї (пологи, усиновлення). 

По-третє, одним із пріоритетних напрямів соціальної політики 

китайського керівництва на сучасному етапі є викорінення бідності в 

селі. У вересні 2001 р. китайські ЗМІ опублікували виступ Цзян 

Цземіня і прийняту тоді ж Програму подолання бідності в селі 

на 2001 – 2021 рр. Оголосивши наступ на сільську бідність, 

Пекін керується і цілком практичними соціально-економічними 

міркуваннями – інтересами забезпечення соціально-політичної 

стабільності в селі, прагненням стримати зростання погано 

контрольованої сільській міграції до міст, необхідністю реально 

підвищити купівельну спроможність селян для стимулювання 

внутрішнього попиту, що в умовах погіршення економічної ситуації 

у світі вносить основний внесок у підтримання прийнятних темпів 

економічного зростання, певним чином розв’язати проблему 

“підкидання державі” і прямого продажу дітей в економічно більш 

розвинені регіони країни.  

Висновки. Боротьба з випадками продажу дітей є важливою 

частиною урядових програм КНР з соціального захисту дітей-

сиріт та скорочення чисельної кількості дітей-сиріт у країні. 

Вважається, що продаж дітей батьками збільшує кількість як 
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біологічних (у випадках, коли неможливо знайти батьків або 

довести батьківство; тоді дитина передається до закладів соціального 

піклування), так і соціальних сиріт (коли дитина потрапляє фактично 

у рабство, але документи на батьківство є офіційно оформленими на 

треті особи – зазвичай, на померлих в тій самій громаді, де 

розмішено виробництво). 

Подальшого дослідження потребує використання КНР 

педагогічних програм (заохочення суспільства, просвітницька робота 

з населенням тощо) в галузі боротьби з випадками продажу дітей. 
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Калашник Любовь. Торговля детьми как источник 

повышения уровня сиротства в КНР. Рассматривается проблема 

торговли детьми в КНР как источник повышения количества как 

сирот биологических (вследствие фактического отсутствия родителей), 

так и сирот социальных (в результате продажи детей в качестве 
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рабочей силы и оформления отцовства на третьи лица). Также 

содержатся сведения о социальных программах Правительства 

КНР по вопросам превенции случаев продажи детей. 

Ключевые слова: дети-сироты, продажа детей, КНР, 

социальное сиротство, забота о детях-сиротах. 

 

Kalashnyk Lyubov. Sale of children as a source of raising 

the orphanage level in China.The problem of child trafficking in 

the PRC as a source for increasing the number of orphans both 

biological (due to the absence of parents) and social (as a result of the 

salving children for labor and execution of fake paternity) is under 

consideration. The article also contains information about the PRC 

Government social programs on the Prevention of children sale. 

Key words: children, orphans, children sale, China, social 

orphanage, caring for orphans. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ОПІКУНСЬКО-ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ІНТЕРВЕНЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ У ПОЛЬЩІ 

 
У статті висвітлено витоки становлення інтервенційних 

закладів для дітей і молоді у Польщі, основні засади організації 
навчально-виховного процесу, узагальнення правових підстав 
реформування системи опіки дітей, позбавлених батьківського 
піклування, а також обов’язки та функції педагогічних працівників 
цих закладів. 

Ключові слова: інтервенційний заклад, діти, молодь, Польща, 
нормативно-правові акти, опіка. 

 

Постановка проблеми. З часів Другої світової війни поняття 

“сирітство” набуло дещо іншого змісту: соціальне сирітство, як 

його називають в Україні, чи євросирітство – у Польщі. За останні 

5 років з Польщі до європейських країн виїхали приблизно два 

мільйони молодих людей у пошуках кращого майбутнього, а 

діти залишилися на вихованні у бабусь та дідусів. Фундація 

Європейського права, яка вивчає це питання, наголошує, що 

масштаби цього явища, поки що залишаються невизначеними, 

але його результати будуть помітні через кілька років, тому 

необхідно протидіяти цьому явищу, адже втрати для суспільства 

можуть бути дуже високими. Крім цього, великий відсоток 

соціальних сиріт у Польщі складають діти з патологічних сімей, 

які не можуть забезпечити їм належного виховання та умов для 

повноцінного розвитку. Постійна співпраця педагогів, психологів та 

соціальних працівників з батьками та повернення дітей у їхні 

природні сім’ї є найважливішим завданням сьогодення.  
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Упродовж останніх років система опіки дітей у Польщі 

зазнала великих змін. Прийнятий 9 червня 2011 р. Закон “Про 

підтримку сім’ї і систему опіки” розмежував систему опіки дітей 

на такі дві підсистеми: інституціональну, до якої відносять опікунсько-

виховні заклади, регіональні опікунсько-терапевтичні заклади, 

інтервенційно-адаптаційні осередки; а також родинну – прийомні 

сім’ї і дитячі будинки сімейного типу [11]. Сьогодні можемо 

спостерігати за діями чиновників, які створюють нові можливості 

для запровадження і поширення сімейних форм опіки дітей. 

Незважаючи на те, що кількість інтервенційних закладів у Польщі з 

кожним роком зменшується, у них ще й досі є багато дітей, які 

потребують соціального захисту.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Означена проблема 

знайшла висвітлення у психолого-педагогічній літературі. Науковці 

досліджують різноманітні аспекти: засоби, форми і методи опіки 

і виховання дітей-сиріт під час проведення реформ у системі 

соціальної допомоги (Ю. Бронгель); вплив правової системи на 

опіку дітей, позбавлених сімейного піклування (М. Бартосевіч); 

історію заснування і діяльність опікунсько-виховних закладів у 

Польщі (Р. Боровський); сімейні та інституціональні форми 

опіки дітей, позбавлених батьківського піклування (М. Коланкевич); 

роль інтервенційного закладу у поверненні дитини до її біологічної 

сім’ї (А. Крупінський).  

Аналіз та узагальнення сучасної україномовної психолого-

педагогічної літератури засвідчує, що проблема опіки дітей та 

молоді у Польщі висвітлена фрагментарно. У ній відсутнє комплексне 

висвітлення становлення та розвитку інтервенційних закладів у 

Польщі, нормативно-правової бази у сфері соціальної допомоги 

дітям та молоді.  

Мета статті – висвітлення нормативно-правової бази опіки 

дітей та молоді у Польщі, основних засад організації навчально-

виховного процесу в інтервенційних закладах Польщі. 

Проблема сирітства та потреба у створенні закладів, які б 

надавали невідкладну опіку бездомним дітям, гостро постала 

після численних воєн. У 1909 р. Товариство Опіки Дітей створило 

першу таку установу у Варшаві, яка протягом декількох годин 

опікувалася покинутими і позбавленими опіки дітей. Основні 

засади щодо функціонування притулків були прописані в Ухвалі 
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Законодавчого Сейму від 13 січня 1920 р. і Розпорядженні 

Міністра праці і соціальної політики від 19 лютого 1920 р. В 

останньому зазначалося, що з метою забезпечення негайної опіки 

бездомним, покинутим і дітям-жебракам, у всіх містах і великих 

районах створювали такі заклади. Діти у притулку могли перебувати 

14 днів, в окремих випадках цей час був продовжений до трьох 

місяців на підставі рішення цієї установи [7, 180]. 

Після Другої світової війни, коли значно зросла кількість 

дітей, скерованих до притулків, головним його завданням був 

їхній захист від біологічної загибелі. Упродовж 1945 – 1949 рр. 

притулки були підзвітні відомству парці і соціальної опіки, згодом 

державі, територіальним органам і громадським організаціям. 

Багато опікунських закладів мали благодійний характер, 

фінансувалися із суспільних коштів і були недостатньо оснащені. 

Постійна  нестача коштів, велика кількість дітей, критичний стан 

чистоти і здоров’я прийнятих дітей, призвели до трагічних 

гігієнічних умов багатьох закладів [6, 18]. На підставі Інструкції 

Міністерства Освіти від 30 липня 1949 р. у закладах появилися 

нові посади: психолога, опікуна і санітара.  Крім цього, притулок 

мав ізоляційний відділ, приймальню, світлиці і майстерні.  

Статут державного опікунського притулку (1958) містив 

інформацію про те, що педагогічними працівниками можуть 

бути ті особи, котрі мають щонайменше середню педагогічну 

освіту (раніше – без спеціальної освіти). Притулок повинен мати 

кабінет лікаря, психолога, початкову школу [2, 109]. 

У 1983 р. за наказом Міністерства освіти і виховання заклад 

виконував функцію порятунку (у складних випадках одразу приймав 

дітей без згоди батьків чи судового рішення), а також частково 

функцію кімнати міліції, де приймали дітей до 13 року життя. 

Статут опікунського закладу, який опирався на розпорядження 

Міністра народної освіти з 1994 р., передбачав прийом дітей від 

3 до 18 років. Підставою для цього було рішення сімейного суду, 

заява від школи чи міліції, прохання сім’ї. Окрім вищенаведеного, 

заклад виконував опікунсько-виховну, діагностично-кваліфікаційну і 

ресоціалізаційну функції [5, 31]. 

Трансформація устрою Польщі під кінець 80-х рр., втілення в 

життя з 1 січня 1999 р. основних положень реформи системи 

профілактики і опіки над дітьми спричинили нові зміни. Най-
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важливіші відбулися у відомчій підлеглості закладів та інституцій, 

які займаються доглядом за дитиною. Йшлося також про системний 

підхід до сім’ї, створення закладів, які одночасно допомагали 

дітям та їхнім сім’ям, надання переваги сімейним формам опіки, 

децентралізацію у сфері управління і фінансування опікунсько-

виховних закладів, попередження розпаду сім’ї [4, 125]. 

У Польщі система допомоги дитині і сім’ї зазнала змін у 

рамках реформи самоврядування. Усі опікунсько-виховні заклади 

перейшли у підпорядкування Міністерству праці і соціальної 

політики, і на підставі Розпорядження (2000) отримали назву 

інтервенційного закладу. Дитина мала постійного вихователя, який 

відповідав за організацію індивідуального навчально-виховного 

процесу та вів карту перебування дитини. 

Відповідно до Розпорядження Міністра праці і соціальної 

політики, з 14 лютого 2005 р. опікунсько-виховний заклад повинен 

створювати умови для: релігійних потреб дитини, її особистих 

контактів з сім’єю, поваги до традицій, планування і організації 

щоденних занять і вільного часу, приготування вихованців до 

відчуття власної відповідальності за свої вчинки, налагодження 

важливих рішень для дитини з її сім’єю чи опікунами [8]. Також 

визначалися кількість дітей, якими опікується один вихователь 

або інші спеціалісти під час їх перебування за межами закладу, 

залежно від організації праці і потреб дітей, стандарти опіки і 

виховання, як і кваліфікацію педагогічного персоналу, директора, 

керівника та інших спеціалістів. 

У наступному Розпорядженні Міністра праці і політики від 

19 листопада 2007 р. заклади зазнають чергових змін у зв’язку з 

виходом нового Закону про соціальну допомогу. Тут охарактеризовано 

спосіб прийняття дітей-іноземців, опрацьовано зразок заяви про 

надання дозволу на функціонування цілодобового опікунсько-

виховного закладу і перелічено необхідні для цього документи 

[1, 19].  

У ст. 103 Закону “Про підтримку сім’ї і систему опіки” 

(від 9 червня 2011 р.) завданням опікунсько-виховного закладу 

інтервенційного типу є “негайна опіка дитини у період кризової 

ситуації, зокрема заклад зобов’язаний прийняти дитину у випадках, 

коли їй потрібна невідкладна опіка” [11]. На підставі Розпорядже-

ння Міністерства праці і соціальної політики від 22 грудня 2011 р. у 
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справі інституційної опіки, визначено організацію діяльності цих 

закладів: “максимальна кількість дітей, які можуть залишиться під 

опікою одного вихователя або інших осіб, котрі працюють з ними, 

залежно від організації праці і потреб дітей, способи опіки у нічний 

час, а також проведення психофізичної діагностики дитини” 

[10]. Варто зауважити, що опікунські заклади фінансуються з 

бюджету ґміни, на території якої розміщуються, крім того повинні 

співпрацювати з районними центрами допомоги сім’ї, які разом 

з дирекцією урегульовують ситуацію дитини. 

Отже, сьогодні притулок є інтервенційним закладом, який 

працює протягом цілого року, і може прийняти дітей від 11 до 18 

років, які перебувають у кризових ситуаціях і вимагають цілковитої 

опіки. Район скеровує дитину до інтервенційного закладу, врахову-

ючи місце її проживання. До нього потрапляють діти, позбавлені 

батьківського піклування, і ті, котрі протягом тривалого часу пере-

бували без опіки або виховувалися у невідповідних умовах [9]. 

Дітей та молодь в інтервенційному закладі можуть розмістити 

на таких підставах: дитина до 13 років без скерування та згоди 

батьків або рішення суду чи за поданням міліції, школи або 

іншої особи, яка підтверджує загрозу для життя і розвитку дитини; 

рішення суду про тимчасове перебування дитини у цьому закладі; на 

прохання батьків чи опікунів, при умові наявності вільних місць 

[13, 112]. Однак найчастіше приймають дітей, яких приводять батьки, 

вчителі, представники судових органів, сімейні лікарі, міліція. 

Для скерування дитини до закладу районна влада подає 

таку інформацію: копію свідоцтва про народження, у випадку 

сиріт (напівсиріт) копію свідоцтва про смерть батьків; рішення 

суду або заяву батьків чи опікунів про розміщення дитини у 

закладі; документацію про стан здоров’я дитини; документи зі 

школи (свідоцтво про закінчення певного класу у школі, довідка 

щеплень); інформацію про батьків та детальний опис ситуації 

дитини [9]. 

Після прийняття дитини до інтервенційного закладу центр 

допомоги повідомляє про це школу, а педагогічні працівники 

оцінюють ситуацію дитини. У перебуванні у притулку можуть від-

мовити у таких випадках: усунення попередніх причин, зарахува-

ння дитини до іншої форми опіки або відрахування з числа вихован-

ців закладу [12, 118]. 
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Найважливішим завданням інтервенційного закладу є поверне-

ння дитини до власної сім’ї, розміщення у прийомну сім’ю або в 

іншу відповідну установу. Незважаючи на те, що тут перебування 

дитини є тимчасовим (від трьох місяців до одного, рідше – двох 

років), заклад повинен повністю виконувати функції батьків. До 

його основних завдань відносять: забезпечення негайної і тимча-

сової опіки, створення умов для виконання шкільного обов’язку, 

опрацювання компенсаційно-терапевтичної і ресоціалізаційної 

діяльності, надання психолого-педагогічної допомоги, забезпечення 

медичної опіки, інтелектуального і фізичного розвитку, співпраця з 

опікунами, зарахування і скеровування вихованців з території 

воєводства до відповідних опікунсько-виховних закладів, а також 

прийомних сімей [13, 109]. 

Інтервенційний заклад реалізовує вищеперелічені завдання 

у таких функціях: 

  опікунсько-виховний (найважливішою умовою для її 

ефективної праці є забезпечення прийнятим до закладу вихован-

цям почуття безпеки; надання їм допомоги у пережитих негативних 

моментах та розміщення у закладі; важливий напрям цієї праці – 

підтримка емоційного зв’язку вихованців з сім’єю, щоб уможливити 

їхнє швидке повернення додому; форми праці: поїздки вихованців 

до батьківської домівки, запрошення батьків до закладу на урочисті 

події, проведення спільних розмов з батьками і дітьми та ін.); 

  діагностичний (усестороннє пізнання дитини – її сімейне 

і шкільне середовище, стан здоров’я, особистість, інтелектуальний 

рівень; перебіг адаптації дитини у закладі, труднощі у вихованні, 

мотивація до навчання; психологічна діагностика. Для кожної 

дитини складається індивідуальний план, карта перебування, 

карта участі в спеціальних заняттях з описом їх результатів, 

психологічні і педагогічні спостереження) [6, 52]; 

  вирівнювальний (компенсаційна, реедукаційна, корекційна, 

терапевтична, ресоціалізаційна стосовно вихованців закладу, які 

звикли до постійного дефіциту уваги і відхилень від правильного 

розвитку дитини, а також визначення часу перебування дитини у 

закладі) [3, 295]. 

Перед розміщенням в інтервенційному закладі дітей поміщають 

в ізолятор, де їх готують до перебування у закладі, визначають 
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виховну групу, проводять вступні дослідження та ін. При 

складанні індивідуального плану роботи вихованця враховують 

вік дитини, рівень психофізичних можливостей, а також сімейну 

ситуацію. Ізолятор має ротаційну кімнату для вихованців, які 

самовільно покинули заклад, або перебувають у ньому до 

прийняття рішення суду чи міліцій, але не більш як 24 години. 

В інтервенційному закладі дітей поділяють на такі групи: 

за віком (однакові стать, вік, рівень освіти і розвитку) і за розвитком 

(однієї статі, але різного віку і рівня розвитку). Передовсім це 

повинні бути малі групи (від 6 до 16 дітей), щоб забезпечити 

кожній дитині можливість відчути себе у безпеці та налагодити 

довірливі стосунки з вихователем [6, 52].  

Виховна, опікунська і дидактична діяльність у таких закладах 

відбувається на лекційних заняттях, у виховних групах і гуртках. 

Дитина має обов’язок ходити до школи, яка розміщується на 

території цих закладів, і нема спокус, щоб не відвідувати уроки. 

Можливість індивідуального підходу до кожного учня і здача 

кваліфікаційних екзаменів в особливих умовах дозволяє вихован-

цям швидше повернутися до нормального життя. Якщо діти 

мають певні відхилення або розлади розвитку, організовуються 

індивідуальні спеціалізовані заняття (логопедичні, психотерапії, 

соціотерапії та ін.). 

В інтервенційному закладі важливу роль відіграють гуртки, 

зокрема, технічні, туристичні чи музичні, які виконують дидак-

тичну, рекреаційну, ресоціалізаційну і психотерапевтичну функцію. 

Дітям часто організовують прогулянки, де вони щиро і відкрито 

можуть розповісти про свої проблеми. Крім того, проведені заняття у 

рамках вільного часу мають на меті задоволення психосоціальних 

потреб, зокрема відчуття власної гідності й реалізації своїх інтересів. 

Тут діти отримують відповідне харчування, медичне страхування, 

доступ до різних занять, одяг і взуття, необхідні ліки, підручники і 

шкільні приладдя.  

Інтервенційним закладом керує директор, який працевлаштовує 

спеціалістів (вихователя, педагога, психолога, терапевта, соціального 

працівника, дитячого вихователя, лікаря і медсестру) у випадку 

потреби. Вихователі виконують найважливішу роль у цілій системі 

опіки дітей і реалізують такі завдання: організація і проведення 

дидактичної і опікунсько-виховної діяльності, організація вільного 
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часу і створення сприятливого виховного середовища, ресоціаліза-

ційного клімату. До обов’язків вихователя належить також “система-

тичний збір інформації про вихованців під час їх розміщення у 

заклад відповідної форми опіки, а також разом з психологами і 

педагогами з’ясування причин їх поведінки, застосування відповід-

них методів виховання або надання допомоги і порад вихованцям, 

які перебувають у складних життєвих ситуаціях” [2, 122]. Отже, 

нормативно-правові акти визначають не тільки права та обов’язки 

дитини, умови її розміщення у відповідні заклади та повернення 

у сім’ю, але й обов’язки педагогічних працівників. 

Організація опікунсько-виховної діяльності відбувається 

на високому рівні і отримує велику правову та фінансову підтримку 

від держави, що надає і вихованцям, і вихователям почуття захисту. 

Одним із найважливіших завдань педагогічного персоналу інтер-

венційних закладів є підготовка дитини до самостійного, дорослого 

життя. Вищеперелічені завдання можуть виконувати і волонтер, 

і повнолітня особа, яка має достатні знання про специфіку 

виховної діяльності і конфіденційність інформації щодо життя 

дітей цього закладу, не причетна до злочинів. Волонтери пере-

важно допомагають вихованцям в організації навчання і вільного 

часу. У роботі з дітьми важливим є прищеплення моральних 

цінностей і підготовка до працевлаштування, щоб вони після 

залишення інтервенційного закладу вміли правильно організувати 

своє життя і налагодити контакти у новому середовищі.  

Висновки. У період трансформації суспільного устрою 

Польщі система опіки дітей, позбавлених батьківського піклу-

вання, зазнала суттєвих змін. В останнє десятиліття діють нові 

форми інтервенційної допомоги, яким створено умови для швидкого 

розвитку і поширення. Постійна кваліфікована допомога дитині 

дає шанс на отримання основних знань, розкриття талантів та 

усвідомлення своєї гідності, що сприятиме правильному вибору 

майбутньої професії та способу життя. Незважаючи на те, що 

педагоги і психологи допомагають вихованкам знайти вихід у 

критичних ситуаціях, акцент робиться на бажання і самоорганізацію 

самої дитини. Результатом цих спільних старань є самостійний 

спосіб життя, одруження, здобуття професії, щаслива доля.  
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Перспективами подальших наукових розвідок є дослідження 

змісту виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, у 

дитячих будинках, функціонування дитячих сіл у Польщі. 
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Карпенко Ореста. Нормативно-правовое обеспечения 

попечительско-воспитательной деятельности интервенционных 

заведений в Польше. В статье отражены истоки становления 

интервенционных заведений для детей и молодежи в Польше, 

основные принципы организации учебно-воспитательного процесса, 

обобщены правовые основания реформирования системы опеки 

детей, лишенных родительской заботы, а также обязанности и 

функции педагогических работников этих заведений. 

Ключевые слова: интервенционное заведение, дети, молодежь, 

Польша, нормативно-правовые акты, попечительство, педагоги-

ческий персонал. 

 

Karpenko Oresta. Regulatory and legal ensuring of tutorial 

and upbringing activity of intervention establishments in Poland. 

The article deals with the becoming sources of intervention establishments 

for children and youth in Poland, basic principles of organization of 

educational-upbringing process, generalization of legal grounds of 

reformation in watching system over the children confined paternal 

caring, and also duties and functions of pedagogical workers of these 

establishments are reflected in the article. 

Key words: intervention establishment, children, youth, Poland, 

normative-legal acts, guardianship, pedagogical personnel. 
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ПАРАДИГМАЛЬНІ НАПРЯМИ  

РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ СУЧАСНОЇ  

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

 
У статті розкриваються істотні реформи у змісті педаго-

гічної підготовки фахівців, її стратегічні засади та методоло-
гічні орієнтири, що проектуються на майбутню діяльність 
студентів та потребують обґрунтування сучасної педагогічної 
парадигми як сукупності теоретичних і методологічних підходів 
до організації педагогічних явищ і процесів. Враховані тенденції, 
пов’язані з переходом до особистісно орієнтованої моделі навчання 
та визначення базового інформаційно-змістового простору. 

Ключові слова: зміст педагогічної підготовки фахівців, 
сучасна педагогічна парадигма, особистісно орієнтована модель 
навчання, базовий інформаційно-змістовий простір.  

 

Постановка проблеми. Якщо наприкінці ХХ – на початку 

ХХІ ст. у змісті педагогічної підготовки фахівців остаточно 

визначилися та набули беззаперечного втілення орієнтири на 

гуманізацію, демократизацію та національні цінності, то реформу-

вання змісту вищої педагогічної освіти передбачає стратегію, 

яка б відповідала новому педагогічному мисленню, та істотні 

зміни насамперед у змісті навчальних дисциплін, в т. ч. педаго-

гічних. Парадигмальні напрями реформування змісту сучасної 

педагогічної підготовки фахівців мають ураховувати стратегію 

розвитку сучасної вищої педагогічної освіти, що, своєю чергою, 

передбачає її зорієнтованість на інтеграцію європейської освіти 

та забезпечення якісної підготовки фахівців у ВНЗ України.  

З’ясування стратегічних засад щодо розвитку освітньої 

системи кожного ВНЗ передбачає послідовне, негайне й рішуче 
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проведення радикальної трансформації освіти, яка має перейти 

до стадії глибоких структурних та системних реформ. Пріори-

тетність гуманістичних цінностей зумовлює процеси гуманізації 

та гуманітаризації освіти як головні напрями її реформування. 

До того ж розвиток соціально зорієнтованої ринкової економіки, 

що зумовлює необхідність пробуджувати у студентів ініціативу, 

підприємливість, потяг до самостійної активності в поєднанні з 

духом соціальної справедливості, визначає, що головними стають 

вміння самостійно знаходити й опрацьовувати інформацію, здобу-

вати освіту впродовж усього життя, генерувати нові ідеї, а основним 

показником ефективності освітніх процесів – розвиток кожної 

окремої особистості, увага до її сутнісних характеристик, здатність 

приймати власні самостійні рішення, обирати та нести відповідаль-

ність за власний вибір.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Парадигмальні 

напрями розвитку освітніх явищ і процесів становлять теоретичну 

основу відповідних досліджень щодо вдосконалення системи 

освіти в Україні та передають уявлення про особистість та її 

відносини зі світом (І. Бех [2], В. Лутай, М. Савчин та ін.). Якщо 

у філософських колах для визначення сукупності підходів, методо-

логій і принципів якого-небудь процесу прийнято визначати 

парадигму як вихідну концептуальну схему чи модель постановки 

проблем та їхнього розв’язування, то важливо простежити за змінами 

парадигми освіти з часом, усвідомити необхідність іншого типу 

педагогічного мислення, а у змісті освіти – створити фундамент 

таких змін.  

Педагогічну парадигму, за Н. Дем’яненко, трактуємо як 

сукупність теоретичних і методологічних підходів, що визначають 

систему освіти, втілювану в науці й практиці на конкретному 

історичному етапі [5, 256]. Звідси парадигма є своєрідною моделлю 

освітньої системи, а розв’язання проблем педагогічної підготовки 

фахівців необхідно шукати у змісті гуманітарної педагогічної 

парадигми, в обґрунтуванні через феномен “відносини” (А. Бойко, 

І. Бех [2]), що передають уявлення про особистість та відобра-

жають зміст парадигмальних напрямів розвитку освіти, що 

історично реалізувалися і продовжують втілюватися у вітчизняній 

психолого-педагогічній науці і практиці – академічного, професійно 
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орієнтованого, професійно-технологічного і гуманітарного [5, 

256 – 257].  

Якщо методологія педагогіки, на думку В. Краєвського, є 

системою знань про структуру педагогічної теорії, принципи, 

підходи і способи набуття знань, які відображають педагогічну 

дійсність, а також системою діяльності з отримання таких знань 

і обґрунтування програм, логіки, методів і оцінки якості дослідни-

цької роботи [7, 13], то система знань про структуру педагогічної 

теорії, принципи і способи одержання знань (а також відповідна 

система діяльності їх здобувача, а отже, співвідношення між 

дійсністю та відображенням її в педагогічній науці) є предметом 

методології педагогіки. Очевидно, що на кожному новому етапі 

свого розвитку педагогічну дійсність відображають інші принципи, 

методи, форми тощо, то педагогічні концепції, як правило, спів-

відносяться з певними філософськими течіями, і завданням методо-

логії педагогіки стає побудова системних поглядів на педагогічну 

реальність.  

Для обґрунтування чітких стратегічних орієнтирів щодо 

визначення змісту сучасної педагогічної підготовки фахівців 

важливо враховувати соціальне замовлення та пріоритети, закладені 

у всіх нормативних документах, що реалізовують державну 

політику у сфері освіти, нові підходи щодо розкриття ідей духов-

ності й гуманізації, індивідуалізації й диференціації, особистісно 

орієнтованого навчання й виховання, розвивального, виховного, 

профільного навчання, демократизації, що веде до упровадження 

кредитно-модульної системи навчання, розширення можливостей 

для організації самостійної роботи студентів тощо. Відтак важли-

вими є положення педагогів і психологів, які виявили законо-

мірності індивідуального розвитку людини впродовж життя, 

заклали підґрунтя для організації демократичного навчально-

виховного процесу (К. Абульханова-Славська, Г. Ващенко, Л. Вигот-

ський, А. Волошин, П. Гальперін, О. Леонтьєв, Г. Костюк, К. Роджерс, 

С. Рубінштейн, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін. 

Демократичні особливості перебудови змісту сучасної вищої 

освіти розкриваються в контексті Болонського процесу (В. Андру-

щенко, В. Кремень, О. Вишневський [4], О. Сухомлинська [11], 

А. Фурман та ін.), важливих трансформаційних процесів у галузі 
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вищої освіти та наповненні змісту навчальних дисциплін (А. Алексюк 

[1], В. Бондар, О. Дубасенюк, В. Кушнір, О. Савченко [9], А. Сбруєва, 

М. Фіцула, О. Янкович та ін.). 

Обґрунтування методологічних позицій учених вимагає 

чіткого трактування відповідних категорій, постулатів, аксіом, 

що стосуються освітніх процесів і їхніх взаємозв’язків з оточе-

нням. Звісно, це приводить до перегляду змістової частини програм, 

підручників, посібників, орієнтирів у навчальних дисциплінах (у 

т. ч. педагогічних), введення стержньового для філософії освіти 

предмета та існування практичної реалізації необхідних підходів. 

Концепція В. Сагарди щодо цілісної методичної системи підготовки 

педагога в умовах університету передбачає впровадження програмно-

цільового та діяльнісно-особистісного підходів в організації само-

стійної роботи студентів, що зумовлює проведення істотних пере-

творень у змісті університетської освіти майбутніх фахівців [10].  

Етап модернізації переживає професійна підготовка фахівців 

соціально освітньої сфери (педагогів, медиків, юристів, психологів, 

працівників соціальних служб). Відтак у змісті педагогічних 

дисциплін наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. активно розвиваються 

ідеї особистісної орієнтації (що актуалізує ціннісно-мотиваційну 

сферу кожної особистості, її відповідність загальній меті освіти, 

потребам самовдосконалення, самореалізації та відображається у 

змісті останньої), нарощування творчого компонента, диференціації 

й індивідуалізації, комплексності, цілісності та інтегративності 

знань, що є основою цієї підготовки та допомагають система-

тизувати, узагальнити відповідну інформацію. Це викликає необхід-

ність дослідження змісту педагогічної підготовки фахівців, узгодже-

ного з потребами практики, та обґрунтування сучасної педагогічної 

парадигми як сукупності теоретичних і методологічних підходів 

до організації педагогічних явищ і процесів в історії вищої освіти 

України. 

Мета статті – простежити розвиток уявлень про реформу-

вання змісту педагогічної підготовки фахівців та обґрунтування 

сучасної педагогічної парадигми як сукупності теоретичних і 

методологічних підходів до організації педагогічних явищ і процесів. 

Як вважає О. Савченко, аналіз таких філософських питань, 

як “відображення в освіті досягнень науки, співвідношення 
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природничого і гуманітарного знання, ...освітніх систем у різні 

вікові періоди, ієрархія факторів формування особистості, спільні 

цілі освіти і виховання, вибір моральних і освітніх ідеалів тощо” 

потребує “належної філософської проробки питань освіти” [9, 20 – 

21]. Вчена підкреслює їх складність для педагогів через “моно-

ідеологічність” педагогічної освіти і “пряму трансляцію ідеоло-

гічних цілей у навчально-виховний процес” [9, 21].  

Формування нової методології освіти відзначено також 

такими особливостями, як поглиблення процесів інтеграції, 

глобалізації, урізноманітнення форм, типів вищої освіти; курс на 

формування стимулів до творчої діяльності, підвищення ролі 

вищої освіти в суспільстві, зростання масовості в оволодінні 

нею; концентрація в освіті інноваційних суспільних процесів тощо. 

Так, методологія виховання, відображена у законах України 

“Про освіту”, “Про вищу освіту”, у Національній доктрині розвитку 

освіти і т. д., “надає пріоритет розвиненій особистості, її життєвому й 

професійному самовизначенню, самореалізації, життєтворчості 

згідно з національними цінностями та в контексті ідеї інтеграції 

Української держави у європейський простір” [8, 7].  

Як справедливо зауважує О. Савченко, “сучасне розуміння 

гуманістичних цінностей освіти спирається на антропологічні й 

соціокультурні координати”, адже людина – не засіб, а мета, і 

педагогічна реалізація таких цінностей передбачає належне оціню-

вання “природної основи людини” та “підвищення загальної культури 

особистості, прилучення до національних і загальнолюдських 

цінностей, а це вимагає посилення культурологічної спрямованості 

освіти” [9, 21]. Відтак педагог підкреслює важливість глобальної 

відповідальності людини за життя інших та формування у неї 

такого світогляду. “Старий гуманістичний ідеал, – підкреслює 

О. Савченко, – був пов’язаний з ідеями тотального управління 

людиною соціальними і природними процесами, які включали 

ідеї боротьби, придушення, оволодіння, панування. Новому розумінню 

ставлення до природи і людства відповідає не ідеал антропо-

центризму, а ідея екоеволюції, спільної еволюції природи і суспільства” 

[9, 22 – 23]. 

В умовах плюралістичного суспільства можуть пропонуватися 

різні методологічні підходи, однак сучасна методологія педагогіки 
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аналізує частіше різні напрями педагогічного осмислення дійсності. 

Оскільки методологія побудови педагогічних явищ сьогодні ще 

не є визначеною, то описати цей процес одним універсальним 

способом надзвичайно складно. Розгляд предмета дослідження 

щодо формування сучасного змісту педагогічних дисциплін у 

ВНЗ України відповідно до загальних тенденцій розвитку 

суспільства, ціннісних орієнтирів у діяльності ВНЗ уможливлює 

ціла низка підходів до вивчення історичних явищ: 

– системного, що дає змогу простежити етапи формування 

змісту педагогічних дисциплін у ВНЗ України впродовж досліджу-

ваного періоду, виявляти його залежність від соціального замов-

лення, політики урядів, розвитку теорії навчання і виховання 

тощо та здійснювати аналіз освітніх процесів у сучасних умовах; 

– аксіологічного, який забезпечує виокремлення певних 

цінностей в історичному досвіді формування змісту педагогічних 

дисциплін у ВНЗ України, що втілюють соціально значущі погляди, 

уявлення, переконання, ідеали, виражають ставлення до суспільства, 

нації, до Бога, сім’ї, до себе, природи і створюються на основі 

усвідомлення значущості різноманітних явищ і процесів, а також 

дає можливість стимулювати становлення ціннісного ставлення 

студентів до свого оточення, майбутньої діяльності та допомагає 

окреслити прогностичні тенденції розвитку такого змісту в сучасних 

соціально-економічних реаліях; 

– акмеологічного, який забезпечує засвоєння відповідних 

знань, формування свідомості, творчих здобутків, що ведуть до 

самовдосконалення та майстерності, досягнення такого рівня 

професійного розвитку, компетентності, які відповідають стандартам 

і якостям фахівця як суб’єкта майбутньої діяльності; 

– технологічного, який допомагає виявити у змісті педаго-

гічних дисциплін чинники, що забезпечують вплив на його 

реалізацію, навчання впродовж усього життя, а також стимулює 

використання нових технологій навчання, врахування різних 

інновацій; 

– особистісно орієнтованого, який репрезентований розробкою 

змісту індивідуалізації та диференціації навчання і виховання, 

акцентує увагу на індивідуальних особливостях особистості, що 

засвідчувало демократичну сутність навчальних і виховних впливів; 
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– компетентнісного, який зобов’язує організувати педагогічну 

підготовку компетентних фахівців, спроможних входити в конкурентне 

середовище, спонукає до оволодіння різними напрямами компетен-

цій і допомагає людині бути конкурентоспроможною; 

– креативного, що забезпечує засвоєння досвіду реалізації 

творчого підходу до організації педагогічної діяльності, ставить 

акцент на становленні і розвитку творчого потенціалу студентів 

та зумовлює забезпечення дослідницько-творчої активності студентів; 

– праксиологічного, що означає передовсім забезпечення 

учасниками педагогічного процесу практичного використання у 

ВНЗ принципових засад організації спільної діяльності людей, 

прийняття рішень, стосується активності, яка може бути досягнута 

при використанні елементів самостійної роботи студентів та 

оптимальній реалізації моделі формування змісту педагогічних 

дисциплін у ВНЗ України; 

– культурологічного, який визначається навчанням і вихова-

нням на засадах гуманізації, створює умови для засвоєння люд-

ської культури та стимулює вивчення педагогічних дисциплін, 

що забезпечують якісну культурологічну підготовку студентів; 

– антропологічного, який передбачає засвоєння механізмів 

розвитку особистості, про які йдеться в усіх людинознавчих науках; 

– соціологічного, який допомагає враховувати стан суспільства, 

його потреби та прагнення. 

Перехід до інших ідеалів, зміни в системі цінностей, супереч-

ності між різними соціальними групами щодо визнання системи 

цінностей ведуть до моральних переорієнтацій кожної особистості 

та суспільства загалом, до істотних змін у соціумі. У цьому 

контексті О. Савченко говорить про “адаптивні можливості освіти”, 

які передбачають формування умінь безконфліктного життя 

кожного в суспільстві. Звідси бере початок педагогіка толерант-

ності, що сприяє формуванню “соціальної комунікації – уміння 

входити у групову взаємодію, добре володіти мовним, культурним 

словником суспільства” [9, 21]. 

Оскільки духовні цінності є найістотнішими чинниками 

поведінки людини, то духовна культура людини проявляється у 

її взаєминах з іншими людьми, здатності розуміти, поважати, 

любити людину, а також у ставленні до нації, громади, природи і 
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т. ін. Традиції народу стають духовним джерелом його виховного 

ідеалу, джерелом передачі його духовних надбань. Повернення 

до духовного коріння народу на засадах гуманізму ставить у 

центрі уваги порядну людину з її моральними чеснотами і законами 

доброти та милосердя. Адже світогляд кожного учасника навчально-

виховного процесу визначається саме тим, які цінності складають 

його основу, яким ціннісним орієнтирам особистість надає перевагу.  

О. Савченко вважає: “Недооцінка природних основ формува-

ння людини поряд з іншими факторами зумовила її відчуження 

від родини, органічного зв’язку з середовищем, способом життя, 

нехтування національним вихованням” [9, 21]. Через утвердження 

стереотипу зв’язку, за яким спочатку – соціальне, а “особистість – це 

придаток до нього”, педагог доводить необхідність забезпечення 

“демократичного типу зв’язку: якщо суспільство захищає людину, 

людина захищає державу” [9, 21].  

У 90-х рр. ХХ та на початку ХХІ ст. такі зусилля трансформу-

ються у прагнення викладати нову філософію освіти, забезпе-

чити формування нового педагогічного мислення, що означало 

насамперед засвоєння гуманізму, національних ідей та демократи-

зації навчально-виховного процесу. Саме орієнтація на культуроло-

гічну підготовку вимагає компетентнісного підходу до визначення 

змісту педагогічних дисциплін – тут важлива не інформація, а 

справді компетентність. 

Сучасні ВНЗ з метою засвоєння студентською молоддю 

соціального досвіду, формування особистісних рис громадянина-

патріота Української держави, досягнення високої культури міжнаціо-

нальних взаємин, успадкування духовних надбань українського 

народу, прагнуть наповнити вищу освіту національним змістом. 

Відбувається, за словами О. Сухомлинської, “інтерпретація навчальних, 

виховних, освітніх явищ крізь призму гранично педагогізованих 

основ” [11, 43]. 

Якщо компетентнісний підхід зобов’язує організувати педаго-

гічну підготовку компетентних фахівців, спроможних входити в 

конкурентне середовище, то ринок, як підкреслює М. Вачев-

ський, вимагає відповідної підготовки в освітній діяльності 

зокрема маркетологів з високими професійними компетенціями 

[3, 139]. 
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Звідси педагогізація підготовки з економіки, менеджменту, 

маркетингу, інтелектуальної власності, фінансових дисциплін 

означає не лише засвоєння відповідних знань, а й розвиток можли-

востей працювати в умовах сучасної ринкової економіки (основи 

економічних знань вивчаються в усіх школах західного регіону 

України). Зауважимо, що ідея створення факультету підготовки 

вчителів менеджменту і маркетингу вперше була запропонована 

та реалізована у 1993 р. у Дрогобицькому педінституті [3, 140]. 

“Здатність людини до творчості, накопичення високих 

професійних компетенцій у процесі навчання, – підкреслює 

М. Вачевський, – стає вагомою з погляду умов ринку, сучасного 

виробництва, тих завдань, які виникають у процесі трудової 

діяльності і вирішення яких не може дати школа чи ВНЗ” [3, 

141]. Це підтверджує тезу вченого про необхідність вчитися 

економіки впродовж усього життя, що свою чергою ставить 

завдання розвитку здатностей творчо мислити, взаємодіяти з 

навколишнім середовищем та накопичувати рівень професійних 

компетенцій [3, 141]. 

Такі приклади формування професійних компетенцій 

маркетолога не виключають необхідності оволодіння іншими 

напрямами цих компетенцій. Це допомагає людині бути конкуренто-

спроможною, враховувати технологічні інновації та вчитися 

впродовж усього життя. Побудова активної позиції майбутнього 

фахівця вимагає осмислення себе, власної діяльності, взаємодії з 

навколишнім оточенням. На думку І. Зязюна, основою для діяльності 

в системі “Людина – людина” є базовий інформаційно-змістовий 

простір професійного зростання. Зрозуміло, що такий простір 

важливий як для педагога “згідно зі здібностями професійної 

поведінки вчителя в межах гуманітарної парадигми і гуманіс-

тичної концепції освіти; розвитку професійно-педагогічної якості”, 

людини, “для якої педагогічна творчість, “вихід за усталені стерео-

типи” стає способом професійного буття”, яка може “продуктивно 

здійснювати виховання, учіння, а також інші види педагогічної 

діяльності, одержуючи стійкі позитивні результати”, так і для 

фахівця будь-якого профілю. Важливо визнати, що смислом 

педагогічної професії і базовим компонентом педагогічної якості 

є орієнтація на людину [6].  
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Визначення базового інформаційно-змістового простору 

(для власне педагогічної, професійної діяльності будь-якого фахівця, 

що потребує педагогічної зорієнтованості, чи діяльності, яка 

взагалі не стосуватиметься його професійно-педагогічних функцій) 

допоможе педагогізувати відповідну інформацію та з’ясувати 

інваріантну частину педагогічної підготовки будь-якого фахівця, 

що працюватиме в системі “Людина – людина”.  

Висновки. Визначення парадигмальних напрямів реформу-

вання змісту сучасної педагогічної підготовки фахівців перед-

бачає поєднання інформатизації та творчості у забезпеченні різно-

бічного гармонійного розвитку особистості. Тому обґрунтування 

необхідності нових технологій навчання (пов’язаних із викладе-

ними фактами) має супроводжуватися також потребою визначення 

оновленого змісту навчальних дисциплін, у т. ч. педагогічних, 

забезпечення якості засвоюваних знань, їхньої функціональності 

та можливості використання на практиці. Проблема оновлення 

змісту педагогічної підготовки фахівців повинна розглядатися у 

зв’язку з активною участю студентів у навколишньому житті, 

пошуком засобів стимулювання самостійної творчої діяльності. 

Професійно-педагогічна підготовка фахівців істотно визнача-

ється суб’єктно-суб’єктними стосунками між педагогом та студентом. 

Зміна ролі педагога та студента означає, що вони вступають у 

взаємодію як партнери, де кожен вчиться. Педагог супроводжує 

студентів у процесі їхнього самопізнання і саморозвитку, 

організовує їхнє самонавчання і застосування набутих знань у 

практичній діяльності – професійній, суспільно-громадській тощо. 

Перспективами дослідження є аналіз педагогічного інструментарію 

реалізації змісту сучасної педагогічної підготовки фахівців на 

практиці.  
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Кобрий Ольга. Парадигмальные направления реформиро-

вания содержания современной педагогической подготовки 

специалистов. В статье раскрываются существенные реформы 

содержания педагогической подготовки специалистов, её стратеги-

ческие основы и методологические ориентиры, проэктирующиеся на 

будущую деятельность студентов и требуют обоснования совреме-

нной педагогической парадигмы как совокупности теоретических и 

методологических подходов к организации педагогических явлений 

и процессов. Учтены тенденции, связанные с переходом к личностно 

ориентированной модели обучения и определения базового информа-

ционно-содержательного пространства. 

Ключевые слова: современная педагогическая парадигма, 

содержание педагогической подготовки специалистов, личностно 

ориентированная модель обучения, базовое информационно-

содержательное пространство.  
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Kobriy Olha. Paradigmal’ni directions of reformation of 

maintenance of modern pedagogical preparation of specialists. In 

the article substantial reforms open up in maintenance of pedagogical 

preparation of specialists, it strategic principles and methodological 

orientiri which are designed on future activity of students and need 

ground of modern pedagogical paradigm as aggregate of the theoretical 

and methodological going near organization of the pedagogical 

phenomena and processes. Taken into account tendencies, related to 

passing to the personality oriented model of studies and determination 

base informatively semantic to space. 

Key words: the table of contents of pedagogical preparation of 

specialists, modern pedagogical paradigm, personality oriented model of 

studies, is base informatively semantic space. 
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Сергій КУЛИКОВСЬКИЙ 

 

ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ “КОМПЕТЕНТНІСТЬ” 

У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ  

ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ 

 
У статті розкрито аспекти формування поняття 

“компетентність” в європейській та вітчизняний педагогічній 
науці. Акцентовано увагу на змісті ключових компетентностей, 
проведено аналіз тлумачення поняття “компетентність” різними 
педагогічними школами.  

Ключові слова: компетентність, компетенція, освіта, педаго-
гічна наука, Європа, Україна. 

 

Постановка проблеми. Організація Об’єднаних Націй 

разом з Радою Європи, ЮНІСЕФ, ЮНЕСКО, ПРООН, Організацією 

економічного співробітництва та розвитку, Міжнародним департа-

ментом стандартів та ін. нині плідно працюють й підтримують 

світові процеси модернізації освіти. Система освіти країни готує 

людину до життя в сім’ї, громаді, до роботи та творчості, до 

реалізації себе в суспільстві. В Україні сучасна парадигма освіти 

ставить у центр освітньої діяльності формування компетентної 

особистості, результатом якої є готовність та здатність людини 

реалізувати свої знання і досвід у проблемних ситуаціях. На 

думку експертів Ради Європи, компетентності передбачають 

спроможність особистості сприймати та відповідати на індивіду-

альні і соціальні потреби; формують комплекс ставлень, цінностей, 

знань та навичок. 

Сучасна українська школа орієнтована на формування у 

молоді знань, умінь та навичок. Поряд із цим актуальності набуває 

поняття компетентності учня. Саме сформовані компетентності є  
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тими показниками, що уможливлюють визначити готовність 

випускника до самостійного життя, його подальшого розвитку, 

активної суспільної позиції, тощо. Орієнтуючись на сучасний 

рівень праці, до пріоритетів сучасної освіти можна віднести вміння 

оперувати технологіями та знаннями, що задовольняють потреби 

інформаційного суспільства, формують у молоді здатність до 

освоєння різноманіття нових ролей у суспільстві. 

Сучасна українська наука на цей час лише перебуває у 

пошуку розуміння компетентностей як мети освіти. Європейські 

підходи не завжди спрацьовують у вітчизняних умовах. Саме 

тому важливо створити такий підхід до осмислення та розуміння 

компетентностей, який допоможе впровадити та використовувати їх 

в освітньому процесі сьогодення.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ідеї компетент-

нісного підходу знайшли відображення у роботах Н. Кузьміної, 

Л. Петровської, А. Маркової, Л. Мітіної, Л. Олексєєвої. та ін. 

Питання формування компетентності розглядалися такими науков-

цями, як: В. Байденко, І. Зимня, У. Каннінг, Б. Креме, В. Куніцина, 

Г. Рот, Б. Рунде, В. Сейд, Б. Шпінат, Г. Шотмейер. Сутнісні, 

змістовні, структурні характеристики компетентності стали 

предметом вивчення учених: С. Гончарова, В. Куніцина, В. Первутин-

ського. Аналіз сутності компетентності, характеристику його складо-

вих знаходимо у дослідженнях вітчизняних науковців – О. Локшиної, 

О. Пометун, В. Свистун, В. Ягупова; сучасні тенденції розвитку 

змісту освіти у зарубіжних країнах аналізувалися О. Овчарук, 

Я. Кодлюк, К. Корсаком. 

Аналіз та узагальнення сучасної психолого-педагогічної 

літератури засвідчує, що у ній відсутнє комплексне висвітлення 

поняття компетентності, трансформація європейського досвіду 

до українських реалій. Необхідно зазначити, що досі не існує 

загальноприйнятого визначення поняття компетентності, деякі 

автори ототожнюють поняття “компетентність” та “компетенція”. 

Такі неточності й виступають проблемою у науково-педагогічному 

аспекті.  

Метою статті є на основі аналізу досліджень провідних 

вітчизняних та іноземних науковців у галузі освіти обґрунтувати 

сутність поняття “компетентність”, визначити його структуру та види. 
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Середина ХХ ст. була переломною у розвитку європей-

ської освіти. Перед нею постало дві проблеми – неспроможність 

школи встигнути за швидким темпом розвитку й оновлення 

знань. Друга проблема є більш ґрунтовною – освіта ХХ ст. стала 

масовою, розрахованою на всіх, незважаючи на конкретні сфери 

її застосування. Внаслідок цього відбулася зміна парадигми 

освіти, що означало перехід від спрямованості на індустріальне 

суспільство, до заміни її на методологію діяльності в інформацій-

ному суспільстві, направленому на плюралістичне пізнання та 

ймовірнісну оцінку. Результатом цього стала трансформація 

підготовки спеціалістів: перехід від масової підготовки – до 

спеціалізованих малих груп, при цьому освіта ставала більш 

гнучкою, індивідуалізованою, готовою пристосуватися до конкретної 

людини. Також освітній процес був переорієнтований на формува-

ння якостей, необхідних для творчої діяльності та постійного 

засвоєння нової інформації. Спеціаліст як продукт освіти мав 

бути готовим до саморозвитку та спроможний швидко змінюватися 

під впливом нових викликів постіндустріального суспільства. 

Саме через це компетентність як здатність до здійснення реальних 

дій, потенціальна готовність розв’язувати задачі – стала центральною 

категорією освітньої модернізації ХХ та ХХІ ст.  

Саме поняття “компетентнісна освіта” виникло в США у 

60-х рр., але було сформоване лише наприкінці 80-х рр. Метою 

такої освіти є не тільки спрямування на засвоєння знань, а й 

пошук інформації, необхідний для досягнення мети, винахідливість, 

високий рівень комунікації, лідерські та організаторські навички 

та ін. Дж. Равен своїй роботі “Компетентність в сучасному 

суспільстві” Лондон – 1984 р. надає розгорнуте тлумачення 

компетентності: “Це явище складається з великого числа компо-

нентів, багато з яких незалежні один від одного; деякі компоненти 

відносяться до когнітивної сфери, інші – до емоціональної; ці 

компоненти можуть змінювати один одного в якості складових 

ефективної поведінки” [12, 35]. До того ж, Дж. Равен підкреслює, що 

види компетентності за своєю суттю є мотивованими здібностями. 

За результатом цієї роботи він виділив 37 видів компетентності 

фіксуючи їх у таких поняттях, як “готовність”, “здатність”, 

“спроможність”, “тенденція”, “відсутність”. 
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До 90-х рр. ХХ ст., роботи над питанням компетентності 

були поодинокі та мали розрізнений характер. Переломним став 

1996 р., коли ЮНЕСКО окреслює коло компетенцій, які мають 

розглядатися як бажаний результат освіти. У доповіді міжнарод-

ній комісії з освіти Жак Делор сформулював чотири основні 

постулати, на яких має ґрунтуватися сучасна освіта: навчитися 

пізнавати, навчитися робити, навчитися жити разом, навчитися 

жити. [6, 18] У такий спосіб було сформовані глобальні компетент-

ності, основа для подальшої їх розробки.  

Також 1996 р. пройшов симпозіум в Берні за програмою 

Ради Європи. Центральним питанням були реформи освіти, серед 

яких найбільш суттєвим – визначення ключових компетентностей, 

якими мають оволодіти суб’єкти освітнього процесу як для 

успішної професіональної діяльності, так і для подальшої вищої 

освіти. Метою визначення та формулювання компетенцій, як 

зазначає Г. Халаж, – є збереження демократичного відкритого 

суспільства, мультилінгвізм, мультикультура, нові вимоги ринку 

праці, розвиток комплексних організацій, економічні зміни та ін. 

[8, 34] 

В. Хутмахер наводить прийняті Радою Європи визначення 

п’яти ключових компетенцій, якими мають оволодіти “молоді 

європейці”. Це: 

– політичні і соціальні компетенції, такі як: здатність 

приймати відповідальність, брати участь у прийнятті групових 

рішень, долати конфлікти без насилля, брати участь у підтримці 

та удосконаленні демократичних інститутів; 

– компетенції, пов’язані із життям в багатокультурному 

суспільстві. Це – контроль виявів расизму та ксенофобії, прийняття 

відмінності та повага до інших культур, мов та релігій; 

– компетенції, що належать до оволодіння усною та письмовою 

комунікацією, які особливо важливі для роботи та соціального 

життя, профілактика соціальної ізоляції, оволодіння більшою 

кількістю мов; 

– компетенції, пов’язані із підвищенням інформатизації 

суспільства. Оволодіння технологіями використання інформації, 

критичним судження щодо до мас-медіа та реклами. 
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– здатність навчатися впродовж життя – якості основи 

безперервного навчання у контексті особистого професіонального та 

соціального життя [6, 20 – 21] . 

У контексті питання про ключові (базові) компетенції/ 

компетентності слід зупинитися на моделі, розробленої і прийнятої у 

рамках програми TUNING (“Налаштування освітніх структур”), 

учасниками якої були більше 100 університетів з 16 країн, що 

підписали Болонську декларацію. Ця модель включає кілька 

груп компетенцій, об’єднаних у два блоки: загальні та спеціальні 

(професійні) компетенції. Групи загальних компетенцій співставні 

з охарактеризованими вище ключовими компетенціями і містять 

такі підгрупи: 

1.  Інструментальні компетенції: когнітивні здібності (здатність 

розуміти і використовувати ідеї та міркування), методологічні 

здібності (здатність розуміти і керувати навколишнім середовищем, 

організовувати час, вибудовувати стратегії навчання, прийняття 

рішень і вирішення проблем), технологічні уміння (уміння, пов’язані 

з використанням техніки, комп’ютерні навички та здібності 

інформаційного управління), лінгвістичні вміння, комунікативні 

компетенції. Інструментальні компетенції конкретизуються у 

таких знаннях, уміннях і здібностях: здатність до аналізу і 

синтезу; здатність до організації та планування; базові знання в 

різних областях; ретельна підготовка з основ професійних знань; 

письмова і усна комунікація рідною мовою; знання другої мови; 

елементарні навички роботи з комп’ютером; навички управління 

інформацією (уміння знаходити і аналізувати інформацію з різних 

джерел); здатність до вирішення проблем і прийняття рішень. 

2. Міжособистісні компетенції: індивідуальні здібності, 

пов’язані з умінням виражати почуття і стосунки, критичним 

осмисленням і здатністю до самокритики; соціальні навички, 

пов’язані з процесами соціальної взаємодії і співпраці, умінням 

працювати в групах, приймати соціальні та етичні зобов’язання. 

Включають: здатність до критики і самокритики; здатність до 

роботи в команді, в тому числі, міждисциплінарної, неодно-

рідною; навички міжособистісних відносин; здатність спілкуватися з 

фахівцями з інших областей; здатність сприймати різноманітність та 

міжкультурні відмінності; здатність працювати в міжнародному 

середовищі; прихильність етичним цінностям. 
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3.  Системні компетенції: поєднання розуміння, ставлення 

і знання, що дає можливість адекватно сприймати співвідношення 

частин цілого і оцінювати місце кожного з компонентів у системі, 

здатність планувати зміни з метою вдосконалення системи і 

конструювати нові системи. До них належать: здатність застосову-

вати знання на практиці; дослідницькі навички; здатність вчитися; 

здатність адаптуватися до нових ситуацій; здатність породжувати 

нові ідеї (креативність); лідерство; розуміння культур і звичаїв 

інших країн; здатність працювати самостійно; здатність до 

розробки та управління проектами; ініціативність і підприємницький 

дух; турбота про якість; прагнення до успіху [7, 18 – 19]. 

У Лісабоні в 2001 р. відбулися робочі засідання представників 

країн Євросоюзу з визначення нових базових компетентностей. 

За результатами звіту, представленого на Європейській раді в 

Стокгольмі, робоча група експертів висунула думку про те, що 

ключові компетентності для навчання впродовж життя мають 

містити такі вісім основних галузей ключових компетентностей 

у навчанні: навички рахування та письма; базові компетентності 

в галузях математики, природничих наук та технологій; іноземні 

мови; ІКТ-навички та використання технологій; вміння навчатися; 

соціальні навички; підприємницькі навички; загальна культура.  

Особливу увагу слід приділити визначенню певної ієрархії 

компетентностей. На думку О. Крисана, компетентності є своєрід-

ними комплексами знань, умінь та ставлень, що набуваються у 

навчанні і дозволяють людині розуміти, тобто ідентифікувати та 

оцінювати в різних контекстах проблеми, що є характерними 

для різних видів діяльності. Експерт зауважив, що в досвіді 

країн, які реалізують компетентнісний підхід до змісту освіти 

впродовж декількох років, можна спостерігати певні тенденції, 

насамперед спроби розробити певну систему компетентностей 

на різних рівнях змісту. Таку систему складають: 

1. Надпредметні компетентності (“транс”, “між”) – базові 

компетентності спрямовані на ефективне соціальне життя та 

взаємодію. 

2. Загальнопредметні компетентності – їх набуває учень 

упродовж вивчення того чи іншого предмету освітньої галузі у 

всіх класах середньої школи.  
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3. Спеціальнопредметні – ті, що їх набуває учень при 

вивченні певного предмету впродовж конкретного навчального 

року або ступеня навчання. [7, 22]. 

Вітчизняні науковці також плідно працюють у царині 

розробки питань із компетентнісного підходу, досліджуючи 

основні феномени, поняття, процеси. Аналіз сутності зазначеного 

феномену, характеристику його складових знаходимо у дослідженнях 

вітчизняних науковців – О. Локшиної, О. Пометун, В. Свистун, 

О. Сібель, В. Ягупова. Тому можна стверджувати, що українські 

науковці активно досліджують динаміку впровадження компетент-

нісного підходу в системі освіти України. Кожна галузь освіти 

формує своє коло компетентностей, які є метою та результатом 

навчання молоді в Україні. Саме тому важливо розуміти сутність 

поняття компетентність, та його аспекти. Аналізуючи наукові 

джерела з питання компетентностей особистості, ми зробили 

спробу систематизувати різні визначення на основі сучасних 

досліджень європейських та вітчизняних вчених у вигляді 

таблиці (див табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Дефініція “компетентність”  

у дослідженнях сучасних науковців. 
Джерело Визначення поняття компетентність 

Міжнародна комісія 

Ради Європи – 1996р. 

Загальні, або ключові, уміння, базові вміння, 

фундаментальні шляхи навчання, ключові кваліфікації, 

кроснавчальні вміння або навички, ключові уявлення, 

опори, опорні знання.  

Міжнародний департа-

мент стандартів для 

навчання, досягнення 

та освіти – 2001 р. 

Спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, 

виконувати завдання або роботу. При цьому поняття 

компетентності містить нa6ip знань, навичок та 

відношень, що дають змогу особистості ефективно 

здійснювати діяльність або виконувати певні функції, 

що підлягають досягненню певних стандартів у галузі 

професії або виду діяльності  

Експерти Євросоюзу 

(Eurydice, 2002 р. ) 

Здатність застосовувати знання й уміння, що 

забезпечує активне використання навчальних досягнень у 

нових ситуаціях.  

ЮНЕСКО – Rychen 

& Tiana – 2004 р. 

Поєднання знань, умінь, цінностей та ставлень, 

застосованих у повсякденні.  
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Міністерство освіти 

Норвегії – 2003 р. 

Здатність застосовувати знання й вміння ефективно й 

творчо в міжособистісних відносинах – ситуаціях, що 

передбачають взаємодію з іншими людьми в соціальному 

контексті так само, як і у професійних ситуаціях.   

Експерти програми 

“DeSeCo” 2004 р. 

Здатність задовольняти індивідуальні та соціальні 

потреби, діяти й виконувати поставлені завдання.  

В. Краєвський. 

А. Хуторський 

Коло питань, щодо яких людина добре обізнана, 

пізнала їх і має досвід у цій сфері. [16, 39] 

С. Шишов, 

В. Кальней 

Здатність (уміння) діяти на основі здобутих знань. 

[17, 32] 

А. Баранников Здатність, заснована на здобутих знаннях учня, його 

навчальному та життєвому досвіді, цінностях і 

нахилах, які він розвинув в результаті пізнавальної 

діяльності та освітньої практики. [4, 27] 

Н. Сирятов Сукупність індивідуальних здатностей, навичок, 

професіональних умінь і знань, наявність базової 

освіти та досвіду роботи, стан здоров’я працівника, 

необхідних для реалізації професійних функцій в 

межах конкретної посади. [1, 16] 

В. Ягупов Підготовленість до здійснення певної професійної 

діяльності та наявність професійно важливих якостей 

фахівця, які сприяють цій діяльності. [18, 7] 

Г. Селевко Інтегральна якість особистості, яка проявляється в її 

загальній здатності та готовності діяльності, що 

ґрунтується на знаннях та досвіді, які набуті в процес 

навчання і соціалізації та орієнтовані на самостійну 

та успішну участь у діяльності. [13, 139] 

В. Чабан Досконале знання власної справи, сутність роботи, 

що її виконують, складність зв’язків, явищ і процесів, 

можливих способів і засобів досягнення поставленої 

мети. [4, 27] 

М. Кяерст Компетентність є одним з компонентів особи або 

сукупності відомих властивостей особи, що 

обумовлюють успіх у розв’язуванні основних задач. 

[3, 25] 

О. Пометун. Компетентність є об’єктивною категорією, яка фіксує 

суспільно визнаний комплекс знань, умінь, навичок, 

стосунків тощо певного рівня, які можуть бути 

застосовувані в широкій сфері діяльності людини; 

[11, 16] 
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Аналіз приведених вище визначень, дає змогу стверджувати, 

що поняття “компетентність”, ще не має чіткого розуміння в 

міжнародній науковій спільноті. Дослідники підходять до компетент-

ності з різних точок зору: готовність до діяльності; сукупність 

ключових, базових умінь; здатність діяти на основі власних 

знань та досвіду; коло питань, у яких людина добре обізнана. На 

нашу думку – компетентність, це не просто сума знань, умінь та 

навичок, вона може формуватися у процесі освоєння того чи 

іншого виду діяльності, виступаючи у ролі готовності і 

мотивації до розв’язання проблем і реалізовуватися у досягненні 

успіху. Багато авторів даючи визначення поняття “компетентність” 

не завжди розмежовують базові (ключові) компетентності та 

професійні, таким чином не поділяючи соціальне життя особистості 

та її трудову діяльність.  

Уважаємо за доцільне зазначити, що варто розуміти відмінність 

понять “компетенція” та “компетентність”. Наприклад, провідний 

український дослідник О. Ситник зазначає, що поняття “компетенція” 

треба вживати враховуючи  вітчизняні мовні стереотипи. Поняття 

“компетенція” традиційно вживається у значенні “коло повноважень”, 

“компетентність” пов’язують із обізнаністю, авторитетністю, 

кваліфікованістю. Виходячи з цього, О. Ситник стверджує, що в 

педагогічному сенсі доцільно вживати термін “компетентність” 

[14, 2 – 9]. Проте не всі вітчизняні науковці поділяють таку позицію, 

вважаючи, що обидва терміни мають право функціонувати у 

педагогічній науці, але кожному з них має відповідати власне 

визначення. Спроби дослідників дати визначення цим поняттям 

демонструє різне розуміння ними їхнього змісту. 

Аналізуючи вітчизняну педагогічну літературу, треба 

підкреслити, що соціально-економічні умови які склалися на 

пострадянському просторі, та традиції вітчизняної педагогічної 

школи створюють деякі особливості розгляду змісту і сутності 

поняття “компетентність”, приділяючи увагу різним сторонам 

трудової діяльності, включаючи різні сторони професійного та 

соціального життя.  

На нашу думку, впровадження компетентнісного підходу в 

Україні є надзвичайно важливим і актуальним питанням. Система 

ключових компетентностей, запропонована європейськими 

спеціалістами, становить основу для пошуків подальшого підвище-
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ння рівня освіти і дає поштовх для їх диференціації та обґрунту-

вання змісту різних видів компетентностей. Сучасні умови трансфор-

мації українського суспільства детермінують актуальність, передовсім 

соціальних, економічних і правових компетентностей, де результатом 

освіти має бути готовність людини діяти, а не володіти сумою знань, 

умінь та навичок.  

Висновки. Сучасна європейська освіта трансформується 

для переходу на реалізацію компетентнісного підходу. Для 

впровадження такого в Україні, треба чітко розуміти сутність 

дефініції “компетентність”, та її відміну від поняття “компетенція”. 

Сучасні дослідження не можуть дати одностайного чіткого визначе-

ння терміна “компетентність”, дійти згоди щодо видів і структур 

цього поняття. На нашу думку – компетентність, це не просто 

сума знань, умінь та навичок, вона може формуватися у процесі 

освоєння того чи іншого виду діяльності, виступаючи у ролі 

готовності і мотивації до розв’язання проблем і реалізовуватися 

у досягненні успіху 

Перспективи подальших розвідок. Подальшої розробки 

потребує розгляд відмінносте понять “компетенція” та “компетент-

ність”. Необхідно уточнити структуру компетентності, її види, 

розглянути ієрархію компетентностей, проаналізувати сучасний 

стан впровадження компетентнісного підходу в українській освітній 

практиці.  
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Куликовский Сергей. Генезис понятия компетентность 

в европейской и украинской педагогической мысли. В статье 

раскрыты аспекты формирования термина “компетентность” в 

европейской и отечественной педагогической науке. Акцентировано 

внимание на содержании ключевых компетентностей, проведено 

анализ толкования понятия “компетентность” разными педагогическими 

школами.  

Ключевые слова: компетентность, компетенция, образование, 

педагогическая наука, Европа, Украина.  
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European and Ukrainian educational thought. The article reveals 

aspects of the formation of the term competence in the European and 

national educational science. The attention is focused on the content 

of key competencies, conducted the analysis interpretation of the 

term competence in different countries. 
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РОЗВИТОК АКСІОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ 

У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ 

ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. 

 
Стаття присвячена аналізу доробку вітчизняних педагогів 

другої половини ХІХ – початку ХХ ст. з метою виокремлення 
пропагованих у них виховних цінностей. Доведено, що незважаючи 
на прихильність вчених до різноманітних напрямів і течій 
педагогічної науки, у їхніх поглядах простежуються ідентичні 
цінності, що, на думку автора, пов’язано із поступовим утвердже-
нням у суспільному житті загалом та у педагогіці зокрема 
ліберальної ідеології. 

Ключові слова: цінність, виховні цінності, виховання, 
педагогічна теорія, аксіологічні засади освіти. 

 

Постановка проблеми. Друга половина ХІХ – початок 

ХХ ст. пов’язані з іменами визначних вітчизняних педагогів, 

освітніх діячів, чия творчість і практична діяльність зробили 

великий внесок не лише у вітчизняну, але й світову педагогіку. 

Здебільшого у їх творах ще не вживається термін “цінність”, 

проте вони мають чітке аксіологічне спрямування. У цей період 

частина педагогів продовжували працювати в руслі російської 

ідеологеми (М. Пирогов, К. Ушинський, Х. Алчевська, П. Юркевич 

та ін.). Інша частина спиралася на іншу світоглядну парадигму – 

“етнографічно-культурницьку, народну” (О. Сухомлинська) й 

мислила “в контексті натурфілософії, єдності людини і природи, 

людини і Бога” [10, 257]. Безумовно, це було пов’язано з великим 

впливом на вітчизняних мислителів німецької філософії І. Канта, 

Й. Фіхте, Ґ. Геґеля, яка від початку ХІХ ст. широко досліджувалася 

ними. Особливий вплив на наукову думку України здійснив романтизм  
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Ф. Шеллінга. Він сприяв пробудженню національної свідомості 

українців та посприяв розвиткові не лише національної філософії, 

але й письменства, а згодом національного шкільництва і освіти. 

До педагогів, які працювали в межах цієї ідеологеми, відносимо 

І. Барвінського, М. Галущинського, Б. Грінченка, В. Науменка, 

С. Сірополка, та ін. 

Варто також зазначити, що період кінця ХІХ початку 

ХХ ст. – це час розмаїття педагогічних напрямів, шкіл та течій. 

Оскільки вітчизняна педагогіка не могла розвиватися ізольовано 

від світового освітнього процесу, до її лона проникали ідеї 

реформаторської педагогіки в багатоманітті форм та виявів. 

Відповідно до мети виховання, педагогічні напрями кінця 

ХІХ – початку ХХ ст. можна також поділити на педагогічний 

традиціоналізм, який охоплював соціальну та релігійну педагогіку 

(В. Зеньковський, М. Пирогов, К. Ушинський та ін.), а також 

нове виховання та емпіричні напрями (С. Ананьїн, О. Музиченко, 

І. Сікорський та ін.). У цей період виділяються також напрями 

виховання, які свого розквіту набули у перші десятиліття ХХ ст.: 

соціалістична педагогіка, педагогіка національного виховання, 

педагогіка громадянського виховання, педагогіка культури.  

Традиціоналізм спирався на ідею всебічного й гармонійного 

розвитку особистості, доброго громадянина і патріота батьківщини, 

лояльного до влади. Мета виховання у традиціоналістській парадигмі 

виводиться із соціального замовлення суспільства і полягає у 

формуванні людини з необхідними для суспільства рисами та 

якостями. Педагогічний традиціоналізм Росії ХІХ ст. – це педагогічна 

течія, яка спиралася на відому формулу “самодержав’я, православ’я 

та народність”. 

Поява реформаторської педагогіки була пов’язана з низкою 

чинників, зокрема, науково-технічним прогресом, який вимагав 

щоразу кваліфікованіших кадрів, невідповідністю педагогіки тим 

вимогам, які ставило суспільство до своїх громадян та й, зрештою, 

розвитком педагогіки і психології, які накопичили достатньо 

матеріалу для побудови нових теорій та концепцій, зв’язками 

вітчизняних педагогів з освітніми осередками Західної Європи 

тощо. Педагоги-реформатори мету виховання вбачали у вихованні 

особистості нового типу: вільної, творчої, активної, прагматичної 

тощо. Вони пропагували такі освітні цінності, як виховуюче та 
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розвивальне навчання, сприяння розвиткові індивідуальних 

особливостей особистості, врахування у вихованні потреб і 

запитів вихованців тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливим 

внеском в історію української педагогіки є аналіз аксіологічних 

засад вітчизняної освіти, зокрема праці І. Беха, О. Вишневського, 

В. Галузинського, С. Гончаренка, М. Євтуха, П. Ігнатенка, І. Зязюна, 

К. Корсака, В. Кременя, В. Скотного, О. Сухомлинської, Н. Ткачової. 

Науковці не лише досліджували еволюцію ціннісних ідей у 

вітчизняній педагогічній теорії, але й на основі історичного 

досвіду намагалися обґрунтовувати систему цінностей сучасного 

українського виховання. На думку Н. Ткачової, система освітніх 

цінностей містить п’ять провідних компонентів: 1) фундаментальні, 

базові, наближені до загальнолюдських цінності, які відображають 

усталені ціннісні орієнтири людства; 2) національні цінності 

(цінності національної культури); 3) громадянські цінності (цінності 

демократичного суспільства); 4) сімейні цінності (цінності родинного 

життя); 5) особисті цінності (особистісні, персональні цінності) 

[9, 70 – 71].  

Очевидно, що сучасні системи освітніх цінностей ґрунтуються 

на історичних основах, а на їх формування великою мірою впли-

вають педагогічна думка і практика минулого. Упродовж останніх 

десятиліть в Україні здійснено низку історико-педагогічних досліджень, 

які торкаються питань освіти і виховання підростаючого покоління у 

минулому (В. Кемінь, І. Курляк, О. Петренко, Б. Ступарик, О. Сухо-

млинська, М. Чепіль та ін.). Як наголосила О. Сухомлинська, 

сьогодні “важливо реконструювати розвиток історії педагогіки в 

Україні, проникнути в глибинні пласти виховних і освітніх 

феноменів далекого та близького минулого. Найбільш повно й 

репрезентативно це можна побачити в контексті розвитку націо-

нальної педагогічної думки…” [10, 3]. На сьогодні в українській 

історико-педагогічній науці глибоко реконструйовано освітні 

процеси від епохи Середньовіччя й до сьогодення, об’єктом 

наукової рефлексії стали творчі біографії відомих та маловідомих 

педагогів – теоретиків і практиків. Проте, на нашу думку, 

актуальним залишається вивчення тих аксіологічних засад, які 

лягли в основу теорії  та практики вітчизняної освіти. 
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Мета статті полягає в аналізі поглядів відомих педагогів 

другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст. з метою виокремлення 

виховних цінностей, пропагованих ними, задля кращого розуміння 

основних положень сучасної вітчизняної телеології педагогіки. 

Міркуючи над проблемами української освіти, Б. Грінченко 

зазначав: “Народна школа на Вкраїні російській зовсім не дає 

освічених селян: люди, що вчились у ній, або занехають вивчене 

і стають тими писарями, що обдирають народ, – таким побитом, 

московська освіта на Вкраїні російській плодить народних 

експлуататорів” [1, 82]. Основним засобом поліпшення становища 

українського народу, величезним добром вважав педагог національну 

освіту.  

Прихильники народницької парадигми вважали, що в основі 

такої освіти мають лежати ідеали народності, рідної мови, 

патріотизму, історизму, моральності, релігійності тощо. 

Народність в освіті мислилась як повага вихователів до 

народного світогляду, сформованого за межами школи, який є 

вихідною точкою опори в подальшому розвитку народу [3, 18 – 19]. 

Думки про рідну мову як засіб консолідації народу, а 

також як чинник розвитку особистості отримали розвиток у 

творчості Б. Грінченка, П. Житецького, В. Науменка, М. Сумцова та 

низки інших педагогів й громадських діячів. Аналіз їх праць 

засвідчив, що рідній мові як засобу навчання і виховання надавалося 

такого великого значення, оскільки вона слугує для: а) вираження 

думки; б) розвитку розумових сил вихованців; в) морального 

становлення особистості; г) розвитку естетичних схильностей. 

Проте проблема рідної мови розглядалася більш глобально, 

оскільки вона, на думку Б. Грінченка, є засобом розвитку 

народної думки, творчих сил народу. В. Науменко продовжив 

розвиток цієї думки, засвідчивши, що рідна мова – це втілення 

думок народу, виражених у ній. М. Сумцов переконливо 

доводив, що “у кожній культурній мові криються великі скарби 

духовного життя, і тільки мова еднае усі галузі національного 

розвоя в одну велику квітчасту рослину”. А тому вона є “найкращою 

явою народного життя”, “скарбницею народного духа” [8, 2 – 3]. 

Натомість чужомовне навчання виступає засобом денаціоналізації і 

деморалізації народу, підсумували Б. Грінченко та П. Житецький. 

Як зазначив останній, народний світогляд втілений у мові. 
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Допустити невпорядкований вплив на нього інших форм з іншим 

змістом – російської освіченості, означає уявити собі замість 

живої народної душі грифельну дошку, на якій можна писати що 

завгодно, означає збільшити кількість тих розумових калік, яких 

у Малоросії й так надто багато [3, 21]. 

Традиційним для вітчизняних педагогів – прихильників 

народницької парадигми – було звернення до історичного минулого 

українського народу як свідчення його колишньої величі та слави, 

які необхідно відродити. Як правило, найчастіше зверталися до 

спадщини Київської Русі та Козаччини, яка часто міфологізувалася. 

Зокрема, Б. Грінченко з жалем і водночас з гордістю згадує часи 

козаччини, за яких, завдяки рідній школі, рівень освіченості 

українців був дуже високим. 

Великої ваги надавали вітчизняні педагоги моральному 

вихованню дітей та підлітків, вважаючи його внутрішнім важелем, 

який приводить у рух розумові сили людини, внутрішнім 

шляхом, який скеровує розумові сили, а також стримувальним 

клапаном, що не дозволяє людині використовувати розумові 

здібності на шкоду іншим. Метою ж морального виховання 

вважали прагнення людини досягнути образу і подоби Божої. 

Відтак чітко прослідковується зв’язок морального та релігійного 

виховання. При цьому варто зазначити, що мова йшла саме про 

внутрішню релігійність, а не зовнішню обрядовість. 

На національних ідейних підвалинах будувалася й західно-

українська педагогіка другої половини ХІХ – початку ХХ ст., 

розвиток якої здійснювався здебільшого у межах педагогіки 

національного виховання. 

Рефлексії над ментальними рисами українців приводили 

західноукраїнських педагогів до думки про необхідність удоскона-

лення національного виховання дітей та молоді. Особливо яскравим 

виразником таких поглядів був В. Пачовський. У праці “Українці, 

як народ” він зробив спробу дати відповідь на запитання: “Яким 

робом сталось таке, що у народї обдарованім такими високими 

загальнолюдськими почуттями заникла сьвідомість своєї націо-

нальної індивідуальности?” З одного боку, він відзначив ті риси 

українців, які дають підставу назвати їх модерним народом: 

ненависть до капіталізму і мілітаризму, “житє у мглистих горизонтах 

думок – вічний протест проти реальної конечности…”. Натомість, з 
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іншого, – він перелічив ті ментальні українські риси, які не дозволили 

українцям витворити “одноцїльну державну орґанїзацию” – 

“вибуялий індівідуалїзм одиниць, що не признають ніякого 

авторитету, хиба під час пориву; нехтуваннє реального житя, 

вироблене нападами пустошників і плодовитістю землї, брак 

народної ґеоґрафічної границї України, резіґнацийна туга за 

справедливістю і контепляція над особистими почуваннями, 

замкненими в крузї родини і власної душі…” [7, 4]. Їх формува-

нню, на його думку, сприяла природа і багаті ресурси української 

землі. Великою мірою до цього спричинилася, стверджував 

В. Пачовський, відсутність почуття національності в українського 

жіноцтва, яке, впливаючи на дітей та чоловіків, формує пасивний 

національний характер. Водночас почуття національної свідомості 

викорінювалося також історичним вихованням, що “крайно хибне і 

тенденційно накинене чужинцями” [7, 8]. 

Усвідомлюючи, що народ, який не знає своєї історії, не 

гордий за своє минуле, не може створити національного ідеалу, 

педагог, звертаючись до українців, закликав: “Вдивім ся в себе, 

побачимо себе, спізнаймо своє “я” високе з природи, перебудуймо 

себе, перекуймо сльозаву тугу на крицьову енергію – а тодї до 

нас стосувати ся будуть і прийдуть до нас учити ся, бо в нашій 

душі є велике творче жерело духа, на яке ми повиннї бути гордї” 

[7, 11]. 

Педагог був переконаний, що українцям є чим гордитися, і 

ті світлі сторінки його історії мають стати засобом виховання 

дітей та молоді. Зокрема, до досягнень українського народу він 

відносив його чуттєві й артистичні пісні та думи, високий рівень 

освіти в часи козаччини, демократичні погляди на подружжя, 

родинне життя. Крім цього, український народ “перший в новітній 

культурі поставив індивідуалізм за основу етики (Сковорода) … 

перший вивісив стяг революції демократичної і спроміг ся на 

такі великанські рухи… перший поставив постулят національної 

держави (Виговський) … видав десятками такі великі індивіду-

альности на всїх полях, які ще не доцїнено ізза вузької точки 

нашого сьвітогляду…”. Саме тому він не дозволить іншим націям 

асимілювати його і має майбутнє, “бо лінія його житя іде в гору і 

прийде час його слова серед людства – а від виховання залежить, 

чи се буде скорше чи пізніше…” [7, 16]. 
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Думку про виховання як основний засіб формування націо-

нальної самосвідомості українців підтримували низка західно-

українських педагогів другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 

(О. Барвінський, Г. Врецьона, О. Маковей, Д. Макогон, С. Смаль-

Стоцький, Ю. Федькович, І. Ющишин та ін.). Усі вони прислужи-

лися рідному народові, утверджуючи поміж нього національні, 

християнські, гуманістичні ідеали як творчістю (художніми та 

науковими творами, підручниками тощо), так і практичною 

діяльністю. 

Основними мотивами їх творів були: народність та форму-

вання національної самосвідомості дітей і молоді; демократичні 

перетворення в освіті: незалежність її від політичних партій, 

свобода навчання/викладання, совісті, індивідуального розвитку, 

безкоштовність, обов’язковість та доступність освіти; гуманістична 

основа освіти – дитина в центрі навчально-виховного процесу як 

його активний учасник, виховуюче навчання; християнські засади 

виховання.  

Прогресивні західноукраїнські освітні діячі наголошували 

на важливості рідної мови, історії, мистецтва, звичаїв, традицій у 

вихованні – усього, що втілює у собі народні риси. Звертаючись 

до “щирих та ревних руських парубків”, Ю. Федькович закликав: 

“… караскайтеся німецьких та лядських звичаїв – караскайтеся, 

молоді мої браття, аби біда над нами гору не узяла… Караскай-

теся, браття, чужоземщини та набувайте рідного духа, – Найчистіш 

він на Україні віє, відтак на Буковині, – не забувайте, соколики 

мої ясні” [11, 469]. 

Визнаючи освіту, виховання рушієм суспільного прогресу, 

західноукраїнські педагоги надавали великого значення розробці 

її теоретичних засад та практичному втіленню. О. Барвінський, 

зокрема, був переконаний, що народні школи є основою матеріаль-

ного і морального розвитку народу, від них залежить покоління, 

яке там виховується, і саме вихованням засвідчує народ своє 

існування і свій розвиток. З одного боку, воно залежить від життя 

народу і його розвитку, а з іншого, – витворює нове життя і новий 

подальший розвиток [2]. Відтак західноукраїнські педагоги 

усвідомлювали, що в центр освітнього процесу потрібно поставити 

насамперед не державні вимоги, а вихованця з його потребами. 



РОЗВИТОК АКСІОЛОГІЧНИХ ІДЕЙ… 111 

Пріоритет виховуючого навчання можна простежити за 

міркуваннями Ю. Федьковича щодо змісту шкільної освіти. У 

листі до О. Партицького він, зокрема, писав: “Моя гадка була 

така: написати уперед “Буквар”, відтак рахубу, відтак географію, 

відтак сторію, відтак економію, відтак правництво, при тім сторію 

біблійну, науку релігійну. Молитвеник, житіє святих і т.д.” [11, 

491]. Отже, мова йде про дисципліни з яскраво вираженим виховним 

характером. 

Великої ваги західноукраїнські діячі надавали постаті 

народного вчителя, усвідомлюючи, що він повинен бути носієм 

цінностей, які важливо прищепити українській молоді. Д. Макогон, 

І. Ющишин, І. Франко та ін. звертали увагу на його складне, 

практично безправне становище. Проте водночас вони наголошували, 

що завдяки подвижницькій праці українських вчителів форму-

ється національна самосвідомість та гідність української молоді.  

Максимально реалістично стан буковинського народного 

шкільництва початку ХХ ст. розкриває Д. Макогон [5; 6] Із його 

особливостями діяч був добре обізнаний, адже багато років 

учителював у народних школах сіл Чорнівка, Лукавиця, Верен-

чанка. Загалом на Буковині він, починаючи з 1903 р. пропрацював 

20 років. Після Першої світової війни педагог переїхав до 

Станіславова, де продовжив педагогічну та громадську діяльність. 

На момент завершення трудової діяльності його педагогічний 

стаж складав 53 роки. Помер педагог у 1961 р. в Івано-Франківську, 

залишивши досить багату поетичну та прозову спадщину. Його 

художні твори змальовують побут народного вчителя на початку 

ХХ ст., і це здебільшого безрадісні картини поневірянь, нужди, 

страждань. Проте навіть за таких умов український вчитель 

відстоював навчання рідною мовою, усвідомлював важливість 

освіти для бездержавного народу та спонукав дітей до її здобуття, 

захищав їх від свавілля чиновників, які робили спроби втруча-

тися у навчально-виховний процес тощо. У слова вчителя з новели 

“Щаслива дорога” Д. Макогон вклав педагогічне кредо багатьох 

народних учителів: “Аж серце радує ся, як наш нарід горне ся до 

просьвіти. За такий народ варта й душею наложити” [6, 6].  

Висновки. Отже, педагогічна думка другої половини ХІХ – 

початку ХХ ст. вирізняється великою кількістю течій та напрямів. 

Відомі освітні діячі працювали також у межах різних ідеологем. 
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Проте можна вирізнити ті спільні ідеї, які знайшли втілення у 

працях більшості вітчизняних педагогів: свобода, індивідуальний 

підхід до дитини, демократичні перетворення в освіті, підняття 

престижу педагогічної професії тощо. Безперечно, усі вони стали 

відповіддю на поступове утвердження в суспільному житті лібе-

ральної ідеології. 

У дослідженнях аксіологічних основ вітчизняної освіти 

залишається ще низка нерозв’язаних питань. Перспективними 

вважаємо дослідження цінностей освіти, декларованих упродовж 

ХХ ст., аналіз сучасних систем освітніх цінностей, розробку 

теоретико-методологічних основ вітчизняної педагогічної аксіології 

тощо. 
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Невмержицкая Елена. Развитие аксиологических идей 

в отечественной педагогической теории второй половины 

ХIХ – начала ХХ в. Статья посвящена анализу наследия 

отечественных педагогов второй половины XIX – начала ХХ в. с 

целью выделения пропагандируемых в них воспитательных 

ценностей. Доказано, что несмотря на приверженность ученых к 

различным направлениям и течениям педагогической науки, в 

их взглядах прослеживаются идентичные ценности, что, по 

мнению автора, связано с постепенным утверждением в общест-

венной жизни в целом и в педагогике в частности либеральной 

идеологии. 

Ключевые слова: ценность, воспитательные ценности, 

воспитание, педагогическая теория, аксиологические основы 

образования. 

 

Nevmerzhytska Olena. Development axiological ideas in 

the domestic educational theory of the late 19th – early 20th 

century. The article analyzes the works of local teachers of the late 

19th – early 20th century with the aim of isolating portrayed them 

educational values. Proved that despite the commitment of scientists 

to different directions and trends of educational science, their views 

are identical to the values observed that, in my opinion , due to the 

gradual affirmation in social life in general and in particular, the 

pedagogy of liberal ideology. 

Key words: values, educational values, education, educational 

theory, axiological foundations of education. 
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ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ 

КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 

 
У статті визначено особливості становлення та дотримання 

специфічних функцій з позиції комплексного дослідження культури 
вчителя. Увагу приділено групі чинників, які впливають на формування 
професійної культури вчителя у поглядах В.О. Сухомлинського. 
Обґрунтовано необхідність творчого використання теоретичних 
поглядів і педагогічно цінного досвіду педагога, які позитивно 
вплинуть на форми роботи  вчителя у професійній діяльності. 

Ключові слова: Василь Сухомлинський, професійне спілкування, 
комунікативні якості, культура вчителя, педагогічні положення, 
компетентність. 

 
Постановка проблеми. У багатогранній діяльності вчителя 

формування педагогічної культури є однією з основних умов 

запровадження європейських стандартів вищої та середньої освіти в 

Україні. Входження України до європейського та світового спів-

товариства вимагає об’єктивного зростання попиту на ринку праці 

вчителів та викладачів з високим фаховим рівнем, педагогічною 

культурою. Своєю професійною культурою вчитель може макси-

мально реалізувати інтелектуально-творчий потенціал, завдяки 

оптимальному пристосуванню до накопиченого освітнього капіталу 

та в умовах кардинальних світоглядних змін.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасних умовах 

соціокультурного розвитку суспільства важливим є напрям форму-

вання професійної культури вчителя. Невисоку ефективність 

виховної та професійної діяльності значної більшості освітніх 

установ здебільшого пояснюють відсутністю цільових пріоритетів  
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розвитку молодого покоління, що зумовлено невизначеністю 

ціннісних орієнтирів усього суспільства. Основним напрямами у 

дослідженні питань професійної культури вчителя в педагогічній 

спадщині В. Сухомлинського виступають: сучасна освітньо-

виховна теорія і практика культури спілкування педагога (М. Анто-

нець [1]), особливості педагогічної культури вчителя як основи 

його професійності (Л. Бондар [2]), оптимізація комунікативної 

культури особистості у соціокультурному розвитку (Р. Шулигіна 

[12]), вплив принципу природовідповідності на виховання особистості 

(В. Кравцов [4]), еволюція поглядів В. Сухомлинського на професійну 

культуру особистості вчителя (В. Радул [7; 8]), слово – мистецтво 

педагога (Г. Сагач [9], ідея добра і любові як основа професійної 

культури вчителя (М. Чепіль [11]).  

Педагогічна культура вчителя пронизує всю педагогічну 

діяльність, бо жодна з функцій педагога, жоден з видів його діяль-

ності не може здійснюватися поза педагогічним спілкуванням, 

поза професійним мовним поводженням. “Слово – це ніби той 

місток, через який наука переходить у мистецтво, майстерність” 

[10, 203 – 217]. 

Аналізуючи та узагальнюючи залучення сучасної молоді 

до мистецтва виховання і спілкування, загальної культури, форму-

вання культури педагогічного спілкування, комунікативної культури, 

яка безупинно продовжується упродовж життя і діяльності педагога, 

відсутнє комплексне висвітлення змісту формування професійної 

культури вчителя, узагальнення форм і методів педагогічної 

культури вчителя в загальноосвітніх школах України, а також 

педагогічні умови для реалізації професійної культури вчителя.  

Метою статті є висвітлення та аналіз змісту формування 

педагогічної культури майбутнього вчителя у педагогічній спадщині 

Василя Сухомлинського. 

З переходом до парадигми особистісно орієнтованого вихова-

ння й навчання учнів зростають вимоги до особистості вчителя, 

рівня його фахової підготовки, загальної й професійної культури. У 

цьому контексті вартим уваги є звернення до творчої спадщини 

видатного вітчизняного педагога Василя Сухомлинського, який 

вважав учителя центральною фігурою навчально-виховного 

процесу, розробив систему вимог до його підготовки і сам довів 

її ефективність, керуючи соціальним і професійним розвитком 
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учителів Павлиської середньої школи, а також тих, хто з ним 

листувався, приїздив до нього по досвід.  

Слід відзначити, що проблему формування педагогічної й 

професійної культури вчителя В. Сухомлинський розглядав у 

багатьох творах. Найповніше це питання висвітлено у таких працях, 

як: “Павлиська середня школа”, “Сто порад учителеві”, “Проблеми 

виховання всебічно розвиненої особистості”, “Методика виховання 

колективу”, “Розмова з молодим директором” та ін. 

Зауважимо, що в сучасних науково-педагогічних дослідже-

ннях існує кілька визначень змісту професійної культури вчителя. 

Зокрема, Н. Крилова під професійною культурою фахівця розуміє 

“єдність переконаності в соціальній значущості своєї професії, 

розвинене почуття професійної гордості, працелюбства й праце-

здатності, підприємливості, енергійності та ініціативності, здатності 

ефективно, швидко та якісно розв’язувати виробничі завдання; 

знань теорії управління й соціальної психології, організаторських 

здібностей, готовності розширення професійного досвіду” [5, 40]. 

Більшість дослідників виокремлюють структурні складові 

та функціональні властивості професійної культури вчителя. На 

думку І. Зязюна і Г. Сагач, до них належать: системний світогляд і 

модельне мислення, праксеологічна, рефлексивна та інформаційна 

озброєність, компетентність спілкування і управління, конкретно-

предметні знання [3]. 

Треба сказати, що В. Сухомлинський був одним із перших 

вітчизняних науковців, хто взявся ґрунтовно досліджувати питання 

формування професійної культури вчителя, яку він розглядав у 

більшості своїх праць і пов’язував з уміннями орієнтуватися в 

різних питаннях науки і практики. 

Розвиваючи ідеї класиків світової педагогіки – Я.-А. Комен-

ського, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинського, Януша Корчака, A.С. Мака-

ренка, – В.О. Сухомлинський пов’язував розв’язання широкого 

кола завдань навчально-виховного процесу із всебічним розвитком 

особистості вчителя, вважаючи, що “вчитель – це перший, а потім і 

головний світоч в інтелектуальному житті школяра, він пробуджує в 

дитині жадобу знань, повагу до науки, культури, освіти” [10, 

Т. 4, 50].  

Тому, на думку видатного педагога, професійна культура 

вчителя – це особливості вираження його особистості в професійній 
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діяльності: “З того, як і чому вихователь виражає себе, дитина 

робить висновок про те, якими є люди, взагалі, в чому полягає 

добро, в чому ідеал. Отже, необхідно, щоб особистість педагога 

приваблювала вихованців, надихала їх своєю цілісністю, красою 

ідейно-життєвих поглядів, переконань, морально-естетичних прин-

ципів, інтелектуальним багатством, працьовитістю” [10, Т. 1, 197]. 

В. Сухомлинський стверджував, що “зміст вчительської 

професії – це людинознавство, постійне проникнення в складний 

духовний світ людини, яке ніколи не припиняється” [10, Т. 3, 420]. 

Відповідно він ставив досить високі вимоги до рівня професійної 

підготовки вчителя, адже справжнім творцем людських душ може 

стати педагог, який має цілісну систему особистісних якостей, 

духовну культуру, світоглядні переконання. Вважаючи провідною 

для вчителя саме педагогічну діяльність, котра визначає його 

поведінку як у робочий час, так і за його межами, В. Сухомлин-

ський найчастіше використовує для позначення поняття “професійна 

культура вчителя” термін “педагогічна культура”. Проте зміст 

цієї категорії значно ширший, аніж культура педагогічної діяльності. 

Про це, наприклад, свідчить перелік властивостей і якостей, 

притаманних, на думку B. Сухомлинського, педагогічній професії. 

“Ми маємо справу, – писав педагог, – з найскладнішим, 

неоціненним, найдорожчим, що є в житті, – з людиною. Від нас, 

від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежать її 

життя, здоров’я, розум, характер, воля, громадянське і інтелекту-

альне обличчя, її місце і роль у житті, її щастя; кінцевий результат 

педагогічної праці можна побачити через дуже тривалий час; на 

дитину впливає багато людей і явищ життя. Але людська природа 

може розкритися повною мірою лише тоді, коли в дитини є 

розумний, умілий, мудрий вихователь; об’єкт нашої праці – 

найтонші сфери духовного життя особистості, яка формується, – 

розум, почуття, воля, переконаність, самосвідомість. Впливати 

на ці сфери можна так само – розумом, почуттями, волею, пере-

конаністю, самосвідомістю. Найважливіші інструменти нашого 

впливу на духовний світ школяра – слово вчителя, краса навколиш-

нього світу і мистецтва, створення обставин, в яких найяскравіше 

виражаються почуття – весь емоційний діапазон людських відносин; 

“...однією з найважливіших особливостей творчості педагога є 

те, що об’єкт його праці – дитина – повсякчас змінюється, завжди 
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новий, сьогодні не той, що вчора. Наша праця – формування 

людини, і це покладає на нас особливу відповідальність, яку ні з 

чим не зіставиш” [10, Т. 3, 420 – 421]. 

В умовах світової глобалізації, інформатизації надзвичайно 

важливою є професійна культура особистості, а головним капіталом 

фахівця – його компетентність та професійна кваліфікація. Освітня 

система покликана виконувати запити суспільства. Успішна 

реалізація поставлених завдань перед будь-яким освітнім закладом 

можлива лише за умови високого рівня постановки навчального 

процесу та високого професіоналізму педагогічних кадрів. Високо-

кваліфікований педагог повинен бути професіоналом, мати педаго-

гічне покликання, прагнення до постійної самоосвіти та вміти спілку-

ватися. 

Розвиток професійної культури вчителя з кількома факторами 

пов’язував В. Сухомлинський. По-перше, з постійною творчою 

працею; маючи неабияку базову підготовку, фахівець, якщо не 

вчитиметься на досвіді (власному та інших педагогів), не зможе 

бути кваліфікованим учителем-професіоналом. 

По-друге, високий рівень професійної культури формується в 

учителя протягом кількох років копіткої роботи із самовдосконалення. 

Розпочавшись у стінах педагогічного навчального закладу, вона 

триває все життя. 

По-третє, професія вчителя поєднує у собі дві спеціальності, 

адже він має бути не тільки фахівцем зі свого предмету, а й вихова-

телем, прищеплюючи учням ідеали, традиції, цінності культури. 

По-четверте, В. Сухомлинський вважав, що ефективний 

виховний вплив можливий тільки в умовах спрямованої діяльності 

всього вчительського колективу школи, батьків, громадськості, 

соціального середовища. Отже, з одного боку, вчитель є організа-

тором, центральною фігурою, координатором навчального процесу, 

що висуває певні вимоги не тільки до змісту й рівня його 

професійної культури, але й до його ж таки духовного світу, 

рівня загальної культури. З іншого – становлення вчителя як 

професіонала відбувається в педагогічному колективі, в процесі 

здобуття досвіду середовища через спрямовану соціалізацію під 

керівництвом директора школи. До основних елементів педагогіч-

ної культури педагог зараховував: “глибоке знання матеріалу”, 
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“безпосереднє звернення вчителя до розуму і серця вихованців”, 

“багатство методів вивчення дитини” тощо [10, Т. 4, 452 – 455]. 

Враховуючи сучасні дослідження в галузі професійної 

освіти та узагальнюючи ідеї В. Сухомлинського про розвиток 

особистості вчителя, можемо виокремити такі структурні складові 

професійної культури вчителя: 

–  духовна (світоглядна, чуттєво-емоційна, моральна) культура; 

–  система професійно значущих знань; 

–  система професійних умінь та навичок; 

–  здатність до творчої праці; 

–  професійно значущі види особистісної культури (комуніка-

тивна, мовна, розумової праці, дослідницька, екологічна, фізична); 

–  активна життєва позиція, потреба в самовдосконаленні. 

Духовна культура особистості вчителя вважається світо-

глядним підґрунтям професійної культури, що базується на основі 

загальнолюдських цінностей гуманізму, добра, краси, любові до 

дітей. Великий педагог підкреслював: “Гордістю школи стає 

вчитель, який знає значно більше, ніж передбачає програма серед-

ньої школи” [10, Т. 4, 49], – і сам демонстрував не тільки глибокі 

й різнобічні знання свого предмету та широкий світогляд, але і 

здатність кваліфіковано провести урок з будь-якого предмету. 

Важливими складовими духовної культури вчителя В. Сухо-

млинський вважав ідеали, судження, смаки, переконання, сформо-

вані професійною освітою та самоосвітою. У зв’язку з цим у 

багатьох своїх працях він наголошував на потребі теоретичної й 

практичної підготовки вчителів з етики, естетики, мистецтво-

знавства, психології і соціології, а також постійного самостійного 

розширення й поглиблення наукових знань. 

Дуже важливими цінностями педагогічної професії В. Сухо-

млинський вважав віру у творчі сили дитини, у можливість ефектив-

ного виховання всіх учнів, сердечність і любов до дітей. Він 

наголошував: “Перша, найголовніша і найважливіша якість, без 

якої не кожна людина може бути педагогом – це глибока любов 

до дітей, органічна потреба в дитячому колективі, глибока людяність 

і здатність проникнути в духовний світ людини, зрозуміти, від-

чути в кожному з вихованців особисте, індивідуальне” [10, Т. 4, 

31]. В іншій праці він цю думку розвинув: “Є ще одна риса, без 

якої, по-моєму, неможливе педагогічне покликання. Я б назвав 
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цю рису гармонією серця й розуму. Чуйність, сердечна турбота 

про людину – це плоть і кров педагогічного покликання” [10, 

Т. 1, 423 – 424]. 

На думку видатного вченого, носієм цінностей професій-

ної культури є насамперед колектив, у якому майбутній вчитель 

готується до роботи у школі, педагогічний колектив, а духовною 

серцевиною особистості вчителя має бути його переконаність у 

правоті своїх ідейних позицій, поглядів та переконань.  

Видатний педагог застерігав від появи в духовній культурі 

вчителя таких негативних явищ, як підозрілість, недоброзич-

ливість, озлобленість, злорадство. Справжній вчитель, на його 

думку, має бачити, поважати, заохочувати й розвивати загально-

людські цінності в кожному, хто поруч, як в учнів, так і у своїх 

колег-педагогів. В. Сухомлинський також наголошував на тому, 

що треба спиратися на позитив у вихованні, а не на викорінення 

вад. Василь Олександрович писав, що “Педагог без любові до 

дитини – це все одно, що співець без голосу, музикант без слуху, 

живописець без відчуття кольору” [10, 292].  

На думку вченого, носієм цінностей професійної культури 

є насамперед педагогічний колектив школи (враховуючи сучасні 

наукові погляди, його слід вважати професійним субкультурним 

середовищем). “Для того, щоб вплив особистості педагога став 

реальною силою, – писав Василь Олександрович, – недостатньо 

його особистісного таланту, енергії, творчої праці. Талант педагога 

збільшується вдесятеро, якщо його праця надихається цінностями, 

створеними, здобутими педагогічним колективом, – тими, пере-

довими поглядами, переконаннями, ідеями, тими кращими тради-

ціями, які живуть у школі не одне десятиріччя. У школі, де педагогіч-

ний колектив є мудрим охоронцем неминущих моральних і 

інтелектуальних цінностей, молодий педагог швидко і безболісно 

стає майстром навчання і виховання” [10, Т. 1, 199]. 

Слід зауважити, що до формування професійної культури 

вчителя педагог висував значні вимоги витонченості й краси 

почуттів, сприятливого, делікатного ставлення до учнів, формування 

готовності адекватно емоційно реагувати на педагогічні ситуації. 

“Учитель така ж людина, як і учень, як його батько, мати, – 

стверджував видатний педагог. У нього своя сім’я, свої радощі і 

біда. Бувають такі хвилини, коли найпотрібніше і найкорисніше 
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для вчителя було б залишитися на самоті, відпочити серед 

природи... учень же повинен бачити вчителя життєрадісним і 

чуйним, уважним, і ні відпочити, ні усамітнитись неможливо, бо 

треба йти на роботу. Йдучи до класу, вчитель заставляє себе від-

вернутися від власного серця, стиснути свою душу, спрямувати 

свою думку в те річище, по якому і належить плинути, щоб у класі 

панували лише спокій, глибина розуму і ясність мислення, щоб 

його ентузіазм одухотворював кожну душу, щоб учням думалося 

легко й вільно” [6, арк. 28 – 29]. 

Учений-педагог був переконаний, що наявність у вчителя 

розвиненої емоційної культури позитивно впливає на загальну 

культуру шкільного життя, визначає ставлення вчителя до учнів 

як до найвищої цінності. Крім того, якщо вчитель підвищує голос, 

вдається до крику, грубості, він передусім демонструє низький 

рівень своєї морально-емоційної і професійної культури. Важливим 

способом вберегтися майбутньому педагогові від усіляких негараз-

дів, які можуть звести нанівець ефективність усієї навчально-

виховної роботи, є розвиток емоційно-естетичної культури вчителя, 

що передбачає: формування відчуття естетики педагогічної дії, 

здатності до духовних переживань, розвиток культури міжособис-

тісного спілкування, відпрацювання вмінь і навичок зняття емоцій-

ної напруженості, здатності творчо й нестандартно підходити до 

розв’язання педагогічних ситуацій. 

“Без наукового передбачення, без уміння закладати в людині 

сьогодні ті зерна, які зійдуть через десятиріччя, виховання пере-

творилося б у примітивний нагляд, вихователь – у неграмотну 

няньку, педагогіка – у знахарство. Треба науково передбачати – 

в цьому суть культури педагогічного процесу, і чим більше тонкого, 

вдумливого передбачення, тим менше несподіваних нещасть” 

[10, Т. 3, 423], – писав видатний педагог. Він був переконаний, 

що вміння творчо працювати кожен учитель повинен виробити у 

собі сам. Підґрунтям для цього мають стати професійні знання, 

загальна ерудиція та внутрішня мотивація до педагогічної діяльності. 

Треба відзначити, що В. Сухомлинський висував високі 

вимоги до рівня фахової освіченості й компетентності вчителя. 

На його думку, справжній педагог повинен мати не тільки 

широкий світогляд, але й насамперед досконалі знання зі свого 

фаху. Це можливе тільки за умови постійного самовдосконалення й 
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самоосвіти. Для цього в Павлиській школі було зібрано бібліотеку з 

18 тисяч книжок, ще майже 50 тисяч книг і посібників учителі 

мали у своїх бібліотеках. “Вчитель – це перший, а потім і головний 

світоч в інтелектуальному житті школяра; він пробуджує в дитині 

жадобу знань, повагу до науки, культури, освіти” [10, Т. 4, 50]. 

Як зазначає М. Чепіль, багаторічний досвід роботи в освітній 

галузі переконав народного вчителя в тому, що успішно навчати 

та виховувати школярів неможливо без любові до кожної дитини. 

“Він (В. Сухомлинський) узагальнив, систематизував, переосмислив, 

поглибив, розширив та наповнював новим змістом педагогічні 

ідеї попередників-гуманістів” [11, 7].  

Серед професійно значущих умінь і навичок особливу увагу 

Василь Олександрович приділяв мовленнєвій культурі вчителя. 

Слово вчителя він уважав найважливішим інструментом впливу 

на духовний світ школяра. “Мовна культура людини – це дзеркало її 

духовної культури. Найважливішим засобом впливу на дитину, 

облагороджування її почуттів, думок, переживань є краса і велич, 

сила і виразність рідного слова” [10, Т. 3, 202]. Погляди В. Сухомлин-

ського на професійну культуру вчителя – багатогранність розгляду 

цієї проблеми видатним педагогом потребує її дальшого ґрунтов-

ного дослідження. 

Висновки. Питання культури професійного спілкування 

педагога крізь призму поглядів В. Сухомлинського набуває особли-

вого значення у сучасному суспільстві, де спостерігаються транс-

формаційні процеси в осмисленні світоглядних позицій з огляду 

на глобальний характер інформації. В. Сухомлинський визначає 

педагогічні цінності, прагнення педагога до реалізації своєї і 

дитячої особистості та самореалізації у професійному зростанні. 

Подальшого дослідження потребує проблема формування 

професійної культури сучасного вчителя іноземної мови. 
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Околович Александр. Профессиональная культура 

учителя сквозь призму теорий Василия Сухомлинского. В 

статье определены особенности становления и соблюдения специ-

фических функций с точки зрения комплексного исследования 

культуры учителя. Внимание уделено ряду факторов, влияющих 

на формирование профессиональной культуры учителя во взглядах 

В. Сухомлинского. Обоснована необходимость творческого приме-
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нения теоретических взглядов и педагогически ценного опыта 

педагога, которые положительно повлияют на формы работы 

учителя в профессиональной деятельности.  

Ключевые слова: Василий Сухомлинский, профессио-

нальная коммуникация, коммуникативные качества, культура 

учителя, педагогические положения, компетентность.  

 

Okolovych Oleksandr. Professional teacher’s culture in the 

light of theories of Vasul Sukhomlynskyi. The article defines 

special features of coming into being, keeping of specific functions 

out of complex research positions of teacher’s culture. Attention is 

paid to the group of factors which influence formation of professional 

culture of the teacher in opinion of V. Sukhomlynskyi. There is 

proved necessity of creative use of theoretical ideas and pedagogical 

valuable experience of the pedagogue which influence forms of work 

in teacher’s professional occupation. 

Key words: Vasul Sukhomlynskyi, professional communication, 

communication qualities, teacher’s culture, pedagogical principles, 

competence. 

 



ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ФОРМУВАННЯ ДИТИНИ… 125 

 

 

 

УДК 378.22 

О-53 

 

Наталія ОЛЕКСЮК 

 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ФОРМУВАННЯ 

ДИТИНИ У РІЗНІ ВІКОВІ ПЕРІОДИ ЇЇ РОЗВИТКУ 

 
На основі детального аналізу формування особистості 

виявлено особливості її соціального формування. Визначено особли-
вості соціального формування у дитячому віці та розкрито 
вплив означеного процесу на задоволення соціально-культурних 
потреб дитини залежно від її віку та статі. Обґрунтовано роль 
сім’ї та навчально-виховного закладу у соціальному формуванні 
дитини та визначено основні шляхи його вдосконалення у цих 
визначальних для дитини соціокультурних середовищах. 

Ключові слова: дитина, сім’я, школа, потреба, соціальне 
формування, особистість, процес. 

 
Постановка проблеми. Реалізація нової освітньої парадигми 

в Україні викликає потребу в оновленні змісту навчання й вихова-

ння дітей. Особливого значення надається проблемі їхнього 

соціального формування. Формування особистості – це, як правило, 

початковий етап становлення особистісних властивостей людини. 

Особистісний ріст індивіда зумовлений безліччю зовнішніх і 

внутрішніх факторів. До зовнішнього належать: приналежність 

індивіда до визначеної культури, соціально-економічного класу 

й унікального для кожного сімейного середовища. З іншого боку, 

внутрішні детермінанти включають генетичні, біологічні та фізичні 

фактори. 

Суспільство є інститутом, який завжди продукує образ 

особистості, процес розвитку якої спрямований на осягнення 

соціуму, історично вироблених форм і способів спілкування з 

природою, а також норм людських взаємин. Соціальне формування  
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передбачає взаємодію людини з соціальним оточенням, що впливає 

на активне засвоєння і відтворення нею системи суспільних зв’язків. 

Соціальне формування належить до тих процесів, під впливом 

яких люди вчаться спільно жити і ефективно взаємодіяти один з 

одним [1, 14]. 

Аналіз остатніх досліджень і публікацій свідчить, що у 

педагогічній науці активно розробляється проблема створення 

освітнього, навчально-виховного, розвивального та інших видів 

середовищ, які зумовлюють соціальне формування особистості. 

Питання сутності, змісту та структури соціального формування 

особистості висвітлювалися у дослідженнях Л. Бондаренко, 

В. Глушкова, А. Дорошенко, І. Колінько, Г. Носова, О. Полуніна та 

ін. Проте, слід зазначити, що у їхніх роботах поняття соціального 

формування розглядається у зв’язку з професійним формува-

нням особистості. Особливості процесу соціалізації в сім’ї вивчали 

О. Бондарчук, А. Капська, П. Каптерев, В. Кравець, Л. Чулкова. 

Особливості взаємостосунків батьків і дітей у сім’ї досліджу-

валися Т. Алексєєнко, В. Костів, В. Кузь, І. Сіданіч, Л. Юзефик, 

В. Перегуда, О. Смирнова, Н. Химич. Цінною рисою праць 

вітчизняних педагогів М. Алексєєвої, Л. Василенка, Л. Осьмак є 

аналіз різноманітних дійових відношень підростаючої особистості 

до навколишнього природного і суспільного середовища. С. Архи-

пова, І. Єрмаков, Л. Лєпіхова, Л. Савчин, М. Сохань більше уваги 

приділяли соціально-психологічній та життєвій компетентностям 

особистості. М. Гончарова-Горянська аналізує роботи зарубіжних 

авторів, присвячених означеній проблемі. 

Незважаючи на широкий науковий інтерес до проблеми 

соціального формування дитини, вона і сьогодні залишається над-

звичайно актуальною та малодослідженою, оскільки постійно 

змінюються умови, що визначають означений процес.  

Мета статті полягає у виявленні та обґрунтуванні соціаль-

ного формування дитини у різні вікові періоди її розвитку та 

визначенні шляхів оптимізації означеного процесу в сім’ї і навчально-

виховному закладі. 

Формування особистості – це процес становлення людини 

як соціальної істоти внаслідок впливу середовища і виховання 

на внутрішні сили розвитку. Виділяють три види формування 

особистості: стихійне, цілеспрямоване, самоформування [3, 217].  
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Виявлено, що джерелом, внутрішнім змістом формування 

особистості є внутрішні й зовнішні суперечності між: збудже-

нням і гальмуванням; задоволенням і незадоволенням, радістю 

та горем; спадковими даними і потребами виховання; рівнем 

сформованості особистості й ідеалом (оскільки ідеал завжди 

досконаліший за конкретного вихованця, він спонукає особистість 

до самовдосконалення); потребами особистості та моральним 

обов’язком (щоб потреба не вийшла за межі суспільних норм, 

вона “стримується” моральним обов’язком людини); прагненнями 

особистості та її можливостями (коли індивід прагне досягти 

певних результатів у навчанні, а рівень його пізнавальних можли-

востей ще недостатній, йому потрібно посилено працювати над 

собою) [8]. 

З’ясовано, що соціальне формування – це цілеспрямо-

ваний, неперервний і закономірний процес, у ході якого відбуваються 

якісні зміни особистості, що стосуються її суспільного життя чи 

окремих його компонентів – соціальних відносин, соціальних 

інститутів тощо. Процес соціального формування особистості 

можна охарактеризувати як поступове розширення (у міру 

набуття індивідом соціального досвіду) сфери її спілкування і 

діяльності, як процес розвитку саморегуляції та становлення 

самосвідомості і активної життєвої позиції. Умовою, проявом і 

результатом соціального формування особистості є її соціалі-

зація [1, 25]. 

Доведено, що соціальне формування є неперервним, але 

нерівномірним процесом. Неперервність його полягає у постійній 

потребі особистості у соціальних змінах. Соціальне в людині 

збагачується, набуває чи втрачає щось, зберігає певний рівень 

отриманого досвіду. У ході соціального формування особистості 

задовольняються її соціально-культурні потреби – усвідомлена 

або неусвідомлена індивідом необхідність наявності знань, умінь, 

потрібних для активного засвоєння культури суспільства. Цей 

процес змінюється залежно від багатьох факторів, у тому числі: 

типу темпераменту, схильностей індивіда, умов середовища, само-

активності, статі, віку та ін. [3, 221]. 

Визначальне значення для процесу соціального формування 

має суспільне виховання. На сьогодні можна виділити три сфери 

людського суспільства, які впливають на соціальне і особистісне 
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формування дитини. Передовсім сім’я, а в ній – відносини 

матері, батька, братів і сестер; по-друге, це група ровесників, і, 

нарешті, – це все зростаюче спілкування з дорослими людьми ззовні 

власної сім’ї, взаємовідносини з суспільством і його культурою. 

Здоровий і гармонійний розвиток дитини відбувається у рамках 

дії всіх трьох сфер, і недоліки в одній з них можуть його серйозно 

порушити або затримати. Як найважливіші інститути соціального 

формування розглядають сім’ю та навчально-виховні заклади [2, 

13]. Також вагомими чинниками соціального формування дитини є 

різноманітні виховні організації, основними соціалізуючими 

функціями яких виступають: залучення дитини до загальної 

культури людства; створення умов для її індивідуального розвитку 

та духовно-цілісної орієнтації; автономізація поколінь; диферен-

ціація вихованців, відповідно до суспільної та професійної структури 

людства; релігія, яка поширює свої моральні цінності на суспільство, 

в якому існує, дає відповіді на питання про зміст життя, про 

вічність та істину, гармонізує духовний світ віруючого, допомагає 

йому в усвідомленні своїх проблем та в духовному захисті від 

світських потрясінь і неприємностей. 

Сім’я як основне середовище формування особистості дитини – 

це перше людське середовище, з яким малюк тісно стикається і 

яке повною мірою задовольняє його потреби, формуючи особистість. 

Така роль сім’ї визначається тим, що в найбільш ранній період 

розвитку дитина встановлює емоційні відносини лише з дорослими 

людьми, і значення цих відносин визначається їх постійністю та 

інтимністю [2, 15]. Основне завдання сім’ї як першого соцiаль-

ного iнституту – навчити дитину жити у злагодi з довкіллям i з 

собою та створити сприятливi умови для її особистiсного становлення.  

До основних сімейних чинників, які істотно впливають на 

соціальне формування дитини відносять: субкультурні (чинники, 

зумовлені субкультурною своєрідністю сім’ї); чинники, зумовлені 

виховними можливостями батьків (відображають можливості 

членів сім’ї у передачі (формуванні) культури дитині); чинники, 

зумовлені безпосередньою виховною діяльністю батьків; “дитячий” 

чинник [7, 141]. 

Основи соціальності дитини, становлення її як особистості, 

розвиток індивідуальності забезпечує сімейне виховання. Виділяють 

різні типи сімейного виховання: статусне; соціального призна-
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чення; виховання, що відрізняється своєрідністю характероло-

гічних рис (стиль сімейного виховання); за спрямованістю змісту. 

Негативні наслідки сімейного виховання нерідко зумовлюються 

типовими помилками сімейного виховання [1, 29]. 

На соціальне формування дитини значний вплив також 

здійснюють взаємини між батьками, авторитет батьків, рівень їх 

освіти і культури. Сьогодні виділяються такі типи сімейних взаємин: 

диктат; опіка; мирне співіснування; співпраця. 

Шляхом цілісного дискурсу феномену соціального форму-

вання особистості визначимо його особливості у дитячому віці 

та розкриємо вплив означеного процесу на задоволення її соціально-

культурних потреб залежно від віку та статі.  

У першій позаутробній стадії розвитку дитини, стадії немовляти, 

виділяють коротку, надзвичайно важливу фазу новонародженості. 

Починається вона з акту народження, що становить радикальну 

зміну способу життя дитини та пристосування до нових умов [1, 

32]. Головний секрет соціального формування особистості в цей 

період полягає у тому, що для цього нічого спеціально робити не 

потрібно. Атмосфера сімейного тепла лежить в основі довіри 

малюка до світу, відкритості в спілкуванні з людьми, подальшого 

прийняття ним самого себе [2, 19]. На стадії до одного року 

дитина розвивається за вiссю “довiра – недовiра”. Ступінь розвитку 

почуття довiри до iнших людей i світу загалом залежить насам-

перед вiд якостi материнської турботи, причому не так вiд кiлькостi 

їжi чи ласки, як вiд особливостей спілкування, здатностi мaтepi 

передати вiдчуття стабiльностi, усвідомлення того, що вона є 

людиною, якiй можна довіряти [7, 148]. 

Ранній дитячий вік (другий рік життя), за визнанням спеціа-

лістів усього світу, – унікальний період у житті людини. Дефіцит 

спілкування з дорослим і відсутність цілеспрямованого виховання 

обертаються втратами: є підстава вважати, що втрачаються потен-

ційні можливості розвитку [6]. Морально-духовні ціннісні орієнтації 

також закладаються на другому році життя дитини, коли відбува-

ється інтенсивний розвиток вищих психічних функцій. Якщо 

дитину позбавити активної взаємодії з навколишнім світом, вона 

не тільки почне відставати розумово, але й назавжди втратить 

відчуття спільності з ним, втратить бажання осягати нове [1, 39]. 
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Перiод від 3-х до 4-х років позначається початком i розвитком 

наступної вікoвої кризи – “кризи трьох років”, для якої характерне 

самоствердження дитини, її намагання все робити самостійно 

або так, як хоче тiльки вона. Намагання будь-що зламати бажання чи 

наполегливість дитини може призвести у майбутньому до того, 

що вона виросте слабохарактерною і малоiнiцiативною, або жорсто-

кою та впертою людиною [7, 148]. 

Найвразливішим i найяскравiшим етапом життя людини, 

як правило, вважається дошкiльний вік (молодший дошкiльний 

(3 – 4 роки), cepeдній (4 – 5 років) i старший (5 – 6 (7) pоків). Для 

дiтей цього віку загальнa стратегiя соціального формування повинна 

базуватись на гуманicтичних уявленнях про дитину як caмoцінну 

особистicть, що має свою волю, характер i свiтосприймання [1, 

41]. Умовами, що забезпечують успiшнiсть такого виховного 

процесу в ciм’ї насамперед виступають: виховання i розвиток 

ціннicногo ставлення до життя, до кожної конкретної особис-

тостi; формування потреби в розумiннi iншої людини, повазi її 

гiдностi й самоповазi; включення бaтькiв i дiтей у стосунки, 

сутнicтю яких є пiклування одне про одного, про iнших; наповне-

ння життя добрими справами; нагромадження досвiду гуманних 

взаємин i поведiнки в емоцiйно насичених ситуацiях, якi вимагають 

спiвчуття, спiвпереживання i збереження власної гiдностi; викорис-

тання кращих традицій національної етнопедагогіки, народної 

мудрості виховання [2, 27]. Стадiя 3 – 6 pоків визначається розвитком 

дитини за вiссю “ініціативність – провина”. При цьому iнiцiатива 

додає до автономії здатнicть брати на себе зобов’язання, планувати, 

розв’язувати новi завдання, набувати корисних навичок. 

Отже, процес соціалізації дошкільника відбувається у колі 

сім’ї. Здорова сім’я – найприродніше середовище, в якому дитина 

набуває перший досвід своїх відносин з людьми, з якої вона легко 

переходить у людське суспільство. Завдання батьків у цей період 

полягає в розвитку навиків самообслуговування дитини, насиченні її 

інформацією, підтримці розвитку дитячої гри. Згідно з сучас-

ними пiдходами до виховання дошкільника, його необхiдно 

вправляти у двох основних галузях знань: пiзнаннi своєї iндивiду-

альностi (власних потреб, цiлей, iдеалiв, особливостей, можливостей 

тощо) та умов життя (природних, предметних, соцiальних), вiд 

яких він залежить i на якi сам впливає. Тому батьки повинні 
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створювати сприятливі умови для вiдкриття та освоєння дити-

ною дошкiльного віку двох основних життєвих реалiй – власного 

“Я” та навколишнього світу [2, 28]. Перехiд вiд дошкiльногo вiкy 

до школярства в дитячiй психологiї називають малою кризою. У 

цей період спостерігається низка проблем, труднощів у розвитку 

дитини [7, 151]. 

Молодший шкільний вік (вік дітей – 6 (7) – 10 років) відповідає 

рокам навчання у початкових класах загальноосвітньої школи. У 

цей період вiдбувається багато змiн: змiнюється соцiальна позицiя 

(був просто дитиною, тепер став школярем); змiнюється соцiальний 

iнститут навчання та виховання (не садочок чи бабуся, а школа, 

де навчальна дiяльнiсть стає провiдною, обов’язковою, соцiально 

значущою та оцiнюваною, такою, що розширює права i обов’язки 

дитини, її взаємостосунки з навколишнiм середовищем; зміню-

ється життя дитини (усе пiдпорядковується навчанню та шкiльним 

справам). Нова роль дитини висуває свої особливі вимоги і до 

самосприйняття її повсякденного життя. У неї з’являються нові 

уявлення про те, як поводитися, які її обов’язки стосовно товаришів. 

Водночас з’являються уявлення і про свої права [1, 42].  

Пiдлiтковий вiк – це перiод розвитку дiтей вiд 11 – 12 до 

14 – 15 pоків, що вiдповiдає середньому шкільному віку. Особливе 

мiсце пiдлiткового періоду в циклі дитячого розвитку вiдображено в 

таких його назвах, як: важкий, критичний, перехiдний. Розвиток 

соцiальної зрілостi є процесом становлення готовності дитини до 

життя в суспільстві дорослих як повноцiнного i рiвноправного члена. 

З прагненням пiдлiткiв швидше стати дорослими пов’язана дуже 

важлива, провiдна для них потреба в самостiйностi та незалежностi. 

Ця потреба, зокрема, реалiзується у бажаннi самостiйно дiяти, у 

здатностi приймати рiшення i захищати власнi погляди, в уміннi 

без прямого керiвництва, самостiйно досягати поставленої мети 

[3, 226]. Низка нових явищ у психіці й поведінці підлітка, без 

сумніву, пов’язаний з процесом статевого дозрiвання. До них 

належить виникнення iнтepecy до iншої cтaтi, нoвi стосунки мiж 

хлопчиками i дiвчатками, прояви симпатії, закоханості, особливої 

сором’язливості, особливих форм мрійливості тощо [1, 44].  

Узагальнюючи iдеї виховання хлопчикiв та дiвчаток, можна 

дiйти висновку, що вони ґрунтуються на засадах ґендерного 

паритету, оскiльки наголошують на тому, що: немає статево-
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вiдповiдних видiв людської дiяльностi, освоєння будь-якого 

виду занять залежить вiд iндивiдуальних iнтepeciв, здiбностей, 

мотивацiї дiяльностi; i чоловiк, i дружина вiдiграють однаково 

вагомi ролi в сім’ї та вихованнi дитини; хлопчики i дiвчатка, 

чоловiки i жiнки мають piвнi можливостi в оволодiннi трудовими 

вмiннями та навичками кap’єpнoгo росту; у вихованнi дiтей слiд 

виходити з тези про piвнi здiбностi, можливостi статей та їxнix 

життєвих сценарiїв на майбутнє; недопустимо протиставляти 

дiтей за статевою ознакою у рiзних сферах життєдiяльностi, iгpax, 

навчаннi, планах на майбутнє; важливо розвивати вмiння дiтей 

протистояти стереотипам i статевотипiзованим очiкуванням: їх 

прийняття може обмежити особисте життя; важливо підтримувати 

дружнє спiвiснування статей в ґендернонейтральному вихованні [6].  

Висновки. Отже, формування особистості в дитячому віці – 

це, як правило, початковий етап становлення особистісних власти-

востей людини. Cоціальне формування є необхідним явищем у 

процесі розвитку дитини, оскільки лише у суспільстві і під його 

впливом можливий всебічний і гармонійний розвиток особистості. 

Процес соціального формування особистості визначається багатством 

ідейних, моральних, інтелектуальних, естетичних відносин, які у 

своїй єдності становлять духовне життя особистості. У ході 

соціального формування особистості задовольняються її соціально-

культурні потреби – усвідомлена або неусвідомлена індивідом 

необхідність наявності знань, умінь, потрібних для активного 

засвоєння культури суспільства. Осередком соціального форму-

вання особистості дитини стає сім’я з усіма її багатогранними 

відносинами. Саме батьки закладають основу для всебічного і 

гармонійного розвитку особистості дитини, що є ґрунтом для 

подальшого розвитку; формують правильні уявлення дитини про 

роль громадянина в суспільстві, працівника – на виробництві, 

товариша, друга – у повсякденному житті, жінки і чоловіка – у сім’ї. 

Окрім батьків вагомим суб’єктом соціального формування дитини 

виступають навчально-виховні заклади і, особливо, школа. 

Основними шляхами вдосконалення соціального формува-

ння дитини в сім’ї та навчально-виховному закладі, як визначальних 

для неї соціокультурних середовищах є: підготовка молоді до 

сімейного життя; підтримка позитивного морального клімату; 

психологічна і моральна підготовка до народження дитини; 
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забезпечення взаємодії сім’ї та інших виховних інститутів; забезпече-

ння єдності та узгодженості виховних зусиль батьків і учителів; 

формування критичного підходу батьків до своєї педагогічної 

діяльності. 
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Олексюк Наталия. Особенности социального формиро-

вания ребенка в разные возрастные периоды его развития. 

На основе детального анализа формирования личности выявлены 

особенности ее социального формирования. Определены особен-

ности социального формирование в детском возрасте и раскрыто 

влияние указанного процесса на удовлетворение социально-

культурных потребностей ребенка в зависимости от его возраста 

и пола. Обоснована роль семьи и учебно-воспитательного заведения 

в социальном формировании ребенка и определены основные 
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пути его совершенствования в этих определяющих для ребенка 

социокультурных средах. 

Ключевые слова: ребенок, семья, школа, потребность, 

социальное формирование, личность, процесс. 

 

Oleksіuk Natalia. Features of the social formation of the 

child at different ages of it’s development. Based on a detailed 

analysis of identity formation revealed features of its social formation. 

The features of the social formation in childhood and reveals the 

impact of this process may meet social and cultural needs of the child 

depending on their age and gender. The role of the family and the 

educational institution in the social shaping of the child and the main 

ways to improve these determinants for child socio-cultural environments. 

Key words: child, family, school, need, social formation, 

personality, process. 
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АНГЛОМОВНА ГРАМАТИЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ  

У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КУЛЬТУРИ 

СТУДЕНТА-МЕДИКА 

 
У статті охарактеризовано основні складові англомовної 

граматичної компетенції студентів-медиків, розглянуто науково 
обґрунтовану класифікацію системи вправ для формування 
граматичної компетенції; наголошено на необхідності засвоєння 
граматики для правильного оформлення висловлювання.  

Ключові слова: граматика англійської мови, комунікативна 
діяльність, граматична компетенція, система вправ. 

 

Постановка проблеми. Прагнення України увійти до світової 

спільноти зумовлює інтелектуальну еліту володіти високим рівнем 

знання іноземної мови. Раціональне співвідношення професійних 

умінь та яскраво виражених якостей креативності, комунікабельності, 

самостійності та здатності сформувати й довести власну думку 

складають невід’ємний потенціал конкурентоспроможного майбут-

нього фахівця у певній сфері діяльності.  

Якісна підготовка працівників охорони здоров’я, формува-

ння професійної англомовної компетентності лікарів і їх фахової 

культури вимагають від організації навчального процесу у вищому 

навчальному закладі спрямованості на оволодіння майбутніми 

медиками відповідними мовними компетенціями: граматичною, 

лексичною, фонетичною, розуміння яких сприятиме розвитку 

мовленнєвої діяльності. Фонетична проявляється у норматив-

ному артикулюванні та вимові звуків; лексична – об’єднує у 

певній мовній системі лексичні структури, граматична – вибудову-

ється на морфологічному, синтаксичному та словотвірному підрівнях. 

 
© Павлишин Галина, 2014 
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Англомовна фахова культура студента-медика безпосередньо 

визначається рівнем сформованості іншомовної граматичної компе-

тенції, оскільки саме граматика допомагає зрозуміти логіку мисле-

ння та оформити думку іноземною мовою, тобто уміння мовця 

будувати ефективну мовленнєву поведінку, яка відповідає нормам 

соціальної взаємодії, притаманним конкретній культурі; вміння 

учасників спілкування володіти комунікативними стратегіями, 

правилами спілкування й передбачає органічну єдність мовної, 

мовленнєвої, прагматичної та предметної компетенцій [2, 228].  

Аналіз досліджень та публікацій. Проблему оволодіння 

граматичною стороною іншомовного спілкування досліджували 

Ф. Бацевич, О. Бігич, П. Гурвіч, А. Конишева, М. Ляховицький, 

С. Ніколаєва, Ю. Пассов, J. Allen, M. Finocchiaro, J. Harmer, 

J. Isenberg та інші. Науковий формат, присвячений питанню 

особливостей граматики, виокремлює такі визначальні тенденції 

граматичної компетенції: неусвідомлене вживання граматичних 

форм рідної та іноземної мови згідно із законами і нормами 

граматики, чуття граматичної форми, наявність корекційних навичок 

щодо правильності вживання граматичних концептів, здатність 

розуміти й виражати значення, продукуючи і розпізнаючи правильно 

оформлені відповідно до принципів фрази і речення (що є проти-

лежним заучуванню та відтворенню їх як стійких формул) [4, 112]; 

внутрішнє невербалізоване знання граматичної системи мови, 

знання морфологічної і синтаксичної системи мови (типології 

форм) [11, 73]. Однак система граматичних вправ та завдань, 

спрямованих на формування й удосконалення умінь побудови 

мовленнєвої діяльності у студентів-медиків, у науковій літературі 

відсутня.  

Мета статті – аналіз системи граматичних вправ та 

завдань, які спрямовані на формування та удосконалення умінь 

побудови мовленнєвої діяльності у студентів-медиків при вивченні 

англійської мови фахового спрямування. 

Систематична робота щодо осмислення іншомовних граматич-

них концептів здійснюється студентами протягом усього курсу 

вивчення англійської мови. Ця робота виконується на основі принципів 

наступності навчання, оскільки студенти ВНЗ вивчають ту ж 

іноземну мову, що і в школі, однак характер удосконалення їхньої 

граматичної компетенції повинен змінюватися на різних етапах 
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навчання. На початковому етапі, на перших заняттях фахової 

англійської мови, доцільним є не тільки повторення і системати-

зація граматичних правил, їх корекції. Досвід роботи у групах 

немовних факультетів вищих навчальних закладів доводить, що 

часто студентам потрібно вивчати граматику заново, оскільки групи 

формуються з випускників різних шкіл із неоднорідним рівнем 

знань. Такий корективний курс граматики вимагає значних часових 

затрат, які не передбачені програмою навчальної дисципліни. 

Для оволодіння граматикою можна звернутися до авторитет-

ного граматичного видання. Опанувати ж граматику – означає 

навчитись застосувати відповідні правила на практиці. Загальновідомо, 

що вивчення граматики англійської мови вважається чи не 

найскладнішою частиною теоретичного осмислення граматичних 

конструктів. Англійська мова за професійним спрямуванням є 

одним із предметів, який вивчають студенти вищих навчальних 

закладів, але часто не знаходять для цього вивчення достатньо 

часу і тому виявляють труднощі при читанні неадаптованих 

англійських текстів, погано сприймають іншомовне мовлення на 

слух. 

Формування раціонального підходу до вивчення граматики 

англійської мови неможливе без усвідомлення того, що навіть 

ідеальне знання граматичних правил не дає повноцінного знання 

мови, але повноцінне знання мови немислиме без наявності грама-

тичних умінь. Позаяк студент легше і швидше запам’ятовує інфор-

мацію, яка має логічну структуру, граматика дає змогу засвоювати 

мовні конструкції усвідомлено, а не шляхом заучування напам’ять 

мовленнєвих формул.  

Практичні цілі вивчення граматики у навчальних закладах 

полягають у формуванні у студентів граматичних навичок у продук-

тивних і рецептивних видах мовленнєвої діяльності в межах 

визначеного програмою граматичного мінімуму, який повинен 

бути достатнім для користування мовою як засобом спілкування 

і реальним для засвоєння у межах програми.  

Граматична компетенція конструює у своїй системі взаємо-

пов’язаність конструктивних компонентів: мотиваційного (заохоче-

ння фахівця до саморозвитку та самовдосконалення, орієнтації 

на підвищення рівня обізнаності граматичною структурою мови); 

гностичного (усвідомлення вирішальної ролі комплексу теоре-
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тичних знань англомовної граматики у розвитку особистості); 

діяльнісного (реалізація теоретичних знань на практиці); особистіс-

ного (здатність студентів до внутрішнього саморозвитку особис-

тості, логічного осмислення граматичних явищ англійської мови), 

існування яких є важливою умовою англомовної професіограми 

студента-медика [7; 8; 9; 10; 11].  

Досвід роботи зі студентами немовних факультетів ВНЗ й 

огляд навчально-методичної літератури доводять, що оволодіння 

студентами граматичною компетенцією здійснюється шляхом 

органічного поєднання граматичних явищ з лексичними. Зокрема, 

при навчанні правильної побудови та структури речень береться 

до уваги також їх змістове та тематичне наповнення: граматичні 

вміння формуються на рівні як окремих структур, так і зв’язного 

діалогічного та монологічного мовлення. Така презентація фахової 

мовної структури дає змогу тренувати граматичні структури не 

відокремлено, а в тематичному зв’язку. 

На рецептивному етапі набуття граматичних навичок студенти 

повинні оволодіти діями щодо розпізнавання і розуміння граматич-

ної інформації в письмовому й усному форматі. Наукове під-

твердження системи засвоєння граматичного матеріалу диферен-

ціює такі основні моменти роботи над граматичними концептами: 

етап презентації граматичних явищ і створення підґрунтя для 

подальшого формування навичок; формування мовленнєвих 

граматичних умінь шляхом їх автоматизації в усному мовленні; 

включення навичок до різних видів комунікації; розвиток мовлен-

нєвих навичок [9; 10]. 

Для розуміння граматичних явищ доцільно застосовувати 

теоретично-практичний метод, який включає у себе коротке 

граматичне пояснення до мовленнєвого феномену, що стосується 

утворення і використання у мовленні представленого граматичного 

явища. Вправи для формування граматичних навичок, поділя-

ються на мовні (завдання із незначною комунікативною спрямова-

ністю: побудувати речення за зразком, переформувати речення з 

активного стану у пасивний тощо); умовно-мовленнєві (завдання, 

які імітують мовленнєву комунікацію: відповісти на запитання, 

використовуючи вказану граматичну форму) та істинно-мовленнєві 

(завдання, які спрямовані на розвиток мовленнєвої комунікації: 
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описати ситуацію за картинкою, прослухати і прокоментувати 

текст) [7; 8; 9]. 

Граматична компетенція забезпечує системне знання лексич-

ного, морфологічного, словотвірного, синтаксичного, фонетичного 

та орфографічного аспектів мови задля формування осмислених 

і зв’язних висловлювань; володіння граматичними поняттями, а 

також засобами вираження граматичних категорій; навички і 

вміння адекватно використовувати граматичні явища у мовлен-

нєвій діяльності в різноманітних ситуаціях спілкування для розв’я-

зання мовленнєво-розумових проблемних завдань [3, 20].  

Вправи, що розвивають граматичну компетенцію активізують 

тренувальні навички у власне комунікативні. Практичний досвід 

показує, що креативні фахово-мовленнєві граматичні завдання 

допомагають опанувати англомовну компетенцію на морфологіч-

ному, синтаксичному та словотвірному рівнях оволодіння мовою. 

Що стосується навчання морфології та словотвору англійської 

граматики, то її каркас складають три елементи: порядок слів, 

від якого залежить значення слова; використання службових і 

структурних слів; застосування закінчень, суфіксів і префіксів. У 

плані синтаксису звертають на себе увагу фіксований порядок 

слів і чітка конструкція простого та підрядного речення. 

Граматичні завдання є своєрідною інваріантною основою, 

без усвідомлення якої неможливе правильне формування лексичної 

та фонетичної компетенцій під час відтворення комунікативних 

ситуацій фахового спрямування. Це пов’язано з тим, що морфо-

логія, синтаксис і словотвір є тими центрами, навколо яких вибудо-

вується правильне функціонування мовних форм у конкретних 

мовленнєвих ситуаціях і використання їх у різних видах фахової 

мовленнєвої діяльності, а саме при читанні, говорінні, письмі, 

аудіюванні. Зразками мовних (некомунікативних) вправ, спрямова-

них на оволодіння словотвірними та морфологічними концептами 

англійської мови, можуть бути завдання: 

1. Write the nouns, adjectives, verbs and adverbs from the 

following words: 

Blind, tooth, ill, educate, danger, operate, pain, protect, prevent, 

special, health, treat, usual, harm … [1, 70]. 

2. Use the suffix – logy to write a word that means each of the 

following: 
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study of viruses _______ 

study of fungi _______ 

study of bacteria _______ [6, 96]. 

3. Form the opposites by adding negative prefixes: 

___ infectious, ___ possible, ___ protected, ___ existent … [5, 183]. 

Вправи морфологічного та словотвірного спрямування мають 

репродуктивний та тренувальний характер, оскільки надають 

майбутньому медичному працівникові іншомовну грамотність, 

без якої неможливе формування іншомовної фахової комуніка-

тивної діяльності. 

Завдання для формування граматичних вмінь і навичок з 

метою оволодіння іншомовним синтаксичним матеріалом відзнача-

ються наявністю мовленнєвих конструктів. Для утворення питальних 

речень, визначення часових форм тверджень, трансформування 

речень у різні граматичні (здебільшого часові) комбінації, студенту 

необхідно залучити лексичні концепти. На початковому етапі 

засвоєння та вдосконалення синтаксичних конструкцій корисними 

будуть мовні вправи: 

1. Transform the following sentences in the Past and Future 

Perfect Passive: 

1. The work has been completed. 

2. The cavity has been filled. 

3. The pulp has been infected [1, 78]. 

2. Rearrange the words to form the sentences: 

1. immunodeficiency / failure / system / the immune / in / The / 

term / refers to / any 

2. response / An anaphylactic / generalized / allergic / a severe / 

reaction / is 

3. lymphoid / in / The B / tissue / cells mature [5, 218 – 219]. 

Умовно-мовленнєві граматичні вправи спрямовані на тренува-

ння комунікативної діяльності. У навчально-методичній англо-

мовній літературі медичного спрямування простежуємо такі умовно-

мовленнєві завдання: 

1. Here are the answers to some questions from the text. What 

are the questions? 

1. Each nucleus may contain one or more nucleoli. 

2. Yes, it is. It is the basic unit of living organism. 

3. The surfaces of some of the membranes are smooth [12, 33]. 
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2. Put the verbs in the brackets in the proper tense using the 

rules of sequence of tenses: 

Doctor said that: 

1. The patient (to be) under medical care before the surgeon 

began the operation. 

2. They (to isolate) the patient with the grippe. 

3. My experiments not (prove) anything yet [1, 106]. 

Істинно-мовленнєві завдання призначені для розвитку мовлен-

нєвої діяльності і належать до спектру комунікації. Цей вид 

вправ є творчим, складним і використовується для розвитку мовлен-

нєвих умінь: складання комунікативних ситуацій, тестів, міні-творів, 

тем-промов тощо. Зразками таких завдань будуть: 

1. Write a brief story using the words below. 

2. Work in groups of three to discuss the following points. 

3. Work in pairs. Compose short dialogues on the topic. 

4. Provide your mates with some interesting facts about … 

5. Try to guess what it is! 

Виконання передтекстових та післятекстових вправ граматич-

ної компетенції сприяє глибокому осмисленню та різнобічному 

розумінню прочитаного й розкриває уміння правильно використо-

вувати лексичний матеріал у діалогах і в монологічному мовленні. 

Завдання на знання граматики передбачають тренування умінь 

розуміти та передавати іноземною мовою зміст оригінальних англо-

мовних текстів і формують навички для ведення бесід на професійні 

теми. 

Висновки. Для ефективного формування й удосконалення 

усіх складових граматичної компетентності у студентів-медиків 

важливо, щоб майбутні працівники охорони здоров’я виконували 

мовні, умовно-мовленнєві та істинно-мовленнєві завдання; орієнту-

валися на закономірності, принципи та правила засвоєння теоретич-

них знань; застосовували методи і прийоми розвитку власних 

пізнавальних здібностей. Безперечно, чи ненайефективнішим 

засобом для реалізації мовленнєвої діяльності є умовно-мовленнєві 

та істинно-мовленнєві вправи, оскільки вони спрямовані на оволоді-

ння як рецептивними, так і репродуктивними навичками. Окреслю-

ючи перспективи подальших наукових розвідок, зазначимо, що 

надалі зосередимо свої дослідницькі розвідки на теоретичному 

обґрунтуванні організаційно-методичних умов формування граматич-
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ної компетенції студентів-медиків на засадах текстоцентричного 

підходу фахового спрямування. 
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Павлышин Галина. Англоязычная грамматическая 

компетенция в контексте формирования профессиональной 

культуры студента-медика. В статье охарактеризованы основные 

составляющие англоязычной грамматической компетенции студентов-

медиков; рассмотрена научно обоснованная классификация системы 

упражнений для формирования грамматической компетенции; 

акцентируется внимание на необходимость усвоения грамматики 

для правильного оформления высказывания.  

Ключевые слова: грамматика английского языка, коммуни-

кативная деятельность, грамматическая компетенция, система 

упражнений. 

 

Pavlyshyn Halyna. English grammatical competence in the 

context of medical students’ professional culture formation. The 

main components of English grammatical competence of medical 

students are described in the article; science-based classification 

system of exercises for the formation of grammatical competence is 

considered; and the necessity of grammatical mastering for proper 

opinion formation is stressed.  

Key words: English grammar, communicative activities, 

grammatical competence, system of exercise. 
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ  

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ 

ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

 
У статті іншомовна комунікативна компетентність 

розглядається як інтегративне утворення особистості, що має 
складну структуру і виступає як взаємодія і взаємопроникнення 
лінгвістичної, соціокультурної та комунікативної компетенцій. 
Наголошується, що формування іншомовної комунікативної 
компетентності майбутніх спеціалістів на сучасному етапі 
розвитку світової спільноти слід розглядати як обов’язкову 
складову загальної фахової підготовки.  

Ключові слова: іншомовна комунікативна компетентність, 
компетенція, вищий технічний навчальний заклад. 

 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку системи 

освіти в Україні характеризується освітніми інноваціями, спрямова-

ними на збереження досягнень минулого і водночас на модерніза-

цію системи освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, 

культури і соціальної практики.   

Прикметною особливістю сучасної освіти є зміна поглядів 

на суть навчання. Відійшли у минуле намагання подати студенту 

щонайбільший обсяг теоретичної інформації із зазначенням 

орієнтовних можливостей його практичного використання та 

вимоги репродуктивного відтворення цієї інформації. Натомість 

акцент у навчанні зміщується в бік потреби формування у 

майбутнього випускника системи фахових компетентностей, що 

допоможе йому в майбутньому якісно і ефективно виконувати 

свої професійні обов’язки.  

У зв’язку з цим здійснюється переорієнтація методології 

викладання у вищій школі, що спрямована на усвідомлення 
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студентами суті навчання як процесу, в якому необхідність 

формувати систему компетентностей визначає глибину і обсяг 

засвоюваних теоретичних знань, практичних вмінь та навичок, 

робить навчальний процес більш гнучким, логічно доцільним. 

Пріоритетною метою навчання стає формування здатності 

студента (майбутнього спеціаліста) не лише до професійної 

діяльності, а й до професійно-комунікативних вмінь, що має стати 

одним із засобів розширення професійних компетентностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Компетентнісний 

підхід у сучасній освіті розглядається науковцями як одна із 

засадничих умов модернізації професійної підготовки конкуренто-

здатного фахівця у вищій школі (Е. Зеер [3]; С. Степанов [11]) і 

на основі світового досвіду та українських перспектив визначає 

освітню політику держави [5, 45].  

Аналіз наукових джерел свідчить, що дослідниками вивча-

ється контексність, комплексність і креативність компетентнісно-

орієнтованої професійної освіти (Н. Кропотова), здійснюється 

поняттєво-термінологічний екскурс для конкретизації сутності 

понять “компетентність і “компетенція”, які почали використову-

ватися в педагогіці з 80-х рр. ХХ ст. (В. Луговий, А. Хуторський). 

На думку С. Ніколаєвої, компетентність – це “здатність 

успішно задовольняти індивідуальні й соціальні потреби, діяти й 

виконувати поставлені завдання. Вона ґрунтується на знаннях, 

навичках і вміннях, але ними не вичерпується, обов’язково 

охоплюючи особистісне ставлення до них людини, а також її 

досвід, який дає змогу ці знання “вплести” в те, що вона вже 

знала, та її спроможність збагнути життєву ситуацію, в якій вона 

зможе їх застосувати. Кожна компетентність побудована на 

поєднанні знань, навичок і вмінь, а також ставлень, цінностей, 

емоцій, поведінкових компонентів, тобто усього того, що можна 

мобілізувати для активної дії” [8, 11].  

А. Хуторський вважає, що “компетентність – це якість 

особистості, що передбачає володіння людиною певною компетенцією, 

під якою, зі свого боку, розуміється сукупність знань, умінь, 

навичок, способів діяльності, тобто компонентів змісту навчання, 

необхідних для ефективного виконання діяльності стосовно певного 

кола предметів і процесів” [14, 59].  
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Іншомовна підготовка фахівців технічних спеціальностей є 

одним із важливих складників сучасної системи вищої технічної 

освіти, оскільки сприяє здатності особистості розв’язувати повсяк-

денні та професійні проблеми засобами іноземної мови. Тому метою 

навчання іноземної мови у вищих технічних навчальних закладах є 

оволодіння нею як засобом комунікації і набуття професійно 

спрямованої іншомовної компетентності для успішного виконання 

подальшої професійної діяльності.  

Палітра праць науковців, які досліджували різні аспекти 

проблеми формування іншомовної комунікативної компетентності, є 

широкою та різноплановою. Зацікавленість науковців цією проблемою 

підкреслює актуальність досліджень у цьому напрямі. Проте деякі 

аспекти цієї проблеми потребують подальшого дослідження, а 

саме: визначення місця іноземної мови в системі підготовки 

фахівця, дослідження шляхів ефективного формування іншомовної 

компетентності в сучасному інформаційному глобалізованому 

суспільстві, аналіз критеріїв сформованості іншомовної компетент-

ності в студентів немовних спеціальностей тощо. Тому метою 

статті є аналіз шляхів формування іншомовної компетентності 

(на прикладі німецької мови) у студентів вищих технічних 

закладів освіти у контексті підвищення якості їхньої професійної 

підготовки.   

Серед дослідників немає одностайної думки щодо визначе-

ння поняття іншомовної компетентності. Сучасні українські дослід-

ники визначають термін “іншомовна комунікативна компетентність” 

як знання, уміння та навички, необхідні для розуміння чужих і 

власних програм мовленнєвої поведінки, адекватних цілям, сферам, 

ситуаціям спілкування, зміст яких охоплює знання основних 

понять лінгвістики мови (стилі, типи, способи зв’язку речень у 

тексті), навички та уміння аналізу тексту та власне комунікативні 

надбання [9, 6 – 7]; знання мови, високий рівень практичного 

володіння як вербальними, так і невербальними її засобами, а 

також досвід володіння мовою на варіативно-адаптивному рівні 

залежно від конкретної мовленнєвої ситуації [13, 14]. 

Таким чином, опираючись на досвід попередників, іншо-

мовною комунікаційною компетентністю будемо вважати якість 

фахівця, що включає у себе сукупність компетенцій щодо володіння 

іноземною мовою в інтеграції з професійними знаннями, вміннями, 
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навичками та здатність розв’язувати проблеми, які виникають у 

професійному та соціокультурному середовищах. 

Отже, компетенція трактується як задана вимога підготовки 

людини до професійної діяльності, а компетентність – її особистісна 

якість (характеристика). Якщо професійна компетентність визнача-

ється ступенем володіння ключовими, базовими компетенціями, 

то іншомовна компетентність – як набір компетенцій включає в 

себе лінгвістичну компетенцію (володіння мовними засобами, 

знання мовного матеріалу, правил його оформлення та оперування); 

тематичну компетенцію (володіння екстралінгвістичною інформа-

цією); прагматичну компетенцію (здатність користувача логічно 

пов’язувати речення з метою продукування зв’язних відрізків 

мовлення); соціокультурну компетенцію (знання соціокультурного 

контексту); компенсаторну компетенцію (вміння досягти взаємо-

розуміння); навчальну компетенцію (вміння користуватися довідко-

вою літературою та словником для забезпечення адекватного 

засвоєння мови з метою професійного спілкування); комунікативну 

компетенцію (уміння спілкуватися зі співбесідником, тобто вміння 

співпрацювати).  

Формування комунікативної компетенції, що передбачає 

не лише оволодіння відповідною іншомовною технікою (тобто 

мовну компетенцію), але й засвоєння немовної інформації, необхідної 

для адекватного взаєморозуміння, вважається сьогодні одним із 

пріоритетних завдань навчання іноземних мов. 

Зауважимо, що Загальноєвропейські Рекомендації з мовної 

освіти визначають комунікативні мовні компетенції як такі, що 

забезпечують людині можливість діяти, застосовуючи специфічні 

лінгвістичні засоби [1, 4 – 5]. 

У “Проекті державного освітнього стандарту з іноземної 

мови” зазначається, зокрема, що “комунікативна компетенція 

складається з трьох головних видів компетенцій: мовленнєвої, 

мовної та соціокультурної, які, своєю чергою, також включають 

цілу низку компетенцій [10, 7]. 

Таким чином, іншомовна комунікативна компетенція ґрунту-

ється на таких компетенціях: 

– мовній, яка включає знання фонетики, лексики, орфографії, 

граматики та відповідні навички. Фонологічна компетенція включає 

фонетичні знання та мовленнєві слуховимовні навички; лексична – 
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лексичні знання і мовленнєві лексичні навички; граматична – 

граматичні знання і мовленнєві граматичні навички [7, 16]; 

– мовленнєвій, яка включає такі види компетенцій, як 

аудіювання, говоріння, читання та письмо. 

Компетенція у говорінні включає компетенцію у монологіч-

ному й діалогічному мовленнях, тобто вміння сприймати ці види 

мовлення на слух з подальшим відтворенням, обговоренням й 

інтерпретацією почутого. Під час вивчення німецької мови дуже 

важливо досягти високого рівня комунікативної компетенції, не 

перебуваючи серед її носіїв. Одним з важливих завдань навчання 

іноземної мови в університеті є розвиток у студентів умінь буду-

вати усні монологічні висловлювання. Для цього викладач має 

використовувати різні прийоми роботи й створювати на занятті 

реальні й уявні ситуації спілкування.  

Сучасний стан розвитку системи навчання іноземних мов, 

а також умови діяльності університетів спричиняють необхід-

ність зміни деяких усталених підходів до формування механізмів 

іншомовного спілкування та розгляду іноземної мови як важли-

вого засобу міжкультурної компетенції. Спостереження за навчальним 

процесом та практика роботи в університеті свідчать, що пере-

важна більшість студентів уміють будувати лише прості висловлю-

вання, тобто окремі речення. Досвід роботи в університеті під-

тверджує, що найефективніший спосіб навчання монологічного 

висловлювання – це оволодіння цілими групами лексики, а не 

введення та закріплення окремих слів. Під час групування мовного 

матеріалу доцільно використовувати ситуативно-тематичний 

принцип, який передбачає поєднання слів за їх належністю до 

певної ситуації у межах конкретної теми.  

Говоріння забезпечує усне спілкування іноземною мовою. 

Спілкуючись рідною мовою, студент думає лише про те, що сказати 

і в якій послідовності. При говорінні іноземною мовою він повинен 

активізувати свої граматичні, лексичні, фонетичні навички, щоб 

процес говоріння був правильним, тобто мав певний зміст, був 

чітким та динамічним. 

Компетенція в аудіюванні полягає в умінні сприймати на 

слух будь-яку інформацію, що звучить як з вуст як мовця, так і з 

будь-якого технічного джерела. Компетенція в читанні – це здатність 
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читати будь-який друкований текст. Письмова компетенція – це 

здатність письмового вираження думок у межах тематики і будь-

якої актуальної інформації. 

Соціокультурна компетенція включає країнознавчу, лінгво-

країнознавчу та соціолінгвістичну компетенції. 

За [4, 8] країнознавча компетенція – це знання про народ, 

що є носієм мови, національний характер, суспільно-державний 

устрій, здобутки в галузі освіти, культури, особливості побуту, 

традиції, звичаї. Лінгвокраїнознавча компетенція – це здатність 

сприймати мову в її культуроносній функції, з національно-

культурними особливостями. Включає знання мовних одиниць, 

у тому числі з національно-культурним компонентом семантики, 

і вміння використовувати їх відповідно до соціально-мовленнєвих 

ситуацій. Соціолінгвістична компетенція – це знання особливостей 

національного мовленнєвого етикету і невербальної поведінки та 

навички врахування їх у реальних життєвих ситуаціях, здатність 

організовувати мовленнєве спілкування відповідно до комуніка-

тивної ситуації, соціальних норм поведінки та соціального статусу 

комунікантів.  

Виходячи із завдань підготовки фахівців у технічних вищих 

навчальних закладах у сфері іншомовної освіти, важливо розглядати 

формування у студентів комунікативної компетенції з урахува-

нням специфіки професійних інтересів у рамках спеціальності – 

спеціалізоване змістове наповнення (спеціальна термінологія, 

типові ситуації спілкування та жанрова специфіка фахової мови), 

контекстне вивчення мови, зокрема граматичних явищ, фокусува-

ння уваги на практичному використанні мови тощо. Це повною 

мірою стосується професійно орієнтованого навчання, оскільки 

через призму моделювання процесу спілкування в комунікативних 

ситуаціях можна відтворити багатогранний зміст майбутньої 

фахової діяльності студентів. 

Принципи організації навчання іноземної мови на базі 

професійно спрямованої технології сприяють не тільки швидкому та 

ефективному оволодінню мовними навичками й уміннями, але й 

характерними здібностями: 

– виявляти особливості форми, значення та вживання мовних 

одиниць; 
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– зіставляти явища іноземної мови з їх еквівалентами в рідній; 

– аналізувати лексичні та граматичні явища мови, що 

вивчається; 

– вибирати відповідні мовні засоби для спілкування; 

– практично використовувати всі сучасні технічні засоби 

навчання у формуванні навичок іншомовного спілкування [12]. 

Мета навчання іноземної мови у вищому навчальному 

закладі передбачає формування у студентів вміння іншомовного 

спілкування у реальних ситуаціях, тобто набуття іншомовної 

комунікативної компетентності в обмеженому обсязі, причому 

на її реалізацію відводиться порівняно мало часу. Проте, як 

свідчить практика, кінцева мета навчання іноземної мови у вищому 

навчальному закладі технічного спрямування досягається на 30 – 

40%. Причини викладачі називають різні: недостатня кількість 

годин, що відводиться на вивчення іноземної мови; низький 

рівень сформованості мотиваційно-ціннісної сфери студентів; 

недостатня активність студентів, що знову ж таки зумовлено 

недостатньою кількістю часу для активного тренування та практики 

студентів в аудиторії тощо. Саме тому викладачі повинні докладати 

відповідних зусиль для подолання негативних факторів, які 

перешкоджають досягненню необхідних навчальних результатів 

і пошуку ефективних методів та прийомів з метою підвищення 

якості мовної підготовки майбутніх фахівців.  

Загальновідомо, що ефективним інструментом управління 

навчальним процесом та, зокрема, процесом навчання іноземних 

мов є контроль. Низка дослідників вказують на те, що багато 

навчальних закладів відмовляються від традиційних екзаменів, 

обираючи тестову форму контролю [2, 4].  

Впровадження комунікативно орієнтованої методики навчання 

іноземних мов висуває нові вимоги до проведення тестового 

контролю. На сучасному етапі можна говорити про новий комуніка-

тивний етап розвитку тестування. Водночас існує низка нерозв’яза-

них питань щодо розробки комунікативних тестів.  

Уточнюючи визначення комунікативного тесту, Н. Лаврова 

трактує його як тест, укладений на комунікативно значущому 

матеріалі, який перевіряє рівень сформованості іншомовної 



ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ… 151 

комунікативної компетенції тестованого, а також його уміння 

розв’язувати комунікативні задачі [6, 23]. 

Одним із найбільш розповсюджених видів іншомовної 

комунікації традиційно вважається читання. На сучасному етапі 

перетворень української освіти володіння вміннями розуміти 

іншомовний текст набуває все більшої значущості і для майбут-

ніх фахівців технічних спеціальностей.   

Читання характеризується різним рівнем розуміння. У ході 

смислової обробки тексту читач не просто встановлює факти та 

їхні зв’язки, але і виділяє з них найбільш суттєві, узагальнює й 

співвідносить один з одним та відомою вже науковою інформа-

цією. Розуміння є вирішальним моментом у процесі читання 

іноземною мовою. Розрізняють два рівні розуміння друкованого 

тексту, чинниками яких виступають внутрішні текстові зв’язки 

та посилання автора, – рівень значення і рівень смислу. На рівні 

значення відбувається розпізнавання мовних явищ наукового 

тексту, на рівні смислу відбувається смислове сприйняття та розумі-

ння посилання автора як цілісного мовленнєвого твору. Перший 

рівень (рівень значення) забезпечує вилучення фактичної інформації 

тексту – розуміння фактів, що передаються мовними засобами. 

Другий рівень (рівень смислу) забезпечує подальшу обробку 

інформації, реконструювання та вилучення наукових фактів і т. д.  

Читання наукового тексту вимагає складних процесів мисле-

ння, роботи пам’яті, різноманітних розумових операцій – порівняння 

та узагальнення, аналізу і синтезу, абстрагування, конкретизації, 

прогнозування та ін. Осмислювати науковий текст читачеві допома-

гають його власні фонові професійні знання, які створюють смисл 

тексту. 

Висновки. Підсумовуючи вищевикладене, наголошуємо, 

що іншомовна комунікативна компетентність як інтегративне 

утворення особистості має складну структуру і виступає як взаємо-

дія і взаємопроникнення лінгвістичної, соціокультурної та комуніка-

тивної компетенцій, рівень сформованості яких допомагає майбут-

ньому спеціалісту ефективно здійснювати іншомовну, а отже, 

міжмовну, міжкультурну і міжособистісну комунікацію. Формування 

іншомовної комунікативної компетентності майбутніх спеціалістів 

на сучасному етапі розвитку світової спільноти слід розглядати 



ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ. ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ. ПЕДАГОГІКА 152 

як обов’язкову складову загальної фахової підготовки. Для забез-

печення ефективності процесу формування іншомовної комуніка-

тивної компетентності слід розробляти нові методологічні підходи і 

визначати педагогічні умови їх реалізації, над чим сьогодні працюють 

вітчизняні вчені та педагоги-практики. 

Подальші наукові пошуки в цьому напрямі ми вбачаємо у 

тому, щоб конкретизувати шляхи і способи реалізації компетент-

нісного підходу в підготовці майбутніх фахівців у вищому навчаль-

ному закладі. 
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Паласюк Михаил. Формирование иноязычной коммуника-

тивной компетентности у студентов высших технических 

учебных заведений. В статье иноязычная коммуникативная 

компетентность рассматривается как интегративное образование 

личности, обладающее сложной структурой и выступающее как 

взаимодействие и взаимопроникновение лингвистической, социо-

культурной и коммуникативной компетенции. Подчёркивается, 

что формирование иноязычной коммуникативной компетентности 

будущих специалистов на современном этапе развития мировой 

общности необходимо рассматривать как обязательную складовую 

общей фаховой подготовки.   

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетент-

ность, компетенция, высшее техническое учебное заведение. 

 

Palasiuk Mykhailo. Developing foreign language communicative 

competence in students of higher technical educational institutions. 

The article views foreign language communicative competence as an 
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integral formation in a personality, having complex structure and 

acting as interference and interpenetration of linguistic, sociocultural, 

and communicative competence. The author highlights that forming 

foreign language communicative competence in specialists-to-be at 

present stage of the world community development should be dealt 

with as an important and integral part of general specialist training. 

Key words: foreign language communicative competence, 

competence, higher technical educational institution. 
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СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ  

ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ВИЩОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ  

В УКРАЇНІ У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ 

 
У статті проаналізовано суспільно-політичні умови, в 

яких розвивалася вища історична освіта після Другої світової 
війни. Автор розглядає процес посилення ідеологізації навчального 
процесу та пов’язані з цим зміни в історичній освіті України перших 
повоєнних років.  

Ключові слова: ідеологізація, історія, вища історична освіта, 
програми. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах особливого 

значення набуває відродження національної історичної пам’яті. 

У зв’язку з цим значний науковий і пізнавальний інтерес стано-

вить дослідження політичних обставин культурного життя України 

перших повоєнних років. Попри те, що з часу падіння комуністич-

ного режиму минуло понад 20 років, проблема вивчення змісту 

історичної освіти радянського періоду досі не втрачає актуальності. 

Це зумовлено декількома факторами. По-перше, кожна наука, тим 

більше історія, припинила б усякий розвиток, якби відмовилася 

від власної 70-річної історії й спробувала розпочати все заново, з 

чистого аркуша. По-друге, фонди наших бібліотек великою мірою 

укомплектовані літературою радянських часів. По-третє, від тих 

же часів значною мірою успадкована структура й організація 

навчальних курсів з історії в школах та університетах. По-четверте, 

велика кількість викладачів і науковців пройшли радянську школу 

історичної освіти і методології історії і так чи інакше, свідомо чи 

несвідомо, відтворюють її принципи у своїй діяльності [6, 325]. 

 
© Петриків Володимир, 2014 
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Це вказує на головне – потребу критичного, неупередженого і 

навіть зацікавленого аналізу змісту історії, яка викладалася у вишах 

Радянської України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За часів існування 

СРСР питання негативного впливу політизації комуністичною 

партією освітнього процесу вітчизняними істориками не розгляда-

лися через відомі суб’єктивні причини. Лише після проголошення 

незалежності України вітчизняні науковці позбавилися від партій-

ного тиску влади та отримали змогу висвітлювати правду про 

трагічне радянське минуле за часів “сталінізму” [7, 239]. Суспільно-

політичні умови розвитку культури в Україні у повоєнний період 

досліджують О. Замлінська [3], М. Коваль [5], В. Юрчук [13] та 

інші. Науковці вказують на насильницьку ідеологізацію україн-

ського населення через вітчизняні освітні заклади. Загальні процеси 

розвитку вищої освіти України в перші повоєнні роки проаналі-

зовано в працях Р. Крайніка [7], Т. Марусик [8]. Ці дослідження, 

безумовно, відіграли значну роль у дослідженні проблем вищої 

школи України, допомогли зорієнтуватися у головних напрямках 

еволюції вищої освіти і виявити труднощі цього процесу в 40 – 

50-х рр. ХХ ст. Питанням вищої історичної освіти у повоєнний 

період займалися Т. Васильчук [1], Я. Дашкевич [2], Ю. Кисла 

[4], В. Космина [6]. Історики у своїх доробках доходять висновку про 

труднощі викладання суспільно-політичних дисциплін у навчальних 

закладах через надмірну політизацію навчального процесу. 

Джерельну базу дослідження умовно можемо поділити на три 

групи: архівні джерела [I], збірники документів [9], [12] та навчально-

методична література для вишів у перші повоєнні роки [11]. 

Аналіз та узагальнення сучасної історико-педагогічної літера-

тури засвідчує, що в ній відсутнє комплексне розкриття процесу 

формування змісту вищої історичної освіти в Україні перших 

повоєнних років.  

Метою статті є розкриття стану вищої історичної освіти в 

Україні перших повоєнних років. 

Історична освіта посідає особливе місце в системі освіти, 

оскільки саме вона є головною ланкою патріотичного виховання 

громадян, формування їх суспільної свідомості, що забезпечує 

цілісність держави та суспільства. Великі можливості історичної 

освіти в суспільно-громадянському вихованні. Її місце та ефективність 
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особливо виразно проявилися за часів радянської влади [1, 53]. За 

визначенням відомого вітчизняного історика М. Коваля: “…Історичним 

дисциплінам в СРСР було визначено особливе місце та роль. Вони 

розглядалися як вельми придатний засіб політико-ідеологічного 

впливу на формування народної свідомості у напрямку, необхід-

ному партійному керівництву” [5, 3].  

Після певного пом’якшення у культурній сфері в умовах 

Другої світової війни сталінський тоталітарний режим розпочав 

ще більший ідеологічний наступ після переможного її завершення. 

Стратегічний курс партійно-державного управління культурою в 

Україні, як і в інших республіках колишнього Радянського Союзу, у 

перші повоєнні роки полягав у зміцненні сталінського тоталітарного 

режиму з допомогою однопартійності, нетерпимості до інако-

мислення і плюралізму думок, постійного ідеологічного тиску на 

всі сфери культурного життя, застосування насилля і репресій 

проти творчої інтелігенції [13, 26]. Намагаючись посилити ідео-

логічний вплив на викладачів і студентів, партійні організації на 

місцях створили цілу мережу університетів марксизму-ленінізму, 

при ВНЗ діяли гуртки з вивчення історії КПРС. Кафедрам марксизму-

ленінізму, історії КПРС, філософії відводилася головна роль у ВНЗ 

будь-якої спрямованості [8, 106]. 

Нова ідеологічна ситуація викликала загострення вимог до 

написання та викладання історії. В УРСР, як і у всьому СРСР, 

цей процес відбувався під знаком так званої кампанії проти 

“космополітизму” або “антипатріотизму”, відомої в історіографії 

як “ждановщина” (за ім’ям головного ідеолога Андрія Жданова) 

[4, 222].  

У цей період значно поглибилася ідеологізація змісту історич-

ної освіти. Посилення русифікації поставило перед науковцями 

та викладачами ВНЗ завдання у стислий термін внести зміни до 

навчальних планів підготовки істориків, навчальних програм з 

історії всіх інших спеціальностей. Із цією метою у вересні 1945 р. 

відбулося засідання 4-ої Всесоюзної наради керівників кафедр 

суспільних наук, на якій працювала окремо виділена секція історії 

СРСР. На нії було заявлено, що програма застаріла і не відповідає 

рівню розвитку історії СРСР як науки. Увазі істориків була представ-

лена нова програма з історії СРСР для історичних факультетів 

державних університетів і педагогічних інститутів, створена кафедрою 



ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ. ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ. ПЕДАГОГІКА 158 

історії СРСР Московського університету. Редактор програми – 

керівник кафедри, член-кореспондент АН СРСР – І. Мінц зазначив, 

що основною відмінністю нової програми від попередньої є те, 

що в ній перебудована періодизація з метою усунення норма-

ністичних теорій. Нова програма базується на зміні економічних 

формацій. Також вона була доповнена історією зовнішньої політики 

і дипломатії. Багато уваги програма приділяла історії національної 

(російської) культури. “Російська культура росла на своєму власному 

національному корені” [10, 40]. Програма доводила вивчення історії 

до 1945 р. і включала розділ “Велика Вітчизняна війна”.  

Секція прийняла пропозицію про перебудову навчального 

плану з історії СРСР у такому вигляді: лекційний курс – 350 год., в 

тому числі 1-й курс (до кінця ХVIII ст.) – 140 год., 2-й курс (ХІХ 

і ХХ ст. до лютневої революції) – 140 год., 3-й курс (радянський 

період) – 70 год. Для семінарів (по 2 години на тиждень протягом 

трьох років) відводилося по 70 год. щорічно. На 4-му курсі вводився 

альтернативний спецсемінар як підготовка курсової роботи для 

конкурсу в аспірантуру [10, 41]. 

4 листопада 1946 р. міністр вищої освіти СРСР на підставі 

Постанови Ради Міністрів Союзу РСР від 30 жовтня 1946 р. видав 

наказ про встановлення на історичних факультетах державних 

університетів 5-річного терміну навчання і введення викладання 

історії загальної літератури, теорії та історії права, історії філософії, 

економічної географії [9, 117]. 

У вступі до програми з історії СРСР (для історичних факуль-

тетів державних університетів і педагогічних інститутів) за 1947 р. 

зазначалося, що завданням курсу “Історія СРСР” є: засвоєння 

студентами марксистсько-ленінського вчення про історичну освіту, 

критика основних положень дворянської і буржуазної історіо-

графії, викриття фашистської фальсифікації історії. Класичним 

зразком викладу “наукової” історії вважався написаний Й. Сталіним 

“Короткий курс історії ВКП(б)”. До уваги автори програми також 

брали зауваження товаришів Й. Сталіна, С. Кірова і А. Жданова 

на конспекти підручників історії, лист товариша Сталіна укладачам 

підручників історії ВКП(б) тощо. Тільки наприкінці вступу зазнача-

лося, що студенти мають знати основні типи історичних джерел, 

джерела з історії СРСР та методи їх вивчення, основи періодизації 

історії СРСР [11, 2]. 
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Програма складалася з десяти розділів: 

1. Первіснообщинний лад і рабовласницькі держави на тери-

торії СРСР. Слов’яни. Перші політичні утвори у східних слов’ян. 

2. Утворення феодальних відносин. Київська Русь (ІХ ст. – 

середина ХІ ст.). 

3. Період феодальної роздробленості на території СРСР 

(ХІ – ХV ст.). 

4. Створення російської централізованої держави. Установ-

лення самодержавства, перетворення Русі в багатонаціональну 

державу (XV – XVII ст.). 

5. Утворення Російської імперії. Посилення кріпосницького 

гніту, зародження капіталістичних відносин в Росії (XVIII ст.). 

6. Розклад кріпосництва і зростання капіталістичних відносин 

у Росії. Революційна боротьба проти царизму (перша половина 

ХІХ ст.). 

7. Розвиток капіталізму в Росії. Початок революційної 

боротьби пролетаріату проти царизму (друга половина ХІХ ст.). 

8. Епоха імперіалізму і буржуазно-демократичних революцій 

у Росії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). 

9. Велика жовтнева соціалістична революція і перемога соціа-

лізму в СРСР. 

10.  Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу. 

У програмі повсюдно наголошувалося на єдино правиль-

ності марксистсько-ленінського вчення. Так, наприклад, у першому 

розділі студенти мали вивчати такі питання, як: марксистсько-

ленінське вчення про розвиток докласового суспільства та фашистська 

фальсифікація історії первісного суспільства. Як бачимо, укладачі 

програми вже у самому формулюванні проблеми для вивчення 

визначають “правдиву” і “неправдиву” концепцію історичного 

розвитку. Програма також передбачала критику інших теорій, 

які не вкладалися у марксистське розуміння історії. Студентам, 

наприклад, пропонувалися до вивчення такі питання: “критика 

буржуазних теорій про Київську Русь (Соловйов, Ключевський, 

Грушевський); критика поглядів Покровського про Київську Русь; 

помилки буржуазної історіографії” [11, 6] тощо. Така однобіч-

ність у вивченні історії була покликана формувати у студентів 

радянську свідомість, виховувати “гвинтика” Радянської держави, 

який би “сліпо” виконував завдання партії. 
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Програма курсу “Історія СРСР” за 1947 р. передбачала 

вивчення окремих тем з історії України. Зокрема, студенти вивчали 

історію Галицько-Волинського князівства, “Боротьбу україн-

ського та білоруського народів проти гніту панської Польщі”, 

“Зрада Мазепи і Полтавська битва”, “Лівобережна Україна в 

складі Російської імперії у другій половині XVIII ст.”, “Західна 

Україна та її місце в складі всієї України, національний рух в 

Україні і Білорусії в 60 – 80 рр. ХІХ ст.” тощо. Однак програма 

зовсім не передбачала вивчення історії Української національної 

революції доби Української Центральної Ради, Гетьманату Скоропад-

ського, Директорії, цілком акцентуючи увагу на Великій жовтневій 

соціалістичній революції [11, 34 – 37]. Зменшення уваги до вивче-

ння національної історії та одночасне посилене вивчення радян-

ської (російської) історії мало на меті формувати радянську 

людину, стерти всі національні відмінності, виховувати радян-

ську свідомість та патріотизм.  

Особливе місце у програмі відведено вивченню історії ХХ ст., 

передбачаючи дуже детальне вивчення тем цього періоду. Однак 

із зрозумілих причин програма оминає вивчення цілої низки питань, 

в яких найяскравіше показано криваву суть комуністичного режиму: 

воєнний комунізм, голод 1921 і 1932 – 1933 рр. (про голодомор в 

умовах Радянського Союзу і мови не могло бути), боротьбу проти 

комуністичного режиму тощо. 

Утім, незважаючи на посилення русифікації, централізації 

керування освітнім процесом програма все ж була видана в Києві 

українською мовою. Зауважимо, що переважна більшість програм 

видавалися здебільшого російською мовою в Москві. 

Ідеологічний диктат у культурній сфері загалом і в історич-

ній освіті зокрема після Другої світової війни особливо торкнувся 

західноукраїнських земель, де широкого розмаху набула національно-

визвольна боротьба УПА. Так, у травні 1946 р. створюється комісія 

по Львівській області з перевірки стану ідеологічної роботи. Цей 

захід було здійснено на виконання постанови ЦК КП(б)У від 6 

лютого 1946 р. “Про підвищення пильності і посилення боротьби з 

українсько-німецькими націоналістами у західних областях УРСР у 

зв’язку з виборами до Верховної Ради СРСР”. У доповідній записці 

ЦК комісія зазначила, що у цей час у Львові особливо загострилося 

питання викриття ворожих ідей, які мають вплив серед деякої 
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частини населення і особливо інтелігенції. Виняткової гостроти 

набуває питання боротьби проти буржуазно-націоналістичної 

концепції Грушевського [3, 76]. Викриття у приналежності до 

“ворожих ідей” зачепило і відомих науковців та викладачів вишів. 

Приміром, у звіті про стан підготовки наукових кадрів у Львів-

ському державному університеті за 1947 р. зазначалося, що універ-

ситет “засмічений” людьми, котрі в період окупації співпрацю-

вали з німцями, серед яких історики: І. Крип’якевич, М. Кордуба, 

Б. Терлецький, М. Смішко, І. Шпитковський [І, 5]. 

У звіті комісії управління пропаганди і агітації ЦК ВКП(б) 

про перевірку стану ідеологічної роботи в Україні від 1 липня 

1946 р. зазначалося, що “виявлені націоналісти, які виступали під 

час німецької окупації з погромними фашистськими брошурами, 

Крип’якевич, Кордуба, Терлецький та інші мають можливість і 

зараз із кафедр інститутів проводити свої ворожі теорії” [12, 277 – 

278]. Професорів Крип’якевича і Кордубу звинуватили у тому, 

що вони на засіданнях кафедри історичного факультету Львів-

ського університету виступали з відкритим захистом поглядів 

М. Грушевського. Професор Кордуба висловив жаль з того, що 

Грушевського піддають критиці деякі його земляки-українці. 

Зазначалося, що “професор Кордуба у своїх виступах наполягав 

на тому, що на українські землі мали значний вплив Західна Європа 

(німці, австрійці), одночасно замовчує про вплив і братній зв’язок 

українського народу з російським”. Кордуба також заявив, що 

“університет – не середня школа, тому в ньому можна допускати 

викладання різних історичних концепцій, а студенти нехай виби-

рають, яка правильна” [12, 285]. 

За ідеологічними нападками не забарилися й “організаційні 

висновки”. Відомий галицький історик М. Кордуба, не витри-

мавши цькування, у 1947 р. помер. А на І. Крип’якевича чекало 

“почесне заслання до Києва”. Загалом, у 1947 р. із Львівського 

університету було звільнено 15 осіб професорсько-викладацького 

складу через незадовільне ідейно-політичне виховання студентів 

та низький рівень кваліфікації [І, 1]. Подібні акції здійснювалися 

і в інших вищих навчальних закладах. 

Певну інформацію про стан історичної освіти у Львів-

ському університеті отримуємо з виступу завідувача кафедри 

історії України В. Горбатюка на засіданні вченої ради Львів-
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ського держуніверситету від 27 вересня 1947 р. Зокрема, він 

зазначив, що першим завданням кафедри було “викорінити особливо 

буржуазні, націоналістичні погляди на історію, зокрема на історію 

українського народу, серйозною критикою нанести розгром залишкам 

цих антинародних концепцій історичного процесу…” [12, 327]. Як 

справедливо зазначає Ярослав Дашкевич: “справа не в М. Грушев-

ському та його школі, їх історичних працях, а в тому, що треба 

було закреслити об’єктивну історію України, закрити правду про 

минуле української нації, підсовуючи замість цього сфальсифіко-

ваний сурогат. Так робилося інтенсивно в усіх ВНЗ України…” 

[2, 32].  

Для того, щоб утвердити “єдино правильну” радянську 

концепцію історії, було видано розпорядження вилучити з бібліотек і 

книжкових видавництв усю “націоналістичну” літературу [12, 287]. 

Отже, суспільно-політичні процеси в УРСР впливали на 

розвиток історичної освіти в університетах, що виявилося у посиле-

нні ідеологізації та підпорядкуванні істориків партійним інтересам. 

Перегляду був підданий весь науковий доробок істориків, а гострій 

критиці – праці, які не вписувалися у партійні ідеологічні концепції. 

На догоду політичним та ідеологічним цілям сталінського керів-

ництва з історії України викреслювалися не лише імена, а й історико-

культурні пласти, які не вписувалися у створені схеми. 

 

Джерела та література 
І. Державний архів Львівської області. Ф. Р-119. Оп. 6. Спр. 27. 
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Петрыкив Владимир. Общественно-политическая основа 

формирования содержания высшего исторического образова-

ния в Украине в первые послевоенные годы. В статье про-

анализированы общественно-политические условия, в которых 

развивалось высшее историческое образование после Второй мировой 

войны. Автор рассматривает процесс усиления идеологизации 

учебного процесса и связанные с этим изменения в историческом 

образовании Украине первых послевоенных годов.  
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Petrykiv Volodymyr. Social and political background of 

forming the contents of higher historical education in Ukraine in 

early postwar years. The article analyzes the social and political 

environment in which developing of higher education of history after 

the Second World War. The author discusses the process of strengthening 

the ideological learning process and associated changes in the history 

education in Ukraine in the early postwar years.  
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ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ  

ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІНСТИТУТІВ УКРАЇНИ  

ПОЗА АСПІРАНТУРОЮ  

(50 – 70-ті рр. ХХ ст.) 

 
У статті аналізується система підготовки наукових та 

науково-педагогічних кадрів для педагогічних інститутів України у 
період з 1951 до 1970 рр. поза аспірантурою. Кількісно-якісний 
аналіз архівних матеріалів свідчить про те, що протягом 1951 – 
1970 рр. вдалося суттєво знизити потребу педагогічних інститутів 
у викладачах вищої кваліфікації саме за рахунок підготовки 
науково-педагогічних кадрів через інститут пошукацтва.  

Ключові слова: науково-педагогічні кадри, педагогічні 
інститути, пошукацтво. 

 

Постановка проблеми. У зв’язку з великими змінами в 

структурі робочої сили, зростанням професійної, міжгалузевої та 

інших видів трудової мобільності в сучасній Україні набула особли-

вого значення проблема відтворення кадрів вищої кваліфікації 

(кандидатів і докторів наук). Сьогодні особливо важливо привернути 

увагу до необхідності відтворення інтелектуального потенціалу 

суспільства. Втрати кадрів фахівців вищої кваліфікації за роки 

реформ та значне зростання чисельності студентів у ВНЗ порушили 

питання про розширену підготовку науково-педагогічних кадрів 

вищої кваліфікації та про усунення негативних наслідків від 

помилкових рішень, зумовлених колишньою кадровою політикою. 

Дослідження забезпечення якісного складу вищих педагогіч-

них навчальних закладів України в 50 – 70 рр. дасть можливість 

збагатити парадигму наукових знань стосовно питань вдоскона-

лення системи вищої педагогічної освіти.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед провідних 

праць, присвячених цьому періоду, привертає увагу дисерта-

ційна робота О. Сергійчука “Вища школа України в умовах лібералі-

зації суспільного життя 1953 – 1964 рр.”, в якій серед інших розгля-

нуто питання забезпечення вищих навчальних закладів науково-

педагогічними кадрами [6].  

Розвиток вищої школи України в умовах лібералізації суспіль-

ного життя вивчав також В. Майборода [3], у праці якого пред-

ставлено динаміку і структуру наукових кадрів з точки зору кваліфі-

каційної, галузевої, вікової характеристик; висвітлено питання 

підготовки наукових кадрів здебільшого в системі АН СРСР. 

Дослідженню різноманітних кадрових проблем, підготовці фахівців 

вищої кваліфікації, були присвячені наукові праці С. Домбровської 

[2] та С. Маркелової [4]. 

Підбиваючи підсумки історіографічного вивчення теми, слід 

зазначити, що досі питання забезпечення якісного складу викладацьких 

кадрів педагогічних інститутів України та їх підготовки не було 

предметом системного наукового аналізу. 

Дослідження виконано відповідно до тематичного плану 

наукових досліджень кафедри загальної педагогіки та дошкільної 

освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені 

Івана Франка “Українська освіта в контексті трансформаційних 

суспільних процесів” (Державний реєстраційний номер 01084007644). 

Метою статті є дослідження стану підготовки викладацьких 

кадрів вищої кваліфікації у педагогічних інститутах України поза 

аспірантурою (1951 – 1970 рр.).  

У ці роки в системі вищої освіти відбулися істотні зміни. 

Саме на період другої половини 50-х – початку 70-х рр. припадає 

найшвидше зростання мережі педагогічних інститутів України 

та їх реорганізація [5]. У результаті різкого збільшення цих закладів 

погіршилися показники їх кількісного та якісного забезпечення 

науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації.  

Недостатній рівень наукової кваліфікації викладацьких кадрів 

педагогічних інститутів змусив уряд вживати низку заходів з ліквіда-

ції цієї обставини. Саме в цей період в Українській республіці 

були прийняті постанови про заходи щодо вдосконалення підготовки і 

атестації наукових і науково-педагогічних кадрів (1956, 1960, 
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1961, 1962, 1967 рр.), в яких зобов’язували директорів ВНЗ скласти 

індивідуальні плани підготовки для кожного працівника і плани 

підвищення наукової кваліфікації професорсько-викладацького 

складу. 

Так, якщо у 1950/51 н.р. 628 викладачів працювали над 

підготовкою кандидатських і 99 осіб готували докторські дисертації 

[5], то у 1953/54 н.р. у педагогічних інститутах розроблялося вже 

139 докторських і 812 кандидатських дисертацій [І, 163]. 

Проте результативність такої роботи не була високою. 

Так, у 1950/51 н.р. 16 викладачів закінчили докторські дисертації 

та 329 – кандидатські, з яких успішно захистили 5 докторських і 

85 кандидатських; 814 осіб здали кандидатські іспити. Крім того, 

Міністерство освіти УРСР просило дозволити надати наукові від-

рядження до м. Москви п’яти викладачам Одеського педагогіч-

ного інституту з метою консультування та збору матеріалу для 

дисертацій [5]. У 1953/54 н.р. лише 90 викладачів успішно захистили 

кандидатські дисертації та жоден не захистив докторської [І, 163]. 

За даними [1, 6] у 1956/57 н.р. 114 викладачів працювало 

над докторськими дисертаціями, з них захистили дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора наук 2 викладачі та 27 – 

закінчили написання докторських дисертацій, в тому числі 4 викла-

дачі подали дисертації до захисту. Над кандидатськими дисерта-

ціями працювали 472 викладачі, з них захистили дисертації 21 

викладач і 198 – закінчили написання дисертацій. Зниження темпів 

захисту докторських дисертацій було пов’язане, на нашу думку, 

з відміною у 1956 р. докторантури. 

Як результат, частка докторів у педагогічних інститутах 

залишалася далекою від їх потреби – всього 0,3 % [5].  

У зв’язку з цим особлива увага зверталася на підготовку докто-

рів наук, нестача яких негативно відбивалась як на навчальному 

процесі, так і організації дослідної роботи в педагогічних інститутах. 

Постановою ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР від 13 червня 1961 р. 

вищим навчальним закладам надавалося право звільняти від педаго-

гічного навантаження кандидатів наук, що мають серйозні резуль-

тати в наукових дослідженнях з важливих народногосподарських 

або теоретичних проблем [8, 4 – 6]. Такі викладачі зараховувалися на 
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посади старших або молодших наукових співробітників строком 

до двох років.  

Крім того, починаючи з 1962 р., було запроваджене державне 

планування підготовки наукових кадрів [VII, 7]. 

Унаслідок цього, у 1964/65 н.р. 17 викладачів педагогічних 

інститутів закінчили роботу над докторськими дисертаціями, 80 

продовжували писати [II, 5].  

Так, у Київському державному педагогічному інституті 

ім. Горького професорсько-викладацький персонал інтенсивно працю-

вав над підвищенням наукової кваліфікації – було захищено 16 

дисертацій, підготовлено до захисту 3 докторські та 25 кандидат-

ських дисертацій, у Київському педагогічному інституті іноземних 

мов – 10 дисертацій, Харківському – 8, Кримському та Івано-

Франківському – по 7, Запорізькому – 4 дисертації [II, 5].  

За поточний рік 150 викладачів педагогічних інститутів 

повністю здали кандидатські мінімуми, 600 – частково [II, 7]. З метою 

надання допомоги у закінченні докторських дисертацій п’ять виклада-

чів були переведені на посаду старшого наукового співробітника 

у Київському ім. Горького, Київському іноземних мов, Вінниць-

кому та Ніжинському педінститутах [VI, 16]. 

Загалом, станом на 1966 рік планувалося виконання 189 доктор-

ських та 733 кандидатських дисертацій. Передбачалося виконати 

35 докторських (виконано 25) і 185 кандидатських (виконано 

172) [III, 5]. Протягом 1966 року чотири викладачі педагогічних 

інститутів захистили докторські дисертації, а саме у Вінниць-

кому та Одеському педінститутах з політекономії, Дрогобицькому з 

філології та Кримському з філософії. Крім того, захищено 82 

кандидатські дисертації і 76 подано до захисту [III, 30].  

Протягом звітного року з числа викладачів склали повністю 

екзамени кандидатського мінімуму 777 осіб, частково – 830, поліп-

шився стан справ щодо складання екзаменів кандидатського міні-

муму у Кіровоградському педінституті. За звітний рік з числа викла-

дачів повністю склали екзамени кандидатського мінімуму 37 осіб, 

частково – 51 (разом 86). У Кам’янець-Подільському педінституті 

повністю здали екзамени 38 осіб, частково – 33 (разом 71 особа), 

у Вінницькому – 42 і 63 осіб відповідно.  
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З метою надання допомоги викладачам у завершенні доктор-

ських дисертацій чотири викладачі були переведені на посади 

старших наукових співробітників, понад 200 осіб одержали творчі 

відпустки тривалістю від одного до трьох місяців [III, 31]. 

Незважаючи на це, з боку Міністерства освіти проводився 

ретельний контроль за перебігом процесу підвищення наукової 

кваліфікації професорсько-викладацького складу педінститутів. 

Зокрема, у 1967 р. були комплексно розглянуті заходи щодо упоряд-

кування інституту пошукацтва, що знайшло відображення у Постанові 

ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 16.11.1967 р. № 1064, яка 

зобов’язала керівників ВНЗ “… створювати спеціалістам необхідні 

умови для самостійної … роботи над дисертаціям і надавати їм 

допомогу цій роботі”. Всі ці заходи були закріплені в Положенні 

про пошукачів наукових ступенів, що працюють над дисертаціями 

поза аспірантурою, затвердженому постановою Державного комітету 

СРСР з науки і техніки від 03.06.1968 р. № 180 [7, 206].  

У результаті вжитих заходів щороку зростало число викладачів, 

котрі захищали дисертації. Якщо в 1967 р. докторські дисертації 

захистили 4 викладачі, а кандидатські – 91, то в 1968/69 н.р. відпо-

відно 11 та 104 викладачів [V, 6]. 

Найбільш активно це відбувалося в Київському ім. Горького 

(7 дисертацій), Луганському (7 дисертацій), Київському іноземних 

мов (6), по 5 у Вінницькому, Дрогобицькому, Сумському, Кам’янець-

Подільському та Харківському педагогічних інститутах. Недо-

статньо приділялася увага підготовці науково-педагогічних кадрів у 

Криворізькому і Мелітопольському педінститутах, де було захищено 

по одній дисертації. У таких педінститутах як Запорізький, Кірово-

градський, Слов’янський та Чернігівський викладачі не захистили і 

навіть не підготували до захисту жодної дисертації [IV, 57]. 

Низка викладачів педагогічних інститутів не виконали заплано-

вані теми або виконали частково. Більше десяти років працювали 

над кандидатським дисертаціями В. Тимченко, М. Чернецька (Харків-

ський педінститут), двоє викладачів у Київському педінституті 

ім. Горького, по три – у Ровенському та Житомирському педінститу-

тах [V, 34]. 

Висновки. Контент-аналіз архівних матеріалів свідчить про те, 

що протягом 1951 – 1970 рр. вдалося суттєво знизити потребу 
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педагогічних інститутів у викладачах вищої кваліфікації саме за 

рахунок підготовки науково-педагогічних кадрів поза аспіран-

турою. Так, якщо додаткова потреба в кандидатах наук на 1968/ 

69 н.р. була 579 осіб, то в 1970 році цей показник становив 

326 осіб [VI, 32]. Незважаючи на поступове поліпшення якісного 

складу викладацьких кадрів у педагогічних інститутах України, 

проблема їх забезпечення науково-педагогічними працівниками 

вищої кваліфікації залишалася нерозв’язаною. Подальшого вивче-

ння потребує підготовка наукових кадрів для педагогічної галузі 

в умовах незалежної України.  
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Наталия Процишин. Подготовка преподавательских кадров 

высшей квалификации для педагогических институтов Украини 

вне аспирантуры в 50 – 70-х гг. В статье анализируется система 

подготовки научных и научно-педагогических кадров для педаго-

гических институтов Украины в период с 1951 по 1970 годы вне 

аспирантуры. Количественно-качественный анализ архивных матери-

алов свидетельствует о том, что в течение 1951 – 1970 гг. удалось 

существенно снизить потребность педагогических институтов в 

преподавателях высшей квалификации именно за счет подготовки 

научно-педагогических кадров в порядке соискательства.  

Ключевые слова: научно-педагогические кадры, педагоги-

ческие институты, соискательство. 

 

Protsyshyn Nataliya. Training of the teaching staff of 

higher qualification for Pedagogical Institutes of Ukraine out of 

graduate school in 50
th

 – 70
th

. The system of scientific and 

pedagogical staff training out of graduate school for pedagogical 

institutes of Ukraine in 1951 – 1970 is analyzed in the article. 
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Quantitative and qualitative analysis of archival material shows that 

during 1951 – 1970 there was a significant reducing of the need for 

higher qualification teachers in pedagogical institutes just by training 

the pedagogical teaching staff out of graduate school. 

Key words: research and teaching staff, pedagogical institutes, 

applicant for science degree. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО СУДНОВОДІЯ НА ЗАСАДАХ 

КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ 

  
У статті висвітлено можливості формування соціокультурної 

особистості майбутнього судноводія міжнародних рейсів на 
засадах компетентнісного підходу. Виявлено, що соціокультурна 
компетентність – це сукупність відповідних компетенцій, 
складна комплексна характеристика, яка відображає інтеграцію 
професійно-теоретичних знань, ціннісних орієнтацій, особистісних 
якостей і практичних умінь майбутнього судноводія міжнародних 
рейсів.  

Ключові слова: формування, компетентність, компетент-
нісний підхід, соціокультурна компетентність, майбутні судно-
водії міжнародних рейсів. 

  
Постановка проблеми. Сьогодення характеризується карди-

нальними змінами в освіті, зумовленими стрімкими інтеграцій-

ними процесами, створенням єдиного інформаційного простору, 

розвитком гуманізації та глобалізації всіх сфер життєдіяльності 

суспільства.  

Реалізація інтеграційних процесів у науці, техніці, вироб-

ництві знаходить втілення у намаганні знайти оптимальні шляхи 

побудови професійної освіти, що сприяла б всебічному розвитку 

особистості, забезпечувала широку орієнтацію у суспільному житті, 

можливість успішно працювати в межах конкретної фахової 

діяльності. Нові вимоги до конкретного робочого місця і фахової 

діяльності стали головними спонуками до подальшого пошуку 

нових стратегій професійної освіти [5, 4]. 
 

© Слюсаренко Ніна, Ліпшиць Лариса, 2014 
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За таких умов однією з особливостей розвитку морської 

освіти є впровадження у практику діяльності відповідних закладів 

компетентнісного підходу. Тобто, відбувається перехід від знаннєвої 

до компетентнісної моделі навчання. До того ж компетентнісний 

підхід визнаний базовою ідеєю реформування освіти в країнах 

Європейського Союзу й розглядається як стрижнева конструктивна 

ідея неперервної освіти. Компетентнісно орієнтована освіта перед-

бачає внесення суттєвих змін до змістової, управлінської, техно-

логічної, навчальної і виховної роботи морських вишів. 

Замітимо, що в науковій літературі можна знайти чимало 

тлумачень поняття “компетентність”. Зокрема, Є. Павлютенков 

зазначив, що компетентність – це “здатність, яка реалізується 

самостійно і базується на набутих знаннях учня, його навчальному 

та життєвому досвіді, цінностях і нахилах, які він розвинув як 

результат пізнавальної діяльності та освітньої практики” [4, 19]. 

С. Гончаренко в “Українському педагогічному енциклопе-

дичному словнику” навів таке визначення: “компетентність у 

навчанні (лат. сompetentia – коло питань, в яких людина добре 

розуміється) набуває молода людина не лише під час вивчення 

предмета, групи предметів, а й за допомогою засобів неформаль-

ної освіти, внаслідок впливу середовища тощо” [2, 231].  

Отже, компетентність розглядається як результативно-діяльнісна 

характеристика навчання. А тому можна передбачити, що впровадже-

ння у підготовку майбутніх судноводіїв міжнародних рейсів 

компетентнісного підходу (який передбачає переорієнтацію 

навчально-виховного процесу на певний, чітко визначений результат) 

сприятиме підготовці кваліфікованого, професійно мобільного 

фахівця, здатного працювати на рівні сучасних вимог. 

Зазначимо, що українськими науковцями (Н. Бібік, І. Гудзик, 

М. Євтух, О. Локшина, О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, 

М. Федоренко та ін.) здійснено загальний аналіз сутності компетент-

ностей в освітніх системах. Крім того, вони намагаються викорис-

тати вже апробований досвід упровадження компетентнісного 

підходу до навчання та інтерпретувати його в умовах вітчизня-

ного освітнього простору. Водночас упровадження компетент-

нісного підходу в морських вищих навчальних закладах, на жаль, 

залишилося поза увагою вчених.  
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Мета статті – проаналізувати можливості формування 

соціокультурної особистості майбутнього судноводія міжнарод-

них рейсів на засадах компетентнісного підходу.  

Насамперед варто наголосити, що впровадження компетент-

нісного підходу передбачає спрямованість освітнього простору 

на формування та розвиток певних ключових компетентностей 

особистості, які залежать від пріоритетів суспільства, а також від 

особливостей національної освіти. 

У “Білій книзі національної освіти України” сказано, що в 

сучасному суспільстві “вагомішими в оцінюванні якості освіти і 

проведенні її порівняння поміж різними університетами і країнами 

стають кінцеві результати навчання. Це потребує розроблення 

вимог до самих результатів, які раніше формулювалися через 

такі поняття, як знання, уміння, навички. Нині цей перелік уважа-

ється недостатнім, обмеженим, його доповнюють набором компетент-

ностей, які фактично характеризують різноманітну, значно ширшу 

реалізаційну здатність особистості” [1, 244]. 

Крім того, зазначається, що “наповнення переліку компетент-

ностей, які відповідали б особливостям системи освіти та ринку 

праці України – надзвичайно важливе й складне завдання, як і 

для більшості країн-учасниць Болонського процесу. Причому цей 

набір, як показали результати досліджень у рамках європейської 

програми Тьюнінг, “Настроювання освітніх структур в Європі” 

може суттєво відрізнятися за його розумінням з боку студентів, 

викладачів і роботодавців, оскільки кожна з цих груп має свої 

цільові інтереси” [там само]. 

Серед шляхів і способів розв’язання цих проблем окреслено 

такі:  

– кваліфікаційні вимоги повинні бути доповненими характерис-

тиками результатів навчання сформульованих у термінах компетент-

ностей. Потрібно також відповідні вимоги узгодити з Міжнарод-

ною стандартною класифікацією освіти (МСКО); 

– за основу для побудови системи компетентностей рекомен-

довано використовувати так звані Дублінські дескриптори. Крім 

того, за результатами програми Тьюнінг, визначено загальні (ключові) 

і специфічні (предметні) компетентності. Загальні компетент-

ності (із – 30) розрізняють за трьома типами: інструментальні 

(10), міжособистісні (8) та системні (12). Саме з них слід вибрати 
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найвагоміші і придатніші для вітчизняної системи освіти, доповню-

ючи й уточнюючи їх на підставі емпіричних і теоретичних дослід-

жень, експериментальної перевірки, практичної апробації; 

– визначення переліків загальних (ключових) і специфіч-

них (предметних) компетентностей потрібно здійснити для кожного 

з освітньо-кваліфікаційних рівнів (молодший спеціаліст, бакалавр, 

спеціаліст, магістр) та ін. [1, 244 – 245]. 

Маємо констатувати, що сьогодні традиційне навчання, як 

правило, не може забезпечити належну підготовку майбутніх 

судноводіїв міжнародних рейсів. Водночас розвиток морського 

та річкового транспорту, а також світового комерційного море-

плавства зумовлює необхідність та доцільність підготовки високо-

кваліфікованих фахівців морського транспорту.  

Стрімке впровадження вектора європейського виміру в 

освіті обумовило спрямування основної уваги у морських вищих 

навчальних закладах на активізацію навчально-пізнавальної діяль-

ності студентів, які прагнуть мати якнайбільше можливостей для 

свого соціального та професійного зростання. Адже сучасного робото-

давця цікавить такий морський фахівець, який уміє критично 

мислити і самостійно розв’язувати різноманітні завдання, володіє 

багатим словниковим запасом, що базується на глибокому знанні 

вивченого матеріалу з можливістю його використання, здатний 

до самоосвіти.  

Зростання вимог до якості підготовки морських фахівців із 

вищою освітою ставить перед педагогічною наукою конкретне 

завдання щодо створення ефективних систем, що базуються на 

використанні сучасних підходів, технологій, форм і методів навчання, 

які забезпечують інтенсивне залучення студентів до процесу 

оволодіння знаннями, формування вмінь та навичок. Саме на цій 

основі можна створити умови для більш повного та ефективного 

розвитку особистості майбутнього судноводія міжнародних рейсів, 

для набуття низки компетентностей, зокрема соціокультурної.  

Спрямованість розвитку освіти на поглиблення міжнародного 

співробітництва, інтеграція української системи вищої освіти до 

європейського та світового освітнього і наукового простору акцен-

тують увагу на важливості впровадження компетентнісного підходу 

як фактора належного рівня володіння морськими фахівцями 

професійними знаннями. 
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При організації навчально-виховного процесу вищих мор-

ських навчальних закладів на засадах компетентнісного підходу 

винятково актуальною стає проблема формування соціокультурної 

особистості майбутнього судноводія міжнародних рейсів, яка 

має глибокий соціальний смисл.  

Соціокультурною вважаємо таку особистість, яка спроможна 

до самоствердження у напрямі самореалізації, саморозвитку, 

може вільно й успішно діяти в різноманітних сферах життє-

діяльності, самостійно творчо і нетрадиційно мислити, сміливо роз-

робляти власні стратегії поведінки, здійснювати моральний вибір і 

нести відповідальність за свої дії і власний розвиток, констру-

ювати позитивно власне життя до рівня досягнення гарантії 

успіху. Безперечно, соціокультурна особистість – людина, у якої 

сформовано соціокультурну компетентність.  

Теоретичне підґрунтя для формування соціокультурної 

компетентності особистості закладено у працях зарубіжних авторів 

(М. Бірама, Дж. Вальдеса, Ж. Зарат, М. де Карло, В. Сафонової, 

П. Сисоєва та ін.), а також вітчизняних дослідників (С. Ніколаєва, 

О. Першукова та ін.).  

Соціокультурна компетентність складається з країнознавчої, 

лінгвокраїнознавчої та предметної субкомпетенцій. Країнознавча 

субкомпетенція містить знання про культуру країни, мова якої 

вивчається. Лінгвокраїнознавча складова передбачає володіння 

особистістю особливостями мовленнєвої та немовленнєвої поведінки 

носіїв мови в різних ситуаціях спілкування. Предметна, або 

галузева, субкомпетенція означає володіння певними фоновими 

знаннями в різних галузях, а також опанування професійною 

мовою і термінологією у певних галузях [7, 10]. 

Впроваджуючи до процесу формування соціокультурної 

компетентності майбутнього судноводія міжнародних рейсів 

компетентнісний підхід, слід зазначити, що соціокультурна компетент-

ність є системотвірним чинником професійної культури морського 

фахівця, перетворює останню у самодостатню та відкриту систему, 

яка розвивається і саморегулюється. З іншого боку, соціокультурна 

компетентність є підсистемою професійної культури, тому що вона 

має ознаки системності, компоненти якої взаємодіють між собою.  

Вищезазначене дає підставу стверджувати, що соціокультурна 

компетентність – це сукупність відповідних компетенцій, складна 
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комплексна характеристика, яка відображає інтеграцію професійно-

теоретичних знань, ціннісних орієнтацій, особистісних якостей і 

практичних умінь майбутнього судноводія міжнародних рейсів. 

Важливим напрямом соціокультурної підготовки майбут-

нього судноводія міжнародних рейсів є формування студента як 

культурного посередника в ситуаціях міжкультурного спілкування, 

як суб’єкта діалогу культур. 

Інтенсивний розвиток міжнародних відносин у морській 

галузі посилив необхідність у фахівцях, які б могли брати участь 

у міжмовній та міжкультурній комунікації. Тому можна стверджу-

вати, що актуальності набуває проблема міжкультурної взаємодії, 

яка тісно пов’язана з проблемою формування особистості, спро-

можної до коректного міжкультурного спілкування. 

Слід чітко розуміти, що спілкування можливе лише за умов 

наявності в особистості комунікативної компетентності, процес 

формування якої пов’язаний із соціокультурними та соціолінгвістич-

ними компетенціями, тобто “вторинною соціалізацією”. Але “вторинна 

соціалізація” можлива тільки при наявності “первинної”. Отже, 

соціокультурно компетентна особистість у галузі чужої культури 

має бути компетентна у сфері рідної культури. 

Треба зазначити, що у педагогічній науці така риса особис-

тості має назву “культурна ідентичність” – це свідоме прийняття 

індивідом культурних цінностей, мови, норм та правил поведінки, 

притаманних його рідній культурі, які формують його цілісне 

ставлення до нього самого, до інших людей, до суспільства, до 

світу взагалі, причому мова є відображенням менталітету та поведінки 

соціуму, у якій знаходять відбитки соціокультурні концепти даної 

спільноти [6, 15]. 

Ми поділяємо думку, що “вторинна соціалізація” почина-

ється із засвоєння основ суто лінгвістичних знань, а отже, починаючи 

із розвитку лінгвістичної компетенції, далі на її основі й паралельно з 

її розвитком, можна оволодіти соціокультурною компетентністю, 

яка зводиться до умінь використовувати іншомовні соціокультурні 

та соціолінгвістичні реалії у спілкуванні та пізнанні. 

Дослідники наголошують, що цей процес частково свідомо, а 

частково і несвідомо проходить у зіставленні “своєї” та “чужої” 

культури, “своєї” та “чужої” картин світу. 
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Зауважимо, що факти культури і факти мови існують і 

засвоюються у невідривному зв’язку з фактами соціальних відно-

шень та їх мовних рефлексій. Усе це є прерогативою соціолінгвістич-

ної компетенції, яка, на нашу думку, дуже тісно пов’язана із соціо-

культурною компетентністю. Тому формування останньої неможливе 

без формування першої. Таким чином, поступово концептосфера 

“рідної” та “чужої” мови і культури приходять у відповідність. Саме 

це і є свідченням сформованої соціокультурної мовної особистості. 

Таким чином, вищезазначене свідчить про те, що соціокуль-

турна мовна особистість – це особистість, що спроможна до ефектив-

ної міжкультурної взаємодії. Ця спроможність базується на її 

“культурній ідентичності”, на її бажанні подолати соціальні, 

етнічні та культурні стереотипи, на лінгвістичній компетенції, 

сформованій повною мірою, та на спроможності інтерпретувати 

іншомовну та іншокультурну картини світу і реагувати адекватно на 

всі комунікативні стимули [3]. 

Отже, професійна діяльність морських фахівців загалом та 

судноводіїв міжнародних рейсів зокрема має бути спрямована на 

забезпечення успішного ділового співробітництва за умови адекват-

ного взаємопорозуміння між представниками різних культур. 

Треба наголосити, що професіоналізм майбутнього судно-

водія міжнародних рейсів залежить не тільки від рівня оволоді-

ння спеціальними знаннями, необхідними для виконання посадових 

обов’язків на борту судна, від рівня зацікавленості в ефектив-

ності ділових контактів у межах професійної діяльності, але й від 

рівня сформованості соціокультурної компетентності. 

Відзначимо, що соціокультурний аспект особистості форму-

ється протягом тривалого часу в процесі професійно-особистісного 

зростання, самостійної діяльності, шляхом набуття професійного 

досвіду. Тому можна стверджувати, що соціокультурна компетент-

ність майбутніх судноводіїв міжнародних рейсів на сучасному 

етапі розвитку – це новий світогляд, нові форми спілкування і 

життєдіяльності.   

Очевидно, що необхідно спрямувати процес формування 

професійної компетентності з соціокультурною складовою на 

всебічний розвиток особистості майбутнього судноводія міжнарод-

них рейсів, підготовку фахівця з високою культурою, розвиток 

розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних 
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якостей, відродження та розвиток духовного потенціалу на основі 

демократизації навчально-виховного процесу; залучення студентів 

до досягнень світової, національної культури, гуманістичних 

цінностей; оволодіння професійними, фундаментальними, науковими 

та прикладними знаннями, навичками та вміннями; формування 

свідомості взаємоповаги до всіх націй і народів. 

Підсумовуючи зазначимо, що сучасне суспільство вимагає 

від майбутніх судноводіїв міжнародних рейсів активності, освіченості, 

творчості, самостійності, впевненості, відповідальності, вміння жити 

і працювати в міжкультурному середовищі, бути соціально зорієнто-

ваними. А це зумовлює необхідність подальшого наукового пошуку 

можливостей формування у них соціокультурної компетентності. 
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Слюсаренко Нина, Липшиц Лариса. Формирование социо-

культурной личности будущего судоводителя на основе компетент-

ностного подхода. В статье рассматриваются возможности 

формирования социокультурной личности будущего судоводителя 
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международных рейсов на основе компетентностного подхода. 

Определено, что социокультурная компетентность – это совокуп-

ность соответствующих компетенций, сложная комплексная 

характеристика, отображающая интеграцию профессионально-

теоретических знаний, ценностных ориентаций, личностных качеств 

и практических умений будущего судоводителя международных 

рейсов. 

Ключевые слова: формирование, компетентность, компетент-

ностный подход, социокультурная компетентность, будущие судо-

водители международных рейсов. 

 

Slyusarenko Nina, Lipshyts Larysa. Formation of sociocultural 

personality of the future navigator through the competence – 

based approach. The article presents the possibilities of formation of 

sociocultural personality of the future navigator of the international 

voyages through the competence – based approach. It is determined 

that sociocultural competence is an aggregate of the corresponding 

competences, complicated and complex characteristic which shows 

the integration of professional and theoretical knowledge, valuable 

orientations, personal qualities and practical skills of the future 

navigator of the international voyages.  

Key words: formation, competence, competence – based approach, 

sociocultural competence, the future navigators of the international 

voyages. 
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ПЕДАГОГІЧНІ НАРАТИВИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 
 
У статті висвітлюється проблематика використання 

дослідниками наративного підходу щодо педагогічних творів 
В.О. Сухомлинського, зокрема проаналізовано наративи особистого 
досвіду, можливості психолого-педагогічного прогнозування на 
основі наративів, здійсненого педагогом. Здійснено спробу здійснення 
наративного аналізу засадничого твору В.О. Сухомлинського 
“Серце віддаю дітям”.  

Ключові слова: В.О. Сухомлинський, наративний підхід, 
“Серце віддаю дітям” культурно-освітній простір. 

 

Постановка проблеми. Сучасна наука, в тому числі й педаго-

гічна, зіткнулася з великою кількістю проблем, з яких найбільш 

гострою, причому не лише для пострадянського простору, стала 

методологічна розмаїтість. Існування чітких методологічних орієнти-

рів, з одного боку, страхує науковий пошук від тупикових напрямків, 

відмітаючи їх як заздалегідь неперспективні з позицій конкретної 

методології, з іншого – звужує поле дослідження, обмежує думку, 

що, врешті, зумовлює її вихолощення. У зв’язку із цим, проблеми 

педагогічної освіти і науки, перетнувшись у площині життєдіяльності 

університету, теж підпали під дію методологічного релятивізму, 

через що збагатившись тематично, втратили у плані практичних 

проекцій наукових здобутків на площину якості підготовки 

майбутніх педагогів. Одночасно, як зазначає О.В. Сухомлинська, 

серйозною проблемою педагогічної науки стало бажання “охопити 

всі педагогічні феномени в часі і просторі”, що “нерідко є алогічним 

і безсистемним прагненням залучити до пошуку якомога більше 
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авторитетів, джерел, матеріалів і не компенсується вдало обраною 

проблемою” [9, 13]. Найбільшого поширення останнім часом 

набувають міждисциплінарні підходи, які, застосовуючись не 

лише у різних дисциплінах одного циклу (наприклад, соціально-

гуманітарного), а й у різних галузях науки (природничих, гуманітар-

них), відкривають нові можливості для дослідників завдяки урізно-

манітненню точок зору, збагаченню термінології. Пожвавлення 

інтересу до “м’яких” методологічних стратегій [13, 18] в сучасних 

соціогуманітарних дослідженнях найперше зумовлене їх новизною, 

крім того, увагою до одиниць (особистості, феноменів, документів), 

можливістю розширення дослідницького інструментарію за рахунок 

націленості на вивчення слів (а не чисел). Такий підхід, на проти-

вагу кількісному, виходить із положень про пріоритетність польових 

форм роботи, увагу до соціокультурного контексту, прагнення 

до багатства й цілісності описування, інтерес до одиничних випадків, 

індуктивний підхід до відомостей, гнучкість та відсутність жорсткої 

регламентації дослідження, осмислення досліджуваного як суб’єкта 

дослідження, підвищена увага до мовних символів, орієнтація на 

вивчення смислів та переживань, опора на рефлексивність дослідника 

[13, 20]. За висловом Ч. Реджина [17], якщо кількісні підходи мають 

справу з декількома змінними та великою кількістю випадків, то 

якісні – з декількома випадками та великою кількістю змінних. 

Одним із таких підходів є наратологічний, зміст якого, на відміну від 

герменевтичного з його вивченням смислів, полягає у тому, що 

предметом аналізу може бути не лише текст, а й спосіб його 

опанування як автором, так і читачем. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій дає можливість 

виявити брак достатньо аргументованих праць не лише з проблеми 

наратологічного підходу в опрацюванні педагогічних першо-

джерел, зокрема творів В.О. Сухомлинського, а й у педагогічних 

дослідженнях загалом, де ставляться завдання якісного аналізу педаго-

гічних ідей чи явищ. Проблематиці наратології присвячено 

низку праць, зокрема, І.В. Троцук [12] характеризує можливості 

наративного аналізу в соціології, є окремі публікації щодо застосу-

вання цього підходу в педагогічних науках, наприклад, О.В. Сухо-

млинська, аналізуючи проблеми історії педагогіки як наукової галузі, 

звертає увагу на “відсутність системного аналізу всього проблемного 

поля історико-педагогічної науки... проблему вироблення і застосу-
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вання нової методології дослідження, без якої навіть нова проблема-

тика не зробить наше розуміння старих тем більш глибоким” [8]; 

Л. Ваховський оцінює його як можливість не лише довідатися 

факти з історії педагогіки, а й “те, що ми про це минуле розповідаємо” 

[1, 43]; Н. Сейко, вивчаючи методологічні проблеми дослідження 

доброчинності в історії освіти, стверджує, що, з огляду на джерела 

дослідження (листи, спогади, архівні документи), “аксіологічний 

зміст такого наративу полягає у створенні власної соціально-

педагогічної історичної інтерпретації, авторських оцінок соціальних 

відносин, ціннісно-мотиваційного контексту життя людей, культур-

ного фону подій досліджуваного періоду” [6, 67]. Історико-

педагогічним подіям, на думку Є. Коваленко [4, 30 – 31], при 

цьому надається форма і смисл, текстовий структурний поділ: 

початок, середина, кінець етапу, періоду, процесу тощо), тобто 

наратив дає змогу описувати історико-педагогічний процес як 

цілісний, поліконтекстуальний, специфічний та науковий текст. 

Таким чином, автори сходяться на думці про доцільність застосу-

вання наратологічного підходу як методологічного в дослідженнях 

історико-педагогічного характеру.  

Вивчення педагогічних наративів В.О. Сухомлинського поки 

що репрезентоване окремими розвідками, здебільшого дослідники 

здійснюють вивчення його ідей поза рамками нарації, є філологічне 

дослідження В. Волошиною мовно-жанрових особливостей педагогіч-

них праць видатного українського педагога, проте дослідниця, 

розкриваючи характерні ознаки мовної особистості педагога, 

здійснюючи мовно-літературний аналіз його творів [2], не ставить 

своїм завданням пов’язати об’єктивні педагогічні процеси та їх 

суб’єктивну реальність, представлену як педагогічний досвід. 

Цікавим з позицій наратології є нарис письменника-публіциста 

П. Сумарокова “Яблука із саду Сухомлинського” [7], де автор накладає 

наративи В.О. Сухомлинського та власні, водночас створюючи 

новий текст. Проте цілісне дослідження педагогічних систем, 

репрезентованих авторськими наративами, ще не здійснювалося, 

тому вивчення педагогічного наративу В.О. Сухомлинського є 

на часі ще й із огляду на його літературну вишуканість.  

Метою статті є показ можливостей наратологічного 

підходу в дослідженні індивідуальної педагогічної культури 
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В.О. Сухомлинського, концептуально викладеної ним у творі “Серце 

віддаю дітям”. 

Поняття наративу, вийшовши за межі літературознавства, 

поступово стає одним із методологічних конструктів, досліджується 

з різних позицій: філософської актуалізації (Й. Брокмейєр, Т. Воропай, 

Л. Газнюк, Ж.-Ф. Ліотар, О. Трубіна, Р. Харре); лінгвістичної 

парадигми та наратології (Р. Барт, М. Бахтін, Ж. Дерріда Ж. Женетт, 

Ж. Лакан, К. Леві-Стросс, П. Рікер, М. Фуко); психології як 

теорія життєвих сценаріїв (Дж. Брунер, Д.-П. Макадамс, С. Томкінс); 

історії (Ф. Анкерсміт Г. Арендт, Х. Уайт,); соціології як наратив-

ний аналіз (Н. Козлова, І. Троцук, О. Ярська-Смирнова), поступово 

входить і в термінологічне поле педагогіки. Наратив як персоні-

фікований спосіб донесення змісту та його сучасна, постмодерна, 

варіація – метанаратив як “система пояснення, що організовує 

суспільство і слугує для нього засобом виправдання” [5, 6], запропоно-

вана Ж. Ліотаром для характеризування культури перехідного 

періоду, коли сформовані модусо-мисленнєві моделі пізнання 

дійсності, накладаючи на людину певні обмеження у вигляді 

набору рамок для її висловлювань, водночас є активними елемен-

тами системоутворення параметрів усвідомлення та засвоєння 

чужого досвіду, – поняття, цілком застосовні щодо якісної характерис-

тики завдань передачі досвіду як в аспекті загальної, так і універ-

ситетської педагогічної, у тому числі післядипломної, освіти.  

Наратологічний підхід розробляли: Т. Сарбін спочатку як 

метод практичної психології, пізніше – як підхід наративної психо-

логії; К. Джерджен – у теорії та практиці соціального конструкт-

ціонізму, де експериментальні методики, поєднавшись із наратив-

ними, збагачують соціально-психологічне дослідження, відкрива-

ючи можливості експерименту не лише з методиками, а й і з 

формами наукового вираження, які він вважав надто формальними, 

монологічними, сухими; Д. Макадамс, згідно з яким життєві історії 

(наративи) відображають ту культуру, у лоні якої створюються 

та розповідаються, “історії живуть в культурі”, що близько до 

поняття метанаративу Ж. Ліотара, при цьому ідентичність зумовлю-

ється культурою, а не конструюється людиною, а це важливо у 

вивченні культурно-освітнього простору, в межах якого активно 

відбуваються ідентифікаційні процеси; Е. Гідденс, який змінив 

підхід у вивченні соціальної системи, зазначивши, що “вивчати 
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структурацію соціальної системи означає вивчати способи, з допомо-

гою яких ця система через застосування інтегративних правил і 

засобів... організується та відтворюється у взаємодії” [16, 66] та 

багато інших дослідників. 

Досі виділено такі базисні характеристики наратологіч-

ного підходу, як ретроспективність – аналіз подій минулого крізь їх 

проекцію на сучасність і на майбутнє; перспективність – залеж-

ність історичної оцінки від власної авторської позиції дослідника з 

проекцією на майбутнє; вибірковість – добирання саме тієї інфор-

мації, яка б дозволила множинність інтерпретацій історико-педагогіч-

них подій на тлі певного культурного контексту; специфічність – 

вплив історико-педагогічного знання на формування соціальної 

ідентичності з минулим; комунікативність – вплив на історико-

педагогічне знання культурного дискурсу; фіксивність – взаємо-

залежність історичних інтерпретацій і соціальних умов, у межах 

яких вони є значущими, суттєвими в очах дослідника (педагога, 

студента). Всі вони, безперечно, пов’язують наратологічний підхід з 

еволюційно-функціональним та феноменологічно-герменевтичним, 

можуть повноцінно застосовуватися ними, оскільки функціями 

наратології є як ретроспективність, так інтерпретаційність. Щодо 

культурно-освітнього простору педагогічного університету вважаємо 

більш дієвим щодо сучасних обставин його застосування як окремого 

підходу першочергово в історичному ракурсі – доступному для 

вивчення через результати діяльності, першоджерела, а також 

зважаючи на його (культурно-освітнього простору) своєрідну 

часову розшарованість (базуючись на минулому досвіді культури 

навчати майбутнє покоління), при цьому для наратологічного 

дослідження найбільш відповідним буде текст-історія (Х. Уайт 

розрізняв три типи історичних текстів: аннали, хроніки та історії, де 

аннали – сукупність розрізнених відомостей про події, об’єднаних 

спільною датою (інші зв’язки між ними не існують); хроніки від-

різняються від анналів наявністю спільної теми, хоча описувані 

факти справляють враження довільно підібраних, не пов’язаних 

між собою; історії, що найбільше відповідають критеріям наратив-

ного підходу, містять, крім фактів, виклад їх причинно-наслідкової 

зв’язаності). 

На відміну від контент-аналізу з його точністю відображе-

ння очевидних змістів, герменевтичного з його інтерпретацією 
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смислів, наративний аналіз дає можливість виокремити загальну 

характеристику способу вираження значень, фактично, наратив 

відображає саморозуміння суб’єктом самого себе. Практично це 

відбувається шляхом типологічних спроб (виділення типів та 

підтипів, кількість яких може зростати), розширення класифікацій-

них критеріїв, з допомогою яких один і той самий наратив може 

бути охарактеризований на основі віднесення його до іншої типо-

логії. Щодо великих груп, в тому числі педагогічного університету, у 

контексті вивчення рис його культурно-освітнього простору потребує 

уваги дослідника відбір репрезентативних даних якісного типу, 

валідизація результатів, оскільки, на відміну від одиниці-особистості, 

колективна особистість не в змозі бути колективним автором 

біографічного наративу, натомість дослідник, стикаючись із “культур-

ною поліфонією”, здійснює власний, часто суб’єктивізований відбір 

фактів. З цією проблематикою перегукуються і “розповідна ідентич-

ність” П. Рікера, і “чужий” Г. Зіммеля.  

Наратологічний підхід останнім часом поширюється і в 

соціально-гуманітарних, і в природничих науках “в медицині, праві, 

історії, антропології та психотерапії наратив складають продукти 

наукової діяльності; у філософії, культурології, теології – швидше 

поглинаються і перемелюються в аналітичних жорнах” [15, 518], 

тому й педагогіка не залишилася поза його впливом, хоча методоло-

гічна складність є очевидною: близькість і до антропології, і до 

філософії. Технологічно, згідно з П. Томпсоном, наративний метод 

як щодо аналізу наративів культурно-освітнього простору, так і 

щодо авторських педагогічних може бути застосований по-різному: 

тлумаченням наративу з позицій найбільш поширених культур-

них міфів даного соціуму (школи радості, років дитинства (у 

В.О. Сухомлинського), студентської молодості, сивочолої мудрості 

викладачів, кузні кадрів щодо педагогічного університету); оцінка 

наративу з жанрової точки зору, зокрема оцінка стилю розповіді 

та впливу форми на зміст (наприклад, вплив актуальної соціальної 

ролі (товариша, наставника)); вияв символічного значення мовлен-

нєвих конструкцій: їх надлишковість, виправданість, ступінь оригіналь-

ності форми (наприклад, як на зміст розповіді впливає посада (у 

В.О. Сухомлинського – директор-вчитель), успішність у навчанні, 

віднесення себе до класів чи страт, багатство і різноманітність мовлен-

нєвих моделей). У творі “Серце віддаю дітям” В.О. Сухомлин-
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ському вдалося поєднати обидва (досвідний і аналізтичний) 

способи творення наративу, про що йтиметься далі. 

В історії української педагогічної думки виникло чимало 

блискучих наративів, у числі яких твори К.Д. Ушинського, А.С. Мака-

ренка, але найбільш вишуканими як у стильовому, так і смисловому 

плані є наративи В.О. Сухомлинського. Цінності педагогічним 

творам українського педагога додає те, що, за своєю сутністю, 

це були метанаративи іншої, нерадянської, культури, попри те, 

що Василь Олександрович, вимушено йдучи назустріч рекомен-

даціям видавців (по суті – цензорів), вносив відчутні зміни у свої 

тексти. Показовим цей факт став завдяки новому виданню у 

2012 р. зусиллями О.В. Сухомлинської автентичного тексту його 

книги “Серце віддаю дітям”, що, поза всякими сумнівами, є най-

яскравішим прикладом модерного педагогічного наративу, почина-

ючи з назви, у якій відображена сутність педагогічного покликання, 

що відрізняє діяльність педагога від ремісництва (педагогічної 

схоластики), та закінчуючи фактом визнання цього наративу 

європейським та світовим співтовариством як культуровідповід-

ного щодо цінностей людської цивілізації загалом, свідченнями 

чого є факт видання цієї книги спочатку за кордоном (в Німеччині) і 

її переклади 30 мовами світу.  

У наратологічному аналізі творчої спадщини В.О. Сухомлин-

ського слід враховувати дуальність такої аналітики: з одного 

боку – вивчення фабули (безпосереднього практичного досвіду, 

що висвітлюється), з іншого – способу комунікації автора з читачем. 

Автор твору “Серце віддаю дітям”, жанрова приналежність якого й 

досі не визначена остаточно саме через специфічність викладу 

(найближче – педагогічна агіографічна повість), описуючи власний 

професійний досвід та рефлексії, відсуваючи на задній план 

особисті, водночас усвідомлює особливості сприймання свого тексту 

читачем, який “оживлятиме” його, зважаючи на актуальний мета-

наратив та, відповідно, долатиме його первинне значення, формуючи 

модерний український педагогічний дискурс. Історія існування 

цього твору показує, що він не втратив актуальності, тобто, викорис-

тавши метанаратив гуманізму, Василь Олександрович зміг подолати 

просторово-часовий комунікативний розрив, зберігши при цьому 

професійну цінність фабули твору. Агіографічність, сенс якої – у 

написанні педагогічного “житія”, прослідковується як лінія почуттів 
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автора – своєрідна “лінія серця”, прояв кордоцентричності, у 

соціально-культурному аспекті дає можливість реконструювати 

характер духовності В.О. Сухомлинського, та, опосередковано, 

його епохи, чому дуже сприяють додані у новому виданні зразки 

листування з видавництвами (розділ “Редакційні стратегії”).  

Повертаючись до поняття метанаративу як способу вираже-

ння культури, доцільно з’ясувати природу тої культурної формації, 

яку прагнув зобразити у своїх працях В.О. Сухомлинський, коли, 

ідучи за Шевченковим “Раз добром нагріте серце вік не прохолоне” 

[14, 193], вів мову про головне завдання педагогічної діяльності 

в контексті того, що “гармонійне виховання полягає в тому, щоб 

моральне багатство багатогранної діяльності людини, яку ми вихову-

ємо, накладалось на всі сфери духовного життя школи” [10, 74], 

урівноважуючи цю тезу міркуванням про смисл духовного життя 

школи, який “полягає в тому, що в кожному вихованцеві пробуджу-

ється його індивідуальна людська неповторність” [10, 78]”. Характе-

ризуючи духовне життя школи (в сучасній термінології – її культурно-

освітній простір) педагог веде мову про “рух, життя знань”, пробудже-

ння “індивідуальної людської неповторності”, звідси – “енергію 

думки” [10, 78]. 

Вводячи у “Серце віддаю дітям” розповіді про сім’ї дітей, 

характеризуючи в емоційній розповідній формі їхній виховний 

потенціал, В.О. Сухомлинський відразу ж, у передмові, обґрунтовує 

доцільність чужорідного радянській педагогіці наративу необхід-

ністю чесної “спрямованості усієї системи виховної роботи”, існува-

нням її індивідуального виміру, отже, наявністю прогностичних 

можливостей, стверджених педагогом як віра “в могутню силу 

виховання” [11, 36]. Там-таки, у передмові, Василь Олександрович 

пояснює зміст ще одного наративного елемента – вибору назви 

твору між остаточним та варіантом “Як я люблю дітей” (проміжний – 

“Серце, віддане дітям”), при цьому, бажаючи об’єктивізувати свою 

позицію, щоби нейтралізувати прямолінійність педагогічного впливу 

на читача, “нікому не накидаючи своїх думок, не закликаючи працю-

вати тільки так, як розповідається в цих книгах” [11, 31], педагог-

вчений здійснює одну із провідних наратологічних операцій – 

турботу про сприйняття тексту читачем різного рівня підготовленості. 

Педагогічний наратив “Серце віддаю дітям” – дуальний: має 

виразну спрямованість на якість прийняття основних сюжетно-
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змістових елементів читачем завдяки тому, що його “ліричні”, 

“польові” замальовки, яких є не менше половини у тексті, ведуться 

від першої особи, а отже, виникає відчуття причетності до подій, 

що відбуваються. Про це Василь Олександрович пише: “Якщо 

говорити мовою тонких людських (виділено В.О. Сухомлинським) 

відносин, то ця праця присвячена серцю педагога” [11, 33]. Друга 

частина – власне педагогічні роздуми науковця – другий ракурс 

тих же подій, їх інтелектуальне опрацювання (обґрунтування, 

пояснення, узагальнення тощо) В.О. Сухомлинським – вже із без-

особовими формами (інфінітиви) чи з позицій відстороненості 

(від третьої особи). Така двоплановість, наявність двох ліній – 

професійно-практичної, з емоційною складовою, та професійно-

теоретичної, з інтелектуальною домінантою, не спричинює дискур-

сивності, навпаки, гармонізує педагогічну діяльність, проявляючи її 

глибину.  

Висновки. Педагогічна проблематика, розширюючись за 

рахунок різноманітності методологічних підходів, спонукає дослід-

ників вибирати з них такі, що сприятимуть поступу науки і практики. 

Одним із них є наратологічний підхід, застосування якого 

уможливлює глибше висвітлення змістів не лише в їх очевидних 

значеннях, а й з урахуванням контекстуального поля, що впливало 

на автора та дія якого була ним врахована і передана. Розшифру-

вання педагогічних наративів В.О. Сухомлинського, прояв усіх 

можливих смислів його творів, у тому числі художніх, поступове 

розкриття того, що означають написані знаки (символи) та мовні 

конструкції – деконструкція його текстів, згідно з Ж. Дерріда 

[3], може сприяти виникненню нового наративу, який, будучи 

продуктом осмислення текстової реальності, допоможе сучасним 

педагогам, дослідникам, глибше зрозуміти й осмислити власний 

досвід, побудувати власний професійний світ. Це значний і 

перспективний пласт новітніх педагогічних досліджень. 
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Смолинская Олеся. Педагогические нарративы В.А. Сухо-

млинского. В статье освещается проблематика использования 

исследователями нарративного подхода к педагогическим сочине-

ниям В.А. Сухомлинского, в частности проанализированы нарра-

тивы личного опыта, возможности психолого-педагогического 

прогнозирования на основе нарративов. Осуществлена попытка 

проведения нарративного анализа фундаментального сочинения 

В.А. Сухомлинского – “Сердце отдаю детям”. 

Ключевые слова: В.А. Сухомлинский, нарративный подход, 

“Сердце отдаю детям”, культурно-образовательное пространство.  

 

Smolinska Olesia. Pedagogical narratives of V.A. Sukhomlynskyi. 
The article highlights the problems of researchers using the narrative 

approach to pedagogical writings of V.A. Sukhomlinsky particularly 

analyzed narratives of personal experience, the possibility of psycho-

pedagogical prediction based on narratives. The attempt of the narrative 

analysis of the fundamental works of V.A. Sukhomlinsky – To children 

I give my heart. 

Key words: V.A. Sukhomlynskyi, narrative approach, To children 

I give my heart, cultural and educational space. 

 



ВИБІР АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ… 193 

 

 

 

УДК 371. 3 : 37. 013. 77 

Т 35 

 

Леся ТЕРЛЕЦЬКА 

 

ВИБІР АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ  

В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ 

 
У статті розкрито роль активних методів навчання у 

забезпеченні якісної навчально-пізнавальної діяльності підлітків. 
Вказано на необхідність удосконалення методів навчання, їх 
спрямування на розвиток пізнавальної активності, самостійності і 
творчості учнів. Визначено, що ефективність використання 
активних методів у школі залежить від уміння учителя обрати 
такі з них, які були б результативними у конкретних умовах, для 
кожного уроку, спираючись передовсім як на закони психології, 
так і на особливості дитячої психіки. 

Ключові слова: активні методи навчання, навчально-
пізнавальна діяльність, самостійність, творчість, підліток. 

 

Постановка проблеми. У сучасному суспільстві освіта 

відіграє найважливішу роль, оскільки є головною рушійною 

силою суспільного розвитку. Тому не випадково значна увага з 

боку держави приділяється проблемам освіти, зокрема, підвищенню 

її якості. Розвиток освіти проявляється у формуванні гармонійної 

особистості, яка прагне до постійного вдосконалення та саморозвитку, 

застосування отриманих знань на практиці з користю для суспільства. 

Таким чином, людина опинилася у центрі соціально-економічних і 

духовно-культурних процесів, коли змушена змінюватися: ставати 

самовідповідальною, активною, підприємливою. 

Пошук нових концепцій навчання і виховання мобілізує 

зусилля науковців, потребує усвідомлення ними наступності 

минулого й сучасного, необхідності використання фундаментальних 

ідей відомих українських і зарубіжних педагогів. Адже процес  
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становлення нової системи освіти та виховання відповідає духові і 

стратегічним цілям української нації та держави, нашій виховній 

традиції, нашій ментальності, а також потребам окремої людини. 

Він потребує зорієнтованості на формування пізнавальної активності 

у навчанні учнів, уможливлює статус школяра як суб’єкта діяльності 

з відповідним створенням умов для розвитку його особистісних рис: 

відповідальності, ініціативності, активності, творчості, орієнтування 

в життєвих обставинах із самостійним вибором життєвого шляху. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна українська 

педагогіка володіє багатим досвідом реалізації та застосування 

методів навчання. Усіх їх можна розділити на декілька груп, 

розглядати в різних аспектах, використовуючи певний принцип 

підходу до їх класифікації. Наприклад, Ю. Бабанський, аналізуючи 

Е. Голанта і С. Перовського, зазначає, що вони розділяють методи 

за джерелом передачі і характером прийняття інформації на 

словесні, наочні і практичні [10]. Класифікацію, в якій розглядаються 

чотири сторони методів: логіко-змістова, джерельна, процесуальна і 

організаційно-управлінська, запропонував С. Шаповаленко [10]. 

Своєю чергою, М. Данилов, залежно від основних дидактичних 

завдань, які реалізуються на даному етапі навчання, виокремлює 

методи засвоєння знань, формування умінь і навичок, застосу-

вання знань, творчої діяльності, закріплення, перевірки знань, умінь, 

навичок [4].  

Відповідно до характеру пізнавальної діяльності учнів щодо 

засвоєння змісту навчання, І. Лернер [5] та М. Скаткін [11] виділяють 

такі методи, як пояснювально-ілюстративний (інформаційно-

рецептивний), репродуктивний, проблемне викладення, частково-

пошуковий або евристичний, метод дослідження. У цьому контексті 

важливою є класифікація М. Махмутова [8], який запропонував 

інформаційно-узагальнений і виконавчий, пояснювальний і 

репродуктивний, інструктивно-практичний і продуктивно-практичний, 

пояснювально-стимулюючий і частково-пошуковий, стимулюючий і 

пошуковий методи. 

Щораз частіше застосовуються підходи до класифікації методів 

навчання одночасно за джерелами знань і рівнем самостійності 

учнів у навчальній діяльності, як стверджує А. Алексюк [1]. 

Водночас В. Паламарчук запропонувала модель методів навчання, в 

якій воєдино поєднуються джерела знань, рівень пізнавальної 
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активності і самостійності учнів, а також логічний шлях навчаль-

ного пізнання [9]. 

Ці та інші аспекти досліджуваної проблеми розглядаються 

у працях вітчизняних та зарубіжних вчених і є цінним внеском у 

її розв’язання, однак питання ролі активних методів навчання у 

формуванні пізнавальної активності підлітків на сучасному етапі 

потребує глибшого вивчення. 

Мета статті – визначення сутності вибору вчителем 

активних методів навчання та їх ролі у формуванні навчально-

пізнавальної діяльності підлітків. 

Наявність різних точок зору на проблему класифікації методів 

відображає природний процес диференціації та інтеграції знань про 

них. Усе більш чітко позначається багатосторонній, комплексний підхід 

до характеристики їх сутності. У сучасних умовах появилися реальні 

можливості для узагальнення і систематизації уявлень про методи 

навчання на основі методології цілісного підходу до діяльності. 

Оскільки методи навчання можуть розглядатися у різних 

аспектах, існують різні підходи до їх класифікації, то з’ясування 

й розробка методів набуває особливого значення. Тоді проблема 

формування пізнавальної активності безпосередньо пов’язана із 

розв’язанням питання підвищення якості навчального процесу у 

школі. До того ж успіх ми вбачаємо у спрямуванні навчально-

виховного процесу на розвиток пізнавальної активності школярів, їх 

самостійності та творчості. 

Вирішальним у побудові навчально-пізнавального процесу 

є вибір методів. На думку Г. Ващенка, який у своїй праці 

“Загальні методи навчання” надавав особливого значення цій 

проблемі, тенденції вдосконалення (переходу від пасивних до 

активних) методів є провідною в історії педагогіки [2, 116 – 117]. 

Якщо під терміном “метод” педагог розумів засіб чи систему 

засобів для досягнення поставленої мети, то, зрозуміло,  йшлося 

про активізацію методів навчання. 

Уникаючи надто широкого трактування поняття методів 

навчання, Г. Ващенко підкреслював: “Метод визначає головну 

техніку навчального процесу”. Тому конкретизуючи це поняття, 

педагог зазначав, що методи “стосуються до безпосередньої роботи 

вчителя з учнями над розв’язаннями дидактичного матеріалу” [2, 

103 – 104]. 



ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ. ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ. ПЕДАГОГІКА 196 

Питання про основи активізації навчання Г. Ващенко 

розглядав у чотирьох аспектах: виділяючи роль уваги, ігрової 

діяльності у навчанні, виховання логічного мислення, виховання 

мистецького мислення. Описуючи методи активізації навчання, 

педагог наголошував, що “чисто активні методи навчання, як 

дослідницький і метод проектів, не можуть бути єдиними в 

шкільному навчанні, бо останнє не тільки має на меті формальні, 

а й матеріальні завдання, себто мусить не тільки розвивати 

творчі здібності дітей, а й дати їм ґрунтовні знання”. На думку 

вченого, “в нормально поставленій школі поряд з методами 

шукань мусять мати й місце методи готових знань. Але розриву 

між цими двома категоріями методів не повинно бути, бо тоді 

порушувалась би єдність і гармонійність виховання молоді” [2, 

362 – 363]. Адже консерватизм, шаблонність, і, як наслідок, 

формалізм, що виникає з них, робить навчання нудним для учнів і 

неефективним. Таким чином, необхідно особливу увагу звернути 

на інноваційні процеси в навчанні, нові методи і технології, які ще 

не використовувалися. 

Зазначимо, що ще в радянській психології мислення роз-

глядалося як жива людська діяльність, яка має ту ж принципову 

побудову, що і діяльність практична (за О. Леонтьєвим). На нашу 

думку, в розкритті методів навчання важливо безпосередньо виходити 

з теорії діяльності людини. 

Своє визначення методу обґрунтував Ю. Бабанський: “Це 

спосіб впорядкованої взаємопов’язаної діяльності учителя і учня, 

діяльності, спрямованої на розв’язання задач освіти, виховання і 

розвиток в процесі навчання”. На думку вченого, методи є одним 

з найважливіших компонентів навчального процесу. Адже без 

відповідних методів діяльності неможливо реалізувати цілі й задачі 

навчання, досягти засвоєння учнями певного змісту навчального 

матеріалу [10, 177]. Отже, працюючи над удосконаленням і 

активізацією методів шкільного навчання, учитель передовсім 

мусить спиратися як на закони психології, так і на особливості 

дитячої психіки, бути в нерозривній взаємодії з учнем. 

На думку О. Вишневського, “поняття пасивності – активності 

за Г. Ващенком є відносними. Мова може йти не про абсолютну 

їхню наявність чи відсутність, але про їх співвідношення, яке по-

різному вирішується в класі і навіть у різні історичні епохи”. 
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Відтак учений підкреслює значущість виділення Г. Ващенком 

трьох категорій методів: пасивних, напівактивних і активних [3, 124].  

Узгоджуючи такий підхід до поділу методів із трактуванням 

природи діяльності учня, яке сьогодні покладене в основу нової 

шкали оцінювання (йдеться про чотири її види) [3, 149 – 159], 

О. Вишневський пропонує поділ методів на пасивні, переважно 

пасивні, переважно активні й активні [3, 124]. Оскільки предметом 

нашого дослідження є активні методи навчання, то детальніше 

зупинимося на аналізі двох останніх груп: переважно активних й 

активних методів. 

Переважно активні методи, за О. Вишневським, передбачають 

самостійне виконання учнями певних розумових операцій (на 

основі запропонованої учителем інформації): а) конструювання, 

коли учень, відповідно до умови навчальної задачі, повинен 

щось побудувати (речення, текст тощо) із заданих у довільному 

порядку елементів; б) сприйняття тексту чи малюнка (скорочення, 

доповнення); в) сприйняття тексту та знаходження відповіді, якої 

вимагає задача. Педагог зазначає, що під час виконання цих 

операцій працюють синтез та аналіз, механізм узагальнення і 

трансформації, пошук, оскільки вимагається оцінка фактів, 

активно діє уява тощо [3, 126]. Таким чином, можна зробити 

висновок, що учень діє самостійно, хоч опирається на текст, починає 

узагальнювати, будуючи своє, аналізувати, порівнювати. 

Щодо активних методів, то О. Вишневський наголошує, що 

їх характерною ознакою є постійне спонукання учня до творчого 

вчинку. Педагог вважає за доцільне назвати їх творчими. Саме 

творчий вчинок, на його думку, передбачає дію, яка здійсню-

ється людиною вперше й у певній незалежності від зовнішніх 

факторів, виходячи за межі відомої йому інформації. У таким 

спосіб учень про щось здогадується, щось відкриває, напружуючи 

свої здібності, пам’ять, мислення, уяву. Він на певний час стає 

вченим-дослідником і найбільш ефективною формою роботи 

такого учня є написання твору чи реферату [3, 127]. 

Зауважимо, що на практиці учитель рідко застосовує лише 

один метод активного навчання, а частіше поєднує декілька з 

них. Саме тому в дидактиці важливе місце відводиться бінарним 

методам навчання, які передбачають поєднання у собі декількох 

компонентів. Адже серед педагогів, які розробляли класифікацію 
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бінарних методів, широко відомі А. Алексюк, Н. Верзілін, А. Пінке-

вич, Б. Райков, проте А. Алексюк виділяє рівень самостійності й 

джерела знань як основні ознаки для здійснення своєї класифі-

кації [1, 433 – 439]. Відповідно, формування в учнів навичок само-

освіти, тобто їх активної особистої діяльності у процесі навчання, 

здійснюється тоді, коли учні можуть самостійно отримувати нові 

знання.  

Виявлення високого рівня активності і самостійності учнів 

(за В. Лозовою) потребують методи проблемного навчання. Для 

них можна виділити такі особливості реалізації, що вимагають: 

1) проблемного викладу знань, сутність якого полягає у тому, що 

учитель в умовах проблемної ситуації ставить проблему і сам її 

розв’язує, чим демонструє  “ембріологію істини”; 2)  залучення 

учнів до її розв’язання (учитель все ж ставить проблему), тобто 

впровадження частково-пошукового методу; 3) застосування 

пошукового методу, коли в такому випадку учні самі розв’язують 

проблему; 4) використання дослідницького методу, коли учень 

сам бачить проблему, формулює її і розв’язує [7, 63]. 

Як зазначає В. Лозова, у практиці школи частіше користу-

ються першими трьома методами. Дослідницький метод вимагає 

особливої підготовки учнів, але необхідно навчати їх усіх оволоді-

вати певними уміннями, без яких неможлива їхня дослідницька 

робота [7]. Тому створення проблемних ситуацій, подолання проблем 

у навчанні відповідає сучасним вимогам психології та педагогіки 

навчання і розвитку учнів, оскільки сприяє формуванню самостій-

ної й творчої активності. Адже активність виникає саме тоді, коли 

з’являється необхідність, яка спонукає людину до самодіяльності. 

Звідси, якщо наукове пізнання вимагає активності суб’єкта, то в 

навчальній діяльності необхідно створювати умови, які сприяли 

б формуванню активності як передумови успіху у навчанні. 

Максимальні умови для організації навчання, в процесі якого 

відбувається розвиток мислення учня, формується його пізнавальна 

активність, самостійність, творчість, створює проблемне навчання. 

Адже учитель для підвищення якості навчання, придбання учнем 

знань, має можливість включити його в процес добування знань 

завдяки створенню проблемних ситуацій. Саме тоді учень починає 

шукати шляхи подолання труднощів, коли потрапить у складну 

ситуацію. 
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Висновки. Сучасна школа ставить нові вимоги до реалізації 

активних методів навчання (особливо це стосується бінарних 

методів, які передбачають поєднання декількох компонентів). 

Аналізуючи їхню роль у формуванні навчально-пізнавальної 

діяльності підлітків та відповідний історично набутий досвід їх 

застосування, нами виявлено необхідність удосконалення методів 

навчання, звернених до свідомості й активності учнів, спряму-

вання на їхню самостійність і творчість. Відтак сьогодні навчально-

виховний процес особливо потребує  впровадження активних 

методів навчання, ефективність яких, до того ж, залежить від уміння 

учителя обрати оптимальні, результативні у конкретних умовах 

для кожного уроку, спираючись як на закони психології, так і на 

особливості дитячої психіки, що забезпечували б нерозривну 

взаємодію з учнем (адже процес навчання – це система взаємо-

дій учителя і учнів, що залежать від пізнавальної діяльності останніх, 

а вчитель лише створює необхідні умови для пробудження 

пізнавальної активності, виявлення самостійності та пошукових 

здібностей учнів). Тоді оволодіння знаннями, уміннями й навич-

ками, способами діяльності відбувається тією мірою, якою учень 

проявлятиме максимальну індивідуальну активність. 

Сутність вибору активних методів навчання зводиться не 

просто до побудови звичайної мисленнєвої активності учнів, розв’язу-

вання ними стереотипних завдань. Такий вибір здійснюється учителем 

передовсім задля активізації мислення учнів через моделювання 

їхніх розумових процесів, що ведуть до творчої діяльності підлітків, 

створення і розв’язання проблемних ситуацій, та означає спряму-

вання навчально-виховного процесу на розвиток пізнавальної 

активності школярів, їхньої самостійності, творчих здібностей 

тощо. Звідси особливо перспективним напрямом досліджень є 

розробка методичних шляхів організації творчої активності учнів у 

навчанні. 
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Терлецкая Леся. Выбор активных методов обучения в 

организации учебно-познавательной деятельности подростков. 
В статье раскрыта роль активных методов обучения в обеспе-

чении качественной учебно-познавательной деятельности подростков. 

Указано на необходимость совершенствования методов обучения, 

их направленности на развитие познавательной активности, само-

стоятельности и творчества учащихся. Определено, что эффектив-

ность использования активных методов в школе зависит от 

умения учителя выбрать те из них, которые были результатив-

ными в конкретных условиях, для каждого урока, опираясь прежде 

всего как на законы психологии, так и особенности детской психики. 

Ключевые слова: активные методы обучения, учебно-

познавательная деятельность, самостоятельность, творчество, 

подросток. 
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Terletska Lesia. Choice of active learning methods in the 

organizing of educational-cognitive activity of teenagers. The 

article deals with the role of active learning methods to ensure the 

quality of educational and cognitive activities of teenagers. It is 

specified on the need to improve teaching methods and their focus on 

the development of cognitive activity, independence and creativity of 

teenagers. It is determined that the effective use of active methods in 

school depends on the teacher’s ability to choose those ones that have 

been effective in the specific context of each lesson relying primarily 

as the laws of psychology, and the features of the child’s mind. 

Key words: active learning methods, cognitive activity, 

independence, creativity, teenager. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІОЛОГІВ НА ЗАСАДАХ 

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ 

 
У статті проаналізовано наукову літературу, що містить 

інформацію з питань моделювання професійної діяльності майбутніх 
фахівців. Розроблено особистісно орієнтовану модель підготовки 
майбутніх соціологів, охарактеризовано її компоненти та функції. 
З’ясовано взаємозв’язки і взаємозалежності між елементами 
особистісно орієнтованої моделі підготовки соціологів. 

Ключові слова: особистісно орієнтований підхід, концепту-
альна модель професійної підготовки, майбутні соціологи. 

 

Постановка проблеми. ХХІ століття ставить перед європей-

ською спільнотою певні цілі, які повинні сприяти створенню 

єдиного європейського простору, формуванню європейської менталь-

ності та європейської громадянськості поряд із громадянськістю 

національною. Відбуваються універсалізація та стандартизація євро-

пейських знань, завдяки цьому молодь різних націй та народностей 

усвідомлює свою належність до єдиної європейської культури. 

Реформування соціологічної освіти, впровадження нових 

педагогічних технологій у практику особистісно орієнтованого 

навчання слід розглядати як найважливішу умову інтелекту-

ального, творчого й етичного розвитку студента-соціолога. Саме 

розвиток стає ключовим словом особистісно орієнтованого навчаль-

ного процесу, сутнісним, глибинним поняттям навчання. 

Закон України “Про вищу освіту” [1] визначає зміст навчання 

як науково обґрунтований методичний та дидактичний навчальний 
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матеріал, засвоєння якого забезпечує здобуття освіти і кваліфікації 

згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем . Нормативні документи 

містять майже 20 визначень поняття “зміст навчання”, проте всі 

вони близькі або тотожні. Оскільки у нашому дослідженні мова 

про особистісно орієнтовані знання та їх роль у підготовці май-

бутніх соціологів, зупинимось на визначенні І.Я. Лернера, за концеп-

цією якого зміст навчання – передавання молодому 
:
поколінню 

змісту соціальної культури для її збереження (відтворення) і 

розвитку. Індивід стає особистістю, оволодіваючи цим змістом 

соціального досвіду; у нього формується світоглядна позиція, 

моральні принципи, тобто відбувається його всебічний розвиток. 

Водночас, враховуючи визначення щодо досліджуваної проблеми, 

опрацьовані у першому розділі, можемо моделювати ті складові 

змісту навчання, що сприятимуть особистісно орієнтованому 

навчанню майбутнього соціолога.  

Професійна підготовка до діяльності соціолога передбачає 

розвиток у студентів певних знань, умінь, якостей особистості, 

які не можна формувати без зразка, еталону. Ним є професійний 

ідеал, модель, у структурі якої представлені як професійні, так і 

особистісні складові. Основу такої моделі закладають нормативні 

документи, що регламентують навчально-виховний процес ВНЗ, 

передовсім державні стандарти освіти та освітньо-кваліфікаційні 

характеристики, розроблені нині в кожному ВНЗ України. 

Робота пов’язана з науковою темою кафедри соціології 

Національного авіаційного університету (далі – НАУ): “Специфіка 

(основні аспекти) соціалізації та професіоналізації студентів вищого 

навчального авіаційного закладу освіти (на прикладі НАУ)”  

(№ 30/12.02.03).  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемами 

розвитку особистості у вищому навчальному закладі та моделю-

вання професійної підготовки особистості займались І. Бужина, 

І. Герасимова, М. Капустін, Т. Левочко, В. Лозовецька, М. Лукаше-

вич, С. Мартиненко, Л. Сподін, Л. Хоружа та ін. Незважаючи на 

багатоаспектність наукових досліджень, присвячених розвитку 

особистості у вищому навчальному закладі загалом і моделюва-

нню професійної підготовки фахівців різноманітних спеціальностей 

зокрема, проблема розробки особистісно орієнтованої моделі 

підготовки майбутніх соціологів не розглядалась науковцями 
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взагалі. Звідси актуальність звернення до проблеми розробки 

концептуальної моделі підготовки майбутніх соціологів на засадах 

особистісно орієнтованого підходу. 

Мета статті – розробка особистісно орієнтованої моделі 

підготовки майбутніх соціологів. 

Модель – уявна або матеріально-реалізована система, що 

відображає або відтворює об’єкт дослідження (природний чи 

соціальний) і здатна змінювати його так, що її вивчення дає нову 

інформацію стосовно цього об’єкта. Модель спеціаліста в науковій 

літературі сприймається як освітня мета, стосовно якої модель 

підготовки фахівця виступає як засіб, спрямований на реалізацію 

мети, що відображає об’єктивні закономірності розвитку галузі 

професійної діяльності, місця і ролі спеціаліста в ній, перелік 

посад і професійних функцій, до виконання яких він готується у 

процесі навчання у системі професійної підготовки, основні 

вимоги до змісту знань та умінь, необхідних для успішного викона-

ння професійних обов’язків, а також для подальшого розвитку 

професійно важливих та особистісних якостей.  

Нами було вивчено та проаналізовано декілька моделей, 

створених дослідниками і науковцями, які вивчали теоретичні й 

методологічні основи професійного навчання, з метою розробки 

моделі особистісно орієнтованого навчання студентів-соціологів. 

Так, В. Лозовецька узагальнює професійну діяльність як 

змістове забезпечення професійних умінь молодшого спеціаліста 

за такими модулями: 

– формування фундаментальних знань і вмінь;  

– формування загальних професійних умінь;  

– формування спеціальних знань і вмінь.  

Ці модулі включають: організаційно-управлінську функцію; 

технічну функцію; дослідницьку функцію; прогностичну функцію; 

контрольну функцію. Крім того, складові моделі, запропоновані 

дослідницею, включають принципи та критерії професійної компетент-

ності фахівців, яка, зі свого боку, розглянута як інтеграція навчання і 

виробництва на основі дослідницько-пошукової діяльності майбут-

ніх фахівців [2, 16]. 

Розглядаючи педагогічні умови формування професійної 

спрямованості особистості на засадах особистісно орієнтованого 



КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ… 205 

підходу, Л. Сподін моделює структуру особистості з діяльністю 

та спілкуванням за такими чинниками [3, 127 – 128]: 

– діяльність і спілкування => біопсихічні властивості 

особистості; 

– особливості психічних процесів; 

– здібності, спрямованість, характер, досвід => “Я-концепція”. 

Концептуальну модель професійної підготовки, яка складається 

зі змістового, структурного, змістового та особистісного компонен-

тів розробила Ю. Галагузова. Її практична реалізація здійснюється 

на основі дидактичної моделі, яка має такі ж компоненти [4]. 

Модель підготовки, розроблена І. Мельничук, містить цільовий, 

концептуальний, практичний, діяльнісний, діагностичний та результа-

тивний компоненти [5, 12.]. 

М. Левочко пропонує модель діяльності фахівця, яка відповідає 

сучасним вимогам виробництва [6, 34]. Дослідниця вважає, що 

професійна компетентність складається з трьох змістових модулів: 

– фахової підготовки, що включає знання, вміння і навички; 

– особистісних детермінант, що включає особистісно-етичні 

та індивідуально-професійні складові; 

– культурологічного, що включає високий рівень загальної 

культури та культуру фахової діяльності. 

Також передумовою для вибудови особистісно орієнтованої 

моделі майбутнього соціолога може слугувати освітньо-кваліфікаційна 

характеристика підготовки фахівця-соціолога. Згідно з її положе-

ннями, професійна кваліфікація соціолога містить перелік знань, 

умінь і навичок, що є необхідними для ефективного провадження 

професійно-педагогічної діяльності. 

Узагальнюючи вимоги освітньо-кваліфікаційної характерис-

тики спеціаліста, можна скласти перелік тих знань, умінь, навичок, 

компетентностей, що мають бути сформовані у соціолога (Табл. 1). 

У документі передбачено опанування студентами у ході читання 

лекцій, проведення семінарсько-практичних занять, лаборатор-

них робіт та практикумів і під час проведення педагогічної практики 

знань з педагогіки, психології та базових знань із суспільно-

політичного циклу (філософії, політології, етики, естетики, право-

знавства, релігієзнавства, громадянської освіти) для формування 

фахових соціологічних знань, вмінь і навичок [7]. 
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Таблиця 1 

Перелік фахових соціологічних знань, вмінь та навичок 
 

Професійні знання: 

– структури соціологічного знання та понятійно-категоріального апарату 

соціології як окремої спеціальної науки про суспільство; 

– об’єкту та предмету соціологічного пізнання; 

– основних етапів розвитку світової та вітчизняної соціологічної думки, 

головних шкіл сучасної соціології; 

– соціальної структури та стратифікації сучасного суспільства, основних 

тенденцій розвитку соціальної структури сучасного українського суспільства; 

– сутності, значення і ролі соціальних інститутів та соціальних організацій в 

житті суспільства; 

– методології та методики проведення емпіричних соціологічних досліджень. 

 

Професійні вміння та навички: 

– застосування теоретичних знань з соціальної теорії; 

– використання на практиці соціальних факторів управління організацією; 

– встановлення ефективних комунікаційних взаємодій; 

– дотримання загальноприйнятих норм поведінки і моралі; 

– отримання достовірної соціологічної інформації; 

– прогнозування параметрів політичного, соціально-культурного розвитку 

суспільства та окремих його сфер; 

– володіння сучасною методологією розробки стратегії соціального розвитку 

та обґрунтування рішень з урахуванням загальнолюдських цінностей, особистих, 

колективних та суспільних потреб та інтересів; 

– використання особистісно орієнтованих психологічних та педагогічних 

прийомів в трудовій діяльності; 

– вміння працювати в умовах політичного плюралізму, формувати толерант-

ність, вносити посильний внесок в гармонізацію людських, міжнаціональних, 

міжпартійних відносин; 

– вміння аналізувати специфіку соціальних та соціально-психологічних 

явищ та процесів у суспільстві, колективі, сім’ї; 

– вміння працювати з сучасною обчислювальною технікою; 

– орієнтування в складному механізмі  ринкових відносин; 

– вміння займатись фізичним розвитком, самоконтролем і саморегулюванням 

фізичного і психічного стану; 

– вміння орієнтуватись в професійній інформації, цікавитись сучасними 

професійними проблемами, швидко засвоювати потрібні для роботи нові знання. 

 

Наданий перелік, разом із аналізом відповідної психолого-

педагогічної літератури, а також з враховуванням досвіду про-

ведення занять із дисциплін соціологічного циклу на засадах 
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особистісно орієнтованого підходу, дав нам можливість розробити 

особистісно орієнтовану модель підготовки майбутнього соціолога. 

Вона є комплексом взаємопов’язаних компонентів, що сприяють 

реалізації завдань ефективної професійної підготовки. При цьому ми 

враховували вимоги, згідно з якими така модель повинна: 

–  відповідати сучасним тенденціям професійної освіти та 

рівню розвитку соціології як науки; 

–  відображати основні моменти науково-методичної 

підготовки соціологів; 

–  використовувати традиційні та модернізовані форми, 

методи і засоби навчання; забезпечувати реалізацію особистісно 

орієнтованого підходу до процесу підготовки. 

Розроблена нами особистісно орієнтована модель підготовки 

майбутнього соціолога містить такі складові: цільовий компо-

нент, змістовий компонент, мотиваційний компонент. 

Цільовий компонент моделі передбачає усвідомлення студен-

тами мети і завдань професійної діяльності соціолога, послідовне 

формування цілей і завдань навчання і розвитку на кожному 

етапі підготовки і навчання студентів.  

Змістовий – передбачає формування когнітивної, оцінної 

та операційно-процесуальної складових діяльності соціолога.  

Мотиваційний компонент містить сукупність певних мотивів 

досягнення успіхів у навчанні як передумови належної підготовки 

до особистісно орієнтованої професійної діяльності. В основі 

мотивації – глибокі й міцні професійні знання, вміння та навички. 

Мотив є стимулом діяльності, спрямованої на задоволення від-

повідних потреб та інтересів особистості, забезпечує активізацію 

ставлення, сприяє реалізації мети і намірів діяльності. В мотиві 

виявляється не лише напрям ставлення – позитивний чи негатив-

ний; він сам міститься у цьому ставленні. 

Виходячи з проблеми нашого дослідження, вважаємо, що 

мотиваційний компонент розробленої нами моделі включає 

налаштованість на набуття досвіду творчої фахової діяльності, 

прагнення до самовдосконалення та саморозвитку, формування 

позитивного ставлення до професійної діяльності взагалі та налашто-

ваність на отримання необхідних фахових знань, вмінь і навичок 

зокрема. Взаємозв’язки та взаємозалежності між елементами 

моделі подано на рисунку 1.  
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Рис. 1. Взаємозв’язки та взаємозалежності між елементами 

особистісно орієнтованої моделі підготовки соціологів. 

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА 

Мета  формування особистісно орієнтованої системи 

підготовки майбутніх 
соціологів 

Особистісно орієнтовані компоненти підготовки студентів-соціологів 

Цільовий 

компонент 

усвідомлення  

студентами мети  
і завдань фахової  

діяльності 

Змістовий компонент  

формування  

когнітивної,оцінної  

та операційно-
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діяльності 

Мотиваційний 

компонент 

формування  
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ставлення до  

діяльності і  
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соціолог 

Педагогічні умови підготовки студентів-соціологів до професійної 

діяльності 
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цілей ізавдань 
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соціологів до 
фахової  
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технологій під 
час аудиторних 

занять 
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РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ  готовність студентів-соціологів  
до професійної діяльності 
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Запропонована нами особистісно орієнтована модель 

підготовки соціологів є дієвою й цілісною, усі складові мають 

чітке призначення й перебувають у тісному взаємозв’язку та 

спрямовані на досягнення єдиної мети, яка і виступає системо-

твірним чинником.  

Під час формування та впровадження моделі в навчальний 

процес ми реалізували відповідні принципи навчання. Проаналізу-

вавши різні класифікації принципів системного втілення особистісно 

орієнтованого підходу, виділили найбільш доцільні в аспекті 

нашого дослідження, а саме: науковості, доступності, системності, 

свідомості, самостійності, активності, розвитку творчого взаємо-

зв’язку і взаємодії, зв’язку теорії з практикою, наочності, взаємо-

збагачення, використання досвіду, оптимального вибору засобів 

навчання, ситуативності та інтеграції навчання, подолання стерео-

типів діяльності та мислення.  

Принцип науковості визначає зміст підготовки соціологів, 

потребує засвоєння не тільки традиційних наукових знань, а й 

фундаментальних положень сучасної науки, перспектив її розвитку. 

Без знань, які відповідають сучасному розвитку науки, 

неможливо сформувати у соціологів науковий світогляд і професійні 

вміння.  

Реалізовуючи цей принцип, ми формували зміст особистісно 

орієнтованого навчання, спираючись на розробки науковців у сфері 

особистісно орієнтованого підходу, відповідні накази й постанови 

Міністерства освіти і науки України. 

Принцип доступності і системності передбачає врахування 

рівнів готовності соціологів дослідних груп до засвоєння експеримен-

тальної програми підготовки соціологів до особистісно орієнтованої 

професійної діяльності. 

Такий підхід давав змогу кожному студенту, відповідно до 

його можливостей, оволодіти доступними знаннями і вміннями у 

сфері особистісно орієнтованого навчання. 

Принцип свідомості, самостійності й активності передбачає 

орієнтацію студентів-соціологів на глибоке розуміння та осмис-

лення змісту навчального матеріалу, прояв інтересу до того, що 

вони вивчають, творчу участь у процесі здобуття знань. При 

реалізації принципу свідомості, самостійності та активності, ми 
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стимулювали майбутніх соціологів до свідомого контролю і аналізу 

результатів своєї діяльності. 

Принцип зв’язку теорії з практикою реалізовувався шляхом 

створення на практичних заняттях проблемних ситуацій, набли-

жених до реальних умов навчального закладу. Під час таких занять 

студенти мали можливість застосовувати набуті, знання та сформовані 

вміння у подальшій професійній діяльності. 

При підготовці соціологів на засадах особистісно орієнтова-

ного підходу особливе значення має їхня націленість на реалізацію 

принципу наочності. 

Це зумовлено, по-перше, тим, що наочність відіграє провідну 

роль у процесі засвоєння студентами навчального матеріалу, по-

друге, як показали наші спостереження, застосування на заняттях 

наочності є дуже ефективним. 

Особливе значення має принцип розвитку творчого взаємо-

зв’язку і взаємодії – через обмін досвідом студентів, які працюють з 

особистісно орієнтованими освітніми технологіями і досягли певних 

успіхів. Принцип оптимального вибору засобів навчання перед-

бачає досягнення конкретної мети навчання у поєднанні різних 

засобів навчання. 

Принцип ситуативності та інтеграції навчання здійснює між-

предметний зв’язок. Для подолання стереотипів у процесі особистісно 

орієнтованого навчання застосовуємо принцип подолання стерео-

типів діяльності й мислення. 

Розроблена нами модель була спрямована на реалізацію 

навчальної, розвивальної та пізнавальної функцій. 

Навчальна функція передбачала оволодіння студентами-

соціологами фундаментальних знань із фахової діяльності, форму-

вання в них професійних вмінь для успішної фахової діяльності. 

Розвивальна функція полягала у розвитку професійних 

здібностей соціологів, формуванні творчого підходу до професійної 

діяльності. У процесі оволодіння студентами-соціологами професій-

ними знаннями та вміннями відбувався розвиток їх особистісних 

і професійних якостей. 

Таким чином, ми визначили комплекс заходів, пов’язаних 

із розробкою моделі особистісно орієнтованої професійної під-

готовки соціологів, характеристикою структурних компонентів 
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зазначеної моделі, а також з’ясували функції, на реалізацію яких 

була спрямована розроблена нами модель.    

Пропоновану модель розглядаємо не як сукупність її складо-

вих, а як цілісну особистісно орієнтовану педагогічну систему, 

спрямовану на реалізацію результату – формування готовності 

майбутнього соціолога до ефективної фахової діяльності. 

Висновки. Отже, професійна підготовка до діяльності соціолога 

передбачає розвиток у студентів певних знань, умінь та якостей 

особистості, які не можна формувати без професійного ідеалу, 

моделі, у структурі якої представлені як професійні, так і особис-

тісні складові. Розроблена нами особистісно орієнтована модель 

підготовки майбутнього соціолога містить цільовий, змістовий 

та мотиваційний компоненти. Під час формування і впровадження 

моделі в навчальний процес доцільно реалізовувати такі принципи 

навчання: науковості, доступності, системності, свідомості, самостій-

ності, активності, розвитку творчого взаємозв’язку і взаємодії, зв’язку 

теорії з практикою, наочності, взаємозбагачення, використання 

досвіду, оптимального вибору засобів навчання, ситуативності та 

інтеграції навчання, подолання стереотипів діяльності та мислення. 

Розроблена нами модель була спрямована на реалізацію навчальної, 

розвивальної та пізнавальної функцій. Перспективи дослідження 

пов’язані з визначенням організаційно-педагогічних умов реалізації 

наукового експерименту в процесі особистісно орієнтованого навча-

ння студентів-соціологів. 
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Ткаченко Владислав. Концептуальная модель профессио-

нальной подготовки будущих социологов на основе личностно 

ориентированного подхода. В статье проанализирована научная 

литература, содержащая информацию по вопросам моделирования 

профессиональной деятельности будущих специалистов. Разрабо-

тана личностно ориентированная модель подготовки будущих 

социологов, охарактеризированы ее компоненты и функции. Выясне-

ны взаимосвязи и взаимозависимости между элементами личностно 

ориентированной модели подготовки социологов. 

Ключевые слова: личностно ориентированный подход, 

концептуальная модель профессиональной подготовки, будущие 

социологи. 

 

Tkachenko Vladislav. Conceptual model of education of 

future sociologists on the basis of personality-oriented approach. 

The article deals with the analysis of the scientific literature containing 

information about modeling professional future professionals. It is 

noted, that sociological education reform and new teaching technology in 

learner centered teaching practices should be seen as an essential 

condition of intellectual, creative and ethical development of student-

sociologist. without the sample standard. It is posted structure the 

authors’ model of personality oriented training future sociologist, 

containing the following components: purposal component, semantic 

component an motivational component.  

Key words: personally oriented approach, conceptual model 

of professional training, future sociologists. 
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ЕТНІЧНИЙ ПАТРІОТИЗМ 

У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ К. УШИНСЬКОГО 

 
У статті розкрито погляди К. Ушинського на теоретичні 

засади виховання підростаючого покоління в дусі патріотизму, 
любові до Батьківщини та свого народу, з’ясовано, що в їх основі 
лежить ідея народності. Звернуто увагу на роль рідної мови, історії, 
географії, природознавства, народної творчості у патріотичному 
вихованні дітей. 

Ключові слова: Костянтин Ушинський, патріотизм, 
патріотичне виховання, любов до краю, ідея народності, Батьківщина. 

 

Постановка проблеми. Зміцнення і утвердження Україн-

ської держави потребує розв’язання надзвичайно важливого і 

невідкладного завдання – виховання свідомого громадянина й 

патріота рідної землі. У контексті творення національної системи 

освіти особливого значення набуває науково обґрунтоване розв’яза-

ння виховних завдань, а саме: формування особистості українця, 

української структури духу і національної свідомості. У Державній 

національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ ст.) визначено 

головну мету виховання – “набуття молодим поколінням соціального 

досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, 

формування у молоді, незважаючи на національну належність, 

особистісних рис громадян Української держави”, а пріоритет-

ним напрямом виховання підростаючого покоління є формування 

національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, 

бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати 

[1, 15].  

 
© Чепіль Марія, 2014 
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Патріотизм включає у себе любов до Батьківщини, її народу, 

держави; готовність до захисту Вітчизни; почуття відповідальності 

за сучасне та майбутнє нації, держави; знання історії України; шану 

видатним діячам, героям народу; самовдосконалення з метою 

служити народові, вітчизні; розвинену національну самосвідомість, 

національну гордість і самоповагу в поєднанні з повагою до всіх 

етносів; усвідомленні неоціненного значення рідної мови. Для 

процесу виховання патріотів необхідно знати не тільки зміст, але і 

внутрішні, психологічні компоненти, які є носіями цих якостей – 

мотиваційний, інтелектуально-емоційний, поведінковий і вольовий. 

Якщо патріотизм стане і метою, й умовою виховання та навчання 

молодої людини, то відродження української нації, розбудова 

України відбудуться значно швидше. Тому питання про формування 

національно свідомих учасників процесу державотворення сьогодні 

набуло особливої ваги й актуальності. Водночас воно не позбавлене 

певної гостроти і труднощів. Особливе занепокоєння викликає 

відсутність у частини молоді почуття національної самоіденти-

фікації, під якою розуміємо самоототожнення із певною мовою, 

культурою, історією, усвідомлення себе частиною свого народу, 

співвіднесення своєї діяльності з інтересами нації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Патріотизм як 

прояв національної самосвідомості особистості може реалізуватися 

за умови духовного зв’язку з Батьківщиною. Для українського 

народу Батьківщина – це освоєне ним географічне середовище, 

відображене в його матеріальній і духовній культурі. Батьківщина 

сприймається через духовний досвід, який охоплює свідомість і 

підсвідомо-інстинктивну глибину душі дитини. У цьому контексті 

педагогічна спадщина К. Ушинського має вагоме значення. 

Дослідники упродовж багатьох років вивчають різні аспекти вихова-

ння. Проблеми народної педагогіки досліджує Л. Юда, ідея 

народності у вихованні – Н. Горбатюк, виховання прагнення до 

творчої діяльності – О. Пискун, навчально-виховні ідеї К. Ушин-

ського і В. Сухомлинського – О. Бондар, актуальність дидактич-

них ідей – Т. Завгородня, християнські ідеї – А. Кислий та ін. 

Однак сутність патріотичного виховання, любові до батьків-

щини у педагогічній спадщині К. Ушинського висвітлена лише 

частково. Обставини сучасного життя спонукають нас знову поверта-
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тися до проблем патріотичного виховання дитини, шукати шляхів її 

розвитку, удосконалення. І це видається нам головним завданням 

сучасної української педагогічної науки.  

Мета статті – розкрити сутність етнічного патріотизму, 

теоретичні засади виховання підростаючого покоління в дусі 

патріотизму, любові до Батьківщини та свого народу крізь призму 

педагогічної спадщини Костянтина Ушинського та їх актуальність 

для сьогодення України.  

Виникнення і поширення ідеї національної свідомості, що 

ґрунтується на етнічній ідентичності, стає головною проблемою 

історичної та української педагогічної науки зокрема. В основі 

етнічного патріотизму лежить почуття власної причетності до 

свого народу, любові до рідної культури, власної історії тощо. 

Цей патріотизм започатковується природою як відчуття ознак 

народу, що є вродженими. Ще 1857 р. К. Ушинський писав: “Вихова-

ння повинно просвітити свідомість людини, щоб перед очима лежав 

ясний шлях добра” [5, 99]. 

В українській педагогіці поняття “патріотизм” трапляється 

у працях учених та громадських діячів другої половини ХІХ – 

першої третини ХХ ст. (Г. Врецьона, М. Галущинський, М. Грушевський, 

О. Іванчук, В. Ільницький, І. Копач, О. Партицький, С. Русова, 

І. Франко, Я. Чепіга, І. Ющишин та ін.). Під впливом національно-

культурного відродження у педагогічній думці утверджується 

ідея народності. Першими її обґрунтували О. Духнович і К. Ушин-

ський. Вони дійшли висновку, що навчально-виховний процес 

повинен здійснюватися в національному дусі, а його основою 

має бути принцип народності. У цьому сенсі неабиякого значення 

набуває вивчення рідної мови, власної історії, літератури, україно-

знавства, українського мистецтва, рідних звичаїв тощо.  

У контексті означеної проблеми оригінальним є обґрунту-

вання ідеї національного у вихованні, здійснене К. Ушинським. 

Поділяючи погляди тогочасної європейської інтелігенції, яка 

виявляла щораз більше зацікавлення історією свого народу, мовою, 

фольклором, етнографією, висувала ідею визволення народів з-

під чужої влади і створення власної держави, педагог намагався 

втілити їх через теорію виховання. Насамперед, це ідеї А. Дістерверга 

щодо національних цінностей.  
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Виховання передбачає знання національних цінностей і 

сповідування їх вихователем, розуміння цілей, що стоять перед 

людством, і намагання здійснити їх у міру власних сил. У педагогіч-

ному сенсі важливим є те, що почуття національного – вроджене, і 

К. Ушинський радить взяти його за основу виховання. Саме тому в 

основу його педагогічної системи покладено принцип народності 

як єдине джерело життя народу в історії.  

Будучи палким патріотом своєї Батьківщини, К. Ушинський 

у справі виховання молодого покоління, велику роль надавав 

патріотичним почуттям. “Як немає людини без самолюбства, так 

немає людини без любові до батьківщини, – писав педагог, – і ця 

любов дає вихованню надійний ключ до серця людини й могутню 

опору для боротьби з її поганими природними, особистими, сімей-

ними і родовими нахилами” [5, 99].  

Основою виховання підростаючого покоління в дусі патріо-

тизму, любові до Батьківщини та свого народу К. Ушинський вважав 

народність. Народність розумів як глибоку віру у творчі сили своєї 

країни, як вимогу передати справу народної освіти народові, 

побудову системи виховання відповідно до особливостей різних 

націй, що населяють країну, і умов життя. Засноване на народності, 

виховання розвиває у дітей почуття патріотизму, національної 

гордості, обов’язку перед батьківщиною, привчає завжди ставити 

загальні інтереси вище особистих. Дитина любить своє родинне 

місце з усім його природним багатством і красою, любить матірну 

мову й пісні, ношу й звичаї. Ті природні почування любові до 

свого рідного скріплюються, поширюються й усвідомлюються в 

не одної дитини вже в передшкільному віці завдяки домашньому 

впливу. 

Педагог неодноразово підкреслював, що кожен народ має 

свій особливий ідеал людини і вимагає від свого виховання 

відтворення його ідеалу в окремих особистостях. Ідеал кожного 

народу відповідає його характеру, визначається його суспільним 

життям і розвивається разом із його розвитком. Народність “є 

досі єдиним джерелом життя народу в історії” і “громадське вихова-

ння, яке зміцнює і розвиває в людині народність, розвиваючи 

водночас її розум і самосвідомість, могутньо сприяє розвиткові 

народної самосвідомості взагалі, воно вносить світло свідомості 
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у тайники народного характеру і робить сильний і благотворний 

вплив на розвиток суспільства, його мови, його літератури, його 

законів, словом на всю його історію” [5, 101].  

Незважаючи на схожість педагогічних форм усіх європей-

ських народів, у кожного з них своя особлива мета і свої особливі 

засоби її досягнення, а тому запозичення одним народом в іншого 

виховних систем неможливе. “Німець, англієць, француз, амери-

канець вимагають від виховання не одного і того ж, і в слово 

“виховання” кожен народ вкладає різні поняття. Ця різниця, не 

вдивляючись виразно, проте проглядається в багатьох особли-

востях, іноді дрібних, але характеристичних, які показують напрям 

громадського виховання у кожного народу і ту невисловлювану 

мету, до якої прагне і яка визначила самі його форми” [5, 75]. Ідея 

народності виховання була спрямована проти впливу на вітчизняну 

школу освітніх систем західноєвропейських країн, механічного 

перенесення на вітчизняний ґрунт систем виховання і навчання, 

які склалися в інших державах, в інших історичних умовах. 

Однією з ознак народності, наголошував Костянтин Ушин-

ський, є мова – найкращий виразник духовної культури народу, 

яка відбиває все багатство і багатогранність людського життя. 

Основними завданнями народної школи у вихованні особистості 

він уважав виховання патріотизму засобами рідної мови, яка не 

тільки виражає духовні якості народу, а й є найкращим його настав-

ником, що вчив народ ще тоді, коли не було ні книжок, ні школи. 

Дитина з перших років має вивчати рідну мову, засвоювати народну 

духовність. І доки вона не опанує “дух мови,” “дух народу, який 

створив цю мову”, не “пустить глибоке коріння в її душу, ввійде 

в її плоть і кров”, не варто пропонувати їй інші цінності, іншу духов-

ність. Бо в іншому випадку, людина буде непотрібним членом 

суспільства й народу, “а іноді й дуже тяжким членом, залишиться 

жалюгідною людиною без вітчизни, хоч би яку маску патріотизму 

надівала вона потім” [6, 128]. 

Казки, народні пісні, прислів’я віддзеркалюють народну 

думку в їх історичному розвитку. Вони є тим містком, який з’єднує 

одне покоління з іншим. У праці “Рідне слово” (Книжка для тих, 

хто навчає) зазначено, що у народній казці велика, перейнята поезією 

дитина – народ – розповідає дітям свої дитячі мрії і наполовину 
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вірить сам у ці мрії [7]. На думку педагога, народну казку діти 

читають легко. Вона досить швидко запам’ятовується з усіма 

мальовничими деталями та народними висловами.  

Народну казку педагог ставив недосяжно вище від усіх 

оповідань, написаних для дітей. У прислів’ях, уважав він, відбилися 

усі аспекти життя народу, – його потреби, звички, його погляд на 

природу, на людей, на значення всіх явищ життя. Надбання народу 

передаються з покоління у покоління. “Усяка жива історична народ-

ність є найпрекраснішим створінням божим на землі, і вихованню 

лишається тільки черпати з цього багатого й чистого джерела” 

[5, 101]. 

Ще 14 грудня 1914 р. на засіданні Московського Товариства 

Грамотності присвяченого педагогу, М. Чехов у доповіді “Націо-

нальное воспитаніе по К. Ушинскому” підкреслив, що заповіт 

К. Ушинського – це виховувати у дітях знання свого народу, при-

щеплювати їм свідому любов до нього [8, 112]. Цей заповіт актуаль-

ний і сьогодні.  

Ідеї К. Ушинського щодо виховання любові до рідного краю 

у дітей мають особливе значення. Адже у дітей до 6 − 7 років 

домінують дві основні потреби: у пізнавальній діяльності та 

спілкуванні. І тому вивчення рідного краю для них має особливе 

значення. З цього приводу К. Ушинський зазначав: “Немає сумнівів, 

що діти найбільше вчаться, наслідуючи, але було б помилкою 

вважати, що з наслідування може сама по собі вирости самостійна 

діяльність. Наслідування дає багато матеріалу для самостійної 

діяльності, проте, якби не було самостійної діяльності, не було б 

і що наслідувати”, і, до того ж, допомагає подолати певну обмеженість 

пізнавальної діяльності під час навчального процесу в школі 

(класі) за рахунок безпосереднього, живого вивчення позашкільного 

середовища: території школи, села, міста, району, і її населення, 

з поступовим переходом від вивчення навколишнього середовища 

до дослідження і аналізу, розвиваючи теоретичне і практичне 

мислення [6, 124]. 

Патріотизму вчиться дитина під вправною рукою виховника 

при кожній нагоді, під час розмов, при навчанні географії, 

історії, геології, природознавства. Аналізуючи виховання дітей, 

побудоване на любові до Батьківщини, і звичайне тогочасне 
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шкільне виховання, К. Ушинський вважав, що окремо шкільне 

виховання не може розв’язати проблему народного виховання. 

“Шкільне виховання далеко не становить усього виховання народу. 

Релігія, природа, сім’я, закони, промисловість, література, – все, 

з чого складається історичне життя народу, – становлять його 

справжню школу, перед силою якої сила навчальних закладів, 

особливо побудованих на засадах штучних, зовсім незначна” [5, 92].  

З цього приводу К. Ушинський, пов’язуючи батьківщино-

знавство з географією та історією, наголошував на вивченні 

природи місцевості, в якій розміщується школа і поступовому 

опануванні знаннями про її історію, культуру. Навчаючись, діти 

“...складають план місцевості, план річки, яка своєю течією 

повинна вивести з найближчих околиць в безмежну вітчизну” [7, 

283]. Патріотизм є результатом відображення Батьківщини, 

сприйняття традицій минулого у свідомості людини через призму 

сучасних потреб та інтересів, які, зі свого боку, суттєво активізують, 

збагачують мотиви життєдіяльності людини, стаючи могутньою 

рушійною силою розвитку особистості і спільноти. 

Вивчення джерельної бази показало, що ідеї К. Ушин-

ського були відомі і поширені серед педагогічної громадськості 

Галичини, а його твори мали популярність [9]. “Рідне слово” педагога 

слугувало взірцем для упорядкування підручників, призначених 

для початкового навчання в українських школах краю упродовж 

багатьох років. На сторінках галицьких часописів вмішувалася 

інформація про роль і значення наукової спадщини “знаменитого 

педагога” для українського виховання [2].  

Висновки. Ядром педагогічної системи К. Ушинського, 

основою етнічного патріотизму є ідея народності, а засобами 

патріотичного виховання – рідна мова, рідна історія, географія, 

народна творчість тощо. Патріотичні почуття до рідного краю, 

які формуються з раннього дитинства у сім’ї, родині, стають ще 

сильнішими й виразнішими, коли дитина детальніше пізнає свою 

батьківщину, свій народ, його звичаї і традиції. Незнання та ігнору-

вання рідної історії і мови, національної культури, відступ від 

багатовікових традицій непоправно шкодять формуванню патріо-

тичних почуттів. У сучасних умовах цей досвід є надзвичайно 
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важливим джерелом для розробки теорії і практики національного 

виховання майбутніх будівників Української держави. 

Перспективними напрямами подальших досліджень є 

дослідження педагогічної антропології й філософських основ 

педагогіки К. Ушинського. 
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Чепель Мария. Этнический патриотизм в педагогическом 

наследии К. Ушинского. В статье раскрыты взгляды К. Ушинского 

на теоретические основы воспитания подрастающего поколения 

в духе патриотизма, любви к Родине и своему народу. В основе 

этнического патриотизма лежит идея народности. Обращено 

внимание на роль родного языка, истории, географии, естетство-

знания, народного творчества в патриотическом воспитании детей.  

Ключевые слова: Константин Ушинский, патриотизм, 

патриотическое воспитание, любовь к краю, Родина, идея народности. 
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Chepil Maria. Ethnic patriotism in pedagogical heritage of 

K. Ushynskyi. The article shows the opinion of K. Ushynskyi to the 

theoretical basement in upbringing of growing up generation in spirit 

of patriotism, love to the native land and its people. In the basis of 

ethnic patriotism lies idea of nationality. The attention is paid to the 

role of mother tongue, history, geography, natural history, folklore in 

the patriotic education of children. 

Key words: Kostiantyn Ushynskyi, patriotism, patriotic 

education, love to the country, native land, idea of nationality. 
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Світлана ШАРАПА 

 

АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ  

ВЧИТЕЛЯ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ  

(кінець ХХ – початок ХХІ ст.) 

 
У статтi обґрунтовано формування ціннісних пріоритетів, 

форм та методів підготовки вчителя у вищих педагогічних 
навчальних закладах України кінця ХХ – початку ХХІ ст. Формування 
змісту загальнопедагогічної підготовки на основі акмеологічного 
підходу повинно сприяти орієнтації та самовизначенню майбут-
нього вчителя в галузі педагогічної діяльності, неперервної 
педагогічної самоосвіти. 

Ключові слова: ціннісні орієнтації, аксіологія, моральні 
цінності, загальнолюдські, національні, громадянські, сімейні цінності. 

 

Постановка проблеми. Сьогодні система ціннісних орієн-

тацій суспільства загалом і кожної особистості зокрема зазнає 

суттєвих змін, які вимагають перегляду аксіологічних пріоритетів, 

переосмислення світогляду та норм моралі. Відмова від традиційної 

(авторитарної) системи освіти, активізація концепції особистісно 

зорієнтованого навчально-виховного процесу і громадянського 

виховання (основою яких є ставлення людини до себе як носія 

національних та загальнолюдських цінностей та її адаптації у 

сучасному полікультурному просторі), реалізація гуманістичних 

принципів взаємодії учителя і учнів на суб’єкт-суб’єктних засадах 

вимагає відповідного формування ціннісних орієнтацій майбутніх 

освітян. За таких умов першочерговим обов’язком освітнього поступу 

в контексті розвитку педагогічної освіти є становлення соціально-

моральної та професійно розвинутої особистості педагога. 
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Аналіз останніх досліджень. Аналіз наукових джерел 

засвідчує, що теоретико-методологічну основу аксіологічних 

засад у педагогічній теорії становлять положення про: цінності 

та ціннісні орієнтації особистості (С. Анісімов, О. Дробницький, 

А. Здравомислов, М. Каган, Д. Леонтьєв, В. Тугаринов, Н. Чавчавадзе та 

ін.), аксіологічний підхід в освіті (Н. Астахова, А. Кір’якова, 

В. Сластьонін, Н. Ткачова, Г. Чижакова та ін.), морально-етичні 

засади у діяльності викладача вищого навчального закладу 

(В. Андрущенко, О. Дубасенюк, І. Зязюн, О. Пєхота, С. Сисоєва 

та ін.); проблеми формування педагогічного іміджу викладача 

вищої школи (Н. Гузій, В. Ісаченко, А. Морозов, О. Чебикін та 

ін.); етико-психологічні аспекти діяльності педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів (О. Винославська, Н. Вознюк та ін.); 

особистісно-орієнтований підхід (І. Бех, Є. Бондаревська, О. Пєхота, 

С. Подмазін та ін.). Учені активно здійснюють пошук шляхів 

ефективного формування професійно-педагогічних ціннісних 

орієнтацій майбутніх викладачів вищої школи та наголошують 

на важливій ролі аксіологічної складової їхньої підготовки.  

Мета статті – з’ясувати аксіологічні аспекти у процесі 

підготовки майбутніх викладачів вищої школи та окреслити 

передумови формування в них ціннісних орієнтацій в умовах 

вищого навчального закладу. 

Проблема формування цінностей майбутнього вчителя у 

процесі навчання є однією з найактуальніших в умовах інтеграції 

до європейського простору. Аналіз проблеми формування цінностей 

студентів у навчальному процесі доцільно проводити у контексті 

концептуальних засад педагогічної науки, запропонованих О. Сухо-

млинською: “Сучасні цінності – актуальна ідеологічна, ідейна 

проблема, проблема формування світогляду, що виступає інтегра-

тивною основою діяльності як окремого індивіда, так і будь-якої 

малої чи великої соціальної групи, колективу, нації, зрештою всього 

людства [4, 106]”. Отже, для того, щоб визначити найбільш 

ефективні психолого-педагогічні підходи до формування цінностей 

студентів у процесі навчання, з’ясуємо, у чому полягає сутність 

поняття “цінності”. В Українській педагогічній науці узагальнено 

можна відокремити два підходи до трактування “цінність”: згідно з 

першим, цінність існує незалежно від особистості, тобто є об’єктив-

ною категорією; відповідно до другого, цінність може існувати 
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тільки в межах співвідношення суб’єкта й об’єкта, тобто є суб’єктивно-

об’єктивною категорією. Зокрема, за словами І Беха, “поняття 

“особистісні цінності” пов’язується з освоєнням конкретними індиві-

дами суспільних цінностей, а отже, за ними закріплюється значущість, 

особистісний смисл для людини певних об’єктів, подій. тощо” 

[3, 6]. Таким чином, об’єктивними є тільки властивості предмета 

оцінювання, а цінності є категорією суб’єктно-об’єктною. Оскільки 

цінність детермінована двома аспектами ціннісного ставлення, 

то її значущість і характер залежать від визначень суб’єкта, і від 

властивостей об’єкта – носія цінності. Виходячи зі сказаного, можна 

ствердити  цінність є функцією двох змінних. Особливість категорії 

цінності полягає в тому, що вона одночасно є і предметом, і ставле-

нням до цього предмета. 

Зрозуміло, що у самому понятті “цінність” вже виражене 

певне ставлення до предметів, явищ або їх властивостей. У 

результаті сформованої у суспільній практиці певної оцінки 

явище набуває статусу цінності. Виконуючи роль соціального 

регулятора в історії людського суспільства цінності й ті оцінки, 

на основі яких вони формуються, є складним результатом впливу 

історичних і соціальних причин на індивідуальну й суспільну 

свідомість. Розглянуті нами визначення цінності, дають підставу 

зробити висновок про те, що цінності формуються людьми в 

реальних умовах їхнього життя. Усвідомлення людиною цінності 

того чи того явища є результатом роботи її свідомості. При цьому 

цінності особистості, зокрема гуманістичні, є суб’єктивно-об’єктивними 

за походженням і мають загальнозначущий характер. Цінності не 

тотожні природним якостям, психологічним станам і елементам 

індивідуального досвіду, хоча, безсумнівно, що ці якості та стани 

беруть участь у формуванні цінностей. Таким чином, суспільство у 

певному сенсі може вивчатися як сфера функціонування певної 

системи цінностей. Система цінностей суспільства створює об’єктивну 

основу для оцінювання особистих задоволень, прагнень окремих 

особистостей. 

Сучасне суспільство орієнтується на виховання творчої 

особистості, яка має активну життєву та громадянську позицію. 

Зокрема, ми відокремлюємо виховну діяльність, оскільки саме через 

неї майбутній педагог формує ціннісні орієнтації вихованців, а 

для цього його власна система життєвих цінностей та орієнтацій 



АКСІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ… 225 

повинна бути достатньо сформована вже на час закінчення вищого 

навчального закладу.  

В аналізі інтегративних компонентів педагогічного професіо-

налізму (мотиваційний, когнітивний, афективний) слід зосередитися 

на встановленні “аксіядра”, що є їх ціннісно-смисловим підґрун-

тям і формується у процесі виховання. Саме професійне виховання 

як цілеспрямований процес, скерований на управління розвитку 

особистості майбутнього спеціаліста через включення його до 

базової культури (професійно-педагогічної, духовно-моральної, 

художньо-естетичної, фізичної), соціальних відносин і процесу 

самореалізації, дає можливість особистості ефективніше опанувати 

вагомі для неї суспільні цінності, норми та ідеали. Становлення і 

розвиток ціннісно-орієнтаційних критеріїв як професійних якостей 

вчителя-вихователя безпосередньо залежить від змісту та якісної 

організації професійного виховання самого педагога. Ученими 

пропонується система психолого-антрополого-педагогічної під-

готовки майбутнього вчителя, яка містить початковий (формува-

ння культури внутрішнього світу), основний (цілісна культура, 

орієнтована на самовиховання і самоудосконалення та засвоєння 

педагогічних проблем) і поглиблений (інтеграція внутрішнього 

світу, самоудосконалення, оволодіння цілісними методиками) рівні. 

На думку Н. Шеминог, розвиток ціннісних орієнтацій під час 

професійної підготовки повинен здійснюватись у трьох основних 

напрямах: формування загального ціннісного ставлення студентів до 

професії; формування професійного образу Я-педагога студента; 

розвиток ціннісних орієнтирів образу майбутньої діяльності. 

Відповідно, у студента повинна скластися система професійно-

ціннісних орієнтацій, які визначатимуть ставлення особистості 

до особливостей професії, відображатимуть змістовну сторону, 

основу професійної діяльності, її цілі, а засоби регулюватимуть 

поведінку особистості у професійній діяльності. В Україні поширені 

різноманітні підходи, концепції, парадигми виховання (відповідно 

до виховної діяльності), на яких ґрунтується підготовка до такої 

діяльності майбутнього педагога. Зокрема, О. Вишневський акцентує 

на системно-ціннісному підході та виокремлює такі аспекти змісту 

виховання: моральний, національно-патріотичний, громадянський, 

родинний, особистісний та емоційно-вольовий. 
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Моральними цінностями можна назвати систему уявлень 

про добро і зло, справедливість і честь, які виступають своєрідною 

оцінкою характеру життєвих явищ, етичних достоїнств і вчинків 

людей і т. п. 

Абсолютно вічні цінності – загальнолюдські цінності, що 

мають універсальне значення та необмежену сферу застосування 

(доброта, правда, любов, чесність, гідність, краса, мудрість, справед-

ливість та ін.). 

Національні цінності є значущими для одного народу, 

проте їх не завжди поділяють інші народи. Наприклад, почуття 

націоналізму зрозуміле і близьке лише поневоленим народам і 

чуже тим, які ніколи не втрачали своєї незалежності. До цієї 

групи цінностей належать такі поняття, як патріотизм, почуття 

національної гідності; історична пам’ять тощо. 

Громадянські цінності ґрунтуються на визнанні гідності 

людей і характерні для демократичних суспільств. Це, зокрема, 

права і свободи людини, обов’язки перед іншими людьми, ідеї 

соціальної гармонії, поваги до закону тощо.  

Сімейні цінності – моральні основи життя сім’ї, стосунки 

поколінь, закони подружньої вірності, піклування про дітей, пам’ять 

про предків та ін. Моральні стосунки в сім’ї накладають відбиток на 

все життя людини, оскільки їх вплив пов’язаний, по-перше, із 

сильними переживаннями, по-друге, вони триваліші, по-третє, в 

них закладаються підвалини всіх моральних ставлень людини до 

суспільства, до праці, до інших людей. Цінності особистого життя 

мають значення насамперед для самої людини, визначають риси 

її характеру, поведінку, стиль приватного життя та ін. Обираючи 

ту чи іншу цінність, людина тим самим формує своєрідний довго-

тривалий план своєї поведінки й діяльності, визначає тривку 

смислову перспективу останньої. Якщо мотивація дає відповідь 

на запитання, для чого людина діє певним чином, то ціннісна 

орієнтація, що її доповнює, висвітлює те, заради чого діє людина, 

чому вона присвячує свою діяльність. Отже, існує принаймні два 

типи цінностей: цінності, сенс яких визначається наявними потребами 

й інтересами людини, та цінності, які, навпаки, надають смислу 

існуванню самої людини, які обслуговують самоствердження люд-

ської особистості, творять і відроджують людину в певній принци-

пово новій якості. 
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1) реалізацію відкритої системи зв’язків із суспільством та 

ідей волонтерства як форми соціальної активності особистості; 

2) впровадження у практику роботи класичних університетів 

варіативної (ступеневої) моделі підготовки з урахуванням провідних 

чинників (навчальні та психолого-педагогічні предмети, педагогічні 

практики, спецкурси, позааудиторна робота); 

3) інтеграцію засобів підготовки до виховної діяльності; 

4) урахування можливої специфіки майбутньої виховної 

діяльності ( тип навчального закладу, профіль галузі тощо); 

5) цілеспрямоване засвоєння професійно значущих для 

виховної діяльності умінь і навичок; 

6) професійну орієнтацію підготовки студентів до виховної 

діяльності; 

7) адаптацію викладачів кожної спеціальної дисципліни до 

змісту виховного процесу в навчальному закладі; 

8) визнання пріоритету виховного навантаження їх предмета 

у формуванні особистості студентів; 

9) конкретизацію виховних знань і умінь, якими повинні 

оволодіти студенти, вивчаючи спеціальні предмети. 

Висновки. Отже, генеза демократичних засад суспільного 

життя та трансформації, що відбуваються у ціннісних орієнтаціях 

українського соціуму, вимагають переосмислення деяких освітніх 

надбань. У контексті інноваційних педагогічних умов підготовки 

студентів у вищих навчальних закладах до виховної діяльності 

ми можемо стверджувати про змістовне професійне становлення 

особистості педагога, формування його культури та ціннісних 

орієнтацій набуває особливого значення в руслі модернізації 

професійної підготовки педагогічних кадрів. 
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Шарапа Светлана. Аксиологические аспекты подготовки 

учителя в высших педагогических учебных заведениях Украины 

(конец ХХ – начало XXI в.). В статье обосновано формирование 

ценностных приоритетов, форм и методов подготовки учителя в 

высших педагогических учебных заведениях Украины конца ХХ – 

начала XXI века. Формирование содержания общепедагогической 

подготовки на основе акмеологического подхода должно 

способствовать ориентации и самоопределению будущего учителя 

в области педагогической деятельности, непрерывного педагоги-

ческого самообразования.  

Ключевые слова: ценностные ориентации, аксиология, 

учитель, высшие учебные заведения, Украина. 

 

Sharapa Svitlana. Axiological aspects of teacher training at 

higher educational establishments of Ukraine (the end of ХХ – 

the beginning of ХХІ century). The article gives ground on the 

formation of value priorities, forms and methods of teacher training 

at higher educational establishments of Ukraine at the end of ХХ – 

beginning of ХХІ century. The formation of generally pedagogical 

training contents on the basis of acmeological approach should 

facilitate the future teacher’s orientation and self-determination in the 

field of pedagogical activity, continuing pedagogical self-education. 

Key words: value priorities, axiology, teacher, higher educational 

establishments of Ukraine. 
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СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ  

ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
Стаття присвячена проблемі становлення професійної 

самореалізації студентів. Подано аналіз досліджень з вивчення 
компонентів професійної самореалізації особистості. У статті 
представлені структурні компоненти професійної самореалізації 
майбутніх вихователів дітей дошкільного віку під час проходження 
педагогічної практики: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, 
рефлексивно-регулятивний, творчий. Обґрунтовано змістовний 
аспект і функціональне призначення кожного з компонентів.  

Ключові слова: професійна самореалізація, структурні 
компоненти, студенти, педагогічна практика, мотиваційно-
ціннісний компонент, когнітивний компонент, рефлексивно-
регулятивний компонент, творчий компонент. 

 

Постановка проблеми. Актуальність проблеми професій-

ної самореалізації студента зумовлюється концептуальними положе-

ннями та державними вимогами оновлення освіти в Україні, спрямо-

ваними на становлення особистості майбутнього педагога, розвиток 

його здібностей і обдарувань. Зміна освітньої парадигми від 

традиційної до особистісно орієнтованої, перехід освіти на державні 

стандарти вимагають від вищої педагогічної школи досконалої 

підготовки майбутніх педагогів, у тому числі працівників галузі 

дошкільної освіти. У зв’язку з цим не послаблюється увага науковців 

до підвищення рівня професійного розвитку особистості студента, 

особливо в аспекті його самореалізації, професійній творчості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні психолого- 

педагогічні дослідження перебувають у руслі активних пошуків 
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шляхів ефективного формування та розвитку творчої, гармонійної 

особистості, яка спроможна реально будувати й стверджувати 

демократичне та цивілізоване суспільство нової України. Наукові 

розробки Г. Балла, О. Волошенко, І. Зязюна, М. Костенко, І. Красно-

щок, Л. Мільто, В. Моляко, О. Пєхоти, С. Сисоєвої, В. Сластьоніна, 

Л. Левченко присвячені розвитку творчої, гармонійної особистості, 

яка спроможна реально будувати й стверджувати демократичне 

та цивілізоване суспільство України. Важливим надбанням вище-

зазначених психологів та педагогів є вивчення та дослідження 

особливостей становлення та розвитку особистості студента, особливо 

в аспекті його самореалізації.  

Аналіз сучасної психолого-педагогічної літератури свідчить 

про неослабну увагу вчених до становлення людини у професії, 

її успішне самоздійснення та самореалізацію. Ми погоджуємося 

з думкою Т. Єфімової, І. Кон в тому, що поняття самореалізації 

досить часто пов’язується з професійною діяльністю, адже саме 

вона утворює основну форму активності людини, задає напрям 

розвитку її особистості і для більшості людей дає можливість 

задовольнити свої потреби, ствердити себе як особистість. 

Отже, у вітчизняній педагогіці та психології немає спеціальних 

досліджень, присвячених питанням професійної самореалізації 

майбутніх вихователів під час проходження педагогічної практики. 

Мета статті – виявлення та характеристика компонентів, 

що впливають на процеси становлення професійної самореалізації 

студентів під час проходження педагогічної практики.  

Професійну самореалізацію студента в навчальному процесі 

ми розуміємо як процес і рівень свідомого, за власною ініціативою, 

прагнення до самовиявлення та реалізації своїх можливостей 

протягом теоретичної та практичної підготовки у ВНЗ. Для 

детальнішого вивчення та глибшого розуміння цього феномена 

необхідно з’ясувати його основні структурні компоненти. 

Проводячи дослідження з позицій функціонально-структурного 

підходу, суть якого полягає у вивченні будови і функціонування 

окремих компонентів явища, Н. Борисова виокремлює структурні 

(самостійність, свобода, творчість) та функціональні компоненти 

функції самореалізації особистості (мотиваційно-оцінний, емоційно-

вольовий та діяльнісно-практичний) [3, 47]. 
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Розглядаючи професійну самореалізацію як етап професійного 

розвитку, Т. Єфімова зазначає, що сама самореалізація проходить 

певні стадії, кожна з яких характеризується новоутвореннями та 

результатом. Так, самореалізація розглядається дослідницею одно-

часно як етап розвитку, процес та результат цього розвитку [6, 40]. 

У структурі самореалізації Л. Цурікова виокремила такі 

компоненти: мотиваційно-цільовий (потреби, мотиви, цілі), змістовий 

(потенційні можливості, тобто задатки, здібності та знання, вміння й 

навички, все те, що може бути актуалізовано) та регулятивний 

(рефлексивність і самостійність) [11, 41]. 

Тому, аналізуючи погляди вчених щодо структури само-

реалізації особистості й враховуючи специфіку професійної само-

реалізації студента в межах педагогічної практики, особливості 

практичної діяльності вихователів дітей дошкільного віку, структуру 

професійної самореалізації можна представити у взаємодії таких 

компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, рефлексивно-

регулятивного та творчого. У межах кожного компонента доцільно 

визначити його елементи та функції. 

Одним із основних компонентів професійної самореалізація 

студентів є мотиваційно-ціннісний, в якому інтегровано мотиви, 

педагогічні цінності, що забезпечують прагнення студентів оволодіти 

знаннями, вміннями та навичками професійної діяльності.  

Незважаючи на різницю поглядів різних дослідників з цієї 

проблеми, більшість з них сходяться на тому, що термін “мотив” – 

це складне інтегральне психологічне утворення, що спонукає до 

свідомих дій та вчинків і є для них основою [7, 344].  

На думку низки дослідників (А. Маслоу, К. Роджерс, С. Рубін-

штейн), потреба в самореалізації особистості потенційно існує у 

кожного, однак не кожна діяльність, яку організовує педагог, мотивує 

до реалізації своїх можливостей. Мотиви пов’язують між собою 

потребу в самореалізації та мету, адже саме мотивація відображає 

рівень усвідомленості та нагальності потреби, а мотив завдяки 

власній усвідомленості, перетворюється на мотив-ціль. Так, мотиви 

професійної самореалізації виходять із потреби у ній, набувають 

усвідомленого характеру та перетворюються на мотиви-цілі, які 

визначають напрям активності суб’єкта самореалізації, являють 

собою те майбутнє, яке особистості потрібно перетворити на 

реальність життєвого шляху засобами своєї активності [10, 186]. 
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Складовими мотиваційно-ціннісного компонента професійної 

самореалізації є педагогічні цінності, що відображають професійну 

орієнтацію майбутнього вихователя під час педагогічної практики.  

Цінності є основою формування особистості, цілей її діяль-

ності та розвитку ціннісних орієнтацій. Педагогічні цінності у сфері 

професійної діяльності існують у формі ідей, уявлень, норм, правил, 

теорій.  

Цінності, якими керується майбутній педагог у процесі 

професійної підготовки, пов’язані з його світоглядною позицією, 

особистісними пріоритетами, інтересами та звичками. У нашому 

випадку він відбиває визнання професійної самореалізації як цінності, 

життєвої необхідності, прийняття образів кращих вихователів-

майстрів як орієнтирів у житті та професії. 

Таким чином, мотиваційно-ціннісний компонент професійної 

самореалізації виконує ціннісно-орієнтувальну функцію, сутність 

якої полягає у формуванні позитивної установки на педагогічну 

діяльність, спрямованості студента на вдосконалення механізмів 

навчальної та професійної діяльності. Отже, сформованість цього 

компонента забезпечує процес засвоєння професійних цінностей, 

розвиток мотивів майбутнього вихователя, які й будуть орієнти-

рами для його успішної самореалізації.  

Важливу роль у структурі професійної самореалізації студентів 

відіграє когнітивний компонент, до змісту якого ми відносимо 

професійну компетентність та професійну надійність.  

Базовою складовою цього компонента вважаємо професійну 

компетентність особистості, яка закладає ядро самореалізації, 

дає змогу людині здійснити задумане, творчо реалізувати свої знання 

на практиці і самореалізуватися у професійній сфері. Професійна 

компетентність, що стосується педагогічної діяльності, досліджу-

ється багатьма вченими в Україні та за її межами (В. Безпалько, 

Т. Браже, Ю. Гагін, Л. Захаров, І. Колеснікова, Н. Кузьміна, Г. Ларіо-

нова, А. Маркова та ін.). У визначенні сутності професійної 

компетентності ці автори звертають увагу не тільки на наявність 

в ній інтеграції інтелектуальних, моральних, соціальних, естетичних, 

політичних знань, умінь та навичок для успішної діяльності, професій-

ного оволодіння алгоритмом вирішення відповідних практичних 

і теоретичних завдань, але й на стилях взаємодії з людьми, загальній 
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особистісній культурі, здатності до розвитку власного творчого 

потенціалу (Т. Браже, М. Забрудський, М. Розов та інші). 

Під професійною компетентністю майбутнього фахівця з 

дошкільної освіти ми розуміємо якісну характеристику спеціаліста, 

що вміє користуватися своїми знаннями, уміннями і навичками 

та може діяти конструктивно в змінних соціальних умовах, тобто 

володіє оперативним та мобільним знанням.  

До складу професійної компетентності ми відносимо психо-

логічні якості, професійні здібності, знання, вміння та навички. 

Аналіз численних робіт з цього питання (А. Маркова, В. Сластьонін, 

Г. Сухобська та інші) дав змогу нам виокремити загальнолюдські та 

професійні психологічні якості особистості студента, які допомо-

жуть йому професійно зростати під час проходження педагогічної 

практики. До загальнолюдських якостей, спираючись на наше 

дослідження, можна віднести людяність, доброту, терпимість, 

гуманність, порядність, відповідальність, справедливість, емоційну 

щирість, позитивну Я-концепцію, повагу до національних та 

релігійних почуттів дитини, повагу до права дитини на власну 

думку і вільне її висловлювання, самокритичність, наукову захоп-

леність. Професійні якості несуть у собі любов до дітей, інтерес 

до педагогічної практики, потребу в самореалізації шляхом професій-

ної діяльності, прагнення до самоосвіти та самовдосконалення, 

самостійність, активність [13, 37].  

Одним з важливих структурних елементів когнітивного 

компонента є педагогічні здібності. У сучасній психолого-педагогічній 

теорії існує декілька підходів до класифікації педагогічних 

здібностей педагога (А. Ковальов, В. Кондратьєва, В. Крутецький, 

В. Мясищев та інші). Визначаючи педагогічні здібності з позиції 

умов ефективності педагогічної діяльності, ми цілком погоджу-

ємося з дослідником Н. Левітів, який запропонував таку їх класифі-

кацію: здатність до передачі дітям знань у короткій, цікавій формі; 

здатність розуміти дітей; самостійний творчий склад мислення; 

винахідливість або швидка і точна орієнтація; організаторські 

здібності, необхідні для забезпечення організації роботи педагога 

для створення дитячого колективу.  

У психолого-педагогічній літературі знання – це перевірений 

практикою та засвідчений логікою результат пізнання дійсності, 

що відображений в свідомості людини у вигляді уявлень, понять, 



ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ. ВИПУСК ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТИЙ. ПЕДАГОГІКА 234 

суджень, гіпотез, теорій, концепцій, принципів, законів, законо-

мірностей, тощо [9, 178]. У складі професійної самореалізації ми 

розглядаємо загальнопедагогічні та спеціальні знання. Загально-

педагогічні знання включають у себе: філософські знання про 

процес навчання та виховання; знання передового педагогічного 

досвіду; мету і завдання педагогічної діяльності, технологію педаго-

гічної праці, знання об’єкта та способів навчальної-виховної 

діяльності, вимоги до здійснення педагогічного самоаналізу; 

завдання і способи педагогічного спілкування, прийоми взаємодії з 

дітьми; знання психологічних особливостей розвитку дітей 

дошкільного віку [13, 41]. До спеціальних знань ми відносимо: 

знання змісту дисциплін професійно-педагогічного циклу, особли-

востей розвитку дітей дошкільного віку; особливостей організації 

позитивного соціально-психологічного клімату в групі дітей; системо-

утворювальні знання про основи взаємодії суб’єктів навчально-

виховної діяльності у вікових групах ДНЗ; знання методики 

планування та організації навчально-виховного процесу з дітьми 

дошкільного віку. 

Не викликає сумніву той факт, що знання є необхідними, 

але їх недостатньо для розвитку професійної компетентності вихова-

теля. Тому наступними елементами вказаного компонента є вміння 

та навички. 

До умінь формування і розвитку професійної компетентності 

ми відносимо уміння проектувати і втілювати педагогічні ідеї 

(досвід використання знань, оцінка результатів, організація, планува-

ння і здійснення діяльності). Для успішного розвитку дітей необ-

хідна сформованість педагогічних умінь до здійснення продуктивної 

педагогічної діяльності (конструктивних, організаторських, комуніка-

тивних, гностичних, прогностичних, діагностичних, проективних). 

Уміння містять у собі компоненти, які виконуються автоматично 

та називаються навичками. Навичка – це автоматизована складова 

уміння, що реалізується на рівні безсвідомого контролю [8, 306]. 

Розвиток і вдосконалення діяльності відбувається через трансформа-

цію окремих компонентів умінь (дій та операцій) у навички.  

Крім зазначеної професійної компетентності, елементом 

когнітивного блоку професійної самореалізації майбутніх вихова-

телів дітей дошкільного віку вважаємо їхню професійну надійність.  
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Під професійною надійністю майбутнього вихователя ми 

розуміємо інтегративну характеристику спеціаліста з дошкільної 

освіти, якою він має володіти на виході з ВНЗ та яка забезпечить 

ефективне виконання ним професійних функцій і організації 

безпечної розвивально-виховної зайнятості дітей дошкільного 

віку в регламентованих і нерегламентованих умовах та нетипових 

педагогічних ситуаціях. Вона розглядається нами в особистісному, 

діяльнісному та функціональному аспектах.  

Особистісна надійність характеризує студента-практиканта як 

соціальну особистість: характер і рівень вияву його потреб, 

установок і мотивів професійної діяльності, індивідуальні стратегії й 

способи розв’язку трудових завдань. В особистісній надійності 

виявляється відношення майбутнього вихователя до змісту і 

результатів професійної діяльності, індивідуальна своєрідність 

їх досягнення.  

Діяльнісна надійність визначає педагога як суб’єкта професій-

ної діяльності: його психічні процеси, точність, своєчасність, без-

помилковість дій під час професійної діяльності в дошкільному 

навчальному закладі. Діяльнісна надійність визначається особливос-

тями змісту трудової діяльності, її цільовими орієнтирами, а 

також професійними характеристиками педагога: підготовленістю, 

професійним досвідом, рівнем розвитку, пластичністю, гнучкістю, 

толерантністю, стійкістю спеціальних знань, умінь і навичок.  

Функціональна надійність характеризує педагога як біологіч-

ного індивіда: відбиває функціональний стан його організму (стан 

здоров’я, наявність стомлення, нервово-психічної напруги, “важких” 

психічних станів і т.п.), обсяг енергетичних ресурсів, необхідних 

для ефективного виконання професійної діяльності. 

Когнітивний компонент виконує пізнавально-перетворю-

вальну функцію, що передбачає розширення системи знань, удоскона-

лення професійних умінь і навичок та сприяє формуванню професійно-

педагогічного мислення майбутнього вихователя дошкільного 

навчального закладу. 

Наступною складовою професійної самореалізації студентів 

під час проходження педагогічної практики вважаємо рефлексивно-

регулятивний компонент, до якого відносимо саморегуляцію та 

професійну рефлексію. Велика кількість науковців пов’язують 

феномен самореалізації з такими категоріями, як свобода (Л. Коган, 
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В. Муляр), самодіяльність (Н. Михайлов), воля (Л. Кулик), само-

регуляція та рефлексія. Ми погоджуємося, що професійна само-

реалізація студента можлива лише тоді, коли в нього сформована 

здатність до цілеспрямованих вольових зусиль, тобто саморегуля-

тивних процесів. Саморегуляція включає як вольові зусилля 

студента-практиканта, пов’язані з постановкою мети, початком 

самостійних професійних дій, так і виконавчі, коли треба контролю-

вати, послабляти чи посилювати власні дії [2, 8]. 

Саморегуляція неможлива без рефлексії, яка визначається 

науковцями як вміння виокремлювати, аналізувати та співвідно-

сити з предметною ситуацією власні дії. Узагальнюючи дані 

наукових розвідок, під рефлексією студента-практиканта ми розумі-

ємо розгляд, міркування, осмислення, самоаналіз своєї професійної 

діяльності в системі відношень з дітьми, їх батьками, педагогами. 

Рефлексія допомагає йому сформулювати отримані на певному 

етапі результати, визначити цілі подальшої роботи з дітьми та 

скоригувати шлях професійного становлення та самореалізації.  

Таким чином, рефлексивно-регулятивний компонент виконує 

регулятивну функцію в процесі професійної самореалізації студента. 

Творчий компонент структури професійної самореалізації 

студентів містить педагогічну творчість та професійну мобільність. 

Відомо, що педагогічна діяльність майбутнього вихователя є 

однією з творчих галузей, оскільки, незважаючи на наявність 

нормативних, алгоритмічних та режимних процесів, охоплює 

велику кількість нестандартних, непередбачених та проблемних 

ситуацій, розв’язання яких вимагає постійного прояву творчих 

можливостей та професійної мобільності.  

Творчість, за визначенням А. Єрмоли, – це діяльність, 

результатом якої є створення нових матеріальних та духовних 

цінностей [5, 71]. 

У межах нашого дослідження педагогічну творчість ми 

визначаємо як особистісно зорієнтовану взаємодію суб’єктів 

навчально-виховного процесу, зумовлену специфікою психолого-

педагогічних взаємовідносин між ними і спрямовану на форму-

вання творчої особистості дитини дошкільного віку та підвищення 

рівня творчої педагогічної діяльності студента. 

Творчий характер педагогічної діяльності студента на практиці 

зумовлює здатність до педагогічного мислення, яка сприяє актив-
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ному перетворенню педагогічної інформації. Ефективність професій-

ної самореалізації педагога залежить від здатностей використо-

вувати наявну в педагогічній ситуації інформацію різними способа-

ми й у швидкому темпі. Розвинене педагогічне мислення, що забезпе-

чує глибоке значеннєве розуміння педагогічної інформації, пере-

ломлює знання й способи діяльності через призму власного індивіду-

ального професійно-педагогічного досвіду й допомагає знаходити 

особистісний зміст професійної діяльності [8, 355] 

Творчий компонент професійної самореалізації містить 

професійну мобільність, актуальність якої зумовлюється низкою 

чинників: роботою з дітьми різного віку, здійснення навчально-

виховного процесу в різновікових групах, створення умов для 

інклюзивного навчання та виховання, розв’язання нестандартних 

професійних завдань, що викликане необхідністю врахування потреб 

і проблем дітей та їх батьків.  

У науковій педагогічній літературі О. Демєнтьєва визначає 

поняття “професійна мобільність” як інтегративну якість особистості, 

що дає їй змогу бути соціально активною, конкурентоздатною, 

професійно компетентною, здатною до саморозвитку і модерні-

зації власної діяльності та зміни видів діяльності [4]. Творчий 

компонент професійної самореалізації виконує інтегративну функ-

цію імпульсу, сутність якої полягає у розкритті та розвитку творчого 

потенціалу особистості студента в його професійно-творчій діяльності 

під час педагогічної практики.  

Висновки. Узагальнюючи, зазначимо, що всі структурні 

компоненти професійної самореалізації взаємопов’язані і становлять 

повний цикл формування особистості майбутнього професіо-

нала. Усвідомлення студентами структури професійної самореалізації 

сприятиме як успішній їх адаптації на робочому місці під час 

проходження педагогічної практики, так і в подальшій професій-

ній діяльності в дошкільних навчальних закладах.  

До подальших напрямів досліджень зазначеної проблема-

тики маємо віднести питання технологізації процесу професійної 

самореалізації студента під час проходження педагогічної практики. 
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В статье представлены структурные компоненты профессиональной 

самореализации будущих воспитателей детей дошкольного возраста 

во время прохождения педагогической практики: мотивационно-
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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 практичними 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 означена стаття; формулювання цілей статті 

(постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження 

з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; 

висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок 

у даному напрямку”. 

Статті збірника мають відповідати цій ухвалі. 

 

1. Приймаються  статті обсягом від 8 – 12 сторінок. 

Подавати в ком’ютерному наборі (диск 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@gmail.com) паперовий 

роздрук (усі береги по 2,5 см) треба долучити до інших 

документів. У тексті заборонено переноси. Ретельно вивірені 

цитати треба засвідчити підписом на берегах біля кожного 

посилання. Подати УДК, авторський знак та ключові слова. 

2. Статті друкуються українською мовою, резюме до 

кожної – трьома мовами: українською, російською, англійською 

(кожне – до 500 символів з пробілами; два останні обов’язково 

мають містити переклад імені, прізвища автора і назви статті). 

mailto:zbirnyky@gmail.com
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3. Список літератури – за абеткою (спочатку кирилиця, 

потім – латинка); у тексті в квадратних дужках позначається 

позиція та сторінка – [5, 100]. Посилання на античних та 

середньовічних авторів традиційно подаються в тексті у круглих 

дужках і до списку літератури не вносяться – (Cic. N.D. 1. 122); 

(Plin. Ep. 2. 13); (Tac. Ann. 1. 1). 

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 здобувачів наукових ступенів (аспірантів) 

додається рекомендація кафедри (відділу) установи, де автор 

працює, і рецензія доктора чи кандидата наук. 

6. Авторська картка: прізвище, ім’я, по батькові, посада, 

місце праці, вчений ступінь, звання, адреса (службова, домашня, 

поштова, електронна), телефони. 

Редколегії відхиляють статті з порушенням цих вимог.  

7. Видання здійснюється із залученням коштів авторів (20 

гривень за сторінку). Гроші за статті переказувати на: 

 

Р/р 31251202108508 

у Дрогобицькому УДКСУ у Львівській області 

МФО 825014 

ЄДРПОУ  02125438 

Призначення платежу: за друк статті у науковому 

збірнику. 

 

Адреса редколегії збірника наукових праць: 

каб. 42, вул. Івана Франка, 24 

Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 

м. Дрогобич, 82100 Україна 
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