
Науковий журнал

«Молодий вчений»
№ 4.1 (56.1) квітень 2018 р.

Частина 1

ISSN (Print): 2304-5809
ISSN (Online): 2313-2167



Редакційна колегія журналу
Базалій Валерій Васильович – доктор сільськогосподарських наук (Україна)
Балашова Галина Станіславівна – доктор сільськогосподарських наук (Україна)
Гриценко Дмитро Сергійович – кандидат технічних наук (Україна)
Змерзлий Борис Володимирович – доктор історичних наук (Україна)
Іртищева Інна Олександрівна – доктор економічних наук (Україна)
Коковіхін Сергій Васильович – доктор сільськогосподарських наук (Україна)
Лавриненко Юрій Олександрович – доктор сільськогосподарських наук (Україна)
Лебєдєва Надія Анатоліївна – доктор філософії в галузі культурології (Україна)
Морозенко Дмитро Володимирович – доктор ветеринарних наук (Україна)
Наумкіна Світлана Михайлівна – доктор політичних наук (Україна)
Нетюхайло Лілія Григорівна – доктор медичних наук (Україна)
Пекліна Галина Петрівна – доктор медичних наук (Україна)
Писаренко Павло Володимирович – доктор сільськогосподарських наук (Україна)
Романенкова Юлія Вікторівна – доктор мистецтвознавства (Україна)
Севостьянова Наталія Іларіонівна – кандидат юридичних наук (Україна)
Стратонов Василь Миколайович – доктор юридичних наук (Україна)
Ходосовцев Олександр Євгенович – доктор біологічних наук (Україна)
Шаванов Сергій Валентинович – кандидат психологічних наук (Україна)
Шайко-Шайковський Олександр Геннадійович – доктор технічних наук (Україна)
Шапошников Костянтин Сергійович – доктор економічних наук (Україна)
Шапошникова Ірина Василівна – доктор соціологічних наук (Україна)
Шепель Юрій Олександрович – доктор філологічних наук (Україна) 
Шерман Михайло Ісаакович – доктор педагогічних наук (Україна)
Шипота Галина Євгенівна – кандидат педагогічних наук (Україна)
Яковлев Денис Вікторович – доктор політичних наук (Україна)

Міжнародна наукова рада
Arkadiusz Adamczyk – Professor, dr hab. in Humanities (Poland)
Giorgi Kvinikadze – PhD in Geography, Associate Professor (Georgia)
Janusz Wielki – Professor, dr hab. in Economics, Engineer (Poland)
Inessa Sytnik – Professor, dr hab. in Economics (Poland)
Вікторова Інна Анатоліївна – доктор медичних наук (Росія)
Глущенко Олеся Анатоліївна – доктор філологічних наук (Росія)
Дмитрієв Олександр Миколайович – кандидат історичних наук (Росія)
Марусенко Ірина Михайлівна – доктор медичних наук (Росія) 
Швецова Вікторія Михайлівна – кандидат філологічних наук (Росія)
Яригіна Ірина Зотовна – доктор економічних наук (Росія)

Повний бібліографічний опис всіх статей журналу представлено у: 
Національній бібліотеці України імені В.В. Вернадського,  

Науковій електронній бібліотеці Elibrary.ru, Polish Scholarly Bibliography

Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: 
РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus. 

Index Copernicus (IC™ Value): 4.11 (2013); 5.77 (2014); 43.69 (2015); 56.47 (2016)

Свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 18987–7777Р від 05.06.2012 р.,

видане Державною реєстраційною службою України.

Обкладинка журналу присвячена Григорію Сковороді – першому українському філософу 
і талановитому поету. Він був провісником миру і свободи, правди і розуму, багато уваги приділяв 
питанням виховання, формування в людях працелюбності, чесності, справедливості, моральності 
та культури. Сковороду називали українським Сократом, у якого слово та діло були гармонійним 
цілим і який наполягав на необхідності внутрішнього вдосконалення людини.

Відповідальність за зміст, добір та викладення фактів у статтях несуть автори. Редакція 
не завжди поділяє позицію авторів публікацій. Матеріали публікуються в авторській редак-
ції. Передрукування матеріалів,  опублікованих в журналі,  дозволено  тільки  зі  згоди автора  
та редакції журналу.

© Науковий журнал «Молодий вчений», 2018
© Дизайн, Видавництво «Молодий вчений», 2018



Шановні колеги!

У спеціальному випуску наукового журналу «Молодий вчений» опубліковані 
наукові роботи учасників І Всеукраїнської заочної науково-практичної конфе-
ренції «Суспільні дисципліни як засіб формування цивілізаційної компетент-
ності здобувачів освіти», яка відбувалася 27-28 квітня 2018 р. на базі кафедри 
суспільних дисциплін навчально-наукового інституту права Національного уні-
верситету водного господарства та природокористування.

Основною метою проведення конференції є обговорення результатів дослі-
джень з актуальних проблем розвитку вищої освіти в умовах інтеграції до єв-
ропейського освітнього простору; здійснення комплексного наукового розгляду 
сучасного стану формування цивілізаційної компетентності сучасних здобувачів 
освіти, що ґрунтується на цивілізаційних компетентностях сучасного суспіль-
ства, сутність яких трактується через поняття «культура» (ринкова культура, 
правова культура, демократична культура, громадянська культура, культура 
діалогу, організаційна культура, технологічна культура); формування сучасного 
наукового світосприйняття; сприяння активізації творчої діяльності науковців, 
аспірантів, студентів із вищих навчальних закладів України. 

Випуск наукового журналу презентує результати наукових досліджень про-
фесорсько-викладацького складу та молодих науковців за такими напрямами: 
роль гуманітарних наук у створенні освітнього середовища в сучасній вищій 
технічній школі; вища освіта та освіта дорослих: перспективи та розвиток в умо-
вах європейського простору; педагогіка майбутнього: технології формування до-
вершеної особистості; соціально-психологічні аспекти цивілізаційних компетент-
ностей здобувачів освіти; актуальні проблеми суспільствознавства. 

Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Суспільні дисципліни 
як засіб формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти» прово-
диться в Національному університеті водного господарства та природокорис-
тування вперше, за підтримки ректора НУВГП, доктора сільськогосподарських 
наук, професора, Віктора Степановича Мошинського та директора навчаль-
но-наукового інституту права НУВГП, кандидата юридичних наук, професора, 
Цимбалюка Валерія Івановича.

До організації конференції долучилися провідні вищі навчальні заклади 
України: Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 
Рівненський державний гуманітарний університет, Міжнародний економіко-гу-
манітарний університет імені акад. С. Дем’янчука, КЗ «Житомирський ОІППО» 
Житомирської обласної ради, Миколаївський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти, Рівненський інститут ВНЗ «Відкритий міжнародний універ-
ситет розвитку людини «Україна». 

Матеріали конференції адресовано науковцям, студентам, викладачам вищих 
навчальних закладів, магістрантам, аспірантам, докторантам, слухачам закладів 
післядипломної педагогічної освіти, усім, хто цікавиться і займається проблема-
ми формування цивілізаційної компетентності здобувачів освіти.

Юрій Петрович Олексін, 
доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри суспільних дисциплін 
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ЗАСТОСУВАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ  
У ФОРМУВАННІ ДОВЕРШЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Буденкова Н.М., Мисіна О.І.
Національний університет водного господарства та природокористування

Розглянуті питання застосування активних методів навчання при вивченні хімічних дисциплін у технічному 
виші. Запропоновано рекомендації щодо впровадження активних методів у навчальний процес. Визначена 
роль викладача і студента в навчальному процесі. Обговорені складові сприятливого навчального сере-
довища для формування вільної, компетентної, творчої, патріотичної особистості. Запропоновані шляхи 
"олюднення" змісту та методики викладання хімічних дисциплін.
Ключові слова: активні методи навчання, способи постановки проблеми, екологічні наслідки, 
загальнолюдські цінності. 

Постановка проблеми. Людство вступило 
в еру трете тисячоліття – постіндустріаль-

ну еру цивілізації, епоху організаційних та інфор-
маційних технологій, нового ставлення до людини. 
Людина стає основою концептуального розвитку 
суспільства, якому повинна відповідати нова фі-
лософія освіти. Швидкий розвиток технічних наук 
висуває нові вимоги до підготовки висококваліфі-
кованих конкурентоздатних на сучасному рин-
ку фахівців, здатних реалізувати себе в умовах 
ХХІ століття [1, с. 71]. Існують два підходи до 
навчання: пояснювально-ілюстративний (інфор-
маційно-рецептивний) та активний. Найбільш по-
ширений в учбовому процесі перший метод, при 
якому викладач інформує студента про наявність 
у суспільства певних знань. За спеціальними за-
вданнями студент відтворює ті знання і спосо-
би діяльності, які він засвоїв на певному рівні.  
Однак такий метод викладання не сприяє активі-
зації мислення, розвитку творчих здібностей.

З педагогічної точки зору методи активного 
навчання повинні підвищувати інтерес до на-
вчальної дисципліни, посилювати роль само-
стійної творчої роботи, активізувати мислення 
та творчі здібності студентів. В умовах розви-
тку сучасного суспільства підготовку майбутньої 
технічної інтелігенції зорієнтовано на фахівця, 
який мислить та працює по новому, прагне до 
самореалізації у соціокультурній та професій-
ній діяльності в технічній сфері та є гуманною 
особистістю. Такий підхід дозволить забезпечи-
ти всебічний розвиток людини як особистості 
та найвищої цінності суспільства, розвиток її та-
лантів, розумових та фізичних здібностей, вихо-
вання високих моральних якостей, формування 
громадян, здатних до свідомого суспільного ви-
бору, збагачення на цій основі інтелектуального, 
творчого, культурного потенціалу. У колі гума-
ністичної освітньої парадигми викладач створює 
сприятливе навчальне середовище для розви-
тку фізичних, психічних, інтелектуальних, мо-
ральних рис особистості, зосереджуючи всі зу-
силля на формуванні вільної, комунікабельної, 
самостійної, компетентної і творчої особистості 
[2, с. 30]. Основним способом активізації мислен-
ня студентів є створення проблемних ситуацій, 
здатних викликати інтерес, спонукати студента 
до самостійної роботи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
їАналіз літератури за темою засвідчив, що 

в навчальному процесі можуть бути застосова-
ні різни способи створення проблемних ситуації 
і активізації роботи студентів. Формування ак-
тивного навчання студентів – один із засобів роз-
витку пізнавальної діяльності. Застосування на 
практиці проблемного і розвиваючого навчання 
призвело до виникнення методів, що одержали 
назву «активних». Свій вклад в дослідження те-
оретичних і практичних питань використання 
активних методів навчання внесли А. Астахова, 
Л. Гурч, І. Дичківська, Лернер М. Леві, Т. Па-
ніна, О. Пометун, А. Смолкін. На сьогоднішній 
день розроблені такі методи активного навчан-
ня: рольові та ділові ігри, моделювання та ана-
ліз конкретних професійних ситуацій, активне 
програмне навчання, ігрове проектування (метод 
проектів), стажування, проблемна лекція. Ці ме-
тоди орієнтовані на особистість студента, на його 
активну участь у саморозвитку, отримання якіс-
них знань, професійних вмінь, творче вирішення 
конкретних проблем [3, с. 76].

Кожний метод має задовольняти три умови: 
спонукати студента до активності; носити постій-
ний характер; обов`язково включати взаємодію 
студентів між собою, з оточенням, навчальним 
середовищем, з викладачами (наприклад, колек-
тивне творче розроблення рішень, дискусія, об-
мін інформацією, змагання тощо). Так, ділова гра 
передбачає наявність об`єкту моделювання і роз-
поділ ролей. Учасники гри повинні взаємодіяти, 
реалізуючи функції, відповідно до ролі, імітуючи 
діяльність конкретного колективу. Весь колектив 
повинен мати загальну мету при різних інтересах 
учасників. Для вирішення поставленого завдан-
ня (управлінського, виробничого, організаційного) 
необхідно вводити неповну інформацію, яка за-
безпечує імовірний і багатоваріантний характер 
рішення завдання. У грі відтворюється не сама 
виробнича діяльність, а її відображення в системі 
управління. Рішення кожного учасника залежать 
від дії колег. При проведенні гри необхідна сис-
тема стимулювання і автооцінювання результатів.

Рольові ігри – спрощена система ділової гри. 
Учасники виступають в ролі осіб з різними інтер-
есами, які розв`язують конкретну управлінську 
або економічну задачу без оптимального рішення. 
Оцінку результатів, підведення підсумків і введен-
ня нових даних здійснює викладач. Позитивним 
моментом рольових ігор є те, що студенти самі 
створюють проект, обгрунтовують його і захища-
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ють, при цьому відстоюючи свою точку зору, але 
і розуміючи і приймаючи думки інших [3, с. 76].

Моделювання та аналіз конкретних профе-
сійних ситуацій передбачає наявність достат-
ньо складної ситуації або проблеми, яку завдав 
викладач і яка розв`язується групами, що зма-
гаються. Розроблені варіанти обговорюються 
з попереднім рецензуванням або публічним за-
хистом. Підсумки підводить викладач. Цей метод 
підходить для розроблення організаційних, еко-
номічних, управлінських, виробничих, техноло-
гічних і проектно-конструкторських рішень, які 
можуть бути однозначно оцінені за яким-небудь 
критерієм.

Програмне навчання – спрощений варіант 
аналізу ситуації: пропонується задача із зазда-
легідь відомим для викладача рішенням. Тому 
метод відноситься до категорії програмних. При 
цьому не потрібна тривала конструкційна або до-
слідницька робота. Даються ознаки ситуації до-
статні для її вирішення.

Ігрове проектування (метод проектів) – різ-
новид аналізу ситуацій: рішення заздалегідь 
невідоме і запропоновані розроблені рішення 
оцінюються викладачем або журі із студентів. 
Для вирішення поставленого завдання потріб-
на проектно-конструкторська робота, яка по-
требує певного часу. Над відміну від звичайного 
курсового проектування, завдання тут варіантні 
і комплексні.

Стажування може виконувати роль активно-
го методу тільки в тому випадку, коли стажер 
знаходиться на певній керівній або виробничій 
посаді, де треба самостійно, хоч і під контролем, 
приймати рішення.

Найбільш універсальним, з нашого погляду, 
активним методом навчання є проблемна лекція, 
створення проблемних ситуацій на всіх видах за-
нять та методи закріплення матеріалу за допо-
могою опорних конспектів.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Відомо, що результат навчан-
ня залежить від оптимального вибору методів 
навчання. Але у зв’язку з тим, що дослідження 
з активних методів проводились в основному на 
матеріалі шкільного навчання, то потрібна певна 
адаптація теорії активних методів до викладання 
у вищому навчальному закладі. Навчити студен-
та розуміти проблеми людства, замислюючись 
над ними та шукати шляхи їх розв’язку – одне 
з головних завдань навчання. Воно спрямоване 
на те, щоб фахівець розв’язував професійні за-
дачі не бездумно, а з погляду моральних позицій, 
вимірюючи необхідність прийняття того чи іншо-
го рішення з наслідками його реалізації. 

Отже, метою роботи є аналіз активних ме-
тодів навчання при вивченні хімічних дисциплін 
та підготовці сучасного фахівця у виші.

Виклад основного матеріалу. Активні мето-
ди навчання – це способи активізації навчаль-
но-пізнавальної діяльності студентів, які спо-
нукають їх до активної розумової і практичної 
діяльності в процесі опанування матеріалу, коли 
активним є не лише викладач, а і студенти [4]. 
Отже, активне навчання являє собою таку ор-
ганізацію та ведення навчального процесу, яка 
спрямована на всебічну активізацію навчально-
пізнавальної діяльності студентів за допомогою 

широкого, бажано комплексного, використання 
як педагогічних (дидактичних), так і організацій-
но-управлінських засобів [5, с. 17]. Кожна форма 
активного навчання має своє призначення і ра-
ціональну форму застосування. В процесі підго-
товки фахівців для вироблення у них активного 
аналітичного мислення бажано безперервне за-
стосування і розумне сполучення різних видів 
активного навчання. Розглядаючи можливість 
застосування цих видів у викладанні хімічних 
дисциплін, можна відмітити наступні форми ак-
тивізації навчання:

– проблемні лекції із застосуванням мульти-
медійного супровіду;

– метод активного програмного навчання 
(практичні заняття, семінари, в окремих випад-
ках – лабораторні роботи);

– аналіз конкретних ситуацій на семінарах 
і лабораторних заняттях.

Головну відмінність і сутність проблемного 
навчання можна окреслити таким чином: при 
традиційному пояснювально-ілюстративному 
навчанні викладач переказує істину, а при про-
блемному – навчає її знаходити. Проблемна си-
туація – це психічний стан інтелектуального 
ускладнення, який виникає у людини тоді, коли 
вона в ситуації рішення завдання не може пояс-
нити новий факт за допомогою набутих знань або 
знайти рішення відомими способами і повинна 
знайти новий спосіб дій. Стан ускладнення може 
виникнути лише в тому випадку, коли студент 
має певну базу знань з даного завдання, але цих 
знань не достатньо для розроблення рішення.

До проблемних ситуацій можна віднести такі 
суперечності:

– між набутими в школі знаннями і тими, що 
розглядаються на новому рівні у виші;

– між розумінням важливості проблеми і не-
вмінням її вирішення без нових знань;

– між неочікуваним фактом, дивним явищем 
і невмінням його пояснити за допомогою наявних 
знань;

– між наявними вміннями рішення завдань 
і ситуації та неможливістю рішення поставлено-
го завдання без розроблення нового способу дій.

 Розуміння сутності активних методів навчан-
ня підвищує вимоги до особистості викладача, 
його майстерності і компетентності. Створення 
проблемної ситуації є тільки першим етапом ак-
тивізації процесу навчання. На другому етапі не-
обхідно провести аналіз проблеми із залученням 
уваги всього колективу студентів за допомогою 
діалогів або питань між викладачем і студента-
ми. На третьому етапі необхідно організувати 
студентів на пошук рішення проблеми.

Розрізняють такі форми проблемного навчання:
– проблемне викладення навчального матеріалу;
– організація частково-пошукової діяльності 

студентів;
– організація самостійної дослідницької ді-

яльності студентів.
Ці форми застосовують відповідно на лекці-

ях, практичних та лабораторних роботах і при 
виконанні студентами індивідуальних завдань, 
участі в науковій роботі. Проблемне викладання 
означає, що лектор на основі програмного мате-
ріалу формулює проблему, яку треба вирішити, 
в процесі обговорення проблеми активізує ува-
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гу студентів і організовує пошук рішення про-
блеми. Застосування частково-пошукового або 
евристичного методу є можливим у всіх видах 
навчальних занять. При цьому можуть бути за-
стосовані різні методичні прийоми:

1. Евристична бесіда.
2. Висунення студентами гіпотез при рі-

шенні навчальних проблем.
3. Самостійне виконання частини розробле-

них рішень.
4. Одержання і обговорення висновків, ре-

зультатів.
На лекції при викладанні нового матеріалу 

на потоці можуть бути застосовані прийоми 2, 3. 
При цьому можуть бути викладені нові для сту-
дентів залежності або закономірності (прийом 2) 
і запропоновано висловити гіпотези про причи-
ни явищ, які спостерігаються. Більш економною 
в часі є участь студентів у виконанні проміжних 
перетворень (прийом 3). При побудові аналітич-
ної залежності, складанні рівнянь реакцій, струк-
турних схем можна залучати студентів до само-
стійного продовження і розвитку викладеного 
матеріалу або до формулювання висновків. При 
проведенні практичних занять можна застосову-
вати діалогічне обговорення (прийом 1), частко-
во – самостійне виконання студентами частини 
завдань, формулювань, висновків (прийоми 3, 4). 
При застосуванні прийому евристичного обгово-
рення (прийом 1) дуже важливим є формулюван-
ня питань (заздалегідь складених викладачем), 
які стимулюють студента до проведення пошуку 
інформації. Питання повинні опиратися на базу 
попередніх знань, але в них не повинно бути 
відповіді, а бути кроком вперед в поглиблення, 
усуспільнення, створення системи аналогій тощо. 
Такі бесіди можуть бути напрямлені на уточнен-
ня особливостей класів сполук, закономірностей, 
пов`язаних із зміною будови елементів тощо. При 
проведенні лабораторних робіт і в процесі їх за-
хисту можуть бути застосовані прийоми 1 і 3. 
Форма самостійної дослідницької діяльності дає 
найбільший простір розвитку індивідуальних 
здібностей кожного студента.

При викладанні хімічних дисциплін ми про-
понуємо такі способи створення проблемних си-
туацій:

1. Ситуація конфлікту застосовується при 
вивченні теорії і фундаментальних положень. 
Подібні реальні ситуації неодноразово виникали 
в історії розвитку науки. Ця проблема виникає 
в тому випадку, коли нові факти суперечать ві-
домим уявленням. Так було при створенні періо-
дичної системи Д.І. Менделєєва, при встановлен-
ні будови бензену тощо.

Ознайомлення студентів з проблемними ситу-
аціями, які виникають в науці, а також вирішення 
цих проблем потребує проблемного викладення 
матеріалу. Мета організації таких ситуацій – 
з одного боку, активізація інтересу студентів до 
проблеми, з іншого – демонстрація вирішен-
ня наукових проблем, які мали місце в науці. 
Необов'язково застосовувати великомасштаб-
ні конфліктні ситуації, при поясненні чергового 
розділу викладач може запропонувати розв'язок 
проблемної ситуації, пов'язаної з вивченням даної 
теми. Наприклад, розглядаючи синтез амоніаку 
за реакцією N

2
 + 3H

2
 ↔ 2NH

3
 можна поставити 

питання про можливі шляхи підвищення виходу 
амоніаку. Суперечність полягає в тому, що дана 
реакція є екзотермічною, тобто при збільшенні 
температури рівновага буде зміщуватися в бік 
вихідних речовин, а згідно рівняння Арреніуса 
швидкість процесу збільшується з підвищенням 
температури. Можливі відповіді (правильні): за-
стосування каталізатору; підвищення тиску; ви-
бір оптимальної температури. 

2. Ситуація несподіванки створюється при 
ознайомленні студентів з явищами, які здаються 
парадоксальними, несподіваними. Наприклад: а) 
пояснити, чому концентровану сульфатну кис-
лоту можна перевозити в залізних цистернах, а 
розведену – ні; б) явище гідролізу: якщо взя-
ти 0,5%-ні водні розчини амонію хлориду, цинку 
сульфату, алюмінію хлориду і ввести в пробірки 
порошок магнію, то спостерігається виділення 
водню. Чому це відбувається? Подібна ситуація 
може бути створена як на лекції при застосуван-
ні демонстраційних дослідів, так і на лаборатор-
них роботах.

Аналогічна ситуація може бути змодельована 
при знайомстві з подвійними солями і комплек-
сними сполуками. Наприклад, чи можна вияви-
ти йон Fe3+ в червоній кров`яній солі K

3
[Fe(CN)

6
] 

і в залізоамонійному галуні NH
4
Fe(SO

4
)
2
? Ціка-

вим є питання про зміну кольору деяких солей 
при нагріванні, наприклад хрому(III) хлориду: 
холодний розчин – фіолетового кольору, нагрі-
тий – зеленого. Це явище пояснюється ізомерією 
комплексних сполук: всього існує три ізомери:

[Cr(H
2
O)

6
]Cl – фiолетовий

[Cr(H
2
O)

5 
Cl]Cl

2
 ⋅ H

2
O – свiтло-зелений

[Cr(H
2
O)

4
]Cl ⋅ 2H

2
O – темно-зелений.

Для доведення можна кількісно осадити хлорид-
йони йонами Ag+, в першому ізомері осаджують-
ся всі хлорид-йони, в другому – 2/3, а в третьо-
му тільки 1/3.

3. Ситуація припущення полягає у висунен-
ні викладачем припущення про можливості іс-
нування яких-небудь закономірностей або явищ 
із залученням студентів в дослідницький пошук. 
Наприклад, пропонується передбачити власти-
вості можливих сполук, користуючись відомос-
тями про будову атома даного елемента, перед-
бачити можливі алотропні модифікації елементу. 

4. Ситуація спростування створюється на 
основі обговорення якої-небудь ідеї, проекту, 
спростувати яку пропонується студентам. На-
приклад, ідея алхіміків про перетворення еле-
ментів тощо.

5. Ситуація невідповідності виникає в тих 
випадках, коли життєвий досвід і уявлення, які 
є у студентів вступають у суперечність з науко-
вими даними. Наприклад: а) корозійна стійкість 
алюмінію і положення алюмінію в періодичній 
системі; б) невідповідність розташування деяких 
металів в електрохімічному ряді напруг і в пері-
одичній системі (Калій, Літій).

6. Ситуація невизначеності створюється 
при умові, якщо проблемне завдання містить не-
достатньо даних для однозначного розв'язку за-
вдання. Наприклад, вплив умов (тиску, темпера-
тури, концентрації) на стан хімічної рівноваги.

Завершувати проблемну лекцію варто із за-
стосуванням опорних конспектів, як роздатково-
го матеріалу. 
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у виші варто розглядати з позицій гуманізації 
освіти, характерною рисою якої є формування тіс-
ної співпраці між викладачем і студентом, в ході 
якої викладач має створювати умови для розви-
тку творчої ініціативи студента, комунікабель-
ності і компетентності майбутнього фахівця, ви-
ховувати гуманну, щиру, людяну, доброзичливу, 
милосердну особистість, із розвинутим почуття 
гідності та поваги гідності іншої людини [2, с. 30]. 

Особливо це стосується хімічних дисциплін, де 
не можливо заучувати навчальний матеріал без 
розуміння суті основних понять. Так, при вивченні 
тем «Будова атома» та «Загальні закономірності 
перебігу хімічних реакцій» для пояснення таких 
понять, як склад ядра, хвильова природа елек-
трона, квантові числа, атомна орбіталь, енерге-
тичні рівні та підрівні, валентність, електронега-
тивність, ентальпія, ентропія, швидкість хімічних 
реакцій викладачеві необхідно налагодити тісний 
зв’язок із студентами, що приведе в подальшому 
до розуміння суті основних закономірностей про-
ходження тих чи інших хіміко-технологічних про-
цесів. Стиль викладання хімії, її мова впливають 
на розвиток мовлення. Кожна культурна людина 
повинна мати уявлення про основні поняття хімії, 
таких як атом, молекула, хімічні явища, прості 
і складні речовини, органічні та неорганічні речо-
вини, розчини тощо. Хімія впливає і на естетичні 
смаки і погляди студентів. 

Проблеми гуманітаризації змісту хімічної 
освіти при вивченні хімічних дисциплін мож-
на розв’язувати через засоби впливу на форму-
вання наукового світогляду і досягнення необ-
хідного загальнокультурного рівня: пояснення 
явищ навколишнього світу, досягнень видатних 
хімічних вчених, філософські та етичні пошуки.  
Лейтмотивом гуманізації хімічної освіти вважає-
мо олюднення навчального матеріалу, тобто по-
казу хімічної науки не тільки як суми готових 
знань, але – діяльності зі здобування знань. Саме 
в цьому Д. Менделєєв бачив єдиний шлях форму-
вання «духу допитливості»: припиненні зазубрю-
вання, активному сприйнятті науки, безперервно-
го розв’язання проблем, які постійно виникають .

Хімія належить до тих наук, котрі з моменту 
свого зародження покликані творити добро, але 
в руках духовно спустошених осіб вона перетво-
рюється в страхітливу зброю проти людей і всього 
живого на планеті. І не так важливо про що йде 
мова – про вибухівку та хімічну зброю чи про 
мінеральні добрива, пестициди, розчинники і різ-
номанітні інші хімічні речовини. Навіть найбільш 
безпечні з них можна повернути на шкоду людині.

Тому в процесі викладання курсу хімії необ-
хідно звертати увагу студентів на її добрих по-
чинаннях. З цією метою на лекціях, практичних 
і лабораторних заняттях ми звертаємося до іс-
торичних етапів розвитку хімії, розглядаємо ста-
новлення наукових теорій, боротьбу наукових 
шкіл та напрямків, позицію національної науки 
в загальноосвітньому процесі. Велику увагу при-
діляємо соціальним і моральним сторонам тех-
нічного прогресу в хімії. Наприклад, відзначаємо, 
що протягом всього шляху розвитку хімічної на-
уки існували так звані «таємні знання», які су-
воро оберігались від їх використання на шкоду 
людям [1, с. 72].

При вивченні теми «Будова атома» розкрива-
ємо внутрішню суперечність атома і її значення 
для хімічних перетворень речовин. Показуємо, що 
в залежності від прагнень вченого можна повер-
нути енергію атома на гуманні творчі цілі, чи на 
створення атомної зброї з величезним руйнівним 
потенціалом. Моральна сторона особистості вче-
ного в цьому випадку має першочергове значення.

Під час вивчення теми «Вода» ми знайомимо 
студентів з науковим розробками вчених нашого 
університету, які спрямовані на одержання пит-
ної води з промислових та стічних вод за допо-
могою ресурсозберігаючих технологій.

Наведені приклади сприяють формуванню 
морального складу студентів, які у повсякден-
ному житті відхилятимуть аморальні рішення, 
для яких загальнолюдські цінності будуть стояти 
вище професійного егоїзму. При цьому важливо 
донести до свідомості студентів, що сучасні про-
блеми неможливо вирішити без загальної куль-
тури особистості і творчого потенціалу майбут-
нього інженера.

У всіх темах курсу ми звертаємо увагу на ді-
яльності видатних вчених, які створити хіміч-
ну науку і розвивають її в наш час, включаємо 
питання, що вимагають інтеграції знань, більш 
глибоко показують модернізацію хімічного ви-
робництва, його різних галузей. Показуємо висо-
когуманні цілі, яким покликана служити хімія, її 
творчу функцію, діалектику хімічних ідей.

При викладанні спеціальних питань хімії для 
студентів водогосподарського напрямку доводи-
мо на конкретних прикладах необхідність підви-
щення моральної відповідальності при прийнят-
ті тих чи інших рішень (зрошення чи осушення 
грунтів, використання добрив тощо). Студентам 
спеціальності «Гірництво» нагадуємо про еколо-
гічні наслідки видобутку бурштину, сланцевого 
газу [1, с. 73].

Важливо підкреслити, що хімічна культура 
особистості включає не лише знання курсу хімії, 
а також вміння користуватися цими знаннями, 
розуміння практичної цінності та взаємозв’язку 
їх з повсякденним життям, володіння методами 
професійного і морального впливу на людей. 

Отже, під час вивчення хімічних дисциплін 
доцільно виокремлювати у змісті хімічної освіти 
такі аспекти, як:

– цивілізаційна й гуманістична роль хімії;
– роль хімії в матеріальному житті окремої 

людини й суспільства загалом, у розв’язанні гло-
бальних проблем людства;

– хімічна наука як вид інтелектуальної твор-
чої власності.

Однак, гострота, якої набула проблема пово-
роту освіти до гуманістичних, загальнолюдських 
цінностей, робить актуальним пошук нових при-
йомів навчання на методологічному рівні. Це осо-
бливо необхідно, якщо врахувати деякі супереч-
ності, що мають місце при гуманізації навчання. 
Перш за все це:

1. Відсутність, в більшості випадків, потягу 
до набуття знань.

2. Нерозуміння того, що моральні засади 
є основою для формування фахівця, який здат-
ний до творчої праці.

3. Несприйняття історично сформованих іс-
тин.
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підтвердив доцільність змін у змісті та методах 
навчання та необхідність спеціально організо-
ваного процесу викладання хімічних дисциплін 
на основі гуманістичного підходу, ефективність 
якого може забезпечити певна побудова курсів, 
певні форми і методи активного навчання. 

Висновки і перспективи подальших розвідок. 
Навчально-виховний процес у вищому навчаль-
ному закладі має бути спрямованим на форму-
вання компетентного та всебічно розвиненого 
фахівця. Сучасний педагогічний процес – це про-
цес, в якому людина і культура в пошуках взаємо 
відповідності звертаються до гуманітарних наук, 
педагогічного знання, психології тощо. Гуманіза-
ція хімічних дисциплін при підготовці технічної 
інтелігенції органічно поєднує професійні якості 
інженера із соціально-психологічними. Саме за 
цієї умови можливе формування сучасного фа-

хівця технічного профілю, його професіоналізму 
як синтезу знань, переконань та дій, ціннісних 
орієнтацій, практичного досвіду. Навчання, бу-
дучи двостороннім процесом, являє собою тісну 
взаємодію студентів і викладачів. Упровадження 
активних методів навчання є одним із важливих 
напрямів удосконалення підготовки студентів, 
підвищує рівень мотивації студентів, розвиває 
творчі і комунікативні навички.

Звернути увагу студентства на гуманістич-
ну спрямованість хімічної науки, яка пов’язана 
з вирішенням екологічних завдань, завдань 
одержання продуктів харчування «зеленими» 
технологіями, нових джерел енергії – одна з го-
ловних задач підготовки нової технічної інте-
лігенції-патріотів держави, застосовувати при 
навчанні сучасні активні методи та технології 
навчання. В цьому і буде полягати подальше до-
слідження.
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ

Аннотация
Рассмотрены вопросы применения активных методов обучения при изучении химических дисциплин 
в техническом вузе. Предложены рекомендации по внедрению активных методов в учебный процесс. 
Определена роль преподавателя и студента в учебном процессе. Обсуждены составляющие благопри-
ятной учебной среды для формирования свободной, компетентной, творческой, патриотической лич-
ности. Предложены пути «очеловечивания» содержания и методики преподавания химических дис-
циплин.
Ключевые слова: активные методы обучения, способы постановки проблемы, экологические послед-
ствия, общечеловеческие ценности.
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APPLICATION OF ACTIVE METHODS OF EDUCATION  
IN FORMATION OF PERFECT PERSONALITY

Summary
The questions of application of active methods of teaching in the study of chemical disciplines in techni-
cal higher education are considered. The recommendations for the implementation of active methods in 
the educational process. It was determined the role of teacher and student in the classroom. Components 
of comforting educational possibilities for free, competent, creative and patriotic technical intelligentsia 
are under discussion. The ways of " humanization" of contents and methods of teaching chemical subjects 
are suggested.
Keywords: active teaching methods, ways of posing a problem, ecological consequences, general human values.
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АЛГОРИТМ РОЗГОРТАННЯ САНОГЕННОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Гільман А.Ю. 
Національний університет «Острозька академія» 

У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття «саногенне мислення», описано основні 
його ознаки. Проаналізовано особливості прояву саногенного мислення відповідно до стадій та операцій 
мислення, що забезпечують процесуальність операційного компонента мислення. Визначено, що процес 
саногенного мислення включає усі види складних розумових операцій. Представлено особливості розгор-
тання саногенного мислення за етапами: етап рефлексії та етап метамислення. Побудовано та описано 
алгоритм розгортання саногенного мислення студентської молоді.
Ключові слова: саногенне мислення, неадаптивні когніції, рефлексія, метамислення, студентська молодь.

© Гільман А.Ю., 2018

Постановка проблеми. Процес соціалізації 
студентів є складним динамічним явищем 

входження молодої людини в соціальну сферу. 
Активна постановка життєвих завдань студент-
ської молоді обумовлюється розвитком мисленнє-
вих і рефлексивних якостей, пов’язаних із спро-
можністю активно діяти. Навчальна діяльність 
у студентів часто супроводжується негативними 
емоціями, стресом, породженими несвідомим ви-
бором спеціальності, сумнівами у правильності 
професійного вибору, графіком навчального про-
цесу, дотриманням правил і зобов’язань, подо-
ланням перешкод під час вирішення завдань, а 
також особливостями співіснування студента 
в навчальній групі тощо. За таких обставин про-
блема навчання і формування саногенного мис-
лення є необхідною в контексті становлення осо-
бистості студента. Воно передбачає розгортання 
процесу рефлексії у важких життєвих ситуаці-
ях, зокрема в постановці життєвих завдань, що 
позитивно позначається на навчальній та на ін-
ших видах діяльності студентської молоді.

Актуальність останніх досліджень і публіка-
цій. Дослідження саногенного мислення викладено 
в роботах зарубіжних (Р. Бернс, К. Бютнер, Т. Ва-
сильєва, М. Даніна, Д. Джампольскі, М. Джеймс, 
Д. Джонгвард, А. Добровіч, І. Дубровіна, Е. Ле Шан, 
Ю. Орлов, М. Раттер, Л. Рубцова та ін.) і вітчизня-
них науковців (Н. Пов’якель, Г. Мешко, В. Калошин, 
Є. Потапчук, В. Старик, М. Тишкова, В. Рибалка, 
А. Захаров, Н. Козлов, В. Семке та ін.). У своїх 
працях дослідники звертали увагу на певні форми 
прояву саногенного мислення, конкретні прийоми 
формування його елементів.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Науковці з вказаної про-
блеми вивчали особливості прояву саногенної 
рефлексії та саногенної поведінки (Ю. Орлов, 
С. Морозюк, М. Козловська, А. Рудаков, А. Рос-
охін, Л. Адам’ян, Л. Кананчук, Н. Павлюченков, 
І. Співак), досліджували особливості саногенно-
го «здоров’язберігаючого» освітнього середови-
ща (С. Сладков, О. Брунько, С. Руденко), а також 
особливості саногенного потенціалу (О. Осадько, 
О. Репіна, А. Богомолова, М. Кабанов, Л. Куликов, 
І. Аршава) та саногенного менеджменту (Ю. Мо-
розюк, С. Морозюк) тощо. Предметний формат 
визначення психофункціональних сутностей 
мислення представлено у працях О. Леонтьєва, 
В. Моляко, О. Тихомирова, Б. Теплова, С. Макси-
менка, І. Пасічника, Р. Каламаж, В. Москальця, 

Л. Калмикової та ін. Водночас, незважаючи на до-
сить значну кількість досліджень, специфіку са-
ногенного мислення та алгоритму його розгортан-
ня у студентський період ґрунтовно не вивчено.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є об-
ґрунтувати на описати алгоритм розгортання са-
ногенного мислення студентської молоді.

Виклад основного матеріалу. У вирішенні 
внутрішніх проблем, пов’язаних із емоційно-во-
льовою регуляцією студента, задіяний процес 
мислення, що переслідує внутрішні цілі, напри-
клад глибше усвідомлення себе та досягнення 
більш повного розуміння про власну поведін-
ку, а в деяких випадках мислення спрямова-
не на те, щоб підвищити радість, задоволення 
від навчального процесу та життя загалом [3].  
Найбільш розвинутою концепцією психічно-
го і соматичного здоров’я, що ґрунтується на 
зв’язку мислення з афективною сферою особис-
тості є саногенне мислення.

Саногенне мислення («sano» /лат./ – зцілю-
вати, оздоровлювати, втішати, підбадьорювати, 
приводити в порядок і «geno» /лат./ – (породжу-
вати)) визначають як мислення, що зцілює, оздо-
ровлює; таке, що породжує здоров’я, як психічне, 
так і фізичне. Саногенне мислення є ефективним 
засобом розв’язання складних психотравмуючих 
проблем, який ґрунтується на свідомому аналі-
зі власних переживань та емоціогенних факто-
рів і полягає у свідомій саморегуляції власною 
емоційно-вольовою сферою з оздоровчою метою 
[3; 11]. Саногенне мислення є тривалим процесом, 
що вимагає від людини Я-зусиль [9]. Воно гнуч-
ке: людина може відсторонитися від неприємно-
го переживання, позбавити його енергії. З іншого 
боку вона може зосередити всю свою увагу на 
тому, чим вона займається, може з легкістю вхо-
дити в ресурсний психічний стан. 

Способом досягнення саногенного мислення 
є розпізнавання стереотипів мислення і програм 
поведінки студентів, що запускають у них нега-
тивні емоції. Опанувавши саногенним мисленням, 
студент припиняє шкідливу й марну автоматичну 
роботу розуму й нейтралізує патогенні емоції; він 
може їх контролювати [2; 3; 4; 6; 8; 12]. Завдяки 
цьому процесу студент набуває здатності свідомо 
реконструювати власні емоції. Формування сано-
генного мислення засноване на розширенні поля 
свідомості, тобто включення у сферу усвідомле-
ного все більшої кількості життєвих функцій лю-
дини, її звичок і психічних станів. Оздоровлюю-
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чий ефект саногенного мислення послуговується 
станом, що супроводжує сам процес мислення 
та спрямованістю свідомості на власні розумові 
процеси та управління ними. 

Розглядаючи конкретні механізми функціону-
вання саногенного мислення у вирішенні важких 
життєвих ситуацій, ми приходимо до висновку 
про те, що процесуальна сторона саногенного 
мислення тотожна мисленню в загальнопсихоло-
гічному сенсі цього слова. Традиційно в проце-
суальній стороні мислення виділяють такі стадії 
як: 1) постановка питання (виокремлюється пи-
тання, аналізуються умови задачі), 2) висунен-
ня гіпотез (пошук можливих напрямів у пере-
творенні, зміні проблемної ситуації), 3) перевірка 
гіпотези (розв’язання розумової задачі), 4) пере-
вірка рішення (пошук відповіді або знаходження 
відповіді) [6; 11].

В процесі саногенного мислення також при-
сутні всі ці стадії. Наприклад, важка життєва 
ситуація, що актуалізує саногенну рефлексію, 
характеризується набором умов, які перебува-
ють у протиріччі, як це має місце в будь-якій 
задачі [8]. Людина шукає можливі напрями у пе-
ретворення важкої ситуації, висуває і перевіряє 
гіпотези про ефективні способи її вирішення. Пе-
ревірка рішення здійснюється за принципом зво-
ротного зв’язку від зовнішніх і внутрішніх ком-
понентів ситуації.

Аналізуючи саногенне мислення через призму 
мислення як такого, ми вважаємо, що воно відо-
бражає не тільки стадії мислення, але й складні 
розумові операції, що забезпечують процесуаль-
ність операційного компонента мислення. Аналіз, 
як уявне розчленування об’єктів свідомості, ви-
окремлення в них частин, ознак, властивостей 
тощо, ми можемо спостерігати в процесі сано-
генного мислення, коли особа розкладає, скажі-
мо, образу або провину на складові, здійснюючи 
пошук причини виникнення негативних емоцій 
та переживань. У процесі ментальної роботи над 
образою, провиною, заздрістю тощо людина здій-
снює два види аналітичних операцій. По-перше, 
вона подумки розкладає об’єкт свого роздуму-
вання, емоції на складові частини. Наприклад, 
образа складається з трьох елементів: 1) очіку-
вань щодо поведінки людини, орієнтованої на неї 
(як людина повинна себе поводити, якщо близька 
мені); 2) поведінки іншої людини, що відхиляєть-
ся від моїх очікувань у несприятливу сторону; 
3) емоційної реакції, викликаної невідповідністю 
очікувань і поведінки іншого [8; 9]. По-друге, лю-
дина подумки вирізняє в предметах і явищах ті 
чи інші ознаки, властивості, якості (наприклад, 
привід до виникнення образи, прив’язувати її 
виникнення до поточних дій тощо).

Операція синтезу як уявного поєднання окре-
мих частин, аспектів, ознак об'єктів у єдине ціле 
також пристуня в процесі саногенного мислення 
[11]. Отже, аналіз і синтез є ключовими розу-
мовими операціями у саногенному мисленні, що 
в сукупності забезпечують повне та глибоке піз-
нання дійсності. Вони взаємодіють і взаємодетер-
мінують одна одну та лежать в основі всіх інших 
розумових операцій, зокрема порівняння. За до-
помогою такої розумової операції як порівняння 
пізнаються схожі та відмінні ознаки і властивості 
емоційного стану. 

До аналітико-синтетичного процесу саноген-
ного мислення ми можемо віднести і такі складні 
розумові операції, як абстрагування і узагальнен-
ня. Абстрагування (від лат. «abstragere» – відво-
лікати, відвертати) полягає в уявному відокрем-
ленні одних ознак і властивостей предметів від 
інших і від самих предметів, яким вони властиві 
[6; 11]. Дане визначення, на нашу думку, досить 
вдало відображає процес усвідомлення та роз-
пізнавання емоцій, що є ключовим у саногенному 
мисленні. Зокрема, йдеться про точне виявлення 
емоції, що виникла та вирізнення її із-поміж ін-
ших (наприклад, гніву від страху), виділяючи їх 
основні ознаки та причини виникнення.

Операція узагальнення потребує виокремлен-
ня в предметах не просто загальних, а істотних 
ознак. Розглядаючи дану розумову операцію 
у контексті саногенного мислення, варто відмі-
тити, що без узагальнення далі немає висновку 
та прийняття рішення відповідно до ситуації, що 
виникла. Відомо, що процес мислення запуска-
ється, коли в людини виникає якась проблемна 
ситуація. Взагалі проблемна ситуація полягає 
у суперечності між обставинами та умовами, між 
тим, якими знаннями володіє на сьогодні суб’єкт, 
і тим, до чого він прагне. У саногенному мисленні 
це можна відобразити за допомогою виникнення 
тієї ж образи: якими знаннями про образу воло-
діє особа, і тим, до чого вона прагне (усунення її, 
прощення тощо). Саногенне мислення не є винят-
ком. Проблемна ситуація у саногенному мислен-
ня, як і загалом у мисленні, полягає у сприйманні 
та усвідомленні людиною ситуації, що потребує 
відповіді на певне питання. Для мислення усві-
домлення питання – це ніби сигнал до початку 
активної розумової діяльності (наприклад, об-
раза виникла в результаті того, що товариш не 
прийшов на домовлену зустріч). 

Наступний етап полягає в пошуку шляхів ана-
лізу причини виникнення образи, її наповнення 
та побудови гіпотези (припущення). Після цього 
відбувається перевірка гіпотези на практиці чи 
подумки. Якщо гіпотеза виявляється неправиль-
ною, відбувається її переосмислення (товариш 
не прийшов, бо пропустив останній автобус, а на 
таксі не мав грошей; товариш не прийшов, бо за-
був про зустріч, а телефон був вимкнений тощо).

Перевірка ефективності запропонованих гіпо-
тез є завершальним процесом розв’язання розу-
мового завдання. Іноді людина діє методом спроб 
і помилок, а буває процес розв'язання задачі 
може відбуватися як творчий процес, або завдя-
ки інсайту. Розв’язання завдання у процесі сано-
генного мислення [4; 2; 8; 9] потребує від людини 
значних вольових зусиль, а також раціонального 
переосмислення ситуації, що відбулась та усві-
домлення того чи дійсно образа була легітимною 
(наприклад, якщо товариш, їдучи автобусом не 
зміг дістатись до місця зустрічі, оскільки автобус 
поламався, телефон розрядився, не таксі приїха-
ти не було можливості і повідомити про це та-
кож). Тому, процес розв’язання завдань потребує 
мобілізації вольових зусиль та напруження всіх 
психічних сил особистості, концентрації її пізна-
вальної активності. 

На основі порівняння та узагальнення ґрун-
тується класифікація у саногенному мисленні, 
наприклад в об’єднанні характерних емоційних 



«Молодий вчений» • № 4.1 (56.1) • квітень, 2018 р. 8

 

Етапи розгортання саногенного мислення 

 

 

 

 

метакогнітивна 
діяльність 
(метакогніція  
як функція управління 
пізнавальними 
процесами) 

 

1) мотивування до дії; 
2) виявлення орієнтовної основи 
дії (орієнтація в завданні); 
3) формування дії в матеріальному 
вигляді (автоматизація дії); 
4) етап зовнішньої мови 
 

САНОГЕННЕ МИСЛЕННЯ 
(зміст СГМ: думки, уявлення, знання щодо своїх емоцій та переживань, якими оперує суб’єкт) 

   Функції СГМ: 
 

 
Принципи саногенного мислення 

 
 

          
 

внутрішня: (захисна; гедоністична) зовнішня: (регулятивна; інформативна) 

принцип доречності 
розумових операцій 

принцип усвідомлення 
звичок власного розуму 

принцип інтроспекції принцип науковості 
повсякденного мислення 

Етап рефлексії 
(процес спостереження за собою в ситуації прийняття рішень) 

 

1) постановка питання 
(виокремлюєть питання, 
аналізують умови завдання); 
2) висунення гіпотез (пошук 
можливих напрямів  
у перетворенні, зміні  
в проблемній ситуації) 
 

Результат: усвідомлення неконструктивних програм поведінки 

 Етап метамислення 
(як функція змінювати власний спосіб мислення) 

1) перевірка гіпотези 
(власне рішення 
розумової задачі); 
2) перевірка рішення 
(пошук відповіді або 
знаходження відповіді) 
 

вольові зусилля 
(мобілізація всіх психічних 
сил особистості, 
концентрації її пізнавальної 
активності) 
 

1) пошук нових 
способів реагування в 
ситуаціях напруги; 
2) гнучкість у способі 
мислення та поведінки 

Результат: корекція негативного емоційно-насиченого ставлення людини до себе та інших людей 

Саногенне мислення:оздоровлювальний ефект 
(як результат набуття навичок адекватних способів 

реагування в ситуаціях напруги) 
 

Рис. 1. Алгоритм розгортання саногенного мислення
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станів в групи на основі їх загальних ознак. Сис-
тематизація як процес угруповання предметів, 
виділення частин в цілому, встановлення взаємо-
відносин між окремими частинами також знахо-
дить своє відображення в розгортанні саногенного 
мислення [10; 11]. Отже, процес саногенного мис-
лення включає усі види складних розумових опе-
рацій. Представимо наочно результат міркувань 
щодо поняття саногенного мислення та особливос-
ті його розгортання за певними етапами (рис. 1). 

У схемі ми показали, що процес саногенного 
мислення проходить через усі стадії формування 
розумових дій, включає в себе основні мисленнєві 
операції та розгортається як процес розв’язання 
мислительних задач. Під час розробки схеми ми 
враховували принцип поетапного формування 
операційних структур систематизації за І. Пасіч-
ником [10]. 

Алгоритм систематизації, в даному випадку, 
виступає як узагальнений спосіб розв’язання за-
вдань щодо відділення негативних переживань 
з метою усвідомлення неконструктивних про-
грам поведінки та корекції негативного ставлен-
ня людини, що в результаті має на меті засвоїти 
навички адекватних способів реагування в ситу-
аціях напруги.

На етапі постановки запитання (розміркову-
вання щодо причин виникнення образи чи гніву) 
суб’єкт вдається до рефлексивного аналізу: спо-
стерігає за собою в процесі обдумування можли-
вих варіантів роз’язання ситуації та прийняття 
рішення. Також на шляху до розв’язання про-
блемної ситуації людина має опанувати метаког-
нітивними вміннями щодо управління пізнаваль-
ним процесом та зміною способу мислення.

Такий процес вимагає від суб’єкта Я-зусиль, 
тому відбувається завдяки мобілізації вольових зу-
силь та всіх психічних сил особистості. Пройшов-
ши через усі визначені етапи, людина виходить на 
усвідомлення неконструктивних програм поведінки. 
Систематизація певних навичок щодо зміни спо-
собу мислення неможлива без корекції негативно-
го емоційно-насиченого ставлення людини до себе 
та інших людей [10; 11]. Результатом такої трива-
лої роботи над собою є набуття навичок адекватних 
способів реагування в ситуаціях напруги, що забез-
печується оздоровлюючим мисленням. Оздоровлю-
ючий ефект від саногенного мислення забезпечуєть-
ся низкою специфічних умов: стан, що супроводжує 
сам процес мислення, спрямованість свідомості на 
власні розумові процеси та управління ними.

Висновки і пропозиції. Саногенне мислення 
дозволяє позбутися негативних наслідків стресу 
та стану напруги, що можуть виникати під час на-
вчальної діяльності студентів. З метою формуван-
ня саногенного мислення, що сприятиме досягнен-
ню психологічного благополуччя молодої особи, ми 
розробили та обґрунтували алгоритм розгортання 
саногенного мислення у студентів. Результатом 
застосування цього алгоритму є набуття навичок 
адекватних способів реагування студентів у ситу-
аціях напруги. Ми акцентували увагу на межі, що 
пролягає між розумінням саногенного мислення як 
процесу, функції, і його психотерапевтичним ефек-
том, який настає за певних умов перебігу розумо-
вого акту. Ідеї алгоритму формування саногенно-
го мислення у студентської молоді є ключовими 
в подальшому дослідженні саногенного мислення 
та впровадження нових психотехнологій форму-
вання саногенного мислення різних вікових груп.
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АЛГОРИТМ РАЗВЕРТЫВАНИЯ  
САНОГЕННОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Аннотация 
В статье рассмотрены теоретические подходы к определению понятия «саногенное мышления», опи-
саны основные его признаки. Проанализированы особенности проявления саногенного мышления 
в соответствии с стадий и операций мышления, обеспечивающих процессуальность операционного 
компонента мышления. Определено, что процесс саногенного мышления включает все виды сложных 
мыслительных операций. Представлены особенности развертывания саногенного мышления по этапам: 
этап рефлексии и этап метамислення. Построено и описан алгоритм развертывания саногенного мыш-
ления студенческой молодежи.
Ключевые слова: саногенное мышления, неадаптивные когниции, рефлексия, метамислення, студен-
ческая молодежь.

Hilman A.Yu. 
National University of Ostroh Academy

THE ALGORITHM OF DEPLOYMENT  
OF THE SANOGENIC THINKING OF STUDENT YOUTH

Summary 
The article deals with theoretical approaches to the definition of «sanogenic thinking», describes its main 
features. The peculiarities of the manifestation of the sanogenic thinking are analyzed in accordance with 
the stages and operations of thinking which ensure the procedurality of the operating component of think-
ing. It is determined that the sanogenic thinking process includes all kinds of complex mental activities. 
The peculiarities of the development of sanogenic thinking in stages are presented: the stage of reflection 
and the stage of metamelization. The algorithm of deployment of sanogeneous thinking of student youth 
is constructed and described.
Keywords: sanogenic thinking, nonadaptive cognition, reflection, quest, student youth.
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ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В ПРОЦЕСІ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ВНЗ ТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Небова Н.А. 
Національний університет водного господарства та природокористування

У статті розглянуто сучасні технології формування здорового способу життя, культури здорового спо-
собу життя як головної людської цінності в процесі підготовки майбутніх фахівців вищих навчальних 
закладів технічного спрямування. Висвітлені питання стосуються вивчення становлення особистості нової 
формації, яка поєднує в собі інтелігентність, моральні якості, високий професійний рівень та активну 
громадську позицію. Окреслено та проаналізовано інтегративний комплекс заходів для попередження 
й нейтралізація негативних факторів, що деформують здоров’я людей.
Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, здоров’язбереження, студентська молодь, ортобіоз, 
ортобіотика. 
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Постановка проблеми. Актуальність про-
блеми обумовлена потребами сучасного 

суспільства, що характеризується соціально-по-
літичними перетвореннями, реформуванням сис-
теми освіти і виховання та інших галузей, причет-
них до формування освіченої, вихованої, здорової 
молодої людини як майбутнього фахівця. 

Якщо розглядати проблему формування 
здоров’язбереження суспільства загалом та осо-
бистості зокрема, то можна виокремити певні 
чинники, від яких залежить цей процес: недо-
статнім усвідомленням суспільства загалом і мо-
лоді зокрема високої цінності людського здоров’я; 
погіршенням екологічних умов життя людини, 
що спричинено загальносвітовою кризою, енерге-
тичною і продовольчою проблемами, антигігієніч-
ними умовами праці і побуту; наданням здоров’ю 
грошового еквіваленту; зниженням рівня задово-
леності людей життям, зростанням злочинності, 
наркоманії, алкоголізму, схильності до суїциду, 
нестримної гонитви за матеріальними вигодами, 
появою хвороб, властивих представникам певних 
соціальних верств і груп; соціально-психологіч-
ними настановленнями, характерними для укра-
їнського суспільства, серед яких пріоритет нада-
ється таким, як фінансовий достаток і кар’єра. 

Однак, якщо аналізувати завдання системи 
освіти в Україні, то її метою є підготувати мо-
лодь – майбутніх фахівців вищих навчальних 
закладів ( ВНЗ) – до подальшого активного, сві-
домого, та, головне, здорового життя. Молодь по-
винна володіти не тільки професійними знання-
ми, а і мати високий рівень здоров’язберігаючої 
компетентності. На основі надбаних знань пови-
нно бути сформовано світогляд, який сприяв би 
подальшому самостійному, усвідомленому са-
морозвитку й самовдосконаленню. Окрім цього, 
студентська молодь має володіти певним рівнем 
загальної культури, що ефективно впливає на 
формування її особистісних рис. 

Метою статті є дослідження технологій фор-
мування здорового способу життя у студентів 
вищих технічних навчальних закладів.

Аналіз літературних джерел. Аналіз науко-
вих праць дозволив виявити протиріччя, яке 
склалося в педагогічній науці і практиці між 
суспільною потребою формування здорового спо-
собу життя студентів в освітньому процесі ВНЗ 
технічного спрямуання, у тому числі як засобу 

їх подальшої професійної конкурентоздатності 
та соціальної захищеності і недостатньої розро-
бленості цієї проблеми як у теоретичному, так 
і в практичному аспекті.

Упродовж останніх десятиліть склалася три-
вожна тенденція погіршення здоров’я та фі-
зичної підготовленості населення України. Це 
пов’язано не лише з проблемами економіки, еко-
логії, а й із недооцінкою в суспільстві, вищих 
навчальних закладах ролі фізичного виховання 
у процесі формування навичок здорового способу 
життя. Викликає тривогу та занепокоєння зрос-
тання кількості захворювань населення в Укра-
їні, зокрема і студентської молоді (Н. Башавець, 
2010 [2]; Т. Круцевич, 2008 [7] та ін.). Збільши-
лася кількість студентів, зарахованих за станом 
здоров’я до спеціальної медичної групи (Ю. Бріс-
кін, 2014 [3]; М. Булатова, 2004 [4]; Н. Вольєва, 
2011 [5]; М. Носко, 2014 [10]; В. Пильненький, 
2006 [11]; О. Романчишин, 2010 [13] та ін.).

На думку багатьох фахівців (Г. Апанасенко, 
2012 [1]; С. Кирильченко, 2007 [6]; В. Куделко, 
2006 [8]; Р. Раевский, 2006 [12]; Н. Семенова, 
2014 [14] та ін.) у студентів не сформована по-
треба піклуватися про своє здоров’я.

Різні аспекти вивчення проблеми забезпечен-
ня здорового способу життя, ґрунтовні дослід-
ження здоров’я молоді представлено в роботах 
вітчизняних і зарубіжних науковців: філософів 
та культурологів (В. Климова, І. Фролов); психо-
логів (А. Маслоу, О. Чебикін); медиків (М. Амосов, 
М. Смирнов та ін.); педагогів (Н. Бєлікова, О. Ду-
богай, В. Загвязинський, В. Зайцев, Т. Круцевич, 
Ю. Лисицин, С. Серіков, О. Тімушкин); валеологів 
(Г. Апанасенко, Т. Бойченко, І. Брехман, В. Вой-
тенко, В. Колбанов, Г. Малахов, В. Петленко). 
Питання здорового способу життя порушує ба-
гато дослідників, зокрема: Г. Бевз, В. Бобрицька, 
О. Вакуленко, М. Віленський, С. Волкова, Т. Ки-
риченко, Р. Раєвський, Ю. Шаділітов. 

Висвітленню особливостей формування 
у студентів технічного спрямування ВНЗ аспек-
тів здорового способу життя присвячено пра-
ці цілого ряду науковців. Зокрема, С. Болтівець 
розглядав задекларовану проблематику в ас-
пекті педагогічної психогігієни, М. Віленський –  
як психолого-педагогічні основи формування 
здорового способу життя студентів; як психоло-
гічні критерії занять фізичними справами у сту-
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дентів аналізує проблему Н. Голєва; В. Доскіна 
наголошує на необхідності залученні студентів 
до занять фізичною культурою і спортом, О. Ду-
богай – на формуванні у студентів інтересу до 
занять фізичними вправами; як складову потре-
бово-мотиваційної сфери фізичного виховання 
студентів розглядає дану проблему О. Зайцева; 
підвищення компетентності майбутнього педаго-
га в галузі збереження здоров’я присвятили свої 
дослідження В. Заплатинський та В. Петренко; 
С. Омельченко, Є. Чернишова пропонують покра-
щити підготовку вчителя стосовно формування 
в учнів основ знань про здоров’я й безпеку жит-
тєдіяльності та педагогіки здоров’я.

Виклад основного матеріалу. Складовою 
загальної культури особистості є культура 
здоров’я, культура здорового способу життя. 
Адже тільки здорова людина спроможна ство-
рювати духовні й матеріальні цінності, генерува-
ти нові ідеї і творчо реалізовувати їх. Звернен-
ня до реалій сьогодення засвідчує, що тривалий 
час основними ознаками життя в Україні були 
економічна нестабільність, соціальна напруга, 
погіршення екологічної ситуації, що призвело 
до скорочення тривалості життя, збільшення 
кількості захворювань. Останній показник за-
лежить не лише від впливу негативних явищ, 
що мають місце в навколишньому середовищі, а 
й від рівня здоров’я людини. Аналіз останніх до-
сліджень стану здоров’я сучасних студентів за-
свідчує, що мало хто з них є абсолютно здоровим 
(В. Бакштанський, В. Оржеховська, С. Омельчен-
ко, Л. Сущенко, Т. Титаренко та ін.). 

Якщо аналізувати чинники, що впливають на 
рівень здоров’я, то можна виокремити декілька 
факторів. Зокрема, додається вкрай напружена 
санітарно-епідемічна ситуація у країні, збільшен-
ня захворюваності на туберкульоз, СНІД, інші 
хвороби, що передаються статевим шляхом, зрос-
тає кількість осередків небезпечних інфекцій. 

Одним із пріоритетних напрямів подолання 
нинішньої ситуації є створення у вищих навчаль-
них закладах умов для формування фізично, пси-
хічно, духовно й соціально здорової особистос-
ті. Розглядають та наголошують на важливості 
прилучення студентської молоді до формування 
здорового способу життя та ціннісних орієнтацій 
у галузі здоров’я знаходимо у працях Г. Апана-
сенка, В. Бобрицької, О. Ващенко, В. Горячого, 
С. Здіорука, В. Кузя, Б. Мокіна, Н. Побірченко, 
Н. Сопнєвої, С. Омельченко.

Аналіз наукової літератури засвідчив, що по-
долання негативних чинників, які впливають на 
рівень здоров’я, дослідники пов’язують із озна-
йомленням студентів із сутністю людської жит-
тєдіяльності, вихованням у них правильного 
ставлення до свого тіла з урахуванням біоритмів, 
усвідомленням важливості дотримання режиму 
та умов навчання і відпочинку, раціональною ор-
ганізацією рухової активності, наданням інформа-
ції щодо способів корекції психічної сфери та ін. 
(Я. Іванушко, Н. Паньків, Г. Пилип, М. Солован, 
Н. Стратійчук); оволодінням способами і метода-
ми зміцнення здоров’я, профілактики захворю-
вань, свідомого і вольового дотримання принципів 
здорового способу життя, формуванням ціннісної 
мотивації на дотримання відповідної поведінки 
(Б. Ананьєв, О. Бодальов, А. Ганджин, А. Деркач, 

О. Захаренко, А. Щедріна). Серйозної уваги у пра-
цях науковців і практиків надають визначенню 
та запровадженню педагогічних умов підвищен-
ня якості валеологічної освіти студентів, якими 
вважають: забезпечення індивідуально-особис-
тісного підходу; створення атмосфери співпра-
ці, співтворчості, взаємонавчання; орієнтація на 
самовиховання (І. Поташнюк); координацію цілей 
формування культури здоров’я і вищої освіти 
загалом; постійне спонукання студентів ВНЗ до 
зміцнення здоров’я; організацію самостійної ді-
яльності студентів з питань самооздоровлення, 
самоосвіти, саморозвитку, самовиховання; синтез 
розмаїття наукових знань про здоров’я, спосо-
би його зміцнення, знань з психології, філософії, 
медицини, екології, фізичного виховання; поси-
лення самостійної практичної діяльності із само-
оздоровлення (Г. Кривошеєва); орієнтацію на роз-
виток самосвідомості; активізацію здатності до 
самостійних і відповідальних життєвих виборів; 
формування реалістичних життєвих перспектив 
(Т. Титаренко). 

Низка фахівців у галузі освіти, фізичного ви-
ховання, охорони здоров’я розглядає поняття 
здорового способу життя та наголошується на не-
обхідності формування цієї компетентності у сту-
дентської молоді. Здоровий спосіб життя – це ти-
пові та суттєві для даної суспільно-економічної 
формації види, типи, способи життєдіяльності 
людини, які зміцнюють адаптивні можливості її 
організму, сприяють повноцінному виконанню 
ними соціальних функцій і досягненню активного 
довголіття (Д. Ізутін, А. Степанов); максималь-
на кількість біологічних і соціально доцільних 
способів життєдіяльності, адекватних потребам 
і можливостям людини, які усвідомлено реалі-
зуються нею і забезпечують формування, збе-
реження і зміцнення здоров’я, здатність до про-
довження роду, досягнення активного довголіття 
(В. Колбанов); сукупність поведінкових чинників 
(стиль життя), що сприяють збереженню і зміц-
ненню здоров’я студента, а також успішній освіті 
та особистісно-професійному розвитку за умови 
задоволеності власним становищем (якість жит-
тя) і сприятливого поєднання зовнішніх чинників 
(рівень, устрій життя) (О. Перевозчикова). 

Однак поза увагою не можна залишити до-
слідження проблеми формування здорового спо-
собу життя, яку висвітлював І. Мечников у праці 
«Етюди оптимізму».

Однією з найбільших фундаментальних віх 
наукової спадщини І. Мечникова є вчення про ор-
тобіоз. Учений був глибоко переконаним, що суть 
ортобіозу – розумний спосіб життя, що перед-
бачає здатність людини до саморегуляції – удо-
сконалення й гармонізації своєї природи з метою 
досягнення найбільшого щастя, тривалого актив-
ного буття [9]. Довголіття як вічну і недосяжну 
мету людства вчений розглядав як природне, 
притаманне людині явище, яке зумовлене пере-
важно розумним здоровим способом життя. До-
сліджуючи способи боротьби з хворобами, вивча-
ючи фактори активного довголіття, І. Мечников 
прийшов до висновку, що значна роль у здорово-
му способі життя людини належить особистості 
й потребує виключення шкідливих звичок, до-
тримання гігієни для попередження інфекційних 
хвороб, режиму праці та відпочинку, правиль-
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ного харчування, виконання фізичних вправ для 
укріплення природного імунітету, а також пози-
тивного ставлення людини до життя, самої себе, 
інших людей світу в цілому, взаємодопомоги 
та солідарності. 

Ортобіотика, як напрям здоров’язбереження, 
який досліджував І. Мечніков, – це мистецтво 
вести здоровий спосіб життя, що формує філо-
софію цінного ставлення особистості до нього. 
Вона складає духовну основу розумного способу 
життя і допомагає при яскравому самовідчутті 
життя, захоплення трудовою діяльністю, здобу-
ванням освіти у ВНЗ, в бажанні досягати постав-
лених перед собою грандіозних цілей.

На нашу думку, щоб прискорити входжен-
ня ортобіотики в український менталітет, тре-
ба прикласти зусиль, щоб подолати у свідомос-
ті людей стереотип зневажливого ставлення до 
свого здоров’я та виробити критичне відношення 
до своїх знань; важливим є формування звички 
самоконтролю за станом свого здоров’я. Таку фі-
лософію здоров’язбереження висвітлено І. Меч-
никовим у працях «Етюди про природу людини», 
«Етюди оптимізму» [9].

Інформування студентів про здоровий спосіб 
життя здійснюють за допомогою методів спіль-
ного навчання, спрямованого на перехід від па-
сивної форми сприйняття інформації до активної 
і забезпечується суб’єктивним характером вза-
ємодії викладача та студента: лекцій, диспутів, 
зустрічі, валеологічні конференції, олімпіади. 
Використання цих технологій формування здо-
рового способу життя дозволило залучити базові 
характеристики особистості студента: здатність 
до пізнання і самопізнання, ціннісні відносини.

Серед інших технологій формування здорово-
го способу життя фахівців ВНЗ технічного спря-
мування можна відзначити як спецкурс «Основи 
здорового способу життя», у якому відобража-
ється як теоретична, так і практична спрямова-
ність на здоровий спосіб життя. В теоретичній 
частині спецкурсу передбачається від визна-
чення основних понять («здоров’я», «здоровий 
спосіб життя») до розуміння їх змісту та усві-
домлення значущості здоров’я і здорового спо-

собу життя в житті людини. Серед практичної 
частини курсу можна виокремити участь сту-
дентів у фізкультурно-оздоровчих, культурно-
масових заходах, що сприяють їх залученню до 
здоров’язберігальної діяльності, збагачення кре-
ативно-діяльнісного досвіду, вияву активності 
і самостійності в організації власного здорового 
способу життя.

Проведення щорічних науково-методичних 
конференцій «Шляхи збереження і зміцнення 
здоров’я» дає можливість орієнтувати студента 
на здоровий спосіб життя, шляхів збереження 
і зміцнення, здатність до його удосконалення, а 
також до особистої відповідальності за нього.

Висновки. Таким чином, культура здоро-
вого способу життя передбачає ставлення до 
здоров’я як до найважливішої соціальної й осо-
бистісної цінності, що може виявлятися на різ-
них рівнях її усвідомлення:

– емоційне сприйняття здоров’я, відсутність 
потреби до його зміцнення, переконаність у не-
можливості керувати здоров’ям (низький рівень);

– усвідомлення необхідності здоров’я лише на 
особистісному рівні, неврахування його соціаль-
ної значущості; безсистемне використання оздо-
ровчих прийомів (середній рівень);

– ставлення до здоров’я як до соціальної цін-
ності, потреба у зміцненні здоров’я, знання спо-
собів його здійснення, що поєднується з оздоров-
чою пасивністю (оптимальний рівень);

– сприйняття цінності здоров’я на рівні пере-
конання; потреба у зміцненні здоров’я перетворю-
ється на стійке соціальне настановлення, свідома 
постійна оздоровча діяльність (високий рівень).

Перспективи подальших досліджень. Наве-
дені технології формування здорового способу 
життя в процесі підготовки майбутніх фахівців 
ВНЗ технічного спрямування не вирішують всіх 
аспектів проблеми. 

Подальшого вивчення потребують питан-
ня, пов’язані з формуванням у студентів умінь 
і навичок виховання культури здорового способу 
життя; вивчення зарубіжного досвіду організації 
формування мотиваційно-ціннісних орієнтацій 
студентів, ставлення їх до власного здоров’я.
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ВУЗОВ 
ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Аннотация
В статье рассматриваются современные технологии формирования здорового образа жизни, культу-
ры здорового образа жизни, как к главной человеческой ценности, в процессе подготовки будущих 
специалистов высших учебных заведений технического направления. Освещены вопросы касающиеся 
изучения становления личности новой формации, которая сочетает в себе интеллигентность, мораль-
ные качества, высокий профессиональный уровень и активную общественную позицию. Определены 
рассмотрены и проанализированы интегративный комплекс мер по предупреждению и нейтрализация 
негативных факторов, искажающих здоровья людей.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, здоровьесбережения, студенты, ортобиозу, орто-
биотика.
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TECHNOLOGIES OF FORMATION OF A HEALTHY WAY OF LIFE  
IN THE PROCESS OF TRAINING OF FUTURE SPECIALISTS  
OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF TECHNICAL DIRECTION

Summary
The article deals with modern technologies of formation of a healthy way of life, a culture of a healthy 
way of life, as the main human value, in the process of training future specialists of higher educational 
institutions of technical direction. The questions raised concern the study of the formation of a personal-
ity of a new formation, which combines intelligence, moral qualities, a high professional level and active 
social position. The integrative complex of measures for prevention and neutralization of negative factors 
deforming human health is considered and analyzed.
Keywords: health, healthy lifestyle, healthcare, student youth, orthobiosis, orthobiology.
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ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ЗАСІБ  
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА ТЕХНІЧНОГО ВНЗ

Олексін Ю.П., Якубовська С.С.
Національний університет водного господарства та природокористування

В статті проаналізовано поняття «загальнонавчальна компетентність», «соціалізація», прослідковано 
взаємозв’язок розвитку загальнонавчальної компетенції як ключової з процесом соціалізації особистості 
студента технічного ВНЗ; визначено шляхи подолання проблеми формування гармонійно розвиненої, 
соціально активної толерантної особистості студента з високими духовними якостями, фахівця, здатного 
до саморозвитку і самовдосконалення
Ключові слова: загальнонавчальна компетентність, соціалізація, особистість студента

Постановка проблеми. Новий підхід до лю-
дини як самоцінності, як творця самої 

себе і обставин своєї життєдіяльності зумовле-
ний сучасними суспільними потребами в соціаль-
ній сфері, економічному житті і безпосередньо 
спрямований на вирішення актуальних проблем 
освіти, розвитку молоді. В цих умовах постає 
питання використання нових методів, способів, 
прийомів організації освітнього процесу, у тому 
числі й для формування загальнонавчальних 
компетентностей студентів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему соціалізації особистості вивчали такі 
вчені, як О. Попова, І. Зарецька. Питання форму-
вання компетентностей в процесі навчання знай-
шли відображення в працях О. Овчарук, Т. Де-
мидової, З. Курлянд.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Важливість формування 
у студентів загальнолюдських компетенцій, зо-
крема, загальнонавчальної, особливо у технічно-
му ВНЗ, не піддається сумніву, адже мета освіти 
відтепер співвідноситься з формуванням базових 
компетентностей. Проте згортання процесу гума-
нізації та гуманітаризації, особливо в технічних 
ВНЗ, спонукає шукати інші моделі оцінювання 
ефективності освіти, які представлені такими 
підходами, як підхід з огляду на зміст, підхід 
з огляду на процес навчання, підхід з огляду на 
результати. На нашу думку, підхід з огляду на 
результати, який спрямовується цілим набором 
компетентностей (знань, умінь, навичок, став-
лень тощо), котрими оволоділи ті, кого навчали, 
особливо актуальних для вищої технічної школи.

Формулювання цілей статті. Дослідити вплив 
рівня розвитку загальнонавчальних компетенцій 
на соціалізацію особистості студента технічного 
ВНЗ є метою нашої статті.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Компетентність – спеціальним шляхом струк-
туровані (організовані) набори знань, умінь, на-
вичок і ставлень, які набуваються у процесі на-
вчання, що дають змогу людині визначати, тобто 
ідентифікувати і розв'язувати незалежно від 
контексту (від ситуації) проблеми, характерні 
для певної сфери діяльності.

Компетентний – освічений у певній галузі; той, 
хто має право за власними знаннями чи повнова-
женнями виконувати або вирішувати «будь-що».  
До того ж підкреслимо, що коли кажуть «це не 
моя компетенція», як правило, мають на ува-

зі саме друге значення; коли ж кажуть «він не 
компетентний» більш того – «професійно не ком-
петентний», то йдеться про відсутність знань, 
умінь, досвіду тощо [4].

Компетентнісний підхід до професійної осві-
ти, що реалізується у контексті Болонського 
процесу, дає змогу зберегти культурно-історич-
ні і етносоціальні цінності, якщо компетентності 
розглядати як особистісні утворення, що містять 
інтелектуальні, емоційні і моральні складові [4].

Компетентнісний підхід – спрямованість пе-
дагогічного процесу на формування і розвиток 
ключових (базових, основних) і предметних ком-
петентностей особистості. Результатом такого 
процесу буде сформована загальна компетент-
ність людини, що є сукупністю ключових ком-
петентностей, – інтегрована характеристикою 
особистості. Така характеристика має бути сфор-
мована у процесі навчання й містити знання, 
вміння, ставлення, досвід діяльності й поведінко-
ві моделі особистості. Використання означеного 
підходу сприяє подоланню традиційних когні-
тивних орієнтацій професійної освіти, приводить 
до нового її змісту, методів і технологій [4].

Компетентності, на думку експертів Ради Єв-
ропи, передбачають:

• спроможність особистості сприймати та від-
повідати на індивідуальні та соціальні потреби;

• наявність необхідного для цього комплексу 
ставлень, цінностей, знань, умінь і навичок.

Однією з складових поняття "компетентність" 
є навчальна, яка передбачає дві центральні ідеї: 
інтелектуальний розвиток особистості та здат-
ність учитися впродовж життя.

Напрямами набуття її є такі, як застосуван-
ня фундаментальних навичок рахування, письма 
і читання; використання ІКТ-навичок та відпо-
відних технології; організування та рефлексу-
вання (аналіз й оцінка ходу своїх думок і дій) 
власного навчального процесу, обирання й засто-
сування ефективної стратегії навчання та нових 
інформаційних технологій; застосування тех-
нологій пошуку, аналізу та систематизації ін-
формації різних джерел, навичок критичного 
мислення, стратегій набуття додаткових знань 
і вмінь (включаючи запам'ятовування), різних 
способів письмового фіксування, накопичуван-
ня відповідного асоціативного досвіду; аналіз 
об'єктів, ситуацій та взаємозв'язків, використан-
ня та оцінювання власних стратегій розв'язання 
пізнавальних проблем, висловлювання власної 



«Молодий вчений» • № 4.1 (56.1) • квітень, 2018 р. 16
думки, застосування різноманітних прийомів ар-
гументування в різних соціокультурних контек-
стах; дослідження у системі простих технічних, 
наукових, соціальних та інших питань [4].

Соціалізація (від лат. – суспільний) – процес 
засвоєння індивідом певної системи, знань норм 
і цінностей, що допомагають йому функціонувати 
як повноправному члену суспільства [6].

Процес навчання (у т.ч. й формування загаль-
нонавчальних компетентностей) і соціалізації про-
ходять паралельно і в той же час незалежно один 
від одного, хоч й спрямовані на становлення осо-
бистості, визначення людиною свого місця в жит-
ті, соціального та професійного самовизначення.

Результатом навчання є навченість, рівень 
якої залежатиме від научуваності. Научува-
ність – здатність студента до засвоєння визна-
ченого обсягу інформації та її використання 
в практичній діяльності [6].

Навченість – реальний результат, що показує 
кількість і якість засвоєної інформації та сфор-
мованих умінь [6].

Загальновідомо, що навчання є цілеспрямо-
ваним процесом, а соціалізація – стихійним. Не-
залежно від нашого бажання, сама реальність не 
залишає нас байдужими, не дозволяє «відмежува-
тися» від неї. Навчання здійснюється конкретними 
суб’єктами і на якомусь етапі людина може опи-
нитися поза їх впливом. Та вплив соціальних умов 
людина відчуває завжди. Отож, чи спроможне на-
вчання впливати на стихійний процес соціалізації?

Уміння формуються на основі знань про спо-
соби (прийоми) навчальної роботи і виконання 
вправ у застосуванні цих знань на практиці. 

Прийоми навчальної роботи – це ті способи, 
якими вона виконується студентами і які мо-
жуть бути виражені у переліку дій, що входять 
до складу прийому. Цей перелік дій носить ха-
рактер вказівок, рекомендацій, правил тощо [4].

Уміння студента показують ступінь оволодіння 
ним прийомами навчальної роботи. Ознакою сфор-
мованого вміння є здатність студентів переносити 
відомі їм навчальні або розумові дії (прийом) в нову 
ситуацію, вибирати і використовувати адекватні 
прийоми для розв’язання оригінальних задач [4].

 Навичка – це певна сукупність дій, викону-
ваних з високою часткою автоматизму й інди-
ферентних до специфіки досліджуваних питань, 
наприклад, до особливостей джерел знань [4]. 
Навички є складовими більш складних прийомів, 
таких як, аналітичне читання тексту; складання 
письмових планів; тезування чи конспектування; 
картинний й аналітичний опис; угрупування, по-
рівняння, систематизація інформації.

Тому формування загальнонавчальної компе-
тентності відбувається, в основному, у процесі само-
стійної навчальної роботи, під якою ми розуміємо 
таку роботу, яку студенти виконують за завданням 
викладача, під його керівництвом. Ця робота потре-
бує самостійного розумового напруження.

Коли самостійна навчальна робота відбуваєть-
ся за власною ініціативою студента, то роль ви-
кладача не виходить за межі інструктування або 
консультування. Працюючи самостійно, студенти 
поєднують мислення з виконанням певних дій.

Залежно від поставленої мети самостійна ро-
бота може передбачати як виконавчу, так і твор-
чу діяльність [4].

Виконавчу діяльність ми розуміємо як само-
стійну роботу за готовим зразком наслідувально-
го або відтворювального характеру.

Виконавча діяльність – обов’язковий щабель 
для складнішої діяльності – творчої. Перехідним 
видом від виконавчої роботи до творчої самостій-
ної є реконструктивні завдання, які передбача-
ють елементарні комбінації з навчальним матері-
алом, способами або прийомами діяльності.

 Самостійна робота реконструктивного харак-
теру включає добір власних прикладів до певного 
правила; списування тексту заповнюванням про-
пусків на кілька правил; творчий диктант; впра-
ва за опорними словами; розв’язування завдань, 
що потребують комбінування певних умінь; скла-
дання завдань, прикладів певного типу.

Конструктивні або творчі роботи – складні-
ший тип самостійної роботи, серед яких пода-
ти інформацію на задану тему; встановити най-
простіший шлях вирішення проблеми; скласти 
таблицю, діаграму тощо; провести дослідження 
з додержанням певних умов. До робіт творчо-
го характеру, що виконуються за власною іні-
ціативою, можна віднести конструювання нових 
прикладів; оригінальне розв’язування склад-
ного завдання; виявлення можливих шляхів 
розв’язування певного типу задач; дослідницька 
робота в галузі навчальних дисциплін.

На основі більш простих умінь поступово фор-
муються більш складні, узагальнені, які разом зі 
знаннями та ставленнями визначають рівень від-
повідної галузевої компетентності студента.

З поняттям самостійної роботи тісно пов’язане 
поняття пізнавальної активності студентів. Ак-
тивність у загальному (біологічному) розумінні 
є властивістю тваринних організмів реагувати 
(для задоволення своїх життєвих потреб) на зо-
внішні подразники. У людини активність поля-
гає в здатності змінювати навколишню дійсність 
відповідно до власних потреб, поглядів, цілей. 
У студентів навчально-пізнавальна активність 
виявляється в енергійній, інтенсивній діяльнос-
ті, спрямованій на засвоєння, систематизацію 
і творче застосування навичок і вмінь.

Активність студента неможливо розглядати 
відокремлено від проблеми самостійності як важ-
ливої якості особистості. Самостійність має су-
проводжувати процес активізації, а в кінцевому 
результаті – і соціалізації.

Самостійність студента як риса виявляється 
в організації діяльності (організаційна); в ово-
лодінні знаннями (пізнавальна); у застосуванні 
знань (прикладна).

Під самостійністю ми розуміємо рису особис-
тості, її вольову якість, що визначається вмінням 
свідомо скеровувати поведінку, діяльність відпо-
відно до власних поглядів і переконань, перебо-
рюючи перешкоди на шляху до поставленої мети.

Видатний німецький педагог А. Дістервег писав: 
«Власне людським у людини є її самостійність» [2]. 
Проявами самостійності студента є вміння бачи-
ти суть поставленого перед ним завдання; вміння 
виділити основне в ньому; вміння самостійно його 
розв’язати; вміння орієнтуватися, критично оціню-
вати поставлене завдання; вміння висловлювати 
свою точку зору щодо нього незалежно від дум-
ки інших. Таким чином, самостійність пов’язана 
з наявністю знань, умінь і навичок; активність 
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і самостійність тісно пов’язані між собою. Так як 
самостійність ширше поняття, ніж активність, ак-
тивність є показником перетворювальної самостій-
ної діяльності, а самостійність – рисою характеру. 
З роками, у процесі діяльності, у студентів глибше 
формується справжня критично усвідомлена і об-
грунтована самостійність, яка стає вже психологіч-
ною потребою і проявом соціалізації.

Соціалізація містить як соціально-контрольо-
вані процеси цілеспрямованого впливу на осо-
бистість (виховання), так і стихійні, спонтанні 
процеси, що впливають на її формування. Не-
зважаючи на широке вживання, термін «со-
ціалізація» не має однозначного тлумачення, 
зближуючись в одних випадках з вихованням, а 
в інших – з формуванням особистості [6]. 

Процес і результати соціалізації заключають 
в собі внутрішнє протиріччя. «В ідеалі, – відзна-
чає А.В. Мудрик, – соціалізована людина має 
бути спроможною протистояти якщо не суспіль-
ству, то тим чи іншим життєвим обставинам. 
Проте ми зустрічаємо людей, цілком соціалізова-
них, що фактично розчинились в соціумі, але не 
спроможних до тієї активності, яка потрібна для 
протиставлення середовищу, впливу на нього, 
можливої більш повної самореалізації» [2].

Особистість тільки тоді й може стати осо-
бистістю, коли вона щомиті свого повсякденного 
життя відчуває світ як ціле, більше того, радіє 
йому, прагне його. Тоді вона матиме шанс стати 
творцем цього світу. Якою різнобічною і багато-
гранною є така особистість, таким же багатогран-
ним має бути процес її формування, вплив на 
неї, її поступове становлення.

Особа соціалізується, уписується в навколиш-
ній світ поступово, проходячи певні, характер-
ні тільки для неї стадії розвитку, переборюючи 
тільки їй відомі й зрозумілі перепони. Соціальна, 
громадянська зрілість у кожної особи наступає 
у тільки їй відповідний вік, і у всіх громадян це 
відбувається по-різному, хоча й існують певні 
загальні критерії. По суті, вростання в суспіль-
ство, усвідомлення себе в ньому і його в особі 
відбувається впродовж усього життя, і у всіх лю-
дей неоднаково. Освіта, яку здобуває особистість 
(у т.ч. й сформовані загальнонавчальні уміння 
і навички), її якість і кількість прискорюють со-
ціалізацію індивіда, процес перетворення його 
на повноцінного громадянина. Часто людина вже 
в процесі трудової діяльності, тобто в ході свого 
функціонування як частини загальної суспільної 
системи, починає усвідомлювати важливість і не-
обхідність освіти як засобу власного зростання, 
підвищення якості соціалізації, що в майбутньо-
му допоможе кожному досягти власної свободи.

Освіта безпосередньо пов’язана з найголовні-
шим моментом буття людини – з майбутнім, бо 
«минуле ми не владні змінити і стати над ним як 
володарі власної долі» [5] Навпаки, минуле па-
нує над нами. І не лише тому, що воно – наше 
минуле, а й тому, що воно детермінує наше тепе-
рішнє. Щоб змінити щось у цьому теперішньому, 
потрібен «прорив» у майбутнє, у власну свободу, 
у незалежність від наявних обставин [1] . 

Освіта (у т.ч. й набуті загальнонавчальні ком-
петенції) є принциповим, формотворчим, кате-
горіальним моментом людської свободи, бо вона 
впливає на майбутнє, органічно пов’язана з ним, 

творить його. А минуле залишається в її структу-
рі в застиглій формі. Змінюватися можуть тільки 
трактування і розуміння минулого, творче осмис-
лення його форми і суті для побудови структур 
майбутнього. Чим краще ми знаємо минуле, чим 
глибше ми осмислили його для себе, чим ближче 
наше трактування його до дійсності (не без опо-
ри на загальнонавчальні уміння і навички), тим 
впевненіше ми можемо дивитись на наші проек-
ти майбутнього – як особистого, так і суспільного. 
Освіта, зокрема і загальнонавчальні компетенції, 
допомагають окремій особистості структурувати 
своє нинішнє і спланувати майбутнє, соціалізу-
ватися у майбутньому суспільстві [1] .

Проведені дослідження показали, більше по-
ловини студентів вважають основною причиною 
своєї неуспішності низький рівень загальнонав-
чальної компетенції та недостатність умінь і на-
вичок організації процесу її формування. Адже 
чим складнішою і насиченішою стає освітня 
діяльність, тим вищі вимоги до її ефективнос-
ті, тим більшого значення набувають навчальні 
вміння, які є своєрідним ключем до вирішення 
багатьох актуальних соціальних проблем. 

Компетентності, зокрема і загальнонавчальна, 
є тими індикаторами, які дозволяють визначити 
готовність студента до професійної діяльності, його 
подальшого розвитку й активної участі в житті сус-
пільства, тому що саме соціально компетентна лю-
дина здатна самостійно приймати рішення і прагну-
ти до розуміння власних почуттів і вимог; блокувати 
неприємні почуття та особисту неприязнь; знати, 
як досягати мети найефективнішим способом; пра-
вильно розуміти бажання, очікування й вимоги ін-
ших людей, враховувати їхні права; розуміти, як 
з урахуванням окремих обставин і часу поводитися, 
беручи до уваги інтереси інших людей, власні ви-
моги; усвідомлювати, що соціальна компетентність 
не має нічого спільного з агресивністю і передбачає 
повагу прав і обов’язків інших [3].

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальшого розвитку. Метою навчання 
у ВНЗ є виховання у студентів бажання вчитися, 
а комплекс знань, умінь і навичок є підґрунтям 
для набуття необхідних життєвих компетентнос-
тей, зокрема і загальнонавчальної, які відіграють 
ключову роль в соціалізації особистості. 

Нормативні документи, що визначають основні 
положення змісту вищої освіти наголошують на 
гуманістичному спрямування освіти, проте норма-
тивна частина зазнала, на нашу думку, негативних 
змін – перелік та об’єм обов'язкового вивчення со-
ціально-гуманітарних дисциплін було нещадно ско-
рочено, а такі дисципліни, як педагогіка і психологія 
взагалі виключені зі списку обов’язкових в техніч-
них ВНЗ, що на нашу думку, призвело до сповіль-
нення процесу формування загальнолюдських ком-
петенцій, зокрема, і загальнонавчальної, яка тісно 
пов’язана з процесом соціалізації особистості сту-
дента, його успішної адаптації до навчання у ВНЗ. 

Отже, надання гуманістичної спрямованос-
ті фундаментальним і спеціальним дисциплінам 
сприятиме забезпеченню європейського рівня 
освіти в Україні, виробленню у студентів профе-
сійних навичок, вихованню гармонійно розвине-
ної, соціально активної толерантної людини з ви-
сокими духовними якостями, фахівця, здатного 
до саморозвитку і самовдосконалення.
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ОБЩЕУЧЕБНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ КАК СРЕДСТВО  
СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Аннотация
В статье проанализированы понятия «общеучебная компетентность», «социализация», прослежены 
взаимосвязь развития общеучебной компетенции как ключевой с процессом социализации личности 
студента технического вуза; определены пути решения проблемы формирования гармонично розви-
той, социально активной, толерантной личности студента с высокими духовными качествами, специ-
алиста, способного к саморазвитию и самоусовершенствованию.
Ключевые слова: общеучебных компетентность, социализация, личность студента.

Oleksin Y.P., Jakubowski S.S.
National University of Water and Environmental Engineering 

GENERAL-ADVANCED COMPETENCE AS A MEANS OF SOCIALIZATION  
OF A PERSONALITY OF STUDENT OF TECHNICAL HIGHER EDUCATION

Summary
The article analyzes the concept of "general education competence", "socialization", the relationship be-
tween the development of general educational competence as the key to the process of socialization 
of the student of a technical university; the ways of overcoming the problem of formation of a harmoni-
ously motivated, socially active tolerant personality of a student with high spiritual qualities, a specialist 
capable of self-development and self-perfection the article analyzes the concept of "general education 
competence", "socialization", the relationship between the development of general educational competence 
as the key to the process of socialization of the student of a technical university; the ways of overcoming 
the problem of formation of a harmoniously motivated, socially active tolerant personality of a student 
with high spiritual qualities, a specialist capable of self-development and self-perfection.
Keywords: general educational competence, socialization, student's personality.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ АСПЕКТІВ  
ТА ПОЛІТИЧНОЇ СУБКУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ 

Чернюк І.А.
Національний університет водного господарства та природокористування

У статті аналізуються особливості політичної субкультури української молоді та визначаються основні 
напрямки її формування в Україні. Авторка звертає увагу на динаміку політичної активності молоді, що 
в результаті дозволило окреслити вплив політичної культури на суспільно-політичні процеси. Визнача-
ються соціально-психологічні аспекти, які впливають на процес формування політичної субкультури. 
Ключові слова: політична культура, молодіжна політична культура, ментальність, політичний портрет, 
політична активність. 

Постановка проблеми. Розгляд політичної 
культури України як перехідного типу від 

тоталітарного до плюралістичного є висхідною 
точкою дослідження, яка дає початкове уявлен-
ня про потенціал та наявний ресурс суспільних 
процесів, що вивчаються. Потрібно враховувати, 
що за змістом політична культура є органічним 
поєднанням елементів національної культури, 
менталітету та прийнятого у суспільстві образу 
світосприйняття, яке формується під впливом 
політичних та соціально-психологічних реалій.

Політична культура є неоднорідною у різних 
верств населення, оскільки більшою мірою фор-
мується внаслідок особистого життєвого досвіду 
та залежить від рівня освіти, соціального стату-
су, способу життя, професійної діяльності осо-
би. Тому виправданим є виділення у суспільстві 
соціальних груп – носіїв політичної культури, 
наприклад, робітників, інтелігенції, молоді та ін-
ших [6, c. 204]. Хоча в основі політичної культури 
соціальних груп закладено основні тенденції по-
літичної культури всього суспільства, характер-
ним для України є існування багатьох політичних 
субкультур. Зокрема, однією з важливих умов 
для становлення майбутнього держави є форму-
вання молодіжної політичної субкультури.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Дослідженню теми молодіжної політичної куль-
тури приділяють увагу багато вчених. Зокрема, 
О. Бабкіна, І. Галактіонова, А. Карнаух, Н. Ко-
валь, М. Остапенко, Т. Поснова. Однак, незважа-
ючи на значну кількість наукових праць з даної 
проблематики, вона залишається недостатньо 
дослідженою.

Метою наукової розвідки є окреслити су-
часний стан молодіжної політичної субкультури 
в Україні в контексті соціально-психологічних 
реалій. 

Реалізація мети зумовила постановку і вирі-
шення наступних завдань: проаналізувати осо-
бливості молодіжної політичної субкультури 
та визначити основні напрямки її формування; 
розкрити інституційні аспекти формування по-
літичної культури молоді та окреслити її вплив 
на суспільно-політичні процеси.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У рік здобуття Україною незалежності відбулася 
активізація політичного руху. Перехід від моно-
партійного режиму до демократії, популяризація 
у суспільстві демократичних гасел – все це на-
водило на думку про майбутню активну участь 

молоді у політичній діяльності. Проте розгортан-
ня подальших подій – «перетворення» колишніх 
радянських політиків у демократичних, обрання 
Президентом колишнього партійного функціо-
нера Л. Кравчука, а також складна соціально-
економічна ситуація, що склалася у перші роки 
незалежності – все це позбавило молоде поколін-
ня можливості стрімко увійти у велику політику 
та з часом відвернуло увагу широких мас молоді 
від суспільно-політичної діяльності.

Неоднозначність процесу демократичних пе-
ретворень стала причиною уповільненого фор-
мування політичної культури населення у ши-
рокому розумінні. Тому нам за теперішніх умов 
видається можливим вести мову про сукупність 
внутрішніх переконань про свободу, «батьків-
ських» та суспільних традицій і т.п., які впли-
вають на політичну свідомість особи (соціальної 
групи), її активність та взаємодію із політичними 
суб’єктами.

Загальновизнані функції політичної культури 
можна розділити на дві групи за видом реалі-
зації. До першої віднесемо ті, що передбачають 
можливість безпосереднього впливу на політич-
ну та громадянську свідомість населення держа-
ви в межах трансляції вибраних елементів куль-
тури, а саме: виховна, регулююча та захисна 
функції. До другої – ті, що полягають у здійснен-
ні комунікацій між носіями політичної культури, 
суб’єктами політики та державою: прогностич-
на та комунікативна функції [5]. Таким чином, 
окреслюється можливий вектор дослідження 
функціонування політичної культури у суспіль-
стві: шлях узагальнення соціально-політичних 
явищ та встановлення причинно-наслідкового 
зв’язку між ними. Результатом є побудова моде-
лі молодіжної політичної культури із виділенням 
предметних категорій та їхньою характеристи-
кою, яка є важливою умовою для демократизації 
політичної системи.

Відповідно до вищезазначеного, молодіжну 
політичну культуру можна представити як сис-
тему соціальних комунікацій, основними складо-
вими якої є блоки формування політичної куль-
тури та трансляції політичної культури. 

Кількість інституційних аспектів формуван-
ня політичної культури молоді визначається 
особливостями соціалізації молоді. Так, період 
зростання та виховання особистості становить 
часовий проміжок тривалістю від народження 
до 30-35 років. За цей час особистість проходить 
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шлях становлення, розвитку та самореалізації, 
здобуває необхідний життєвий досвід і врешті-
решт формує тверду життєву позицію.

Крім того, на формування політичної куль-
тури впливає інтенсивність впливу деяких зо-
внішніх та внутрішніх чинників. На нашу дум-
ку, найвагомішими серед них є: 1) національний 
характер; 2) перехідний етап формування нової 
системи цінностей та життєвих орієнтирів по-
сткомуністичного суспільства; 3) зниження дові-
ри населення до державної влади; 4) прагматич-
ний світогляд співзвучний із ритмом сучасності; 
5) світові процеси міжнаціональної політичної 
та економічної інтеграції.

Із метою повного розкриття проблеми де-
тальніше зупинимося на ролі кожного із них. 
Так, менталітет зумовлює відмінності політич-
них культур народів при, здавалося б, інших 
рівних умовах. Український менталітет в істо-
ричній перспективі постає як наслідок чергу-
вання тривалих періодів поневолення сусідніми 
державами та національно-визвольної боротьби 
за незалежність. Таке поєднання заклало осно-
ву для співіснування двох протилежних явищ: 
пасивності – як наслідку перебування під вла-
дою іноземців – з одного боку, та виявів свобо-
долюбивості, героїчності, збережених у народ-
ній пам’яті – з іншого. Тому нині попри буденну 
байдужість до суспільних проблем та пасивність 
у політичному відношенні, все ж існує потенці-
ал до здійснення кардинальних змін. Прикладом 
подібних «спалахів» може слугувати піднесення 
національної самосвідомості у 1991 році із здо-
буттям незалежності, у 2004 році під час «пома-
ранчевої» революції.

У поєднанні перелічені характеристики зма-
льовують загальні риси портрета національного 
характеру: 1) кордоцентричність, примат по-
чуттів над розрахунком; 2) примат прагнення 
особистої свободи (власного комфорту) над до-
сягненням суспільного інтересу; 3) соціальний 
егалітаризм;4) емпатія.

Вищенаведене дозволяє нам охарактеризу-
вати політичний портрет пересічного українця 
у парах протилежностей. По-перше, відсутність 
індивідуальної ініціативи поєднується із здат-
ністю зберігати та ретранслювати власні пере-
конання стосовно організації влади, політичного 
життя. Тому втілення своїх думок у дії відкла-
дається на невизначений час, набуваючи таким 
чином рис «над-ідеї» [4]. Оскільки лідери полі-
тичних сил фактично не транслюють жодної іде-
ології, то громадянин робить свій вибір на ко-
ристь того, чий образ не перешкоджає реалізації 
цієї ідеї, є «меншим злом».

По-друге, терпимість до погіршення умов 
життя поєднується із прагненням до соціальної 
рівності, тому політична активність громадян 
зростає у разі групового (колективного) відстою-
вання своїх інтересів.

Відбувся своєрідний перехідний етап фор-
мування нової системи цінностей та життєвих 
орієнтирів посткомуністичного суспільства. Вна-
слідок перетворень та руйнування економічної 
системи країни зазнала нищівного удару система 
цінностей, сформована у дорослого покоління ви-
хованого в СРСР. У такій ситуації частина молоді 
опинилася без опори, котра мала б сформувати 

у їхньої свідомості політико-ціннісні орієнти-
ри, ідеали та прищепити актуальні переконан-
ня та прагнення до політичної самоосвіти. Тому 
фактор переосмислення цінностей уповільнює 
процес формування політичної культури сус-
пільства в цілому.

Проте деякі уроки молодь засвоїла самостій-
но. Так, зазнав переоцінки один із основополож-
них принципів радянського суспільства – людина 
для держави. У цій моделі молодь була об’єктом 
виховного та ідеологічного впливу, альтернатив 
якому не було. На противагу цьому нова демо-
кратична установка («держава для людини» [3]) 
декларувала демократичні громадянські права, 
і серед них свободу особистості від пут нав’язаної 
ідеології та можливість самостійно визначати по-
літичні ідеали.

Одним із основних факторів, що мають нега-
тивний вплив на формування політичної культу-
ри, є зниження довіри населення до державної 
влади. При цьому відзначимо характерну осо-
бливість: серед молоді у великих містах поши-
реними є недовіра та фактичне несприйняття 
авторитету державної влади; що ж до вихідців 
із невеликих міст та сільської місцевості, то пе-
реважаючими є консервативні погляди, які ви-
являються у стереотипах авторитарної доби про 
єдину «народну» політичну силу, «сильну руку» 
лідера і т. п. Очевидно, що така позиція в умо-
вах демократичного суспільства є невиправда-
ною, оскільки за нею ховаються ті ж пасивність 
та комплекс меншовартості.

Однак поєднання політичного нігілізму пер-
ших із неминучим розчаруванням останніх стане 
поштовхом для критичного із точки зору влади 
явища – суттєвого ослаблення впливу інститутів 
державної влади на суспільство.

У загальних рисах ціннісні горизонти моло-
ді розкриваються у наступних характеристиках: 
орієнтація виключно на власні сили у забезпе-
ченні економічного благополуччя, ініціативнос-
ті, прагнення до мобілізації внутрішніх резервів; 
бажання самореалізації, яке спонукає до вибору 
престижної професії, постійного розвитку, актуа-
лізує потребу у визнанні навколишніми; постійне 
прагнення до досягнення якісно вищого рівня ком-
форту; усвідомлення ролі законності у суспільних 
відносинах, прагнення до відстоювання власних 
інтересів законним шляхом; усвідомлення свобо-
ди особи як найвищої цінності суспільства; чутли-
вість до сприйняття змін у соціально-економічній, 
політичній та духовній сферах суспільного життя, 
залежність політичної активності від подій у дер-
жаві, успіхів та невдач влади і т.п.

На нашу думку, перераховані риси самі по собі 
не мають безпосереднього впливу на політич-
ну свідомість та культуру молоді – вони закла-
дають основу для реалізації потенціалу молоді 
у суспільно-політичному житті. Економічна ак-
тивність перетвориться на суспільну-політичну 
у тому разі, якщо молода людина усвідомить, що 
політика безпосередньо впливає на формування 
умов завтрашнього дня, тому необхідною є влас-
на участь у політичному процесі. Таку ж роль 
відіграє визнання свободи людини як невід’ємної 
цінності. Отже, участь молоді у політиці почи-
нається з усвідомлення ролі в ній. Виховання 
позитивного ставлення до влади та політичного 
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процесу є особливо важливим, оскільки досвід, 
здобутий у молодості, визначатиме політичну по-
ведінку особи в майбутньому.

Завершуючи вивчення факторів формуван-
ня політичної культури, розглянемо світові про-
цеси міжнаціональної політичної та економічної 
інтеграції. Внаслідок їхнього поширення відбу-
вається умовне стирання економічних та куль-
турних кордонів між націями. Так, глобалізація 
пов’язується із поняттям «цільової політичної 
культури», тобто такого типу політичної куль-
тури, основою якої є ліберальний демократичний 
образ світосприйняття – визначальний при оцін-
ці соціально-економічних та політичних подій.

Молодіжне середовище завжди готове до сприй-
няття нового, тому завдяки цій якості є одним із 
найкращих об’єктів для сприйняття таких ідей. 
Крім того, поширенню лібералізму сприяють також 
властиві українському народу риси менталітету.

Про лібералізацію та демократизацію світо-
гляду свідчать прагнення до законних засобів за-
хисту власних та суспільних інтересів, толерант-
ність щодо суперечливих точок зору, сприйняття 
демократичних методів в управлінні і т.п. Поряд 
із цим глобалізація ринків та міжрегіональна ін-
теграція несуть певну загрозу для політичної 
культури українського суспільства. Небезпека 
полягає у стиранні національних установок ін-
дивіда та прагненні ідентифікувати себе як «гро-
мадянина світу», розірвавши зв’язок із рідною 
культурою. За словами А. Стегнія: «З одного боку, 
вибір цієї позиції можна тлумачити як ступінь 
усвідомлення людиною своєї свободи внаслідок 
руйнування «залізної завіси» закритої радянської 
системи, звільнення з-під тотального контролю, 
а також як вираження її прагнення до пізнання 
досягнень світової культури. З іншого боку, вибір 
цієї позиції може також свідчити про зневагу до 
національних досягнень, цінностей, про порушен-
ня міжгенераційних зв'язків і традицій» [9, с. 104].

Політична ідеологія і політична свідомість на 
практиці реалізуються у різних формах політич-
ної діяльності. Зупинимося на них детальніше. 
Трансляція політичної культури індивіда розпо-
чинається із моменту усвідомлення ним значу-
щості політичного процесу та самоідентифікації 
у ньому. При цьому участь у суспільно-політич-
ному житті може мати різноманітний характер: 
починаючи від обговорення політичного жит-
тя та закінчуючи активною діяльністю у скла-
ді партії. На нашу думку, цілісність політичної 
культури залежить від розуміння особистістю 
складових системи цінностей суспільства та їх-
ній трансляції (вплив) на суспільно-політичній 
процеси. Власне, це є другим компонентом про-
понованої вище інтерпретації політичної культу-
ри молоді як системи соціальних комунікацій.

Варто відзначити, що при великій чисельнос-
ті зареєстрованих молодіжних організацій сама 
молодь про їхнє існування та діяльність поінфор-
мована недостатньо. Водночас високою є актив-
ність молоді у передвиборчій агітації та акціях 
політичних партій, причиною чому є матеріальна 
винагорода для учасників, що започатковує не-
гативну тенденцію формалізації суспільно-полі-
тичного життя в очах молоді: у громадянських 
акціях вбачається «піар», а у політичних – мож-
ливість заробити.

Багато дослідників вказують на те, що сус-
пільно-політична активність молоді є динамічним 
явищем. Так, О. Корнієвський та В. Якушик виді-
ляють чотири етапи розвитку молодіжного руху 
за період від середини 80-х років до 1997 року 
[8, с. 42–43], яким були притаманні різні рівні 
активності та змісту участі молоді у суспільно- 
політичному житті. У статті С. Безклєтного  
[1, c. 72] знаходимо періодизацію етапів розвитку 
після 1997 року. Так, ним виділено:

1) період із 1996 по 1999 рік, означений акти-
візацією спроб молоді очолити український ор-
ганізований рух, підвищенням діяльності акти-
вістів різних молодіжних організацій у виборчих 
кампаніях;

2) період із 1999 по 2004 рік, який ознаме-
нувався політизацією молодіжного середовища 
та створенням молодіжних політичних партій;

3) період із 2004 по 2005 рік, який розпочався 
із настанням «помаранчевої» революції, до, під 
час, та після якого зросла активність молодіжних 
рухів, у більшості, у підтримку її лідерів;

4) період із 2005 по 2007 рік, характерний 
поступовим спадом політичної активності. Про 
те, що зазначений період продовжується і нині, 
свідчать наведене вищезазначене опитуван-
ня та результати соціологічних досліджень за 
останні роки, проведеними науковцями [2; 7; 10] 
та низкою соціальних та дослідницьких установ.

Наведені дані вказують на те, що політична 
активність молоді значною мірою залежить від 
політичної ситуації в країні: молодь завжди роз-
діляє піднесення та активізацію суспільно-полі-
тичного життя, реагує на кризові явища, проте, 
як свідчить ретроспективний огляд, не висту-
пає ініціатором всезагальних суспільних рухів.  
На теперішньому етапі констатуємо низьку за-
цікавленість молодих людей у суспільних спра-
вах та політиці, що свідчить про незадовільний 
рівень громадянської культури.

Процес формування життєвих пріорите-
тів сучасної молоді має відчутно прагматичний 
та практичний характер. Так, найголовнішим 
у житті визнається забезпечення особистого 
комфорту (здоров’я та достатку), самореалізація 
у професійному плані, створення сім’ї. На цьо-
му фоні духовні та суспільні цінності відходять 
на другий план, а саме – свобода совісті, відро-
дження національної культури, суспільне визна-
ння. Вважаємо, що життєві цінності, встановлені 
у такому порядку, породжують байдужість до 
суспільного життя з одночасним виявом актив-
ності у боротьбі за краще життя.

Зразки політичної поведінки формувалися за 
різних обставин. Якщо старше покоління, вихо-
ване у дусі соціальних установок та ідеалів ра-
дянської доби, може опиратися деякою мірою на 
власний життєвий досвід, то формування соці-
ально-політичних установок молоді відбувається 
згідно із поточними подіями. Тому внаслідок по-
силення розриву між прийнятими загальнолюд-
ськими цінностями та частими випадками макі-
авеллізму у молоді формується установка на те, 
що поведінка, спрямована на задоволення влас-
них інтересів всупереч інтересам суспільства, 
є цілком виправданою.

Поширення у соціумі прикладів корупції, без-
карності призводить до «стирання» у свідомості 
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молодого покоління поняття про справедливість. 
Тому шлях до успіху часто асоціюється із амо-
ральністю та беззаконням.

Вищезазначене дозволяє окреслити дві не-
втішні тенденції: перша – деградація морально-
го здоров’я суспільства та друга – зневіра молоді 
у можливості повноцінно реалізуватися в Україні.

Підсумовуючи усі вищевикладені нами факти 
стосовно політичної культури молоді, зауважи-
мо, що частина описаних негативних явищ ви-
никає природно в умовах соціальної кризи, спри-
чиненої нестабільним економічним та політичним 
становищем у державі. У свою чергу, відсутність 
дієвої молодіжної політики та політичного вихо-
вання лише сприяє зниженню громадянської по-
літичної культури молоді.

Фактори, що впливають на формування полі-
тичної культури молодого покоління, мають по-
літичну та соціокультурну, психологічну природу. 
На нашу думку, репрезентований у вітчизняній 
молоді набір національних та психологічних харак-
теристик практично у будь-яких поєднаннях спри-
ятиме формуванню політичної культури виключно 
у разі налагодження внутрішньо системних ме-
ханізмів впливу на процес реалізації державної 
політики, властивих для демократичного суспіль-

ства. Підсумовуючи огляд чинників формування 
молодіжної політичної субкультури, зауважимо, 
що їхнє співвідношення залишається нерівним на 
користь деструктивних. Так, оперативного коре-
гування потребують такі, як: недовіра до влади, 
криза традиційних ціннісних систем, криза моралі 
у суспільстві – усі ті, що безпосередньо позбав-
ляють віри у можливість вплинути на політичний 
процес та реально відстояти власні права.

Висновки і пропозиції. Таким чином, особли-
востями та основними напрямами формування 
молодіжної політичної субкультури в Україні 
є підвищення політичної активності, ініціатив-
ності через залучення молоді до реально і ефек-
тивно діючих молодіжних організацій; зміни у по-
літичній свідомості – орієнтація на ліберальні, 
національно-демократичні, гуманістичні цінності; 
прагнення до гідного рівня розвитку та життя 
молодої людини через усвідомлення прав, свобод 
та відповідальності за свої дії; формування ра-
ціонально-критичного сприйняття, інтерпретації 
та усвідомлення фактів соціально-політичного 
життя. Отже, в Україні на сьогодні сформували-
ся всі складові молодіжної політичної культури, 
які активно розвиваються, і це позначається на 
її особливостях. 
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И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УКРАИНЕ

Аннотация
В статье анализируются особенности политической субкультуры украинской молодежи и определя-
ются основные направления ее формирования в Украине. Автор обращает внимание на динамику 
политической активности молодежи, что в результате позволило определить влияние политической 
культуры на общественно-политические процессы. Определяются социально-психологические аспек-
ты, которые влияют на процесс формирования политической субкультуры.
Ключевые слова: политическая культура, молодежная политическая культура, ментальность, полити-
ческий портрет, политическая активность.
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INTERCONNECTION OF SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECT  
AND POLITICAL SUBCULTURE IN UKRAINE

Summary
The article analyzes the peculiarities of the political subculture of Ukrainian youth and defines the main 
directions of its formation in Ukraine. The author draws attention to the dynamics of the political activity 
of youth, which in the end allowed to outline the influence of political culture on socio-political processes. 
Socio-psychological aspects that influence the process of forming a political subculture are determined.
Keywords: political culture, youth political culture, mentality, political portraits, political activity.
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ФІЛОСОФСЬКА КОНЦЕПЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ АКСІОЛОГІЇ

Голубош С.В. 
ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»;

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Рівненській області

У статті досліджено основні положення педагогічної аксіології та розкрита філософська сутність науки 
про ціннісні категорії розвитку духовної особистості, її цілісного ставлення до себе та світу, який людина 
створює в собі та навколо себе, перебуваючи в безперервному гностичному пошуку сенсу життя та вічних 
цінностей, та запропонована аксіологічна модель педагога в новому освітньому середовищі України.
Ключові слова: філософія освіти, аксіологія, аксіологічний підхід, освітні цінності, педагогічні цінності, 
особистість, гностика, сучасна освітня система України.

Постановка питання. В існуючій історії 
людства відома тісна взаємодія філософії 

і педагогіки. Будь-яка педагогічна система зав-
жди своїм підґрунтям має певну філософську 
систему, а філософія реалізовується через пе-
дагогічні принципи та ідеї. Адже і педагогіку, 
і філософію об’єднують питання онтогенезу лю-
дини, принципи формування її духовного світу, 
аспекти загальної культури. Вивчення історії 
розвитку філософії і педагогіки свідчить про те, 
що всі видатні педагоги, як правило, були водно-
час відомими філософами і кожен великий фі-
лософ у формуванні себе як людини був дотич-
ним до педагогіки, так як саме ця наука здатна 
довершити особистість засобами самонавчання 
та самовиховання. Адже педагогіка покликана 
спершу створити людину, як людину гуманну, 
виховану, а вже потім допустимо вивчати фун-
даментальні принципи буття і пізнання, відноси-
ни людини і світу, його духовного життя, тобто 
те, чим покликана займатися філософія. Сучасна 
педагогіка має стати філософією, а філософія, 
в свою чергу, має «педагогізуватися». Отже, про-
стежується нероздільний зв’язок між цими на-
уками. І про це нам говорить історія. Візьмемо, 
наприклад, античних мислителів: Фалес і Де-
мокріт, Сократ і Платон, Аристотель і Парме-
нід. Вони були не лише філософами, їх цікавила 
доля людини, її навчання і виховання. Те саме 
можна сказати й про великих педагогів. Рус-
со і Коменський, Пирогов і Дистервег, Толстой 
і Ушинський, Макаренко і Сухомлинський. Всі 
вони були не лише знаменитими педагогами, але 
й видатними філософами, оскільки намагались 
осмислити буття, наблизити його до людини. Цей 
взаємозв’язок є, звичайно, невипадковим. Філо-
софія і педагогіка є науками про людину, яка 
живе в суспільстві, виконує певні соціальні ролі, 
реалізовується або не реалізовується в ньому 
як особистість. Підготовка до життя – здобуття 
знань, формування необхідних вмінь і навичок, 
світоглядної і моральної позиції, загальної куль-
тури, тобто, становлення людини як особистості, 
складає основний зміст педагогічної науки. Цент-
ральною є ця проблематика і у філософії. Саме 
тут розгортається предметне поле співробітни-
цтва різних областей пізнавальної і практичної 
діяльності, здійснюється їхня взаємодія. Як гово-
рили давні греки, педагогічна теорія – це завжди 
абстракція, а практичне її застосування – це за-
вжди високе мистецтво. То ж, кожна з означених 

дисциплін практикує, «добирається до людини» 
своїми пізнавальними засобами, виконуючи при 
цьому свої специфічні завдання, використовуючи 
свої методи, технології , демонструючи свою осо-
бистісну майстерність [1; 7].

Аналіз останніх досліджень і публікацій за-
свідчив про неабиякий інтерес до даної теми 
та необхідність розкриття аспектів формування 
ціннісних орієнтацій особистості. Основні понят-
тя теорії цінностей відображено у працях відо-
мих вчених – В. Андрущенка, В. Кременя, Б. Чи-
жевського та ін., які визначили категоріальний 
апарат теорії цінностей. Крім того, розроблено 
основні методологічні положення, відповідно до 
яких цінності розглядаються як взаємозв’язок 
об’єктивного й суб’єктивного, відносного й абсо-
лютного. Логіко-гносеологічний, соціально-куль-
турний і психолого-педагогічний аспекти катего-
рії «цінності» розкрито в дослідженнях І. Беха, 
М. Боришевського, Г. Васяновича, В. Семиченко, 
О. Сухомлинської та ін. 

У руслі філософії освіти окреслювалися за-
гальні контури педагогічної аксіології як вчен-
ня про цінності (І. Зязюн, В. Лутай, Т. Троїцька, 
Г. Філіпчук та ін.). 

З педагогічної точки зору проблему цінностей 
вивчали Ш.Ф. Амонашвілі, Є.В. Бондаревська, 
Б.С. Гершунський, М.Г. Казакіна, Н.Д. Нікандров, 
Л.І. Новікова та інші. 

Проблему ціннісних орієнтацій у своїх працях 
висвітлювали І.С. Кон, А. Маслоу, С.І. Рубінш-
тейн, В.П. Тугарінов, Н.Є. Щуркова, О. Дробниць-
кий, В.Г. Гінецинський. 

Зміст загальнолюдських цінностей досліджу-
вали Л. Вигоцький, К. Обуховський, Л. Колберг, 
Л. Божович, М. Ященко, І. Мартинюк та інші.  
Лихачов Б.Т. запропонував класифікацію ціннос-
тей виховної системи. 

Цікаві дослідження сучасної аксіосфери 
проводять Л.Ф. Михальцова, В.О. Сластьонін, 
В.О. Огнєвюк, І.А. Зазюн, В.В. Крижко, І.Є. Ткач, 
В.П. Зінченко, А.Є. Кондратенков та інші.

Вищевикладане свідчить про те, що питання 
аксіологічних цінностей особистості знаходяться 
в руках філософів, соціологів, психологів, істори-
ків, фахівців з етики та естетики, тобто коло до-
слідників не обмежується однією сферою. Сучас-
на наука має можливість робити власні висновки, 
дискутувати та вести полеміку в площині цін-
нісної основи особистості, вивчення якої здатне 
створити умови для її саморозвитку, структуру-
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вати духовну культуру, що є базовим принципом 
в основі побудови гуманної особистості.

Мета статті – розкрити сутнісно-змістову 
основу особистості у контексті аксіологічного ви-
міру, побудувати інноваційну модель сучасного 
педагога, для якого ціннісне та морально збагаче-
не життя є принциповою категорією у всіх сфе-
рах суспільного життя.

Актуальність проблеми. Проблема освіти на-
лежить до найскладніших і найсуперечливих 
в педагогічній філософській науці. Мова йде про 
філософію освіти як загальну парадигму про сві-
тоглядні цінності, які виховуються, зрощуються 
в процесі освітньої діяльності, про збагачення ду-
ховного світу людини, який визначає її особистіс-
ну позицію, роль і способи поведінки в суспільстві. 

Протягом історії людства кожне століття було 
пронизане своїм «духом епохи», в якому людина 
жила і творила себе. 

З погляду філософії, освіта і виховання 
є трансформацією «духу епохи» у структуру 
свідомості, світогляд, духовний світ, культуру 
і загальне єство особистості. Трансформований 
засобами освіти «дух епохи» стає стрижневою 
підвалиною особистості, визначає співрозмір-
ність (або неспіврозмірність) людини з її добою. 
Через освіту, культуру, виховання цей дух ви-
значає суспільно вагомі параметри особистості. 
«Дух епохи», таким чином, є ні чим іншим, як 
філософським узагальненням найвеличніших на-
укових і культурних надбань, виходячи з яких 
людство вибудовує свою соціальність, проектує 
майбутнє, готує до життя в ньому підростаюче 
покоління [1; 10].

Скажімо, духом античної філософії – була 
природовідповідність. Давні греки пояснювали 
і розуміли сенс свого буття у відповідності до за-
конів природи.

Духом епохи середньовіччя – був «дух Слова 
Божого», яке наставляло поважати віру і автори-
тет, наслідувати традиції, дотримуватись етикету.

«Дух цивілізаційного розвитку» ввійшов в іс-
торію через відродження людини , просвітництво 
і реформацію».

Різні «духи епохи» спонукали освітні системи 
до формування різних типів особистості з різни-
ми установками на життя, з різною філософією 
і світоглядом [1; 16].

Пересічна людина може й не дуже глибоко 
розуміє, але надзвичайно тонко відчуває і пере-
живає «дух епохи».

Митець відтворює його пензлем, музикою або 
архітектурним шедевром, які чарують нас і спо-
нукають замислитися над вічним. Політик нама-
гається представити його у вигляді ідеології, яку 
нав'язує суспільству в якості загальної установ-
ки практичної поведінки. «Не ображаючи нікого, 
розуміючи, що кожен з нас у суспільстві, як пи-
сав Платон, має займатись своєю справою, ви-
словлюю глибоке переконання в тому, що лише 
філософи і педагоги мають змогу піднятися до 
розуміння духу епохи як одвічної мудрості іс-
торії і сьогодення, мудрості, яку належить пере-
дати дітям» [1; 18].

Наприкінці XX – на початку XXI століття 
світ став іншим. Наш час – це «дух глобалізації», 
яка повинна сформувати нову добу взаємодії між 
націями, економічними і політичними система-

ми та між людьми. Вона мусить змінити понят-
тя «національних кордонів», значно розширити 
культурно-інформаційні контакти, вплинути на 
управління, виробництво, торгівлю, ринок праці, 
політичні утворення, інші суспільні інституції. 

Наш час визначає дух внутрішньої самостій-
ності, дух непокори зовнішнім впливам, сміли-
вості відступу від догм та переконань, власна 
стійка позиція щодо своєї значущості в освітньо-
му середовищі, формування високих моральних 
устоїв, цінностей людини.

«Дух епохи» надихає нас на життя, підготовка 
ж до його сприйняття здійснюється через освіту 
і культуру, науку і релігію, мистецтво. «Філо-
софія духу епохи» і є тією єдиною «філософі-
єю освіти», яка дає можливість організувати її 
у відповідності до загально-історичної традиції 
і викликів нового часу, що стверджується [1; 22].

Виклад основного матеріалу. XXI століття – 
століття принципових змін в усіх сферах жит-
тя, а в сфері освіти й поготів. Формування осо-
бистості, яка б досягала високих результатів 
у житті, уміла швидко реагувати на мінливість 
сучасності й постійно змінювалася б на вимогу 
часу – ось ціль передової освіти, яка створила 
концептуальну парадигму « Знання на все жит-
тя. Знання крізь усе життя». Відповідно до вимог 
«духу глобалізації», сучасна педагогіка повинна 
сформувати професіонала, висококультурну лю-
дину, для якої неминуче обов’язковим є пізнати 
весь спектр гуманної культури. 

Потрібно сказати, що класична парадигма 
освіти упродовж історії постійно збагачувалася 
новими філософсько-педагогічними ідеями. Але 
наразі вона практично вичерпала себе і не за-
вжди відповідає вимогам сьогодення і людини 
через низку причин:

 1) вона презентує освіту як «підтримуючу», 
тобто зорієнтовану на репродуктивне знання, на 
відтворення. Процес навчання зводиться до здо-
бування знань, умінь, навичок шляхом поступо-
вого накопичення матеріалу, до шаблонного його 
застосування у різних видах діяльності. А в ідеа-
лі повинна орієнтуватися на користувача, зміню-
ватися в напрямку особистісної мотивації, кри-
тичного мислення й уміння самостійно навчатися;

 2) технократичний характер освіти супер-
ечить потребам гуманізації знань в сучасному 
суспільстві. Ситуація в освіті ускладнюється так 
званим «інформаційним бумом» і спричиненою 
ним інформаційною кризою. Адже одиниця ви-
міру старіння знань фахівця – період «напівроз-
паду» компетентності, тобто зниження її на 50% 
внаслідок появи нової інформації, показує, що 
за багатьма професіями цей період настає рані-
ше, ніж закінчується навчання. Тому вирішення 
проблеми полягає в переході до освіти протягом 
життя, до постійного опанування нових знань;

3) пошук нових моделей освіти зумовлений 
необхідністю розробки механізмів адаптації лю-
дини до мінливого світу. 

Завдання, яке поставлене перед людською 
спільнотою на рубежі тисячоліть, скеровує сис-
тему освіти на формування елітарної особис-
тості, здатної ініціювати та втілювати у життя 
доленосні проекти подолання глобальної перма-
нентної кризи та виходу на життєстверджуваль-
ну траєкторію гармонійних перетворень – ство-
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рення збагаченого ціннісного освітнього простору 
для всебічного її саморозвитку та повної само-
актуалізації.

Нова ідеологія освіти пов’язана з потребою 
залучити людину до постійного активного проце-
су відкриття та освоєння світу. В зв’язку з цим, 
певний інтерес викликає концепція Ю. Козелець-
кого, який характеризує сучасну систему осві-
ти як таку, що формує просвітницьку людину.  
Згаданий дослідник вважає, що необхідний пе-
рехід до зовсім іншої освітньої системи, зорі-
єнтованої на формування інноваційної людини, 
тобто такої, що постійно знаходиться в стані по-
шуку, здатної самостійно приймати нестандарт-
ні рішення, винахідливої, творчої особистості. 
Тому основним завданням освіти на сучасному 
етапі є перехід від навчання, що забезпечує ре-
продуктивне сприйняття, формування лінійного 
мислення, до навчання, яке формує пошукові 
орієнтації, творчий підхід, критичне мислення. 
Моделлю особистості в новій парадигмі освіти 
має стати інноваційна людина. Вона розглядає 
оточуючий світ не як сталу, гармонійну структу-
ру, до якої потрібно пристосовуватися, а як сфе-
ру пізнавальної та практичної невизначеності, 
яку потрібно редукувати як послідовність різно-
манітних труднощів, що необхідно подолати. 

Життєві труднощі, що стоять на дорозі осо-
бистого зростання людини, ми намагаємося по-
долати за допомогою найбільш альтернативних 
рішень, аби досягнути бажаного позитивного ре-
зультату. Що нами керує у прийнятті тих чи ін-
ших дій? Знання, досвід, інтуіція? Що спонукає 
нас рухатися вперед, заглиблюватися в сутність 
життя, занурюватися у себе? Відповідь – у словах 
Мирослава Боришевського: «Самосвідомість –  
ота нитка Аріадни, завдяки якій людина стає 
особистістю, скорочуючи тривалість блукання 
лабіринтами невідомості, незнання себе, інших 
людей, складних життєвих обставин, і виходить 
на дорогу пізнання, самопізнання, самотворення, 
самореалізації. Для цього їй необхідно збагнути 
ту істину, що найголовніше в людині – її духовні 
чесноти, без яких вона не може стати творцем 
власної долі [2; 5].

А для того, щоб творити долю, потрібно спо-
чатку створити себе, довершену особистість, 
з чіткими внутрішніми орієнтирами та зовніш-
німи цілепокладаннями на гуманістичні цінності.

У рамках поставлених вимог народжується 
нова галузь педагогіки – педагогічна аксіологія – 
наука про цінності освіти, їх природу, функції, 
структуру, взаємозв'язки. Спочатку про цінності 
говорили як про елементи структури етичного 
виховання, як про найважливіші складові вну-
трішньої культури особистості, які визначають її 
відношення до суспільства, природи, інших лю-
дей, самої себе. 

На думку Б. Ліхачова, людина повинна бути 
духовною, мислячою, такою, що радіє, любить, 
страждає і т. д., що дає їй підставу об'єктивно ви-
ступати природним вихователем. Адже людина – 
природна і всеосяжна цінність, і вона є творцем 
виховних цінностей, таких як: людяність, відвер-
тість, краса, захоплення, відповідальність.

Ці, як і будь-які інші духовні цінності, ствер-
джуються у житті. В основі педагогічної аксіології 
лежить розуміння і ствердження цінності люд-

ського життя, виховання і навчання, освіти в ці-
лому і педагогічної діяльності. Значимою цінністю 
є ідея всебічно і гармонійно розвинутої особистос-
ті, що пов'язана з ідеєю справедливого суспіль-
ства, яке здатне реально забезпечити кожній лю-
дині умови для повної реалізації закладених у ній 
можливостей. Основою орієнтації особистості в су-
часному суспільстві є такий комплекс цінностей:

 – громадянських (верховенство закону; права 
людини; обов'язки, що випливають з прав і сво-
бод інших людей; суверенітет особи та ін.);

 – національних (державна незалежність, па-
тріотизм, пошана до державних символів, Гімну, 
Конституції України, дбайливе ставлення до на-
ціональних багатств, до рідної природи та ін.); 

– загальнолюдських (доброта, милосердя, 
справедливість, свобода, чесність та ін.); 

– сім’ї – комплекс цінностей сімейного життя 
(подружня вірність, піклування про дітей, піклу-
вання про батьків і старших у сім'ї, пошана до 
предків, допомога слабшим членам сім'ї, гармо-
нія батьківського і материнського впливу, культ 
праці, гостинність та ін.); 

– побудови особистого життя – комплекс цін-
ностей особистого життя: орієнтація на пріоритет 
духовних вартостей, внутрішня свобода, здоро-
вий глузд, поміркованість, урівноваженість, то-
лерантність, працьовитість. 

Із зміною соціальних умов життя, розвитком 
потреб суспільства і особистості трансформують-
ся і педагогічні цінності, при цьому вони поділя-
ються на особистісні, групові та соціально-педаго-
гічні. Соціально-педагогічні цінності відображають 
характер і зміст тих цінностей, які функціону-
ють у різних соціальних системах, проявляючись 
у суспільній свідомості. Це сукупність ідей, уяв-
лень, норм, правил, традицій, що регламентують 
діяльність товариства в сфері освіти. 

Групові педагогічні цінності можна представи-
ти у вигляді ідей, концепцій, норм, регулюючих 
педагогічну діяльність в рамках певних освітніх 
інститутів. 

Особистісно-педагогічні цінності виступають як 
соціально-психологічні утворення, в яких відобра-
жаються цілі, мотиви, ідеали, установки та інші 
світоглядні характеристики особистості вчителя, 
що складають у своїй сукупності систему його 
ціннісних орієнтацій. Аксіологічні «Я» як система 
ціннісних орієнтацій містить не тільки когнітив-
ні, але й емоційно-вольові компоненти, що грають 
роль її внутрішнього орієнтира, що служать під-
ставою індивідуально-особистісної системи педа-
гогічних цінностей. Ця система включає:

– цінності, пов'язані із затвердженням осо-
бистістю своєї ролі в соціальному і професійному 
середовищі (суспільна значущість праці педагога, 
престижність педагогічної діяльності, визнання 
професії найближчим особистим оточенням та ін.);

 – цінності, що задовольняють потребу в спіл-
куванні і розширюють його коло (спілкування 
з дітьми, колегами, референтними людьми, пе-
реживання дитячої любові і прихильності, обмін 
духовними цінностями та ін.); 

– цінності, які орієнтують на саморозвиток 
творчої індивідуальності (можливості розвитку 
професійно-творчих здібностей, залучення до 
світової культури, заняття улюбленим предме-
том, постійне самовдосконалення та ін.); 
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– цінності, що дозволяють здійснювати само-

реалізацію (творчий характер праці педагога, за-
хоплення педагогічною професією, можливість 
допомоги соціально неблагополучним дітям);

– цінності, що дають можливість задовольня-
ти прагматичні потреби (можливості отримання 
гарантованої державної служби, оплата праці 
і тривалість відпустки).

Поширеним є поділ цінностей відповідно до 
сфер буття людини. До них відносять передусім:

– природні цінності – усе те, що нам подару-
вала природа – чисте повітря, воду, родючі ґрун-
ти, ліси, ріки, моря. Негативними природними 
цінностями є брудне повітря, землетруси, при-
родні явища, які завдають шкоди господарській 
діяльності;

– вітальні цінності – це здоровий стан орга-
нізму, а її антиподом є хвороба;

– психічними цінностями є певні душевні ста-
ни – відчуття комфорту, піднесеності, закоха-
ності, радості, щастя. Протилежними їм є пере-
живання смутку, нещастя, горя;

– соціальними цінностями є зайнятість населен-
ня, злагода в суспільстві, порядок, мир; їм проти-
стоять безробіття, соціальні катаклізми, війни. 

– до сфери духовних цінностей відносять 
предмети культури, в яких об’єктувались ху-
дожні твори, релігійні доктрини, моральні вчен-
ня, юридичні системи, наукові теорії;

– до ідеальних цінностей належать найвищі 
ідеали людства: добро, прекрасне, істина, свобо-
да, справедливість, святість, а їх протилежнос-
тями є зло, неістина, потворне, несправедливість, 
гріховність.

Незважаючи на наявність позитивних і нега-
тивних цінностей, можна сказати , що всі вони 
за своєю природою є благом для люди, спрямо-
ваним на утвердження її в бутті, реалізації її 
творчих можливостей. Адже через зовнішні чи 
внутрішні катаклізми, відбувається очищення як 
природи, суспільства, так і власне самої особис-
тості. І саме після таких метаморфоз, відбува-
ється переосмислення і переоцінка життя, ієрар-
хічно вибудовуються аксіологічні принципи, які 
є фундаментальними у життєорганізації та само-
реалізації педагога, як носія духовних, інтелек-
туальних та моральних цінностей.

Висновки. Узагальнюючи вищевикладене, 
можна зробити висновок, що розглянуті групи 
педагогічних цінностей, породжуючи одна одну, 
утворюють аксіологічну модель, яка має син-
кретичний (злитий, нерозчленований) характер, 
тобто вони функціонують як єдине ціле. Укорі-
нюючись у свідомості вчителя, аксіологічна мо-
дель, що містить систему ціннісних орієнтацій на 
емпатійне спілкування, творчість у педагогічній 
діяльності, на розвиток особистості, професійне 
співробітництво, обмін духовними цінностями 
формують гуманістично зорієнтований педаго-
гічний світогляд педагога.

При цьому аксіологічне багатство педагога ви-
значає ефективність і цілеспрямованість відбору 
нових цінностей, їх перехід в мотиви поведінки 
і педагогічні дії, створюючи фундамент профе-
сійної культури педагога.

Вчені вважають вищою цінністю людину, спеці-
ально виокремлюючи аксіологічне положення вчи-
теля, унікальність його особистості, а також очевид-
ний і високий ціннісний статус особистості дитини. 
В системі ціннісної педагогічної сфери центральне 
місце займають етичні орієнтири, що роблять лю-
дину людиною. І тому саме педагогічні цінності – це 
ті особливості, які дозволяють не лише задовольня-
ти потреби педагога, а й служать орієнтирами його 
соціальної та професійної активності, спрямованої 
на досягнення гуманістичних цілей.

А оскільки змістовним аспектом системи цін-
ностей є духовна освіта, то, очевидно, що аксіо-
логічний підхід має майбутнє в освіті.

«Люди, – писав Августин, – дивуються ви-
сочині гір і величезним хвилям морським, і най-
величнішим водоспадам, і безмежності океану, 
і зоряним шляхам, але не звертають уваги на 
самих себе» [1; 15].

Отже, настав час аби створити себе, людину, 
з високою культурою, професіонала з принципо-
вим педагогічним стержнем, креативно-майстер-
ного, здатного на компромісне нестандартне рі-
шення назрілих питань, який маючи особистісну 
свободу, автономність, аксіологічну позицію та ак-
меологічне спрямування спроможний усвідомити 
себе як інноваційну особистість шляхом самоана-
лізу власного «Я» та впроваджувати у своїй пе-
дагогічній діяльності аксіологічні «Я» – концепції.

Список літератури:
1. Андрущенко В.П. Філософія освіти 21 століття: пошук пріоритетів / В.П. Андрущенко // Філософія освіти. – 

2005.
2. Боришевський М.Й. Дорога до себе: Від основ суб’єктності до вершин духовності:Монографія / М.Й. Бори-

шевський. – К.: Академвидав, 2010.
3. Пелех Ю.В. Ціннісно-смисловий концепт професійної підготовки майбутнього педагога: Монографія / 

Ю.В. Пелех.; за редакцією М.Б. Євнух-Рівне. Теніс, 2009. – 400 с.
4. Калюжна Т.Г. Педагогічна аксіологія в умовах модернізації професійно-педагогічної освіти: Монографія / 

Т.Г. Калюжна – Київ: 2012.
5. Казьмірик С.М. Цінності та їх класифікація в аксіосфері людини [Електронний ресурс] / Світлана Михайлівна 

Казьмірик // Наукові праці. Педагогіка. – 2012.



«Молодий вчений» • № 4.1 (56.1) • квітень, 2018 р. 28
Голубош С.В.
ВУЗ «Открытый международный университет развития человека «Украина», 
Учебно-методический центр профессионального 
(профессионально-технического) образования

ФИЛОСОФСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ АКСИОЛОГИИ

Аннотация 
В статье исследовано основные положения педагогической аксиологии и раскрыта философская сущ-
ность науки об ценностных категориях развития духовной личности, её целостного отношения к себе 
и к миру, который человек создаёт в себе и вокруг себя, находясь в непрерывном гностическом поиске 
смысла жизни и вечных ценностей, и предложена аксиологическая модель педагога в новой образова-
тельной среде Украины.
Ключевые слова: философия образования, аксиология, аксиологический подход, образовательные цен-
ности, педагогические ценности, личность, гностика, современная образовательная система Украины.

Holubosh S.V.
Rivne Institute of Higher Education Institution 
«Open International University of Human Development «Ukraine», 
Educational and Methodological Center for Professional 
(Professional-technical) Education

PHILOSOPHICAL CONCEPTION OF PEDAGOGICAL AXIOLOGY

Summary
In this article the main position of pedagogical axiology is investigated and the philosophical essence 
of the science about valuable categories of development of the spiritual person is revealed, a holistic atti-
tude towards oneself and to the world, which person creates in himself and around him, being in a per-
manent Gnostic search of the meaning of life and eternal values, and the axiological model of the teacher 
is proposed in the new educational environment of Ukraine.
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ДЕРЖАВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ДЕМОКРАТИЧНІ ЗАСАДИ  
ПОБУДОВИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

Давидович С.Н.
Національний університет водного господарства та природокористування

В статті подано характеристику основоположних демократичних принципів організації державної влади. 
Також зроблений аналіз порядку організації вищих органів державної виконавчої влади в Україні. Прин-
циповим є положення, що державна влада здійснюється на засадах поділу на законодавчу, виконавчу 
і судову влади. Кожна з гілок влади повинна виконувати лише свої повноваження не підміняючи одна 
одну. Також наголошується на необхідності реформування політичної системи України.
Ключові слова: менеджмент, держава, конституція, державна влада, реформа.

Постановка проблеми. Актуальність теми 
дослідження полягає в тому, щоб на осно-

ві розроблених у світовій політології принципів 
організації органів державної влади провести 
аналіз процесу організації вищих органів дер-
жавного правління в Україні, дослідити недоліки 
вказаного процесу та обґрунтувати необхідність 
проведення ефективної політичної реформи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Реформування вищих органів державної влади 
зацікавило багатьох дослідників та державних 
діячів: В. Стефаника, Ю. Шемшученка, В. Ша-
повала, В. Мельниченка, В. Аверьянова, А. Шко-
лика. Вказана проблема була ключовою у дослі-
дженнях відомих мислителів різних епох світової 
та вітчизняної історії. 

У принципово нових для України та інших 
пострадянських держав умовах, певний ключ до 
розуміння сутності змісту та мети державного 
управління і політики в перехідних суспільствах 
дають слова відомого мислителя Н. Макіавеллі 
про те, що “відкриття нового суспільного устрою 
не менш небезпечне, ніж відкриття невідомих 
земель і морів [1, с. 27].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Політична реформа, яка була 
започаткована в Україні не тільки не сприяла 
збалансованості у розподілі повноважень між 
органами які належать до різних гілок влади, 
але породила нові протиріччя та суперечки між 
Президентом та Парламентом, між Президентом 
і Кабінетом Міністрів. Наслідком чого стала по-
літична криза як у державі так і у суспільстві.

Мета статті. Головною метою цієї роботи є – 
зробити аналіз положень Конституцій України, 
законів, інших нормативних актів, які закріплю-
ють основні засади організації вищих органів 
державної влади України. Також звернути ува-
гу на думку більшості політологів і політиків, що 
в державі уже давно назріла політична реформа. 

Виклад основного матеріалу. В раціонально 
влаштованій державі, якою є демократична і пра-
вова держава, влада здійснюється за допомогою 
спеціальних органів. Виходячи з цього держав-
на влада поділяється на такі галузі: законодав-
ча, виконавча, судова. Для того, щоб запобігти 
зловживання владою і виникненню авторитар-
ної, абсолютної влади, не контрольованої правом. 
Розподіл влади є структуроутворюючим і функ-
ціональним принципом раціональної організації 
і контролю. Розмежування влади направлене на 

те, щоб утримати державну владу від можливих 
зловживань. Розподіл влад виражається в розпо-
ділі компетенцій, у взаємному контролі, в системі 
взаємних стримань і противаг, збалансованості, 
тобто рівновага досягається через процеси нала-
годження і взаємо погодження [2, с. 42].

За допомогою розподілу влад демократична 
держава організовується і функціонує правовим 
способом. Державні структури в такій державі 
позбавлені від стресів, лихоманок, викликаних 
в монократичних режимах зміною і утверджен-
ням політичних лідерів. Боротьба за владу, осо-
бисті амбіції не виходять за межі контролю, вони 
регламентовані міцним правовим порядком, су-
ворими юридичними процедурами виборів і змі-
ни лідерів.

Принцип поділу влади має два аспекти.  
По-перше, це розподіл між самими органами 
держави. Ні одному з органів не належить дер-
жавна влада в повному об’ємі. Крім того держав-
ні органи зобов’язані діяти в межах своїх повно-
важень і не перебирають на себе функції інших 
органів. Таким чином, в демократичній державі 
відсутня будь-яка необмежена влада неконт-
рольована конституцією і законами. Розподіл 
влади являється засобом організації державної 
влади у відповідності до принципів розвинутого 
суспільства, засобом забезпечення прав і свобод 
громадян [2, с. 99].

По-друге, розподіл влад – це не застиглий 
стан відокремлених структур, а працюючий, ді-
ючий механізм, досягаючий єдності на основі 
складного процесу узгодження спеціальних пра-
вових процедур, передбачених, у тому числі, і на 
випадок конфлікту. В демократичному суспіль-
стві державні структури знаходяться під постій-
ним контролем народу. Важливе значення має 
також і орган конституційного контролю, за до-
помогою якого забезпечується конституційність 
усіх законів та підзаконних нормативних актів. 
В системі взаємних стримань і противаг зна-
чну роль відіграє глава держави як стримуючий 
фактор у прийнятті законодавцем необдуманих, 
поспішних рішень (право вето, в певних випад-
ках призначення дострокових виборів).

Законодавчі акти, які приймаються в держа-
ві потребують спеціального механізму реалізації 
в суспільному житті. Тому надзвичайно важли-
вою є діяльність органів виконавчо-розпорядчої 
гілки влади. Виконавча влада повинна здійснюва-
тись на основі і в межах закону. З метою забезпе-
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чення законності в діяльності органів виконавчої 
влади, остання не може підміняти законодавця. 
Зокрема, відомча нормотворчість, так зване відо-
мче законодавство, необхідно обмежити для того, 
щоб унеможливити підміну закону, щоб органи 
виконавчої влади не вирішували питання, відне-
сені до сфери законодавця. Цим самим принцип 
законності логічно пов’язується з принципом по-
ділу влади. В цілому проблема полягає не тільки 
в тому, щоб відомчі акти не суперечили закону, а 
й втому, щоб обмежити їх чисельність.

Третя дуже важлива гілка влади – суд, систе-
ма правосуддя. В демократичній, правовій держа-
ві правосуддя здійснюється виключно судами, що 
і являється найважливішою гарантією прав і сво-
бод особи. Необхідною умовою ефективної діяль-
ності системи судочинства є незалежність суду 
і суддів від впливу та втручання інших органів 
державної влади. А громадянин в демократичній 
державі через судові органи забезпечується пра-
вом захисту від свавілля та незаконних дій дер-
жавних посадових осіб та державних органів.

У правовій, демократичній державі суд не 
лише вирішує спори про право, а й виступає 
своєрідним арбітром у процесі законотворчості: 
“...суд має певні переваги перед законодавцем 
у оперативності приведення правопорядку у від-
повідність з вимогами життя. При застосуванні 
Конституції і законів суд може використовува-
ти аналогію закону і аналогію права, тобто при-
ймати рішення керуючись не тільки буквою, а 
й духом закону, аксіомами та принципами права. 
Йдеться, передусім про екстремальні, винятко-
ві ситуації, особливо у процесах, що забезпечу-
ють такий баланс двох інших гілок влади, який 
в остаточному підсумку гарантував би панування 
в суспільстві права і справедливості [3, с. 7].

Розподіл влад – це не тільки юридично – ор-
ганізаційний, але й соціально – політичний прин-
цип, що дозволяє об’єднати такі суперечливі 
аспекти соціального життя, як влада і свобода, 
закон і право, держава і суспільство. Розподіл 
влади є необхідною умовою, і критерієм демо-
кратизації політичного життя. В демократичній 
державі джерелом влади є народ, тому тільки 
народ у своїй конкретно – історичній реальності 
повинен мати можливість приймати участь в ре-
алізації політичної влади. Саме в такій державі 
забезпечується представництво інтересів різних 
соціальних груп, плюралізм думок та поглядів. 

Звідси – проблема гарантування прав і інтер-
есів меншості. Політична практика показує, що 
меншість не завжди помиляється, часто за нею 
стоїть правда і істина. В цілому держава в сво-
їй діяльності повинна демонструвати відкритість 
і прозорість. Щоб запобігти монополізації влади 
з боку будь-якого із суб’єктів політичного про-
цесу, владу необхідно розділити та розприділити 
серед різних учасників політичної системи.

Ст. 6 Конституції України проголошує: “Дер-
жавна влада в Україні здійснюється на засадах 
її поділу на законодавчу, виконавчу та судову” 
[4, с. 5]. Реалізація цього принципу в практичній 
діяльності державного механізму покликана запо-
бігти концентрації всієї влади в руках однієї осо-
би чи одного органу, що, як свідчить історичний 
досвід, загрожує свавіллям у здійсненні керівни-
цтва державою. Для запобігання преваги однієї 

гілки влади над іншими, необхідно чітко визначи-
ти компетенцію кожної з них та створити реальні 
можливості уникнути спроб будь – якої гілки вла-
ди виконувати непритаманні їй функцій. 

Організація виконавчої влади за Конституції 
України 1996 р. є доволі суперечливою, а диску-
сії щодо її положень не вщухають до останнього 
часу. Передусім мова йде існування двох центрів 
виконавчої гілки влади, зумовлене положеннями 
Основного Закону. З одного боку, у статті 113 ви-
значено, що Кабінет Міністрів України є вищим 
органом у системі органів виконавчої влади. З ін-
шого боку, з аналізу закріпленої у статті 106 ком-
петенції Президента України випливає, що саме 
глава держави має найбільші важелі управлін-
ського впливу на систему цих органів. Таке кон-
ституційно – правове регулювання в українській 
практиці зумовило наявність двох центрів ви-
конавчої влади – в уряді та апараті Президен-
та. Окреслений стан суперечить елементарному 
принципу теорії організації виконавчої влади 
про необхідність існування єдиного центру для 
ефективного функціонування системи органів 
виконавчої влади, побудованої ієрархічно. 

Відносини між главою держави та уряду на-
були характеру прямого підпорядкування, по-
при те, що він не очолював виконавчу владу, а 
відносився до системи виконавчої влади лише 
функціонально. Зокрема, за наявності конститу-
ційної норми, що Президент України “утворює, 
реорганізовує за поданням Прем’єр-міністра 
України міністерства та інші центральної орга-
ни виконавчої влади”, за главою держави було 
закріплено повноваження утворювати у складі 
центральних органів виконавчої влади органи зі 
спеціальним статусом, утворювати департаменти 
( служби) та призначати на посади і звільняти їх 
керівників.

Тому і назріло питання про розробку законо-
проектів про внесення змін до Конституції Укра-
їни. Нажаль, конституційну реформу в Україні 
було розпочато і здійснено у зв’язку з іншими 
чинниками, передусім політичного характеру. 
Саме політичні фактори, а не названі недоліки 
Основного Закону, значною мірою обумовили 
зміст закону від 8 грудня 2004 року “Про вне-
сення змін до Конституції України” [5. – 2004. – 
8 грудня]. Цей закон, що набув чинності з 1 січня 
2006 року, стосується фактично усіх гілок влади, 
але найбільш ці зміні стосується саме порядку 
організації вищих органів виконавчої влади. 

Відповідно до закону “Про внесення змін до 
Конституції України” від 8 грудня 2004 року 
порядок призначення та звільнення керівни-
ків органів виконавчої влади відрізняється зна-
чною мірою. На відміну від попередньої редак-
ції Основного Закону, Прем’єр-міністр України 
призначається не главою держави, а парламен-
том. Кандидатуру для призначення на посаду 
Прем’єр-міністра вносить Президент за пропо-
зицією коаліції депутатських фракцій або однієї 
депутатської фракції, до якої входить більшість 
народних депутатів України від конституцій-
ного складу Верховної Ради України. Після 
цього глава уряду, у разі прийняття рішення 
парламентом, призначається на свою посаду. 
В цій ситуації роль Президента у призначенні 
Прем’єр-міністра може бути вагомою відповідно 
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конкретній політичній ситуації, у разі його на-
лежності до політичних сил, що становлять біль-
шість у парламенті, проте очевидно формальною, 
якщо більшість становить конкуруюча з главою 
держави політична сила. Адже Президент буде 
просто зобов’язаний за цією нормою представи-
ти на схвалення ту кандидатуру, яку запропонує 
парламентська більшість.

Поза тим, істотно змінено порядок призначен-
ня та звільнення із займаних посад керівників 
як членів уряду, так і інших центральних орга-
нів виконавчої влади: Міністр оборони, Міністр 
закордонних справ та Голова служби безпеки 
України призначається Верховною Радою та по-
данням Президента.

Інші члени Кабінету Міністрів, голова анти-
монопольного комітету, Голова Державного комі-
тету телебачення і радіомовлення, Голова Фон-
ду державного майна призначаються Верховною 
Радою України за поданням Прем’єр-міністра.

Виходячи з перелічених повноважень випли-
ває, що повноваження Президента стосовно ка-
дрової політики у сфері виконавчої влади змен-
шено та передано: насамперед до українського 
парламенту, але й, чи малою мірою – до уряду 
та його глави. Академік Ю. Шемшученко слушно 
зазначає: “...саме парламент повинен відігравати 
ще більшу роль у суспільстві, формувати уряд 
і нести відповідальність разом із центральними 
органами виконавчої влади за зміни в державі” 
[6, с. 18].

Прийняті зміни певною мірою усувають роз-
глянуті на початку суперечності положень Кон-
ституції 1996 року щодо подвійного центру пу-
блічної адміністрації, які були однією з причин 
недостатньо ефективного функціонування вищих 
органів державної влади в Україні. З окреслених 
норм випливає, що центр тут таки переходить 
до уряду, а згадувана роль апарату президента 
помітно зменшується. Проте ці зміни, як відо-
мо, приймались в умовах жорсткого політичного 
протистояння під час Помаранчевої революції, 
не були піддані достатньому юридичному ана-
лізу, і у зв’язку з цим, не завжди є логічними 
і послідовними. Зокрема, В. Шаповал зазначає: 
“зміни до Конституції повинні бути політично 
зваженими і юридично звіреними, вони мають 
бути здійснюваними насамперед в період стабі-
лізації...” [7, с. 27].

Серед недоліків підвищення ролі уряду 
в здійсненні державного управління відсутність 
механізму, який забезпечив би відповідальне 
ставлення парламентської більшості до підтрим-
ки сформованого ж нею уряду, а також те, що 
раціональність парламентських систем управлін-
ня в зарубіжній практиці забезпечується незмін-
ністю адміністративного апарату, принаймні його 
верхнього ешелону, чого нема в Україні [8, с. 29].

Висновки і пропозиції. Політична реформа, яка 
була започаткована в Україні, не тільки не спри-
яла збалансованості у розподілі повноважень між 
органами, які належать до різних гілок влади, але 
породила нові протиріччя та суперечки між Пре-
зидентом та парламентом, між Президентом і Ка-
бінетом Міністрів. Наслідком чого і стала політична 
криза як в державі так і в суспільстві. Загрозу ста-
новить і те, що недосконалість, незрілість судової 
системи України сторони політичного конфлікту 
намагаються використати у своїх інтересах, пору-
шуючи основні принципи судочинства, підриваю-
чи авторитет всієї системи судочинства України. 
Тому, сьогодні Україна потребує комплексної ре-
форми, яка б забезпечила модернізацію всієї полі-
тичної системи на шляху до побудови європейської 
демократичної держави. Важливо не те, якою буде 
Україна за формою правління: президентською чи 
парламентською республікою, президентсько-пар-
ламентською чи парламентсько-президентською. 
Необхідно розробити такий механізм, який би уне-
можливлював встановлення диктатури, узурпації 
влади і президентом і парламентом, який би ви-
значив принципи відносин представницьких орга-
нів з органами виконавчої влади на основі системи 
взаємних стримань і противаг. 

Таким чином, виникає проблема, коли окремі 
органи та інститути різних гілок влади за пев-
них умов діють як суб’єкти політики, а коли – як 
суб’єкти управління виходячи із своїх повнова-
жень щодо об’єктів, які підлягають регламен-
тованому впливу. Нині спостерігається стрімке 
посилення впливу політично безвідповідальних 
бюрократичних структур державної влади, які 
намагаються долучити до сфери своєї компе-
тенції не лише ключові виконавські функції, але 
й основоположні рішення в галузі реалізації 
державної політики, законотворення і, навіть, 
здійснення правосуддя [2, с. 96]. Удосконалення 
структури центральних органів виконавчої вла-
ди і місцевих державних адміністрацій, оптимі-
зація функціонального управління і скорочення 
витрат на утримання державного апарату по-
требують удосконалення чинного законодавства, 
розроблення скоординованих заходів щодо під-
вищення ефективності державної служби.

Підсумовуючи сказане вище, зауважу, що пе-
рехід від однієї до іншої форми правління в умо-
вах демократії означає не перерозподіл існую-
чого, а накопичення нового політичного капіталу. 
Звідси, надзвичайно важливим є питання злаго-
дженої та ефективної співпраці уряду і парла-
менту. На нинішньому етапі встановлення ново-
го владного устрою в Україні, коли Президент 
втрачає своє домінантне положення стосовно 
Кабінету Міністрів необхідно вибудувати зовсім 
інший формат відносин органів виконавчої влади 
з Верховною Радою України. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
ПОСТРОЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Аннотация
В статье дана характеристика основных демократических принципов организации государственной 
власти. Также сделан анализ порядка организации высших органов государственной власти в Украине. 
Принципиальным является положение, что государственная власть осуществляется на основе раз-
деления на законодательную, исполнительную и судебную власти. Каждая из ветвей власти должна 
выполнять только свои полномочия не подменяя друг друга. Также отмечается необходимость рефор-
мирования политической системы Украины.
Ключевые слова: менеджмент, государство, конституция, государственная власть, реформа.
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STATE MANAGEMENT: DEMOCRATIC BASES  
OF BUILDING OF PUBLIC AUTHORITIES

Summary
This article gives characteristic to main democratic principles of state authority organization. Also the or-
ganization order analysis of executive branch is given. The principle is that state power is exercised on 
the basis of division into legislative, executive and judicial power. Each branch of government should per-
form only its powers without substituting one another. It also emphasizes the need to reform the political 
system of Ukraine.
Keywords: management, state, constitution, state power, reform.
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СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНА МОДЕЛЬ ДЕОНТОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТАХ 

Задорожна-Княгницька Л.В.
Маріупольський державний університет

У статті обґрунтовано розроблену автором модель деонтологічної підготовки менеджерів освіти 
в університетах. Основною метою її розробки є поетапна реалізація її змісту й формування деонтологічної 
компетентності як чинника належного виконання професійного обов’язку. Розкрито комплекс методологічних 
підходів (системний, особистісний, аксіологічний, діяльнісний, синергетичний, деонтологічний, компетен-
тісний) та систему принципів (методологічних, спеціальних, специфічних), на яких будується модель. Опи-
сано її гнoсеoлoгічну, дескриптивну, трансляційну, пoяснювальну, прoгнoстичну функції. В обгрунтованій 
структурно-компонентній моделі відображено взаємозв’язок таких блоків: організаційно-цільового, 
теоретично-змістового, діяльнісно-формувального, результативно-оцінювального. 
Ключові слова: деонтологічна компетентність, деонтологічна підготовка, модель деонтологічної підготовки, 
компонент моделі, функції моделі, методологічний підхід. 

Постановка проблеми. Підвищення ролі 
освіти у ситуації суспільно-економічних 

та соціально-культурних викликів, що стоять 
сьогодні перед Україною, обумовлює вдоскона-
лення процесів управління цією галуззю, поси-
лення професійної відповідальності менеджера 
освіти за власну діяльність та діяльність закладу 
освіти в цілому. Зазначене актуалізує необхід-
ність вирішення проблеми деонтологічної підго-
товки менеджерів освіти. 

Однак, як засвідчує аналіз сучасної практи-
ки професійної підготовки менеджерів освіти 
в університетах, навчальний процес, як прави-
ло, зорієнтований на їх фахову підготовку і не 
спрямований на формування деонтологічних орі-
єнтирів магістрів управління освітою. Відтак ви-
никла суттєва суперечність між суспільною по-
требою підвищення ефективності управлінської 
діяльності, підвищення вимог до професійної по-
ведінки керівників у мінливих умовах функціо-
нування закладу освіти як відкритої соціальної 
системи та наявним рівнем деонтологічної готов-
ності до професійної управлінської діяльності.

Необхідність вирішення зазначеної супереч-
ності актуалізує розробку та упровадження мо-
делі деонтологічної підготовки менеджерів освіти, 
яку слід розглядати з позиції реалізації компе-
тентнісного підходу, що відображає інтегральний 
прояв професіоналізму, який конкретизується 
у певній системі знань, умінь, готовності до про-
фесійної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Поняття моделі професійної підготовки науков-
цями аналізується з різних позицій. Зокрема 
вона розглядається, як:

– аналог, копія оригіналу або фрагменту дій-
сності, який на певних умовах відтворює струк-
туру і деякі властивості оригіналу, які цікавлять 
дослідника [1, с. 237]; 

– речова, знакова або уявна система, що від-
творює, імітує, відображає принципи внутріш-
ньої організації або функціонування, певні влас-
тивості, ознаки чи (та) характеристики об’єкта 
дослідження [12, с. 236], 

– аналогія, проміжна ланка між висунутими 
теоретичними положеннями та їх перевіркою 
у реальному педагогічному процесі [4, с. 34];

– певний еталон фахівця, який повинен бути 
підготовлений у закладі вищої освіти й який від-
повідає сучасним вимогам суспільства [6, с. 25];

– aнaлoг пeвнoгo фpaгмeнтa пpиpoднoї aбo 
сoцiaльнoї peaльнoстi, якa слугує для збepeжeння 
i poзшиpeння знaнь пpo opигiнaл, йoгo влaстивoстi 
й стpуктуpу, для пepeтвopeння йoгo i упpaвлiння 
ним [11, c. 25];

– уявна або матеріально-реалізована систе-
ма, котра відображує або відтворює об’єкт до-
слідження (природний чи соціальний) і здатна 
змінювати його так, що її вивчення дає нову ін-
формацію стосовно цього об’єкта [9, с. 516]. 

Науковці вважають, що загальна модель про-
фесійної підготовки має охоплювати: загальне уяв-
лення про цілі діяльності фахівця; поняття про ті 
функції, до виконання яких він повинен бути під-
готовлений, про результати підготовки фахівця 
в умовах компетентнісного підходу та його індиві-
дуальні якості, що повинні бути сформовані як про-
фесійно значущі; уявлення про нормативні умови, 
в яких ця діяльність повинна відбуватися; навички 
прийняття рішень, пов’язаних із виконанням про-
фесійної діяльності; навички роботи з інформацією, 
що забезпечує успішність діяльності; формування 
уявлень про особистий зміст діяльності [5; 9; 12; 18].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на доволі гли-
боку розробленість вітчизняними науковцями 
проблем моделювання професійної підготовки фа-
хівців, питання моделі їх деонтологічної підготов-
ки є недостатньо розробленими. Вони є предме-
том досліджень В.Ю. Артемова, М.П. Васильєвої, 
І.П. Камінської, Ю.П. Никоненко, І.Й. Старовойт, 
С.С. Хлєстової, Л.Л. Хоружої, в яких розглядаються 
питання деонтологічної підготовки майбутніх пси-
хологів, учителів початкової школи, офіцерів. Ра-
зом із тим у сучасній педагогічній науці відсутні 
роботи, в яких цілеспрямовано розкриваються про-
блеми деонтологічної підготовки менеджерів освіти.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є обґрунтування структурно-компонентної моде-
лі деонтологічної підготовки менеджерів освіти 
в університетах як складної системи перетво-
рення концепції деонтологічної підготовки з від-
повідною інтерпретацією цільової, змістової, про-
цесуальної та результативної складових. 
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Виклад основного матеріалу. Основною ме-

тою розробки структурно-компонентної моде-
лі деонтологічної підготовки менеджерів освіти 
в університетах є поетапна реалізація її змісту 
й формування деонтологічної компетентності 
як чинника належного виконання професійного 
обов’язку. Вона є адекватною реальній дійсності 
професійної підготовки фахівців за спеціальніс-
тю 073 Менеджмент (Управління закладом осві-
ти), розкриває її складову, якою є деонтологічна 
підготовка, як цілісну систему у вигляді єдності 
компонентів деонтологічної підготовки, доступну 
для аналізу й корекції, відображає структур-
но-функціональну відповідність між моделлю 
та модельованим об’єктом. Її відносна неповно-
та, обмеженість, суб’єктивність та гіпотетичність 
корегується відкритістю процесу деонтологіч-
ної підготовки, постійним контролем її перебігу 
упродовж здійснюваного дослідження. 

Авторська структурно-компонентна модель 
деонтологічної підготовки менеджерів освіти 
в університетах є: 

– за рівнем формалізації – концептуальною 
(втілює традиційні й нові концепції, виявлені 
у процесі дослідження; розкриває змістове напо-
внення та встановлює причинно-наслідкові зв’язки 
між компонентами аналізованої системи; формалі-
зує алгоритм реалізації деонтологічної підготовки 
менеджерів освіти як об’єкта моделювання, який 
відображає авторське бачення проблеми); 

– за цілями і завданнями – дескриптивною 
(ґрунтується на описі й аналізі процесу деонто-
логічної підготовки менеджерів освіти; розкриває 
можливості використання позитивного зарубіжно-
го досвіду деонтологічної підготовки менеджерів 
освіти у вітчизняну освітню практику) та прогнос-
тична (окреслює ймовірний результат деонто-
логічної підготовки як деонтологічну готовність 
здобувача вищої освіти за спеціальністю 073 Ме-
неджмент (Управління навчальним закладом)); 

– за зорієнтованістю – процесуальною (пе-
редбачає з’ясування основних етапів реалізації 
деонтологічної підготовки менеджерів освіти, її 
сутності й змісту, методичного забезпечення, 
пріоритетних форм навчання, визначення ха-
рактеру педагогічних взаємин між викладачами 
та здобувачами вищої освіти); функціональна 
(виділяє особливості деонтологічної підготовки 
як підсистеми, складової професійної підготовки 
менеджерів освіти, що взаємодіє із зовнішнім се-
редовищем; визначає оптимальні напрями педа-
гогічного впливу для досягнення бажаної мети); 
структурна (виокремлює елементи освітньої сис-
теми, підсистеми навчального процесу, комплекс 
взаємопов’язаних компонентів деонтологічної го-
товності менеджерів освіти); 

– за чинником часу – динамічною (відображає 
якісні перетворення особистості менеджера освіти 
відповідно до зростаючих вимог до його особистос-
ті, запитів суспільства щодо професійної підготов-
ки керівників навчальних закладів нової генерації); 

– за рівнем модельованої системи – мезомо-
деллю (окреслює систему організаційно-педаго-
гічних умов забезпечення реалізації деонтоло-
гічної підготовки менеджера освіти як процесу 
й формування його деонтологічної компетентності 
як результату цього процесу; передбачає інтегра-
цію зусиль усіх суб’єктів професійної підготовки).

Таким чином, авторська модель деонтологіч-
ної підготовки менеджерів освіти в університе-
тах розглядається як цілісна система, основними 
характеристиками якої є дискрептивність, про-
дуктивність, функціональність, структурність, 
динамічність. Її структурними складовими є ці-
льовий, теоретико-методологічний, змістово-про-
цесуальний, аналітико-результативний, критері-
ально-оцінювальний компоненти. 

У межах цільового компоненту визначе-
но мету деонтологічної підготовки, яка полягає 
у формуванні й розвитку деонтологічної компе-
тентності як комплексної суб’єктивної характе-
ристики, що визначає деонтологічну готовність 
менеджера освіти до управлінської діяльності, 
рівень сформованості знань та способів діяльнос-
ті, необхідних для прийняття ефективних рішень 
у деонтологічно детермінованих ситуаціях про-
фесійної взаємодії. 

Зазначена мета конкретизується у комплексі 
наступних завдань: 

– розробка деонтологічного компоненту змісту 
дисциплін загальної та професійної підготовки 
нормативного й варіативного циклів, що забез-
печують формування деонтологічного світогляду, 
деонтологічних знань, деонтологічної спрямова-
ності особистості здобувача вищої освіти за спе-
ціальністю 073 Менеджмент (Управління закла-
дом освіти); 

– забезпечення повноти й комплексності фор-
мування й розвитку деонтично-актуальних умінь 
та навичок магістранта через інтеграцію навчаль-
ної, науково дослідної, виробничої діяльності; 

– розробка й упровадження технологій, за-
собів, методів та організаційних форм навчання 
менеджера освіти, що забезпечують формуван-
ня в нього моральних цінностей та відповідних 
якостей; 

– виявлення організаційно-педагогічних умов 
забезпечення формування деонтологічної компе-
тентності менеджерів освіти в університетах; 

– надання допомоги у розробці алгоритму ін-
дивідуальної управлінської поведінки й діяль-
ності на деонтологічній основі.

Теоретико методологічний компонент моделі 
деонтологічної підготовки вміщує її концептуаль-
ні положення, комплекс принципів, наукових під-
ходів до організації та здійснення деонтологічної 
підготовки менеджерів освіти в університетах. 
Вона ґрунтується на авторській концепції деонто-
логічної підготовки, яка є складовою професійної 
підготовки магістрів управління освітою як части-
ни неперервнoї педагoгічнoї oсвіти. У відповіднос-
ті до зазначеної концепції структурно компонент-
на модель деонтологічної підготовки менеджерів 
освіти базується на комплексі методологічних під-
ходів (системному, особистісному, аксіологічному, 
діяльнісному, синергетичному, деонтологічному, 
компетентісному) та системі принципів (методо-
логічних спеціальних та специфічних).

Метoдoлoгічні принципи витікають з oсoбли-
вoстей рoзвитку націoнальнoї системи oсвіти 
й відображають загальні підходи до підготовки 
здобувачів вищої освіти у цілому. Їх зміст відо-
бражено в нормативній базі з питань організа-
ції навчального процесу у закладі вищої освіти 
(дoступність вищoї oсвіти і рівність умoв кoжнoї 
людини для пoвнoї реалізації її здібнoстей, талан-
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ту, всебічнoгo рoзвитку; гуманізм, пріoритетність 
загальнoлюдських духoвних ціннoстей; інтеграця 
системи вищoї oсвіти України у світoву систему 
за умoв збереження і рoзвитку дoсягнень та тра-
дицій українськoї вищoї шкoли; інтеграції oсвіти 
та науки, ступеневість, єдність й наступність 
прoцесу здoбуття вищoї oсвіти за освітніми рів-
нями) [13; 14; 15], а також у дослідженнях вітчиз-
няних науковців (демократизація, гуманітариза-
ція, фундаменталізація, іннoваційність, цілісність 
та інтегрoваність, індивідуалізація й диферен-
ціація, іннoваційність, принцип націoнальнoгo 
і регіoнальнoгo підхoду, відповідність підготовки 
потребам особи, суспільства, держави, пріоритет-
ність загальнолюдських духовних цінностей, фун-
даменталізація, випереджальний характер тощо.

Спеціальні принципи, що розкривають осо-
бливості професійної підготовки менеджерів осві-
ти, обґрунтовано у наукових працях В.Є. Береки, 
С.С. Вітвицької, Л.І. Даниленко, С.А. Калашніко-
ва, Л.М. Кравченко, В.Е. Лунячека, Т.М. Сорочан 
та ін. [2; 4; 7; 8; 10; 16; 17]. На основі узагальнення 
праць зазначених науковців виділено комплекс 
наступних принципів професійної підготовки ке-
рівників навчальних закладів:

– пpинципи систематичності й неперервності, 
що розкриває органічний зв'язок та взаємоза-
лежність професійної та деонтологічної підготов-
ки менеджерів освіти; 

– принцип діяльнісного підходу, що стверджує 
активну роль здобувача вищої освіти в засвоєнні 
ним професійних знань, формуванні вмінь та на-
вичок, єдність його свідомості й діяльності, усві-
домленості ним цілей та змісту професійної під-
готовки;

– принцип системного підходу, що розкриває 
сутність професійної підготовки керівника на-
вчального закладу як ситеми через її цілеспря-
мованість, цілісність, складність, множинність);

– oптимaльнoгo пoєднaння тeopeтичнoгo i 
пpaктичнoгo кoмпoнeнтiв пpoфeсiйнoї підготовки;

– принцип діалогічності, що передбачає інтер-
іоризацію ззовні заданих завдань у внутрішньо зу-
мовлені особистісні смисли, центрацію на пошуках 
істини й особистісного смислу, діалогічну позицію 
викладача й студента в педагогічному процесі, на-
дання йому відкритості, використання адекватних 
сутності діалогу методів і форм навчання).

Специфічні принци обумовлені закономірнос-
тями деонтологічної підготовки керівників на-
вчальних закладів та відображають її особливос-
ті. До таких належать: 

– соціокультурні принципи, які відповідають 
закономірності соціокультурної обумовленості 
деонтологічної підготовки (міждисциплінарності 
у забезпеченні деонтологічної підготовки; інте-
грації систем, підходів, напрямів, змісту освіт-
ніх програм, різних навчальних дисциплін або 
їх елементів у межах освітньої програми; упро-
вадження норм деонтології в соціокультурне се-
редовище навчального закладу);

– організаційні принципи, які відповідають 
закономірності організації деонтологічної під-
готовки (єдності теорії управлінської деонтоло-
гії та деонтологічної практики, тiснoї спiвпpaцi 
мaгiстpaтуpи i сфepи пpoфeсiйнoї діяльності, ін-
теграції та взаємодії теорії та практики менедж-
менту в освіті й управлінської деонтології, деон-

тологічної рефлексивної спрямованості процесу 
навчання менеджерів освіти, морального вибору, 
системності розвитку управлінської деонтології);

– принципи результативності деонтологічні 
підготовки, які відповідають закономірності ре-
зультативності (аксіологізації, метарівневої ком-
петентності, професіоналізму).

Комплекс зазначених вище принципів у меж-
ах структурно-компонентної моделі забезпечує 
міцну основу для організації та здійснення ефек-
тивної деонтологічної підготовки.

Теоретичним підґрунтям структурно-компо-
нентної мoделі слугували вітчизняні здoбутки 
у галузі підгoтoвки менеджерів освіти освіти в уні-
верситетах України, наукoві дoрoбки вчених, при-
свячені кoнцептуальним засадам багатoрівневoї 
педагoгічнoї oсвіти, а такoж її моделюванню за 
окремими аспектами, що ґрунтується на систем-
но-структурному, програмно-цільовому, профе-
сійно-діяльнісному, професійно-особистісному, 
особистісно-зорієнтованому підходах, С.С. Ві-
твицька, І.А. Зязюн, С.А. Калашнікова, С.О. Си-
соєва, І.В. Соколова, Л.П. Сущенко, М.Г. Чобіть-
ко, В.В. Ягупов та ін.). Врахoванo й міжнарoдний 
дoсвід підгoтoвки менеджерів освіти. 

Відповідно до авторської концепції, структур-
но-компонентна модель деонтологічної підготов-
ки менеджерів освіти в університетах розкриває 
її гнoсеoлoгічну, дескриптивну, трансляційну, 
пoяснювальну, прoгнoстичну функції. Розгляне-
мо їх детальніше.

Гносеологічна функція пов’язана з розумінням 
сутності деонтологічної підготовки як пізнання 
системи соціально та історично зумовлених норм 
і принципів управлінської діяльності, в яких най-
більш повно розкривається взаємозв'язок понять 
«професіоналізм», «професійний обов’язок», «на-
лежна професійна поведінка» тощо. Тобто, вона 
дає можливість встановити суттєві змістові ха-
рактеристики деонтологічної підготовки мене-
джерів освіти, що, у даному випадку, є системою 
організованої безлічі форм і методів одержання, 
систематизації, аналізу та перевірки деонтологіч-
них знань, системою методів і прийомів для фік-
сації ціннісних установок щодо деонтологічних 
знань. Гносеологічний аспект деонтологічної під-
готовки менеджерів освіти розкривається в кон-
тексті таких понять, пов'язаних з навчанням, як 
«розуміння», «засвоєння», «усвідомлення», «інтер-
претація», «поняття», «пояснення», «сенс» та ін. 

Гносеологічна функція деонтологічної підго-
товки пов’язана з дескриптивною, яка полягає 
у тому, щоб за рахунок абстрагування від реалій 
кожного окремого закладу вищої освіти поясни-
ти специфіку та зміст деонтологічної підготовки 
менеджерів освіти. 

Трансляційна функція деонтологічної під-
готовки реалізується через передачу деонтоло-
гічно значущого професійного досвіду в меж-
ах суб’єкт-суб`єктної взаємодії, спрямованого 
на формування деонтологічної компетентності 
у діапазоні, прийнятному для даної професії. Од-
ним із суб'єктів такої взаємодії є здобувач ви-
щої освіти, який бере участь у реалізації моделі 
деонтологічної підготовки, здійснює цілепокла-
дання, планує й корегує власну діяльність щодо 
засвоєння деонтологічно значущого досвіду, фор-
мує та реалізує власну пізнавальну стратегію.  
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Іншим суб'єктом такої взаємодії є викладач, який 
презентує необхідний для засвоєння досвід, моти-
вує й скеровує діяльність магістранта щодо його 
засвоєння. Зазначимо, що саме ця суб’єктивність 
викладача вищої школи актуалізує деонтологіч-
ну складову його професійної діяльності, оскільки 
в зазначеному контексті він є своєрідним деонтич-
ним зразком для магістрантів через демонстрацію 
власної професійної поведінки та належного ви-
конання професійного обов’язку. 

Функція трансляції, разом з тим, має свої 
особливості у передачі навчальної інформації, – 
вона передбачає обов'язковий вибір та відбір не-
обхідного для засвоєння здобувачами вищої осві-
ти матеріалу з теорії управлінської деонтології.

Пояснювальна функція, що виступає у поєд-
нанні з попередніми, полягає в розкритті зв'язків 
між встановленими в процесі реалізації моделі 
фактами й залежностями, вона виконує роль на-
очного представлення, показує тенденцію змін 
в описі властивостей досліджуваного об’єкта. 
У роботі М.П. Васильєвої, присвяченій розкрит-
тю теоретичних основ деонтологічної підготовки 
педагога, таким об’єктом виступає здійснюване 
студентом перетворення в умовах деонтологіч-
ної підготовки щодо власної нормативної про-
фесійної поведінки в різних ситуаціях [3, с. 237].  
Такий об’єкт зорієнтований на формування про-
фесійно-педагогічної спрямованості на здій-
снення нормативної професійної поведінки; 
формування стійкої мотивації, спрямованої на 
удосконалення власної професійної поведінки; 
оволодіння знаннями у галузі деонтології, умін-
нями й навичками здійснення нормативної по-
ведінки в різноманітних ситуаціях практичної 
професійної діяльності; на конкретні дії щодо по-
долання суперечностей між бажаною і реальною 
професійною поведінкою. 

Прогностична функція дає можливість перед-
бачати майбутній розвиток подій у межах орга-
нізації та здійснення деонтологічної підготовки.  
За допомогою означеної функції можна перед-
бачити перспективний розвиток окремих педа-
гогічних технологій як найбільш ефективних для 
формування деонтологічної компетентності ме-
неджерів освіти. Особливо значущою ця функ-
ція виступає в контексті визначення предмету 
діяльності студентів у процесі деонтологічної 
підготовки, яким є стратегія і тактика власної 
нормативної поведінки в межах різних ситуа-
цій управлінської взаємодії на основі засвоєних 
деонтологічних принципів, норм, вимог, що міс-
тяться в документах деонтологічного характеру. 

Змістово процесуальний компонент деонтоло-
гічної підготовки менеджерів освіти містить деон-
тологічну складову змісту навчальних дисциплін 
загальної та професійної підготовки, педагогічні 
умови й етапи деонтологічної підготовки, а та-
кож форми, методи й засоби навчання. Зрозумі-
ло, що реалізація мети залежить від змістового 
наповнення навчальних дисциплін, яке повинно 
ґрунтуватися на відповідних принципах відбору 
змісту освіти, зокрема: науковості, інновацій-
ності, якості, гнучкості, емоційного сприйняття, 
гуманістичної спрямованості та особистісної орі-
єнтації тощо, інтегративності, ґрунтовну харак-
теристику яких подаємо в наступних розділах 
дослідження.

Деонтологічна підготовка менеджерів освіти 
в університетах має бути спрямованою на узго-
дженість та органічне поєднання нормативно-
правової та нормативно-особистісної складової, 
що досягається через упровадження спеціальної 
дисципліни «Управлінська деонтологія» та через 
інтеграцію змістових модулів дисциплін з деон-
тологічною компонентою, застосування інфор-
маційних і комунікативних технологій для фор-
мування у магістрів деонтологічної готовності до 
управління закладом освіти.

Процес деонтологічної підготовки розгляда-
ється як система послідовних етапів формування 
деонтологічної готовності: мотиваційно-цільово-
го, інформаційно-когнітивного, операційно-діяль-
нісного, рефлексивно-оцінювального. 

Мотиваційно-цільовий етап передбачає прі-
оритет ціннісно-мотиваційних цілей навчальної 
діяльності; мотивування та стимулювання магі-
странтів-менеджерів освіти до оволодіння деон-
тологічно виправданою професійною поведінкою; 
потребу в постійному особистісному й професій-
ному саморозвитку; усвідомлення мотиву належ-
ного виконання професійного обов’язку як тако-
го, що виконує смислоутворювальну функцію 
в самостійній управлінській діяльності. 

Інформаційно-когнітивний етап передбачає 
формування у магістрантів цілісного образу про-
фесійної поведінки менеджерів освіти шляхом 
засвоєння знань про:

– цілі та завдання, об'єкт і предмет управлін-
ської деонтології, її категорії;

– зміст професійного обов’язку менеджерів 
освіти, основні нормативні вимоги до нього як 
основу професійної поведінки; 

– сутність та зміст професійної відповідаль-
ності менеджерів освіти;

– сутність деонтологічної готовності менедже-
рів освіти до виконання професійних функцій, її 
показники; 

– умови організації оптимального управління 
закладом освіти на деонтологічних засадах; 

– роль рефлексії в діяльності менеджерів освіти; 
– особливості формальних та неформальних 

відносин в управлінській діяльності, правила не-
формального спілкування; 

– пріоритетні стратегії, шляхи й форми про-
фесійно-деонтологічного самовдосконалення ке-
рівника тощо. 

Операційно-діяльнісний етап передбачає 
формування у магістрантів деонтологічних умінь 
(визначати деонтологічно допустимі дії в межах 
власної поведінки; використовувати раціональні 
способи правового регулювання управлінських 
відносин; протистояти діям, що суперечать прин-
ципам управлінської деонтології, усвідомлювати 
правову відповідальність за дії, які суперечать 
нормам професійної етики й деонтології; захи-
щати і впроваджувати відносини в управлінській 
діяльності в суворій відповідності з правовими 
й розпорядчими принципами законності; органі-
зовувати діяльність та спілкування в трудовому 
колективі на деонтологічних засадах тощо).

Рефлексивно-оцінювальний етап передбачає 
саморефлексію професійної поведінки магістран-
та, контроль, оцінювання результатів його управ-
лінської діяльності, визначення напрямів діяль-
ності керівника навчального закладу на якісно 
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новому рівні. На цьому етапі доцільно використо-
вувати технології проблемного, активного та кре-
ативного навчання, різноманітні види, форми і ме-
тоди контролю, самоконтролю і взаємоконтролю. 

Формування деонтологічної компетентності 
відбувається у прoцесі застoсування активних 
фoрм навчання з деонтологічною насиченістю 
(проблемна лекція та лекція-прес-конференція, 
лекція із запланованими помилками, семінар-дис-
кусія, семінар-ділова гра, практикум з моделю-
ванням деонтологічно орієнтованих професійних 
ситуацій, деонтологічний тренінг тощо). Ефек-
тивним засoбoм деонтологічної підготовки є ін-
терактивні метoди, інфoрмаційні, кoмунікаційні, 
прoективні технoлoгії навчання. 

Аналітико-результативний компонент деонто-
логічної підготовки менеджерів освіти в універ-
ситетах відображає сформованість складових, які 
забезпечують його деонтологічну готовність – цін-
нісно-мотиваційного, когнітивного, технологічного. 

Критеріально оцінювальний компонент моде-
лі деонтологічної підготовки менеджерів освіти 
в університетах містить у собі критерії оціню-
вання та рівні сформованості деонтологічної го-
товності керівника навчального закладу, меха-
нізм моніторингу її якості.

При рoзрoбці критеріїв якoсті як інтегративнoї 
характеристики деонтологічної підгoтoвки, щo 
максимальнo відпoвідає ідеальнoму уявленню 
прo її успішність, ми вихoдили з неoбхіднoсті її 
дoслідження як прoцесу та результату, що до-
зволило виділити мотиваційно-ціннісний, когні-
тивно-деонтологічний та технологічний критерії. 

Базовим показником ефективності деонтоло-
гічної підготовки менеджера освіти є його осо-
бистісна готовність до управлінської діяльності 
на основі усвідомлення професійного обов’язку 
та засвоєння норм професійної поведінки.

Критеріально оцінювальний компонент моделі 
деонтологічної підготовки менеджерів освіти пе-
редбачає розробку й упровадження процедури 
моніторингу, метою якого є oцінка стану деонто-
логічної підготовки для дoсягнення пoставленoї 
освітньої цілі (формування деонтологічної ком-
петентності); виявлення відхилень і затруд-
нень у реалізації мети; визначення пріoритетів 

рoзвитку спеціальності у контексті зміни пріори-
тетів в управлінні освітою та підвищення вимог 
до керівника навчального закладу.

Зазначена мета обумовлюється комплексом 
функцій моніторингу якості освіти, а саме:

– освітньої, що передбачає вивчення і задo-
вoлення oсвітніх пoтреб суб’єктів мoнітoрингу;

– інфoрмаційнo-прoгнoстичної, виконання 
якої забезпечує регулярне oтримання інфoрмації 
прo стан рoзвитку oб’єкту мoнітoрингу;

– діагнoстичної, що фіксує реальний стан 
oб’єкта мoнітoрингу;

– експертної, що передбачає здійснення експер-
тизи стану рoзвитку oб’єкта мoнітoрингу згіднo з ви-
значеними дoслідникoм наукoвими кoнцепціями;

– адаптаційної, призначенням якої є усунен-
ня або мінімізація негативних наслідків сучаснoї 
ситуації рoзвитку oб’єкта мoнітoрингу;

– кoрекційна, що виявляється у застосуванні 
захoдів удoскoналення діяльнoсті всіх суб’єктів 
управління щoдo забезпечення якoсті деонтоло-
гічної підготовки керівників навчальних закладів 
на другому рівні вищої освіти. 

Висновки і пропозиції. Рoзрoблена й теoре-
тичнo oбґрунтoвана структурно-компонентна 
модель деонтологічної підготовки є адекватною 
реальній дійсності професійної підготовки мене-
джерів освіти, розкриває її складову, якою є деон-
тологічна підготовка, як цілісну систему у вигля-
ді єдності цільового, теоретико-методологічного, 
змістово-процесуального, аналітико-результатив-
ного та критеріально-оцінювального компонен-
тів, доступну для аналізу й корекції, відображає 
структурно-функціональну відповідність між мо-
деллю та модельованим об’єктом, врахoвує специ-
фіку прoфесійнoї діяльнoсті керівника навчаль-
ного закладу, відoбражає здoбуту кваліфікацію, 
загальні й спеціальні прoфесійні знання, вмін-
ня, навички; oсoбистісні якoсті, дoсвід сoціальнoї 
й професійної поведінки здобувачів вищої освіти. 

Подальші перспективи досліджень полягають 
у розробці критеріїв ефективності структурно-
компонентної моделі деонтологічної підготовки 
менеджерів освіти в університетах, що відбива-
ють специфіку деонтологічної компетентності як 
її результату.

Список літератури:
1. Артемов В.Ю. Теоретичні та методичні основи формування деонтологічної компетентності фахівців із 

організації захисту інформації з обмеженим доступом : дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та ме-
тодика професійної освіти» / В.Ю. Артемов ; НАПН України, Ін-т вищ. освіти. – Київ, 2015. – 489 c.

2. Берека В.Є. Теоретико-методичні основи фахової підготовки магістрів з менеджменту освіти : дис. … д-ра 
пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / В.Є. Берека ; АПН України, Ін-т пед. 
освіти і освіти дорослих. – Київ, 2008. – 581 с.

3. Васильєва М.П. Теоретичні основи деонтологічної підготовки педагога : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 «Теорія 
та методика професійної освіти» / М.П. Васильева ; Харків. держ. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2004.

4. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи : навч. посіб. / С.С. Вітвицька. – Київ: Центр навч. літ., 
2005. – 396 с.

5. Гейзерська Р. Модель підготовки магістра економічного профілю / Р. Гейзерська // Гуманізація навчально-
виховного процесу : наук.-метод. зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. В.І. Скрипченка. – Слов’янськ: Видав. центр 
СДПУ, 2007. – Вип. ХХХІV. – С. 22–29.

6. Головань М.С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду / М.С. Головань // Вища освіта 
України. – 2008. – № 3. – С. 23–30.

7. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора загальноосвітньої 
школи / Л.І. Даниленко. – Київ: Логос, 1998. – 140 с. 

8. Калашнікова С.А. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки управлінців-лідерів в умовах 
сучасних суспільних трансформацій : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.06 «Теорія і методика 
управління освітою» / С.А. Калашнікова. – Київ, 2011. – 36 с.



«Молодий вчений» • № 4.1 (56.1) • квітень, 2018 р. 38
9. Лозовецька В.Т. Модель / В.Т. Лозовецька / Енциклопедія освіти / АПН України ; голов. ред. В.Г. Кремень. – 

Київ: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с. 
10. Лунячек В.Е. Теоретико-методологічні засади професійної підготовки керівних кадрів в умовах магістратури 

до управління якістю освіти : дис. … д-ра пед наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / 
Л.Е. Лунячек ; ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – 400 с.

11. Маслов В.І. Теоретична модель професійної компетентності керівника школи та її складові / В.І. Маслов // 
Підготовка керівника середнього закладу освіти : навч. посіб. / за ред. Л.І. Даниленко. – Київ: Міленіум, 
2004. – С. 61–77.

12. Мачинська Н.І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю: 
монографія / Н.І. Мачинська; за ред. докт. пед. наук, проф., член-кор. НАПН України С.О. Сисоєвої. – Львів: 
ЛьвДУВС, 2013. – 416 с.

13. Національна Доктрина розвитку освіти України // Освіта України. – 2002. – № 33. – С. 4–6.
14. Про вищу освіту : Закон України від 1 лип. 2014 р. № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html.
15. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
16. Сорочан Т.М. Розвиток професіоналізму управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія 
і методика професійної освіти» / Т.М. Сорочан ; Луган. нац.. пед.. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 
2005. – 43 с.

17. Черненко Н.М. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх менеджерів освіти до управління ризи-
ками у навчальних закладах : дис. … д-ра наук : спец. спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / 
Н.М. Черненко ; Півден.-укр. держ. пед. ун-т ім. К. Ушинського. – Одеса, 2016. – 510 с. 

18. Шадриков В.Д. Новая модель специалиста: инновационная подготовка и компетентностный поход / В.Д. Шад-
риков // Высш. бразование сегодня. – 2004. – № 4. – С. 28–31.

Задорожная-Княгницкая Л.В.
Мариупольский государственный университет

СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКОЙ  
ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРОВ ОБРАЗОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ

Аннотация
В статье обоснована разработанную автором модель деонтологической подготовки менеджеров об-
разования в университетах. Основной целью ее разработки является поэтапная реализация ее со-
держания и формирования деонтологической компетентности как фактора надлежащего выполнения 
профессионального долга. Раскрыто комплекс методологических подходов (системный, личностный, 
аксиологический, деятельностный, синергетический, деонтологический, компетентностный) и систему 
принципов (методологических, специальных, специфических), на которых строится модель. Описа-
ны ее гнoсеoлoгическая, дескриптивная, трансляционная, пoяснительная, прoгнoстическая функции. 
В обоснованной структурно-компонентной модели отражена взаимосвязь таких блоков: организаци-
онно-целевого, теоретико-содержательного, деятельностно-формирующего, результативно-оценочного.
Ключевые слова: деонтологическая компетентность, деонтологическая подготовка, модель деонтологи-
ческой подготовки, компонент модели, функции модели, методологический подход.

Zadorozhna-Knyagnitska L.V.
Mariupol State University

STRUCTURAL AND COMPONENT MODEL OF DEONTOLOGICAL  
PREPARATION OF EDUCATION MANAGERS IN THE UNIVERSITIES

Summary
The author's model of deontological preparation of education managers in universities is substantiated in 
the article. The main purpose of its development is the implementation of its content and the formation 
of deontological competence as a factor of the proper realization of professional duties. The author reveals 
a complex of methodological approaches (systemic, personal, axiological, activity, synergetic, deontological, 
competent) and a system of principles (methodological, special, specific) on which the model is being built. 
Its gnoseological, descriptive, translational, explanatory, and prognostic functions are described. The inter-
connection of such blocks is reflected in the structural and component model: organizational and target, 
theoretically and content, activity and forming, productive and appraisal.
Keywords: deontological competence, deontological preparation, the model of deontological preparation, 
a model component, functions of the model, methodological approach. 
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ГУМАНІТАРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНОЇ ГАЛУЗІ

Кочубей А.В.
Національний університет водного господарства і природокористування

На основі аксіологічного підходу визначено значення гуманітарного середовища вищого технічного навчаль-
ного закладу для формування професійно-моральних якостей майбутніх фахівців інженерної галузі. За-
пропоновано перелік гуманітарних компетенцій майбутнього фахівця, важливим компонентом для форму-
вання яких визначено розвивальне гуманітарне середовище. Досліджено теоретичні питання формування 
в інтеграції професійних здібностей і професійно-моральних якостей майбутніх фахівців інженерної галузі.
Ключові слова: гуманітарне середовище, аксіологічний підхід, вищий технічний навчальний заклад, 
моральні якості, професійні здібності, професійно-моральні якості інженера.

Постановка проблеми. В умовах модерніза-
ції вітчизняної системи освіти закономір-

но, що стає нагальним переосмислення досвіду 
підготовки майбутніх фахівців-інженерів. Наш 
час позначений тим, що майбутні фахівці пови-
нні бути брендом на ринку праці, утверджува-
ти фахові і особистісно-моральні цінності, а для 
цього в ході їх підготовки у вищому технічному 
навчальному закладі (ВТНЗ) слід застосовувати 
сучасні технології навчання; ефективні підходи; 
створити гуманітарне середовище ВТНЗ, яке, на 
наш погляд, є для цього необхідною умовою. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Задекларовану проблему завжди вважали акту-
альною, адже в дослідженнях аналізують про-
блеми взаємодії людини та середовища (Г. Ко-
вальов, С. Рубінштейн, Г. Щедровицький та ін.). 

Зокрема, вплив освітнього середовища на роз-
виток особистості досліджували В. Вербицький, 
Л. Новікова, В. Слободчиков та ін.; про розви-
вальне освітнє середовище писали Ш. Амонашві-
лі, В. Петровський і ін. 

О. Ярошинська досліджує креативність як 
основний принцип побудови освітнього серед-
овища у ВНЗ; аналізує властивості креативного 
середовища навчального закладу. [8]. О. Будник 
розглядає теоретико-методологічний аспект ет-
новиховного середовища педагогічного навчаль-
ного закладу: [2]. Змістове наповнення освітнього 
середовища досліджували І. Бех, І. Зязюн, О. Ки-
ричука, Т. Сущенко та ін.

Як педагогічний феномен освітнє середовище 
ВНЗ розглядав А. Артюхін, який вважає, що це 
«компонент цілісного механізму професійної со-
ціалізації, джерело колізій, життєво-професійних 
ситуацій, забезпечує входження студентів у спосіб 
життя, мислення і професійної поведінки фахівця». 

О. Антонова аналізувала освітнє середовище 
ВНЗ як чинник розвитку обдарованості майбут-
ніх фахівців [1, с. 24–28]. Процес покрокового 
створення освітнього середовища ВНЗ досліджу-
вали О. Макагон, О. Ліннік, Л. Пікулева.

У кожному ВТНЗ для підтримки процесу дис-
танційного навчання створюють віртуальне на-
вчальне середовище, яке містить «усі необхід-
ні елементи теоретичних і практичних знань, 
контролю і самооцінки навчальної діяльності, 
форми організації адаптації, мотивації і творчої 
спрямованості» [3]. 

Проблеми інформаційно-комунікативного се -  
редовища (простору) знаходять вирішення 
у роботах В. Андрущенка, О. Базалука, В. Беха, 
З. Бжезинського, М. Кастельса та ін., а інфор-
маційно-навчальне середовище досліджують 
Ю. Атаманчук, Д. Дзигуа, І. Задорожня, О. Кузь-
мінська, О. Полотай і ін.

Цікаві та корисно-повчальні для нашого до-
слідження міркування колишніх президентів 
американських університетів (таблиця 1).

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Історична зумовленість потре-
би суспільства в інженерних кадрах сформувала 
основну тенденцією їх фахової підготовки – під-
тримка євростандартів і підготовка національних 
фахівців-інженерів. Тому питання підготовки ін-
женерів для збереження й розвитку стратегічно 
важливої для держави галузі актуальне. 

Опрацювання наукових студій із означеної 
проблеми дозволяє виявити суперечності між 
потребою вітчизняного суспільства у фахівцях 
інженерної галузі й обмеженими навчально-ме-
тодичними можливостями їх якісної підготовки 
на основі застарілих підходів до створення гума-
нітарного середовища у ВТНЗ; розвитком євро-
інтеграційних освітніх процесів і відсутністю уні-
фікованого механізму забезпечення їх впливу на 
якість підготовки майбутніх фахівців інженерної 
галузі з урахуванням синергетичного, аксіологіч-
ного підходів як умови формування професійно-
моральних якостей майбутнього фахівця.

Необхідність подолання суперечностей, по-
треба у формуванні гуманітарного середовища 
ВТНЗ; в удосконаленні підготовки майбутніх фа-
хівців інженерної галузі зумовили вибір теми до-
слідження.

Мета статті – проаналізувати інтегрова-
ні можливості гуманітарного середовища ВТНЗ 
для формування професійно-моральних якостей 
майбутніх фахівців інженерної галузі.

Виклад основного матеріалу. Цикл підготов-
ки майбутнього фахівця інженерної галузі в На-
ціональному університеті водного господарства 
і природокористування (НУВГП) складається 
з професійного; гуманітарного, соціально-еконо-
мічного, природничо-наукового блоків; навчаль-
ної і виробничої практики. Значну роль відведе-
но гуманітарній підготовці, зокрема дисциплінам 
«Українська мова (за професійним спрямуван-
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ням)», «Іноземна мова (за професійним спряму-
ванням)», «Психологія», «Педагогіка і методика 
викладання у вищій школі», «Народознавство» 
та ін., адже вони сприяють інтеграції знань і фор-
мують духовну, соціально-психологічну культу-
ру майбутнього фахівця; сприяють формуванню 
моральних і професійних якостей. 

Професійна мораль – це система моральних 
і морально-правових норм, які регулюють дії 
та поведінку особи у професійній діяльності [6]. 
Вважаємо, що формування професійної моралі 
відбувається завдяки інтеграції культур (якос-
тей): гуманітарної, інженерної, інформаційної, 
зовнішньої (фізичної та естетичної) і ін. Реалі-
зацію цього на практиці здійснюють, формую-
чи у майбутніх інженерів моральні якості, адже 
моральність у житті має беззаперечне значення, 
оскільки гідність фахівця як члена (керівника) 
колективу оцінюють насамперед за його мораль-
ними якостями.

Було анкетовано магістрів 5-6 курсів НУВГП 
щодо того, які моральні якості повинні бути 
у будь-якого фахівця. Було визначено такі по-
зитивні якості:

– Загальні моральні якості (коректність, 
ввічливість, порядність, терпіння, тактовність, 
чесність, доброзичливість, зовнішня охайність, 
вихованість, гуманізм, патріотизм, інтернаціона-
лізм, працьовитість, взаємодопомога та ін.). 

– Спеціальні моральні якості (ерудованість, 
компетентність, принциповість, людяність, стри-
маність, рішучість, володіння собою, уважність, 
самокритичність, принциповість, справедливе 
ставлення до інших тощо).

Аналізуючи опитування, відзначаємо, що ма-
гістри мають уявлення про позитивні моральні 

Таблиця 1
Гуманітарні науки в системі підготовки майбутнього фахівця

№ 
з/п

Прізвище президента; 
університет

Міркування про гуманітарні науки і їх важливість для формування 
майбутнього фахівця

1. Берні Махен, 
Університет Флориди 

Критичне мислення, розуміння мистецтва і людської натури, місця в суспільстві 
і в природі – характеристики освіченої людини. Історично гуманітарні 
науки і загальноосвітні предмети сприяли розвитку такої особистості. Проте 
гуманітарні та суспільні науки роблять недостатньо для стимулювання інтересу 
до їх вивчення. В університеті Флориди довелося домагатися прийняття закону 
на рівні штату, щоб повернути в програму гуманітарні науки [5]. 

2. Джим Баркер, 
Університет Клемсона 

Щоб процвітати в суспільстві, потрібно бути допитливим і творчим, вміти 
критично мислити і добре комунікувати Потрібна технологія, «одружена» 
із загальноосвітніми предметами, з гуманітарними науками, що породжує 
результати, які змушують наші серця співати». Як свідчить досвід,  
бізнес-лідери і роботодавці визнають цінність такого союзу і шукають його  
в випускниках. Щоб процвітати в суспільстві, випускники повинні бути людьми 
допитливими і творчими, критично мислити і добре комунікувати [5].

3.

Чарльз Стігер, 
Віргінський 

політехнічний 
інститут 

Візьмемо як приклад проект в житловому будівництві. Щоб звести будівлю, 
треба розрахувати метраж на сім'ю, зробити розрахунок міцності конструкцій  
і так далі. Тут ідеальним інструментом є логічне дедуктивне мислення. 
Але є психологічні, соціологічні, економічні та екологічні складові з сотнями 
змінних величин. Багато з них не піддаються кількісній оцінці, але для успіху 
проекту їх необхідно враховувати. Якщо не об'єднати дослідження в сфері 
гуманітарних наук і загальноосвітніх дисциплін, природничих наук, технологій, 
інженерній справі, математики, то майбутнє покоління студентів не навчиться 
критично мислити. І залишиться без середовища, необхідного для подолання 
викликів, які можуть виникнути в майбутньому [5].

4.
Кевін Рейлі, 

Вісконсинський 
університет 

Вміння, які компанії прагнуть бачити у своїх людей, формують і тестують у 
процесі вивчення гуманітарних предметів. Роботодавці подають сигнали, чого вони 
шукають у випускниках і майбутніх співробітниках: вміння добре висловлювати 
свої думки письмово, переконливо говорити, аналізувати інформацію, працювати  
у складі різних груп, розуміти конкурентне середовище глобальних знань.  
Всі ці характеристики формуються і тестуються в процесі вивчення гуманітарних 
предметів. Саме цих вмінь чекає від своїх співробітників роботодавець [5].

якості і розуміють, що найбільше цінують чес-
них, порядних, впевнених і благородних фахів-
ців. Відзначили, що негативні якості – корис-
толюбство, заздрість, егоїзм і зрада в поведінці 
людей загалом і фахівців зокрема. Проте це їх 
теоретичні міркування і прикро, що в реальному 
житті вони іноді виявляють ті риси, які засуджу-
вали в ході опитування. Запобігти цьому допомо-
же моральне виховання у ВТНЗ.

Принагідно зазначимо, що професійну мораль 
можливо, а іноді і слід регулювати за допомо-
гою правил поведінки в колективі (корпоративної 
етики), реалізації прав і виконання професійних 
обов’язків. Професійні і моральні потреби зміню-
ються залежно від розвитку суспільства, тому 
закономірно, що професійну діяльність де-факто 
і де-юре супроводжують конфлікти, тому фахів-
ці несуть професійну та моральну відповідаль-
ність за свої дії і рішення. 

У процесі формування фахівця слід врахову-
вати, що зовнішній прояв моралі – це зовнішня 
(внутрішня) поведінкова культура, яка базується 
на національних традиціях, мові, історії, етиці; 
моральних принципах і категоріях. 

Здійснені нами спостереження навчального 
процесу в Національному університеті водного 
господарства і природокористування (НУВГП, 
м.Рівне) дозволяють зазначити, що процес фор-
мування у майбутніх фахівців інженерної галузі 
професійно-моральних якостей є ефективним, 
якщо належного значення надавати формуван-
ню гуманітарного середовища. Тому закономірно, 
що у НУВГП з 2017 року на кафедрі суспіль-
них дисциплін діє навчально-наукова лаборато-
рія гуманітарної освіти, члени якої досліджують 
проблеми гуманітарної освіти у технічному уні-
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верситеті, а також, використовуючи ефективні 
форми, методи, засоби, прийоми тощо, створю-
ють усі можливі умови для формування гумані-
тарного середовища ВТНЗ. На 2018 рік членами 
лабораторії та студентами (магістрами, аспі-
рантами) написано перспективний план роботи 
лабораторії (таблиця 2), і, як показує практи-
ка, робота, яку проводимо, сприяє ефективно-
му формуванню професійно-моральних якостей 
майбутніх фахівців.

Провівши цикл педагогічних досліджень 
у рамках лабораторії, узагальнивши погляди 
дослідників і науково-педагогічних працівни-
ків НУВГП; опитування магістрів 5-х курсів, ми 
дійшли висновків, що серед моральних чеснот, 
котрі мають особливе значення для майбутньої 
фахової діяльності і які слід розвивати в про-
цесі підготовки майбутнього фахівця і фахів-
ця інженерної галузі зокрема, слід виокремити  
(за Н. Дяченком) [4, с. 212]: 

фаховий обов’язок (обов’язкова умова профе-
сіоналізму), який ґрунтується на узгодженні осо-
бистих бажань із суспільним обов’язком; 

фахова честь – гідність, авторитет людини, яка 
займається певним видом діяльності. «В умовах 
ВНЗ честь кожного студента полягає в тому, щоб 
виховувати в собі високі моральні якості, досягти 

Таблиця 2
Перспективні напрямки роботи навчально-наукової лабораторії гуманітарної освіти  

кафедри суспільних дисциплін ННІП НУВГП на 2018 рік
№ 
з/п Найменування напрямків роботи

1. Розробляти інноваційні педагогічні проекти у сфері діяльності навчально-наукової лабораторії 
гуманітарної освіти:
– вступний семінар для науково-педагогічних працівників і магістрів «Проектна технологія» (історико-
педагогічні засади проектної технології; алгоритм роботи над проектом; методика роботи викладача 
ВТНЗ із проектної технології);
– педагогічна майстерня: показова бінарна лекція викладача і магістра.

2. Розробити необхідну документацію для забезпечення трансферу педагогічних технологій, як основної 
форми просування інновацій:
– передання ноу-хау;
– інформаційний обмін у персональних контактах на конференціях, семінарах, симпозіумах, виставках тощо.

3. Удосконалити психолого-педагогічний супровід та арт-супровід навчально-виховного процесу НУВГП:
–  видавати методичні вказівки і практичні рекомендації;
– провести дослідження здатності до самоосвіти і саморозвитку готовності до застосування педагогічної 
супервізії в професійній діяльності студентів спеціальності ПВШм. Результати дослідження 
представити у фахових статтях.

4. Розробити тематику комплексних магістерських робіт зі спеціальностей ПВШм і УНЗм з урахуванням 
вимог паспорту спеціальностей; оновити методичні вказівки до написання магістерських робіт.

5. Проводити пошук і підтримувати талановитих дослідників серед студентів (магістів, аспірантів)  
за напрямом діяльності лабораторії. 

6. Розробити програми підготовки (перепідготовки) фахівців та організувати курси підвищення їх 
кваліфікації на базі лабораторії.

7. Організовувати та проводити навчально-наукові заходи (навчально-наукові семінари, круглі столи, 
тренінги, арт-заходи та ін. за напрямом діяльності навчально-наукової лабораторії): 
– виставка-ярмарка наукового доробку магістрів ПВШм, УНЗм і викладачів кафедри суспільних 
дисципілн (до Дня науки);
– круглий стіл за участю методичного кабінету ВСП «Рівненський коледж НУБП України» «Розвиток 
професійної компетентності педагогічного персоналу навчального закладу»;
– методологічний семінар за участю магістрів ПВШм, УНЗм «Етапи виконання та методика проведення 
науково-педагогічних досліджень»;
– науково-практичний семінар «Інноваційні технології розвитку професійної компетентності викладачів 
у системі вищої освіти»;
– тренінги із крос-культурної психології; 
– тренінги з психології управління, стрес-менеджменту, з особистої ефективності, психологічної 
саморегуляції та управління часом;
– робота в школі лідерства для освітян-управлінців, учнів;
– круглий стіл «Роль громад у розвитку освітніх закладів і формування молодіжної політики;
– семінар-тренінг «Формування позитивного ставлення до студентів із особливими освітніми потребами»;
– круглий стіл, присвячений 100-річчю від дня народження В. Сухомлинського і за результатами його 
видати науковий збірник.

значних успіхів у оволодінні своєю спеціальністю, 
долати особисті недоліки. Водночас молода люди-
на не повинна залишатися байдужою до негатив-
ного в поведінці своїх товаришів, однокурсників. 
Адже професійна честь – це честь усієї групи, 
всіх, хто обрав саме цю професію» [7, с. 2423]; 

фахова гордiсть ґрунтується на кращих тра-
диціях, на ознайомленні з досвідом і досягнення-
ми видатних фахівців, що працювали чи працю-
ють у певній сфері фахової діяльності; 

фахова етика – моральні принципи, пов’язані 
з поведінкою у сфері діяльності. Майбутнім фа-
хівцям слід наголосити, що вони відповідають 
за свої вчинки, і що кожен їх професійний крок 
буде морально оцінено. 

Проте, найефективнішим методом формуван-
ня у майбутніх фахівців потрібних етичних якос-
тей було визнано собистий приклад викладача, 
куратора, керівників ВТНЗ.

Висновки і пропозиції. Отже, нашу думку, 
гуманiтарне середовище ВТНЗ – це інтегральне 
об’єднання комплексу знань в галузі суспільних 
наук (філософія, історія, політологія, психоло-
гія, економіка, народознавство, філософія і ін.) 
пов'язаних із ними практичних компетенцій;  
це важливий засіб формування світогляду, який 
відіграє значну роль у загальному розвитку 
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та вихованні фахівців. І лише в умовах гумані-
тарного середовища ВТНЗ можливо формувати 
професійно-моральні якості майбутніх фахівців 
інженерної галузі.

Проте дослідження не претендує на повну 
розробку задекларованої проблеми, а лише до-
зволяє побачити перспективи подальшого ви-

вчення проблем якості підготовки майбутні 
фахівців інженерної галузі. Тому у наступних 
дослідженням плануємо запропонувати автор-
ську інтегровану модель універсального серед-
овища ВТНЗ, яке буде об’єднувати технічне, гу-
манітарне, соціальне, креативне, інформаційне, 
етносередовище та ін. 
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ГУМАНИТАРНАЯ СРЕДА ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ 
КАЧЕСТВ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация
На основе аксиологического подхода определено значение гуманитарной среды высшего технического 
учебного заведения для формирования профессионально-нравственных качеств будущих специали-
стов инженерной отрасли. Предложен перечень гуманитарных компетенций будущего специалиста, 
важным компонентом для формирования которых определено гуманитарную среду. Исследованы те-
оретические вопросы формирования в интеграции профессиональных способностей и нравственных 
качеств будущих специалистов инженерной отрасли.
Ключевые слова: гуманитарная среда, аксиологический подход, высшее техническое учебное заведе-
ние, моральные качества, профессиональные способности, профессионально-нравственные качества 
инженера.
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HUMANITARIAN ENVIRONMENT OF HIGHER TECHNICAL EDUCATIONAL 
INSTITUTION AS THE CONDITION OF FORMATION OF PROFESSIONAL-MORAL 
QUALITIES OF FUTURE SPECIALISTS OF ENGINEERING INDUSTRY

Summary
On the basis of the axiological approach, the values of the humanitarian environment of the higher tech-
nical educational institution are determined for the formation of the professional and moral qualities of fu-
ture specialists in the engineering branch. A list of humanitarian competencies of the future specialist is 
proposed, an important component for the formation of which the humanitarian environment is defined. 
Theoretical questions of formation in integration of professional abilities and professional-moral qualities 
of the future experts of engineering branch are investigated.
Keywords: humanitarian environment, axiological approach, higher technical education institution, moral 
qualities, professional abilities, professional and moral qualities of an engineer.
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МОНІТОРИНГ СТАНУ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТА:  
АЛГОРИТМ ВИВЧЕННЯ

Кристопчук Т.Є., Мельник Ю.В.
Національний університет водного господарства та природокористування

У статті представлено методику проведення моніторингу стану викладання навчального предме-
та у загальноосвітньому навчальному закладі. Визначено види контролю рівня фахової підготовки 
та педагогічної майстерності вчителів. Розкрито зміст етапів вивчення стану викладання навчального 
предмета. Охарактеризовано вимоги щодо оформлення підсумкового документа з вивчення стану викла-
дання навчального предмета. Визначено показники вивчення якості навчальних досягнень учнів. 
Ключові слова: діагностування, моніторинг, навчальні досягнення учнів, педагогічне спостереження, 
якість освіти. 

Постановка проблеми. У сучасних умовах 
реформування освіти в Україні велика 

увага приділяється проблемам якості освіти вза-
галі, і загальноосвітньої освіти, зокрема. Про це 
свідчить законодавче забезпечення – Указ Прези-
дента України від 20.03.2008 №244 "Про додатко-
ві заходи щодо підвищення якості освіти в Укра-
їні", Указ Президента від 30.09.2010 №926 "Про 
заходи щодо забезпечення пріоритетного розви-
тку освіти в Україні", наказ Міністерства освіти 
і науки України від 23.02.2016 №149 "Про органі-
зацію та проведення міжнародного дослідження 
якості освіти PISA-2018 в Україні" – на основі 
яких триває пошук інноваційних технологій для 
ефективного проведення моніторингу. Одним із 
пріоритетних напрямів розвитку освіти є ство-
рення національної системи моніторингу якості 
освіти, яка сприятиме підвищенню ефективнос-
ті функціонування системи освіти, збереженню 
цілісності системи освіти й її інноваційного роз-
витку в умовах децентралізації системи управ-
ління освітою, інтеграції системи освіти України 
в світовий та європейській освітні простори, ре-
алізації права громадян на інформацію стосовно 
якості освіти, розбудові суспільства сталого роз-
витку на основі суспільства знань [1, с. 2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основною функцією перевірки знань учнів є не 
лише контроль за результатами навчання, але 
і одержання об’єктивної інформації шляхом 
діаг ностування рівня засвоєння навчального ма-
теріалу, з’ясування причин низького рівня те-
оретичних знань та практичних навичок учнів, 
забезпечення зворотнього зв’язку. 

Проблема розробки методик діагностування 
різних рівнів, що характеризують процес навчан-
ня, вдосконалення освітнього моніторингу, врахо-
вуючи динаміку змін в освіті, завжди була акту-
альною. Дослідженню проблем моніторингу якості 
освіти, розробки різних систем моніторингу при-
свячено багато публікацій, зокрема, моніторингу 
інноваційних процесів в освіті – А.А. Орлов; осно-
вним принципам створення тестів для моніторингу 
навчальних досягнень учнів з природничо-мате-
матичних дисциплін – Н.В. Шакун; психологічним 
засадам моніторингу ефективності праці вчителя 
в умовах особистісно орієнтованого навчально-ви-
ховного процесу – Л.Р. Кашкарьова. 

Мета статті – розробити та обґрунтувати ал-
горитм проведення моніторингу стану викладання 

навчального предмета у загальноосвітньому на-
вчальному закладі та розкрити зміст його етапів. 

Виклад основного матеріалу. Педагогічний 
моніторинг – це форма організації, збору, об-
робки, збереження та поширення інформації про 
діяльність педагогічної системи, яка забезпечує 
постійний контроль за її станом та прогнозуван-
ням подальшого розвитку [2, с. 60].

За визначенням А.А. Орлова, педагогічний мо-
ніторинг – це тривале спостереження за будь-
якими об’єктами педагогічної дійсності [4, с. 9]. 

Однією з умов проведення ефективного моні-
торингу є діагностика знань учнів. Ми схиляємося 
до думки науковців [5, с. 345], що поняття діагнос-
тики має глибший зміст ніж поняття традиційна 
перевірка знань, умінь учнів, оскільки перевірка 
знань лише констатує результати, не пояснюючи 
їх походження. Діагностування розглядає резуль-
тати у зв’язку з способом їх досягнення, з’ясовує 
тенденції, динаміку формування результатів на-
вчання. Діагностування включає в себе контроль, 
перевірку, оцінювання, накопичення статистичних 
даних, їх аналіз, виявлення динаміки, тенденцій, 
прогнозування подальшого розвитку подій. Діа-
гностика – це з’ясування всіх обставин та визна-
чення результатів дидактичного процесу. Метою 
дидактичного діагностування є своєчасне вияв-
лення, оцінювання та аналіз перебігу навчального 
процесу у зв’язку з його продуктивністю. 

Педагогічний контроль – це система перевір-
ки результатів навчання, розвитку і виховання 
учнів. Розвиток різноманітних видів педагогічно-
го контролю стимулює навчання та пізнавальну 
діяльність учнів. Головна мета контролю полягає 
у визначенні якості засвоєння навчального мате-
ріалу, ступеня відповідності сформованих умінь 
та навичок цілям і завданням навчання того чи 
іншого навчального предмета [1, с. 34]. 

Для вивчення рівня фахової підготовки вчи-
телів, педагогічної майстерності, а також ана-
лізу діяльності і прийняття потрібних заходів 
використовуються три види контролю: попере-
дній, поточний, підсумковий. Попередній контр-
оль (здійснюється аналіз навчальних планів, на-
вчально-методичних матеріалів для проведення 
уроку, проводяться бесіди щодо методів і форми 
пояснення навчального матеріалу, визначаються 
прийоми самостійної роботи). Поточний контроль 
(безпосереднє спостереження за ходом уроку чи 
уроків, перевірка знань і навичок учнів, перегляд 
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учнівських робіт тощо). Підсумковий контроль 
(вивчаються результати роботи вчителя, навчан-
ня та виховання учнів за певний період. Вивча-
ються навчальні журнали, відомості, проводять-
ся контрольні роботи, опитування).

Головною метою вивчення стану навчання 
предмета – результативність навчального про-
цесу на основі ефективної взаємодії вчителів 
та учнів заради досягнення кінцевої мети та вне-
сення конкретних коректив у процес організації 
навчального процесу. 

Вивчення стану навчання конкретного пред-
мета здійснюється з періодичністю 1 раз у 5 ро-
ків. Послідовність вивчення регламентується пер-
спективним планом закладу. На педагогічній раді 
заслуховуються довідки за наслідками вивчення 
таких предметів, як: українська мова та літера-
тура, іноземні мови, історія України, профільні 
предмети, фізична культура. 

Процедура вивчення стану викладання на-
вчального предмета складається з трьох етапів. 

Підготовчий етап. На даному етапі розробля-
ється пам'ятка та критерії оцінки стану вивчення 
предмета (навчально-методичне і технічне забез-
печення; підготовка вчителя до уроку, навчаль-
но-виховна робота на уроці, позакласна робота 
з предмета, результативність навчально-вихов-
ної роботи), визначається склад комісії (доціль-
но, щоб до неї входили члени методичної ради, 
вчителі-методисти та старші вчителі, керівники 
шкільних методичних кафедр на чолі з директо-
ром чи заступником директора з навчально-ви-
ховної роботи та терміни вивчення), визначають-
ся обов'язки членів комісії, яких ознайомлюють 
з пам'яткою та критеріями оцінки. Всі зазначені 
вищі дії оформляються відповідним наказом по 
школі. 

На підготовчому етапі члени комісії вивчають 
пояснювальну записку до навчальної програми, 
переглядають відповідні інструктивно-методич-
ні листи. За допомогою календарного плануван-
ня вчителя з'ясовують, які теми навчального 
предмета контрольованих класів вивчатимуть-
ся впродовж часу, відведеного для перевірки.  
За класними журналами, зошитами для тема-
тичних оцінювань визначають рівень навчаль-
них досягнень учнів. Разом із практичним пси-
хологом, класними керівниками вивчають рівень 
навчальних можливостей та освітніх потреб 
школярів. Визначають класи, в яких буде про-
водитися контрольна перевірка рівня навчаль-
них досягнень учнів (звернувши особливу увагу 
на найскладніші), її форми та дати проведення. 
Обираються члени комісії, які добиратимуть тек-
сти для контрольних діагностувань та аналізува-
тимуть результати діагностування. Визначають, 
яким чином і в якій формі членами комісії бу-
дуть презентуватися матеріали за результатами 
вивчення. На даному етапі важливим аспектом 
ефективного проведення вивчення стану навчан-
ня є формування якісного плану. 

 Практичний етап характеризується здій-
сненням аналізу кадрового забезпечення, рів-
ня організації навчального процесу, вивченням 
стану навчально-матеріальної бази, навчально-
методичного забезпечення, якості навчального 
процесу. Проводять перевірку рівня навчальних 
досягнень учнів та аналіз її результатів (можна 

проводити на будь-якому етапі вивчення, краще 
на початку). Аналізується ведення документації, 
зокрема, журналів та зошитів. 

З метою якісного та ефективного аналізу ка-
дрового забезпечення у закладі використовують 
індивідуальну картку вчителя, у якій міститься 
вся необхідна інформація про нього. 

 На підсумково-аналітичному етапі здійсню-
ється аналіз матеріалів членів комісії за підсум-
ками вивчення. Відповідальна особа готує проект 
підсумкового документа за матеріалами вивчен-
ня (проект наказу, доповіді тощо), формує про-
ект рішення, надає пропозиції та рекомендації 
для покращення стану навчання відповідного 
предмета. Даний проект підсумкового докумен-
та та рішення обговорюється членами комісії за 
участю тих, хто піддавався контролю. Уклада-
ється остаточний документ з урахуванням про-
позицій до проекту, які були висловлені членами 
комісії та вчителями-предметниками. 

Існує ряд вимог щодо оформлення підсум-
кового документа з вивчення стану викладання 
навчального предмета, зокрема, об'єктивність 
аналізу, логічна послідовність викладу: тісний 
логічний зв'язок усіх компонентів документа; 
наявність причинно-наслідкових зв'язків між 
констатованими фактами; виділення головного; 
повнота інформації (зміст документа повинен 
охоплювати основні етапи вирішення питання), 
якість і точність викладу матеріалу, відсутність 
суперечностей, переконливість викладу (доказо-
вість, аргументація викладу фактами), лаконіч-
ність викладу, дотримання етикету, характерно-
го для ділових паперів та загальних положень 
Інструкції щодо ведення ділової документації 
в знз І-ІІІ ступенів. 

Пропозиції, рішення мають бути логічним за-
вершенням висновків, випливати з аналізу ста-
ну навчання предмета та рівня навчальних до-
сягнень учнів з нього і мають бути спрямовані 
на виявлення надбань у роботі окремих вчителів 
та пропаганди їх серед членів вчительського ко-
лективу, на усунення виявлених недоліків, запо-
біганням у майбутньому та поліпшення роботи 
окремих педагогів і колективу в цілому. Вони ма-
ють характеризуватися науковістю, максималь-
ною конкретністю, лаконічністю, зрозумілістю, 
для всіх і в першу чергу для тих, хто їх буде 
виконувати.

Отже, пропозиції мають відображати харак-
терні позитивні тенденції та недоліки в роботі 
вчителя, визначати позитиві зміни, які відбули-
ся з часу попереднього вивчення; орієнтувати 
вчителя, педагогічний колектив, шкільних ад-
міністраторів на усунення причин, що зумовили 
недоліки; бути реальними (вчитель зможе їх ви-
конати, а школа створити необхідні умови); бути 
конкретними; передбачити розвиток наявного 
у вчителя досвіду, його пропаганду на різних 
рівнях; мати дієвий характер (передбачати на-
ступний контроль за їх виконанням). 

Бажано, щоб пропозиції не містили формулю-
вань як-от: поглибити, посилити, вдосконалити, 
підвищити тощо, тому що заявлені таким чином 
рішення майже ні до чого не зобов'язують і тим 
більше не піддаються дієвому контролю за їх ви-
конанням, переважно залишаються "рішеннями 
для рішень".
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невід’ємна складова процесу вивчення стану на-
вчання навчальних предметів, адже як можна 
говорити про роботу вчителя, не відслідковуючи 
її результативності.

Вивчення стану навчання у процесі спостере-
ження уроків і позакласних заходів дає можли-
вість бачити учнів безпосередньо в процесі на-
вчальної праці. Зміст, форми, методи навчальної 
роботи школярів на навчальних заняттях, пере-
вірка якості підготовки учнів до уроків, рівень 
засвоєння головного безпосередньо на уроці, міц-
ність засвоєння вивченого матеріалу, ставлення 
різних учнів до різних видів навчальної діяль-
ності яскраво характеризують важливі сторони 
наслідків спільної роботи вчителя і учнів.

Вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів має 
бути всебічним, тобто визначати, наскільки вони 
глибокі, міцні, як учні вміють їх демонструвати 
усно і письмово, чи вміють застосовувати набуті 
знання на практиці. До показників якості знань, 
яких учні набувають під час вивчення навчального 
матеріалу з предмета, відносять глибину, повноту. 
Обсяг, оперативність, міцність, гнучкість, конкрет-
ність, узагальненість, системність, усвідомленість, 
згорнутість і розгорнутість. Перед перевіркою рів-
ня навчальних досягнень школярів необхідно про-
аналізувати вивчений матеріал і встановити, яки-
ми знаннями, уміннями і навичками вони мають 
володіти, визначити рівень навчальних досягнень 
учнів (класні журнали, зошити для тематичних 
оцінювань, лабораторних та практичних робіт, зо-
шити для розвитку мовлення тощо).

Рівень навчальних досягнень школярів вивча-
ють через спостереження за організацією та рів-
нем їх навчальної роботи на уроках, факульта-
тивних та індивідуальних заняттях, курсах за 
вибором, заняттях гуртків, клубів, студій, роботі 
на пришкільній навчально-дослідній ділянці, гео-
графічному майданчику тощо і перевірку фак-
тичного рівня знань, умінь і навичок у процесі 
проведення співбесід, письмових робіт, тесту-
вань, практичних робіт тощо.

Під час вивчення рівня навчальних досягнень 
школярів керівник навчального закладу має 
з з'ясувати: відповідність знань, умінь та нави-
чок учнів державним стандартам; відповідність 
навчальних досягнень кожного учня рівню його 
навчальних можливостей; типові позитивні сто-
рони і недоліки в знаннях і практичній підготов-
ці учнів та причини їх; правильність оцінювання 
вчителем знань, умінь і навичок учнів; шляхи по-
кращення рівня навчальних досягнень школярів.

З учнями, в яких виявлено прогалини 
у знаннях програмного матеріалу, керівником 
навчального закладу, класним керівником чи 
вчителем (за інструкцією керівника) проводиться 

співбесіда для встановлення їх причин. Під час 
виявлення серйозних прогалин у знаннях учнів 
керівникам слід встановити послідовність та ре-
зультативність письмових робіт, які завдання 
виконувалися в класі і вдома, як учитель про-
водить з учнями аналіз помилок, якою є система 
роботи з ліквідації прогалин у знаннях школярів.

Під час вивчення навчальних досягнень шко-
лярів керівник зобов'язаний з'ясувати, як учитель 
оцінює результативність своєї роботи, зокрема, 
у чому він вбачає найважливіші позитиви і не-
доліки в знаннях учнів (окремих класів, з окре-
мих розділів програми тощо), які заходи вживає 
він для підвищення якості знань. Вивчення цього 
допоможе керівнику краще зрозуміти загальне 
спрямування роботи педагога, більш чітко і ре-
ально визначити конструктивні пропозиції, спря-
мовані на вдосконалення роботи вчителя і учнів.

Визначено основні вимоги до аналізу рівня на-
вчальних досягнень учнів та прийняття рішення 
за підсумками його проведення, зокрема, резуль-
тати контролю слід аналізувати з урахуванням 
навчальних можливостей учнів (доцільно мати 
в навчальному закладі відомості про навчальні 
можливості учнів кожного класу); разом з учите-
лем дуже добре проводити порівняльний аналіз 
(з урахуванням результатів попередніх переві-
рок). Приймати рішення за підсумками контролю 
треба разом з учителями. Якщо в процесі пере-
вірки виявлено серйозний прогалини в знаннях 
учнів класу, то необхідно виявити послідовність 
різноманітних письмових робіт, які виконували 
учні цього класу з даного предмета; з'ясувати, як 
учитель перевіряє письмові роботи, яка робота 
проводиться над припущеними помилками; ви-
явити зв'язок між рівнем навчальних досягнень 
школярів і якістю викладання предмета. 

З метою покращення результатів керівник, 
провівши глибокий аналіз, надає певні реко-
мендації та констатує факти. Зокрема, з'ясовує 
наскільки об'єктивно оцінюються навчальні до-
сягнення учнів, чи цілеспрямована робота над 
подоланням прогалин у знаннях, уміннях і на-
вичках, чи належним чином організована пере-
вірка якості виконання домашніх завдань, яка б 
давали плідні результати та інше.

Висновки і пропозиції. Таким чином, важливою 
складовою освітнього процесу залишається урок. 
У ході уроку керівник, який здійснює контроль, 
з’ясовує також такий важливий аспект навчання, 
як уміння висловлюватись, працювати в групі, ко-
манді та інше. Однак, проведене дослідження не 
вичерпує проблеми організації моніторингу стану 
викладання навчального предмета у загальноосвіт-
ньому навчальному закладі. Подальшого досліджен-
ня потребують такі її аспекти, як міжнародний до-
свід моніторингових досліджень якості навчання. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: 
АЛГОРИТМ ИЗУЧЕНИЯ

Аннотация
В статье представлена методика проведения мониторинга состояния преподавания учебного предмета 
в общеобразовательном учебном заведении. Определены виды контроля уровня профессиональной 
подготовки и педагогического мастерства учителей. Охарактеризованы требования по оформлению 
итогового документа по изучению состояния преподавания учебного предмета. Определены показатели 
изучения качества знаний учащихся.
Ключевые слова: диагностирование, мониторинг, учебные достижения учащихся, педагогическое на-
блюдение, качество образования.
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MONITORING OF TEACHING THE TRAINING SUBJECT:  
ALGORITHM OF STUDY

Summary
The article presents the method of monitoring the state of teaching of a subject in a general educational 
institution. The types of control the level of teachers’ professional training and pedagogical skills are de-
termined. The content of stages of studying the state of a subject teaching is disclosed. The requirements 
for drawing up the final document on studying the state of teaching the subject are described. The indexes 
of studying the quality of educational achievements of students are determined.
Keywords: diagnosis, monitoring, educational achievement of pupils, pedagogical observation, quality 
of education.
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ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСТАНТНИХ СІМЕЙ,  
ЯКІ ПРОЖИВАЮТЬ У РІЗНИХ УМОВАХ РОДИННОСТІ  

ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ЗВО

Кулеша Н.П. 
Національний університет «Острозька академія» 

У статті викладені результати теоретико-методологічного аналізу основних підходів до вивчення 
психологічної адаптації в зарубіжних та вітчизняних дослідженнях. Визначено компоненти психологічної 
адаптації, а саме: емоційний, когнітивно-рефлексивний, мотиваційно-вольовий та поведінковий компо-
ненти. У дослідженні викладено кількісний і якісний аналізи результатів експерименту, на основі яких 
виявлено рівень сформованості психологічної адаптації до умов навчання у ЗВО (закладах вищої освіти). 
З’ясовано, що характеристики психологічної адаптації студентів із дистантних сімей залежать від умов 
проживання залежно від ступеня родинності.
Ключові слова: студенти, психологічна адаптація, дистантна сім’я, навчання у ЗВО (заклади вищої освіти), 
компоненти психологічної адаптації.

Постановка проблеми. Реформування сис-
теми вищої освіти та входження Укра-

їни в Європейський освітній простір зумовлює 
формування нових пріоритетів у навчально-
виховному процесі. Водночас відбуваються не-
абиякі зміни в культурно-освітньому, науко-
во-технічному, соціально-економічному житті, 
які в свою чергу, призводять до посилення 
актуальності проблеми адаптаційних ресурсів 
особистості, у тому числі і проблеми адаптації 
студентів до навчання у закладах вищої освіти.

Крім зазначеного вище, в умовах сьогодення 
продовжує зростати трудова міграція, а відтак 
актуалізується і соціально значуща проблема 
дистантних сімей, які часто стають основою 
для створення несприятливого підґрунтя для 
розвитку та становлення особистості майбут-
нього студента, а в подальшому – його адапта-
ції до змінених умов та нової діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Вагомий внесок у вивчення адаптації зробили ві-
домі вітчизняні та зарубіжні вчені (Д. Андрєєва, 
Ю. Александровський, Т. Алексєєва, Б. Ананьєв, 
Г. Балл, Ф. Березін, Р. Бибріх, О. Борисенко, 
С. Гапонова, М. Головатий, М. Дьяченко, А. За-
харова, Л. Кандибович, В. Кондратова, М. Ко-
рольчук, С. Максименко, Л. Мітіна, В. Мєдвєдє-
ва, А. Налчаджян, Р. Нізамова, А. Петровський, 
Т. Проворова, О. Симоненко, Т. Титаренко, 
Г.Шевандрін, Я. Щеглова та ін.); загальна тео-
рія соціально-психологічної адаптацїї розробля-
лася Л. Виготським, О. Лазурським, Ж. Піаже, 
Д. Клаузен, Дж. Морено, Г. Гартман, З. Фрейд 
та ін. Сутність адаптації, її критерії, види, умови 
та чинники висвітлено у роботах Т. Алексєєвої, 
Н. Жигайло, І.Бондаренко, В. Семиченко, А. Фе-
доренко, М. Томчука та ін. Проблеми соціаль-
но-психологічної адаптації інвалідів з вадами 
зору до навчання у ЗВО вивчалися Т. Гребенюк, 
особливості психомоторної активності студентів 
у процесі адаптації до навчання – С. Кондратюк.

Дослідження дистантних сімей є не менш 
актуальним. Окремим аспектам даної проблеми 
присвячені роботи О. Пенішкевич (запропонова-
но типологію дистантних сімей); Н. Гордієнко, 
Н. Куб’як (розглянуто дистантну сім’ю як об’єкт 
соціально-педагогічної роботи); Т. Дорошок, 

Л. Ковальчук (проаналізовано зміни у поведінці 
дітей із сімей трудових мігрантів); О. Двіжони 
(досліджено вплив дистантних сімей на емоцій-
но-почуттєву сферу молодших школярів).

У сучасній науковій літературі поняття дис-
тантної сім’ї як сім’ї, члени якої тривалий час 
із різних причин проживають на відстані один 
від одного, визначали Я. Гошовський, Ф. Мус-
таєва, В. Торохтій, І. Трубавіна та інші.

Серед іноземних дослідників, чиї праці 
пов’язані із сімейною проблематикою укра-
їнських трудових мігрантів, варто відзна-
чити Ф. Віанелло, Б. Хайдінгер, М. Свай-
нер, М. Кіндлер (M. Kindler), Е. Кемпінську 
(E. Кempinska), А. Гурни (A. Gуrny) та Дж. Ді-
кінсон (J. Dickinson).

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Разом з тим, не вивчени-
ми лишаються питання впливу особливостей 
функціонування дистантних сімей на процес 
адаптації студентів до умов навчання у ЗВО. 
У нашому дослідженні беруться до уваги сім’ї 
трудових мігрантів – заробітчан, що сезонно чи 
по кілька років поспіль перебувають на відста-
ні і відносяться до категорії дистантних сімей.

Мета статті полягає у визначенні психоло-
гічної адаптації студентів із дистантних сімей, 
які проживають у різних умовах родинності.

Методи дослідження. Одним із завдань на-
шого дослідження було емпірично вивчити пси-
хологічні особливості студентів із дистантних 
сімей, які проживають у різних умовах родин-
ності. Емпіричне дослідження проводилося на 
базі Національного університету «Острозька 
академія». У ході експерименту взяло участь 
106 студентів (93 жіночої та 13 чоловічої стат-
ті) з дистантних сімей віком 16-18 років. 

За допомогою анкети ми змогли виділити 
три групи студентів: І група – студенти із дис-
тантних сімей, які проживають з дідусем та ба-
бусею, ІІ група – студенти із дистантних сімей, 
які проживають з одним із батьків, ІІІ група – 
студенти із дистантних сімей, які проживають 
з родичами (дядьком та тіткою). Студентів із 
дистантної сім’ї, які проживають у прийомній 
чи в опікунській сім’ї в нашому дослідженні не 
було виявлено. 



«Молодий вчений» • № 4.1 (56.1) • квітень, 2018 р. 48
За результатами анкетування було визна-

чено умови проживання студентів залежно від 
ступеня родинності: 32,1% студентів прожива-
ють з дідом та бабцею, 57,5% – з одним із бать-
ків і 10,4% студентів проживають з дядьком 
та тіткою.

Виклад основного матеріалу. Особливості 
соціально-економічної ситуації в Україні при-
звели до кризи сучасної сім’ї. Необхідність фі-
нансового забезпечення функціонування сім’ї, 
створення умов для одержання належної осві-
ти, надання з боку батьків переваги платним 
послугам, з одного боку, та неможливість за-
безпечити сімейні потреби в країні – з іншого, 
вимагають від батьків пошуку роботи з належ-
ною оплатою за межами країни, що спричиняє 
до до загострення проблеми збільшення дис-
тантних сімей [2; 3].

Т. Дорошок, Л. Ковальчук виділяють такі 
види дистантних сімей: 

1. За проживанням (спільним, роздільним):
– сім’ї, у яких один із батьків перебуває на 

заробітках за межами України протягом три-
валого часу (більше 1-3 років); 

– сім’ї, у яких батьки (обидва) перебувають 
на заробітках за межами України протягом 
тривалого часу (більше 1-3 років); 

– сім’ї, де батьки працюють за вахтовим ме-
тодом (нафтовики, газовики та ін.); 

– сім’ї, у яких батьки періодично певний час 
відсутні (військові, моряки, артисти, спортсме-
ни та ін.); 

– сім’ї, у яких діти народжені поза шлюбом 
та батьки ніколи разом не проживали; 

– сім’ї з громадян різних держав, у якій ди-
тина проживає періодично з одним із батьків;

 – розлучені сім’ї, у яких дитина постійно 
проживає з одним із батьків. 

1) За якістю сімейних стосунків:
– благополучні та неблагополучні; 
– конфліктна, безконфліктна; 
2) За проживанням у ступені родинності: 
– сім’ї, у яких дитина проживає з одним із 

батьків; 
– сім’ї, у яких дитина проживає з родичами; 
– прийомна сім’я;
– опікунська сім’я [7; 9; 10].
На основі результатів аналізу теоретичних 

та експериментальних досліджень, що особли-
вості психологічної адаптації студентів із дис-
тантних сімей, які проживають у різних умо-
вах за ступенем родинності до навчання є не 
з’ясованими. Тому одним із завдань нашого до-
слідження було з’ясувати особливості психоло-
гічної адаптації студентів із дистантних сімей, 
які проживають у різних умовах за ступенем 
родинності. Варто зазначити, що попри наяв-
ність чималої кількості досліджень з пробле-
ми «адаптації», «психологічної адаптації», не 
розв’язаним залишається питання про струк-
туру психологічної адаптації. Ми «психологічну 
адаптацію» розглядаємо, як досягнення стану 
психологічного комфорту шляхом оптимально-
го врахування особистістю умов навколишнього 
середовища та власних індивідуально-психоло-
гічних характеристик.

Актуальним є аналіз вивчення структурних 
компонентів психологічної адаптації. Так, Л. До-

линська зазначає такі компоненти психологічної 
адаптації як: емоційний, поведінковий, когні-
тивний, мотиваційний та рефлексивний [1]. 

К. Скобєлєва виділяє наступні компоненти 
психологічної адаптації: емоційний, мотивацій-
ний і поведінковий. Емоційний компонент про-
являється в позитивному емоційному ставленні 
до себе як до особистості, прагненні до досяг-
нення реальних цілей, відсутності ситуатив-
ної та особистісної тривожності, позитивному 
ставленні до колективу, в бажанні працювати 
з членами свого колективу. Мотиваційний ком-
понент включає в себе наявність стійкої вну-
трішньої мотивації, орієнтацію на розвиток 
і результат у своїй професійниій діяльності. 
Поведінковий компонент виражається в на-
явності стійко сформованого стилю поведінки 
особистості, в основі якого лежить принцип ак-
тивної взаємодії у соціумі [5; 6].

 Опираючись на існуючі дослідження цьо-
го питання, ми виокремлюємо наступні компо-
ненти психологічної адаптації: емоційний, ког-
нітивно-рефлексивний, мотиваційно-вольовий 
та поведінковий. 

За результатами проведеного дослідження 
на основі методики В. Гербачевського «Оцін-
ка рівня домагань» було виявлено, що у 32,6% 
студентів із дистантних сімей, які прожива-
ють з дідом та бабцею, наявний високий рівень 
пізнавальної мотивації, середній рівень – для 
50,4%, низький рівень – для 17%. Серед сту-
дентів, які проживають з одним із батьків, 
високий рівень пізнавальної мотивації вияв-
лено у 39,2% досліджуваних, середній рівень – 
у 46,7%, низький рівень у 14,1% досліджуваних. 
У студентів, які проживають з родичами (дядь-
ком та тіткою) пізнавальна мотивація розвину-
та на високому рівні у 19,5% досліджуваних, 
на середньому рівні – у 54,1%, на низькому – 
у 34,6% студентів. Дані показники пізнавальної 
мотивації свідчать про переважання у студен-
тів у всіх трьох групах середнього рівня піз-
навальної мотивації (дієвість мотивів здобуття 
знань та оволодіння професією). Проте, най-
більший відсоток студентів з високим рівнем 
пізнавальної мотивації виявлено у групі, які 
проживають з родичами (тіткою чи дядьком). 
На нашу думку, така ситуація в даній групі 
зумовлена якістю міжособистісних стосунків із 
своїми дядьком та тіткою. Як зазначає І. Ду-
бравіна, у більшості випадків відносини харак-
теризуються високим рівнем поваги, приязним 
та позитивним ставленням один до одного. Сто-
сунки між племінником/племінницею, з одного 
боку, та дядьдом/тіткою – з іншого боку, ма-
ють такий характер через те, що досвід їхніх 
взаємовідносин не містить негативних момен-
тів (побутових конфліктів) [8; 11]. Такий досвід 
стосунків створює позитивне підгрунття для 
кращої пізнавальної мотивації.

Аналіз отриманих даних за методикою 
А. Реана «Мотивація успіху та боязні невдач» 
у розрізі проживання у різному ступені родин-
ності показав, що у студентів із дистантних сі-
мей переважає низький та середній показник 
мотивації на успіх. 

Проте, отримані результати є свідченням 
того, що процес проживання студентів із дис-
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тантних сімей в різних умовах залежно від 
ступеня родинності суттєво впливає на рівень 
мотивації успіху. Зазначимо, що порівняно 
дещо вищий рівень мотивації досягнення за-
фіксовано у 21,6% студентів, які проживають 
з дідом та бабцею. Для високого рівня моти-
вації досягнення успіху характерне глибоке 
усвідомлення залежності свого професійного 
успіху від самопізнання, самоконтролю й само-
вдосконалення. Це сприяє зростанню потреби 
саморозвитку, цілеспрямованій поведінці й ак-
тивізації зусиль, спрямованих на досягнення 
бажаного результату, а також сприяє форму-
ванню надихаючих переконань, віри в самого 
себе, підвищенню самооцінки й здатності само-
програмування на успіх. Для таких студентів 
характерна наявність сили волі, самовладання, 
самоконтролю й відповідальності за свої дії, що 
неодмінно підвищує їхню успішність при ви-
рішенні пізнавальних і професійних завдань. 
Це свідчить про те, що дідусь та бабуся нада-
ють для студентів рішучості в діях та вчинках, 
впевненості у власних силах.

Студенти, які проживають з одним із бать-
ків, мають середній рівень мотивації, що свід-
чить про те, що відсутність одного з батьків не 
дає впевненості в своїх діях, вчинках.

Середній рівень мотивації досягнення успі-
ху зафіксовано у студентів, які проживають 
з родичами. Вони характеризується тим, що 
особистісні мотиви сприймаються через усві-
домлення «треба». Це свідчить про те, що ро-
дичі є значимі люди в житті студента, які б 
надавали віри в самого себе, підвищенню само-
оцінки й здатності самопрограмування на успіх.

За методикою діагностики рівня 
суб’єктивного контролю у більшості досліджу-
ваних виявлено низький рівень інтернальності 
у всіх сферах; зокрема за шкалою загальної 
інтернальності виявлено низький рівень у сту-
дентів із дистантних сімей, які проживають 
з дідом та бабцею (x=47,04); у досліджуваних, 
які проживають з одним із батьків (x=46,22) 
та у досліджуваних, які проживають з роди-
чами (дядьком та тіткою) показник за цією 
шкалою (x=48,17). Ці результати свідчить про 
нездатність таких студентів брати на себе від-
повідальність за значущі події, контролюва-
ти їх перебіг, вбачати в собі причини того, що 
відбувається у житті. Наслідком сформовано-
го екстернального типу контролю є підвищена 
тривожність, стурбованість, відчуття безпо-
радності й неможливості впливу на будь-які 
ситуації, у тому числі в навчальній діяльності

Аналізуючи результати дослідження на 
основі опитувальника діагностики рефлек-
сії А. Карпова, зазначимо, що у студентів із 
дистантних сімей, які проживають з дідом 
та бабцею, високий рівень рефлексії виявле-
но у 42,5% досліджуваних, середній рівень – 
у 35,2%, низький – у 22,3% студентів. У студен-
тів, які проживають з одним із батьків, високий 
рівень рефлексії відзначено у 20,4% дослід-
жуваних, середній рівень – у 47,3%, низь-
кий – у 32,3%. У студентів, які проживають 
із дядьком та тіткою, високий рівень рефлексії 
виявлено у 22,1%, середній рівень – у 51,7%, 
низький – у 26,2%. 

Отже, встановлено, що в групі студентів, які 
проживають з дідом та бабцею, переважає ви-
сокий рівень рефлексії (38,5%); серед студен-
тів, які проживають з одним із батьків – пере-
важає низький рівень рефлексії (47,3%), також 
середній рівень рефлексії у студентів, які про-
живають з дядьком та тіткою (51,7%). Отже, 
результати свідчать про те, що студенти, які 
проживають із дідом та бабцею, відчувають 
себе в безпеці, спокої всередині сім’ї, відчува-
ють значущість своєї особистості.

Дослідивши емоційні стани за допомогою ме-
тодики «Самооцінка емоційних станів» А. Уесс-
мана та Д. Рікса, встановлено, що за шкалою 
«спокій – тривога» найвищі показники мають 
усі групи студентів, незалежно від умов про-
живання за ступенем родинності. 

За шкалою «спокій – тривога» дві групи ма-
ють низький рівень, а саме: 59,1% студентів, 
які проживають з родичами, 33% студентів, які 
проживають з одним із батьків і високий рі-
вень 46,1% студентів, які проживають з дідом 
та бабцею. 

За шкалою «енергійність – втома» переваж-
на більшість осіб з двох груп мають низький 
рівень, а саме: 60% студентів, які проживають 
з одним із батьків, 42% студентів, які прожи-
вають з родичами і високий рівень мають 60% 
студентів, які проживають з дідом та бабцею.

Результати за шкалою «піднесеність – при-
гніченість» показують, що студенти з дистант-
них сімей усіх груп переважно почуваються 
сумними (40,5%, 45,9% і 44,1% відповідно).

За шкалою «впевненість у собі – безпорад-
ність» у студентів, які проживають з одним із 
батьків, а також з родичами, переважає низь-
кий рівень (46,2% і 50,8% відповідно). Однак, 
показники за шкалою «впевненість у собі – 
безпорадність» є досить високими у 52,4% сту-
дентів із дистантних сімей, які проживають 
з дідусем та бабцею. Ці результати свідчить 
про те, що саме дід та бабуся надають студен-
там стану комфортності в сім’ї, захищеності, 
рішучості тощо.

Підрахувавши індивідуальні сумарні (за чо- 
тирма шкалами) оцінки емоційного стану, 
ми отримали такі показники: у студентів із 
дистантних сімей, які проживають з дідом 
та бабцею, високий рівень самооцінки ста-
новить 42,1%; у студентів, які проживають 
з одним із батьків, зафіксовано середній рівень 
у 48,2% досліджуваних; у студентів, які про-
живають з родичами, середній рівень самооцін-
ки відзначено у 53,2% досліджуваних. Останні 
показники вказують на те, що відсутність емо-
ційного контакту з батьками іноді призводить 
до внутрішнього протесту проти розлучення 
з ними, який може проявлятися в самооцінці. 

Також в межах емоційного компонента ми 
досліджували рівень тривожності Спілбергера-
Ханіна. Було виявлено, що в групі студентів, 
які проживають з дідом та бабцею, переважає 
низький та середній рівень реактивної та осо-
бистісної тривожності (40,2% і 38,2% відповід-
но); у студентів, які проживають з одним із 
батьків – 50,3% і 52,6% та 47,5% і 51,4% сту-
дентів, які проживають із дядьком або тіткою, 
мають високі показники по реактивній та осо-



«Молодий вчений» • № 4.1 (56.1) • квітень, 2018 р. 50
бистісній тривожності. Це свідчить про те, що 
через відсутність батьків чи одного з батьків 
у студентів виникають хвилювання за їх долю, 
неспокій, самотність, страх, невпевненість 
у собі, надмірні прояви самоствердитися, що 
призводить до зростання рівня тривожності.

Отже, нами було виявлено високий показник 
тривожності у двох групах студентів із дистант-
ної сім’ї, які проживають із дядьком або тіткою 
та які проживають з одним із батьків. Ці ре-
зультати говорять про невпевненість студентів 
у собі, велике хвилювання, особливо в ситуаціях 
екстремального стану. Однак, хочемо зазначити, 
що все ж у групі студентів, які проживають з ді-
дом та бабцею, переважає низький рівень реак-
тивної тривожності – 40,2% та середній рівень 
особистісної тривожності – 51,2%. Природно, 
студент потребує тісного емоційного контакту 
з батьками, відсутність якого створює незадо-
воленість життєво важливої потреби в любові, 
однак дані вказують на те, що досвід бабусі і ді-
дуся додає студентові упевненості в собі, від-
чуття захищеності, спокою тощо.

Дані дослідження за опитувальником К. То-
маса щодо схильності до конфліктної поведінки 
показали, що серед студентів, які проживають 
з дідом та бабцею, стиль «суперництво» вияв-
лено у 14,8%, «співпраця» – у 27,4%, «компро-
міс» – у 29%, «уникнення» – у 12,4%, «присто-
сування» – у 16,5%. У студентів із дистантних 
сімей, які проживають з одним із батьків, стра-
тегія «суперництва» характерна для 28,2%, 
«співпраця» характерна для 14,6%, «компро-
міс» – для 26,9%, «уникнення» – для 14,1%, 
«пристосування» – для 16,2% студентів. Серед 
студентів, які проживають з родичами (дядь-
ком та тіткою), «суперництво» характерне для 
24,7%, «співпраця» – для 28,3%, «компроміс» – 
для 20,1%, «уникнення» – для 10,7%, «присто-
сування» – для 16,2% досліджуваних. 

Отримані результати показують, що така 
поведінка як «суперництво» та «компроміс» 
переважає в групі студентів, які прожива-
ють з одним із батьків, а от в групі студентів, 
які проживають із дідом та бабцею, а також 
у групі студентів, які проживають з родичами 
(дядьком та тіткою) переважає така поведінка 
як «співпраця» та «компроміс». Ці результати 
свідчать про те, що за відсутності одного з бать-
ків студенти залишаються без прикладу певної 
поведінки, тому вони обирають такі форми по-
ведінки як «суперництво» і «компроміс».

Виявлено, що студенти, які проживають 
з одним із батьків, порівняно більш схильні до 
суперництва. 

Узагальнені результати дослідження осо-
бливостей адаптаційного комплексу студентів 
із дистантних сімей, які проживають у різних 
умовах залежно від ступеня родинності. 

Висновки. Отже, студентам із дистантних 
сімей, які проживають з дідом та бабцею ха-
рактерними є високі показники мотиваційно-
вольового, когнітивно-рефлексивного, емоцій-
ного та поведінкового компонентів: 

– високий рівень пізнавальної мотивації 
(у 32,6% студентів);

– високий рівень мотивації успіху 
(у 21,6% студентів);

– високий рівень суб’єктивного контролю за 
шкалою «загальна інтернальність» (x=47,04);

– високий рівень рефлексії (у 42,5% студентів);
– високі показники за шкалами: «спокій» 

(у 46,1% студентів), «енергійність» (у 60% сту-
дентів), «піднесеність» (у 44,2% студентів), 
«впевненість» (у 52,4% студентів);

– високий рівень самооцінки (у 42,1% сту-
дентів);

– виявлені такі форми поведінки, як «ком-
проміс» та «співпраця» (у 29% і 27,4% студентів 
відповідно).

Студентам із дистантних сімей, які прожи-
вають з одним із батьків, характерним є се-
редні показники мотиваційно-вольового та ког-
нітивно-рефлексивного компонентів та низькі 
показники емоційного та поведінкового компо-
нентів: 

– середній рівень пізнавальної мотивації 
(у 54,1% студентів);

– середній рівень мотивації успіху 
(у 60,9% студентів);

– середній рівень суб’єктивного контролю за 
шкалою «загальна інтернальність» (x=46,22);

– середній рівень рефлексії (у 47,3% сту-
дентів);

– низькі показники за шкалами: «тривога» 
(у 33% студентів), «втома» (у 60% студентів), 
«безпорадність» (у 46,2% студентів);

– середній рівень самооцінки (у 48,2% сту-
дентів);

– високий рівень реактивної та особистісної 
тривожності (у 50,3% і 52,6% студентів відпо-
відно);

– переважання таких форм поведінки як 
«суперництво» (28,2%) і «компроміс» (26,9%).

Студентам із дистантних сімей, які прожива-
ють з родичами (дядьком та тіткою), характер-
ним є середні показники мотиваційно-вольово-
го, когнітивно-рефлексивного та поведінкового 
компонентів, низькі показники емоційного ком-
поненту: 

– середній рівень пізнавальної мотивації 
(у 46,7% студентів);

– середній рівень мотивації успіху 
(у 50,4% студентів);

– високий рівень суб’єктивного контролю за 
шкалою «загальна інтернальність» (x=48,17);

– середній рівень рефлексії (у 51,7% сту-
дентів);

– низькі показники за шкалами «тривога» 
(у 59,1% студентів), «втома» (у 42% студентів), 
«пригніченість» (у 44,1% студентів), «безпорад-
ність» (у 50,8% студентів);

– середній рівень самооцінки (у 53,2% сту-
дентів);

– високий рівень реактивної та особистісної 
тривожності (у 47,5% і 51,4% студентів відпо-
відно);

– переважання таких форм поведінки як 
«співпраця» (28,3%), «суперництво» (24,7%), а 
також «компроміс» (20,1%).

Пропозиції. Отже, результати дослідження 
особливостей психологічної адаптації студентів 
із дистантних сімей, які проживають у різних 
умовах за ступенем родинності, можуть вико-
ристовуватись у практиці психологічного су-
проводу студентів із дистантних сімей.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ  
ИЗ ДИСТАНТНОЙ СЕМЬИ, ПРОЖИВАЮЩИХ  
В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ РОДСТВА К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ У ЗВО

Аннотация
В статье изложены результаты теоретико-методологического анализа основных подходов к изучению 
психологической адаптации в зарубежных и отечественных исследованиях. Определены компоненты 
психологической адаптации, а именно: эмоциональный, когнитивно-рефлексивный, мотивационно-во-
левой и поведенческий компоненты. В исследовании изложены количественный и качественный ана-
лизы результатов эксперимента, на основе которых выявлен уровень сформированности психологи-
ческой адаптации к условиям обучения у ЗВО (учреждениях высшего образования). Выяснено, что 
характеристики психологической адаптации студентов с дистантных семей зависят от условий про-
живания в зависимости от степени родства.
Ключевые слова: студенты, психологическая адаптация, дистантная семья, учеба в ЗВО (заведениях 
высшего образования), компоненты психологической адаптации.

Kulesha N.P.
National University of Ostroh Academy

PSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF STUDENTS  
WITH FAMILIES DISTANT TO STUDY IN UNIVERSITIES

Summary
The article presents the results of theoretical and methodological analysis of the main approaches to 
the study of psychological adaptation in foreign and domestic research. The components of psychologi-
cal adaptation are defined, namely: emotional, cognitive-reflexive, motivational-volitional and behavioral 
components. The study describes a complex of psycho-diagnostic research methods; quantitative and qual-
itative analyzes of the results of the experiment are presented, on the basis of which the level of formation 
of psychological adaptation to the conditions of education. It has been determined that the characteristics 
of psychological adaptation of students from distant families depend on living conditions depending on 
the degree of kinship.
Keywords: students, psychological adaptation, distant family, components of psychological adaptation.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕХНІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Милацька В.В.
Костопільський будівельно-технологічний коледж

У статті досліджено процес формування психологічної культури майбутніх фахівців та викладачів 
технічного коледжу. Визначено пріоритетні напрями та принципи ППС. Розкрито роль супроводу у розвитку 
обдарованості студентів та адаптаційній соціалізації. Описано тренінгову програму з розвитку самодостатньої 
особистості, що зростає в «проблемній» сім'ї. Спроектовано шляхи популяризації впровадження ППС. 
Ключові слова: психологічна культура, психолого-педагогічний супровід, адаптація, обдарованість, 
соціалізація. 

Постановка проблеми. У Національній док-
трині розвитку освіти акцентовано увагу 

на важливості формування самостійної та са-
модостатньої особистості майбутнього фахівця, 
і тому студент і зокрема студент технічного коле-
джу, аби стати висококваліфікованим фахівцем, 
повинен оволодіти певними компетентностями: 
адаптуватись у життєвих і професійних ситуа-
ціях; самостійно і творчо мислити; бачити про-
блему та вміти її швидко і ефективно вирішити; 
грамотно і ціленаправлено працювати з різно-
манітною інформацією; бути комунікабельним 
і здатним працювати в колективі; самовдоскона-
лювати власний інтелектуальний і культурний 
рівень.

Реформування освіти в зазначених напрямах 
може відбуватись на принципах наукової обґрун-
тованості, а реалізувати їх допомагають такі на-
уки, як педагогіка та психологія, що мають якіс-
ний методологічний апарат. Одним із напрямів 
цієї роботи є психолого-педагогічний супровід 
(ППС) – система підтримки та допомоги майбут-
ньому фахівцю в навчально-виховному процесі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Опрацювавши літературу, ознайомившись із до-
свідом науковців-практиків в Україні та за кор-
доном і на основі власного досвіду, пропонуємо 
звернути увагу на те, що особливістю ППС є не-
обхідність вирішення завдань особистісного роз-
витку і виховання майбутнього фахівця в склад-
них умовах модернізації системи освіти, а ми 
намагаючись «йти в ногу з часом», перевірили 
на власному досвіді ефективність впровадження 
ППС навчально-виховного процесу на базі Кос-
топільського будівельно-технологічного коледжу.

В. Горбунова [2, с. 77], І. Дубровіна [3, с. 19], 
П. Матвієнко [3, с. 20], та В. Слободчиков [4, с. 98] 
виокремлють складовими ППС процеси психоло-
гічної та педагогічної підтримки, допомоги «су-
проводжуючими» педагогами, психологамт кура-
торами, вихователями. І. Штейміллер зазначає, 
що ППС різних груп студентів здійснюють по-
різному [6, с. 99]. 

Стратегічна лінія ППС майбутніх фахівців 
пов'язана із психолого-фізіологічними особли-
востями і моральними завданнями певного віку. 
Серед них, на думку Д. Белової [1, с. 94], В. Гор-
бунової [2, с. 79] та Л. Столяренко [5, с. 207], най-
більш важливим є самовизначення у сферах 
загальнолюдських цінностей і міжособистісного 
спілкування. 

Актуальність задекларованої проблеми на по-
чатковому етапі освітньої реформи, недостатній 
рівень її наукової розробленості та невизначе-
ність шляхів впровадження ППС в навчальну 
роботу зумовили вибір теми статті.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Зазвичай ППС розглядають 
як одну з ланок виховної роботи, саме через від-
сутність мотивації, а також через недостатнє ро-
зуміння важливості цього виду роботи, активну 
участь у впровадженні психолого-педагогічного 
супроводу відмовляється брати значна кількість 
суб'єктів навчально-виховного процесу. Вкотре 
підкреслюю, хибним є твердження багатьох пе-
дагогів, що психолого-педагогічним супроводом 
має займатися виключно психолог закладу, окрім 
того, більшість своїх проблем у навчанні студен-
ти пов'язують з непорозуміннями у спілкуван-
ні саме з викладачем того чи іншого предмета, 
а тому створювати комфортні умови навчання 
і виховання, забезпечувати здорову психоемо-
ційну атмосферу повинні психологічно обізна-
ні всі учасники навчально-виховного процесу. 
Отже, як бачимо високий рівень психологічної 
культури як майбутніх фахівців, так і виклада-
чів сприятиме ефективному впровадженню ППС 
в навчально-виховний процес закладу. 

Мета статті – довести доцільність підвищен-
ня психологічної культури студентів і виклада-
чів, підкреслити роль впровадження ППС в пері-
од адаптаційного періоду і в процесі формування 
обдарованості майбутніх фахівців. Описати шля-
хи популяризації ППС в умовах модернізації 
освітнього середовища технічного коледжу. 

Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши 
психолого-педагогічну літературу, можемо ствер-
джувати, що супровід – це особлива форма здій-
снення пролонгованої соціальної та психологічної 
допомоги, ми також встановили, що на відміну від 
корекції адаптація передбачає не «виправлення 
недоліків і перебудову», а пошук прихованих ре-
сурсів розвитку людини, опору на власні можли-
вості і створення на цій основі психологічних умов 
для відновлення зв'язків зі світом людей. 

Узагальнивши досвід фахівців-практиків, ми 
виокремили основні завдання ППС навчально-
виховного процесу в технічному коледжі :

1. Створення сприятливих психолого-педаго-
гічних умов для повноцінної реалізації особис-
тісного, індивідуального і фізичного потенціалу 
майбутніх фахівців.
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2. Забезпечення індивідуального підходу до 

кожного студента на основі його психолого-педа-
гогічних особливостей.

3. Створення психолого-педагогічних умов для 
забезпечення сприятливого перебігу адаптації 
студентів-першокурсників. 

4. Профілактика та корекція відхилень в інте-
лектуальному та особистісному розвитку.

5. Формування мотивації до здорового способу 
життя.

6. Допомога у формуванні умінь адекватно ді-
яти в стресовій ситуації.

7. Сприяння гармонізації соціально-психологіч-
ного клімату в групі та педагогічному колективі.

8. Підвищення психологічної компетентнос-
ті всіх учасників навчально-виховного процесу: 
майбутніх фахівців, викладачів, вихователів, ку-
раторів, батьків. 

Виходячи із аналізу вище зазначених за-
вдань, ми визначили пріоритетні напрями роботи 
ППС навчально-виховного процесу в технічно-
му коледжі: моніторинг психологічного розвитку 
майбутніх фахівців; пошук та підтримка обдаро-
ваних студентів; корекційно-розвивальна робота 
з «важкими» студентами; формування мотивації 
до здорового способу життя; створення комфорт-
них умов для самоосвітньої діяльності та розви-
тку творчого потенціалу не лише майбутніх фа-
хівців, але й викладачів, поведінка і діяльність 
яких повинна бути прикладом для наслідування 
майбутніми фахівцями.

Варто підкреслити, що ефективна робота 
в цих напрямах будується на дотриманні таких 
принципів: 

- Принцип індивідуального підходу до сту-
дента. 

- Принцип гуманістичності.
- Принцип превентивності. 
- Принцип науковості. 
- Принцип комплексності.
- Принцип «на стороні меншого».
- Принцип активної позиції майбутнього 

фахівця.
- Принципи колегіальності і діалогової 

взає модії. 
- Принцип системності.
- Принцип раціональності.
З метою розвитку професійних і особистіс-

них якостей педпрацівників технічного коледжу 
нами було розроблено програму «Школа психо-
логічної майстерності», заняття якої проводимо 
у формі активного соціально-психологічного на-
вчання. Викладачі технічних дисциплін один раз 
на тиждень під керівництвом психолога беруть 
участь у тренінгах, іграх, проблемно-пошукових 
бесідах, опитуваннях, моделюваннях окремих 
ситуацій. Саме такі заняття допомагають у до-
триманні вищезазначених принципів, що у свою 
чергу свідчить про високу педагогічну і психоло-
гічну культуру викладачів технічного коледжу, 
що, насамперед, дає змогу виховати справжньо-
го громадянина своєї держави, кваліфікованого 
спеціаліста, який без надмірних зусиль знахо-
дить вихід із складних життєвих ситуацій; воло-
діє навичками безконфліктного спілкування; вміє 
доступно пояснити суть своєї роботи; керується 
розумом, а не піддається емоціональним хвилю-
ванням під час прийняття важливих рішень.

Психологічний супровід на етапі адаптації по-
лягає у наданні першокурсникам допомоги щодо 
пристосовування їх до нових умов життєдіяль-
ності, до нової соціальної ролі, налагодження від-
носин один з одним і з викладачами. Це завдання 
реалізується такими складовими ППС: психоло-
гічна освіта; психопрофілактика; психологічна 
діагностика; розвиваюча діяльність; психологічне 
проектування.

На основі результатів анкетування, експрес–
діагностики, соціометрії, визначені труднощi 
в адаптацiї студентiв першого курсу: негативні 
переживання, пов'язані з втратою зв'язку з ко-
лишніми друзями зі шкільного колективу, з його 
взаємною і моральною підтримкою; невизна-
ченість мотивації вибору професії, недостатня 
психологічна підготовка до неї; невміння здій-
снювати психологічну саморегуляцію поведінки 
і діяльності.

Беззаперечним є той факт, що від того, як 
відбудеться адаптація особистості до нових умов 
входження в соціальне середовище, наскільки 
будуть подолані труднощі з придбанням про-
фесійних навичок (за відсутності навичок само-
стійної роботи), залежить, як сформується у сту-
дентів вміння знайти способи самореалізації не 
тільки в рамках професії, а й поза нею. На «базі» 
цих умінь надалі будуватиметься особистісний 
і професійний ріст, відбуватиметься формування 
життєвих планів.

Що ж до обдарованого студента, то ППС на-
вчання та виховання ґрунтується на готовності 
викладача, вихователя, психолога навчити його 
самостійно планувати життєвий шлях, розробля-
ти індивідуальну освітню траєкторію; на здат-
ності дорослого адекватно реагувати на фізичний 
чи емоційний дискомфорт майбутнього фахівця, 
на його запит про взаємодію. 

У коледжі роботу з обдарованими студентами 
будують за програмами, які акцентують увагу 
на сильних сторонах особистості (посилююча мо-
дель), або на слабких (коригуюча модель), поси-
люють сильні сторони, щоб компенсувати слабкі 
(компенсуюча модель).

Під час викладацької діяльності ми викорис-
товуємо творчі методи, які націлені на: повагу до 
бажання студентів самостійно працювати; вміння 
стримуватися від втручання в процес творчої ді-
яльності; надання майбутньому фахівцю свободи 
вибору; створення умов для конкретного втілення 
творчої ідеї; заохочення роботи над проектами, 
пропозиціями самих майбутніх фахівців; уникан-
ня будь-якого тиску; підкреслення позитивного 
значення індивідуальних відмінностей; схва-
лення результатів діяльності студентів; повагу 
потенційних майбутніх фахівців, які відстають 
у навчанні; демонстрацію ентузіазму; організа-
цію безпосереднього спілкування звичайних сту-
дентів із обдарованими; отримання максимальної 
користі від захоплень майбутніх фахівців; вміння 
переконувати та пропагувати; здібність до само-
аналізу.

Проте як cвідчить практика, найбільше уваги 
та підтримки потребують підлітки з проблемних 
сімей, саме тому, розробляючи тренінгову про-
граму, орієнтувалися на розвиток тих моральних 
якостей, які допоможуть студентам у спілкуван-
ні не лише з однолітками, але й викладачами 
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та батьками. Більше того, дібрані вправи спону-
кають до аналізу і переоцінки власної девіантної 
поведінки майбутніх фахівців, пошуку шляхів 
подолання своїх проблем без використання агре-
сій, формування довірливого ставлення до ви-
кладачів, психологів, батьків.

Нами розроблено тренінгову програму особис-
тісного розвитку та виховання майбутніх фахівців 
з проблемних сімей. Програма базується на роз-
витку емоційно-вольових, комунікативних, інте-
лектуально-когнітивних та пізнавальних якостей 
студентів. Важливу увагу приділено варіативності 
форм заміни вербального спілкування на невер-
бальне (жести, міміка, пантоміма). Прихованим 
змістом цих вправ було витіснення з лексики 
майбутніх фахівців нецензурної лексики. Активні 
дискусії викликали вправи з конфліктології, ме-
тою яких було навчити студентів психологічно-
грамотно розпочинати, вести та уникати розмови 
з небажаним співрозмовником.

Разом з тим удосконалення психолого-пе-
дагогічної підтримки ставить перед фахівцями 
(психологами) нове завдання: стимулювати роз-
виток особистості не лише в комфортних умо-
вах повсякденної допомоги, а й підсилювати її 
роль у постановці та реалізації власних цілей, 
стимулювати її самостійність, ініціативність, 
суб’єктність, руйнувати стереотипи невпевненос-
ті, шляхом підвищення рівня власної самооцінки. 

Окрім того, нам вдалося сформулювати ре-
комендації викладачам щодо ППС особистісно-
го розвитку та виховання майбутніх фахівців із 
проблемних сімей:

– Важливо мати чітке уявлення про сту-
дента, намагатися пізнати його внутрішній світ, 
сприймати його таким, який він є.

– Необхідно усвідомлювати свою межу як 
дорослої особистості. 

- Слід навчитися довіряти майбутнім фахів-
цям та їх здатності виживати в сучасному світі. 

– Викладачам слід пояснювати, чого саме 
чекають від майбутніх фахівців. 

– Дійте розумно і виважено, реагуючи на 
різноманітні «експерименти» студентів. Ваш спокій 
і розуміння можуть звести проблему до мінімуму.

Описуючи протокол цього дослідження, було 
виділено такі позитивні зміни в особистісному 
розвитку майбутніх фахівців з проблемних сімей: 
між членами групи виникли приязні, доброзич-

ливі та довірливі стосунки; студенти, які почу-
валися аутсайдерами серед однолітків, знайшли 
однодумців; значна частина студентів навчилася 
протистояти груповому тиску та уникати різних 
проявів маніпуляцій з боку оточуючих; більшість 
членів групи відчули себе не лише потрібними 
у цьому житті, але й корисними, надаючи мо-
ральну підтримку та увагу іншим підліткам, що 
позбавлені опіки з боку сім'ї.

Проте наша експериментальна тренінгова 
програма також показала, що ресурси ППС не-
достатньо задіяні під час вирішення сьогоденних 
завдань виховання та навчання. Однак, не про-
вівши тренінгової програми, ми б не змогли оці-
нити глобальність тих проблем, над якими нам 
варто працювати, а результати її проведення – 
говорять самі за себе. 

Висновки і пропозиції. Стаття не вичерпує 
повною мірою всіх проблем, пов’язаних із під-
вищенням рівня психологічної культури майбут-
ніх фахівців та їх викладачів, а також дає змогу 
окреслити можливі шляхи подальших наукових 
пошуків, зокрема, аналіз зарубіжного практично-
го досвіду щодо формування ППС навчально-ви-
ховного процесу у коледжі; дослідження проце-
су формування психологічних аспектів розвитку 
профкомпетентностей майбутніх фахівців під 
час вивчення галузевих чи спеціальних техніч-
них дисциплін.

Шляхи популяризації: у нашому закладі здій-
снюється психологічне консультування 2 шля-
хами: он-лайн (для цього створена група в со-
цмережі) та конфіденційно після занять щодня. 
Он-лайн консультування ми хочемо використати 
з метою популяризації діяльності нашої служ-
би не лише серед студентів, їх батьків, друзів, 
але й серед педагогічних працівників, адже є ба-
гато студентських проблем, які безпосередньо 
пов'язані із взаємовідносинами із викладачами, а 
спільний розгляд дасть змогу дійти певного кон-
сенсусу.

Психологом розроблено власну платформу 
в Інтернеті для цілодобового консультування 
студентів, батьків і педагогічних працівників, а 
також завантажені окремі блоки тестувань, які 
можна пройти он-лайн. Щотижня на платфор-
мі висвічуються статті на актуальні проблеми 
у взаєминах між студентами, викладачами, бать-
ками, яку можна обговорювати он-лайн.
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Аннотация
В статье исследованный процесс формирования психологической культуры будущих специалистов 
и преподавателей технического колледжа. Определены приоритетные направления и принципы ППС. 
Раскрыта роль сопровождения в развитии обдаренности студентов и адаптационной социализации. 
Описано тренинговую программу по развитию самодостаточной личности, которая растет в «проблем-
ной» семье. Спроектировано пути популяризации внедрения ППС.
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Summary
The article studies the process of formation of the psychological culture of future specialists and teachers 
of technical college. The priority directions and principles of the PPS are defined. Revealed the role of sup-
port in the development of giftedness and adaptation of students. Describes a training program for the de-
velopment of self-sufficient personality. Designed the ways of popularizing the implementation of the PPS.
Keywords: psychological culture, psychological-pedagogical support (PPS), adaptation, genius, socialization.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ  
ТА ТРАНСКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Оксентюк Н.В.
Національний університет водного господарства та природокористування

Нові глобалізаційні виклики актуалізують питання життя відповідальної людини в просторі пере-
плетення культур. Щоб долати кордони і створювати спільними зусиллями культуру миру, людині 
необхідно володіти транскультурною компетентністю. У неї включені: комунікативна етика та емоційна 
розвиненість, відкритість до Другого та толерантність як визнання і повага, здатність до комунікації. 
Більшість елементів цієї компетентності можна віднести до емоційного інтелекту. Прослідкувавши такий 
взаємозв’язок емоційного інтелекту та транскультурної компетентності, можна працювати над одночас-
ним розвитком обох явищ. 
Ключові слова: транскультурна компетентність, емоційний інтелект, емоції, комунікація, толерантність, 
емоційна розвиненість, самосвідомість.

Постановка проблеми. Сьогодні більшість 
мешканців нашої планети включені 

у транскультурне життя: потоки, рухи, зв’язки 
і відносини. Глобалізація передбачає мульти-
культурність, спільне інформаційне поле, мі-
граційні та інтеграційні потоки. Поль Рікер ви-
словлювався: «людство, що розглядається як 
єдине ціле, вступає в еру загальнопланетарної 
цивілізації, що свідчить про колосальний прогрес 
у всіх сферах життя, але в той же час ставить 
складне завдання адаптування культурної спад-
щини до цього нового стану та її збереження» [6]. 
Глобального масштабу набуває прагнення людей 
визначати спільні інтереси і спільні цінності, це 
допомагає долати межі між ними і спільно твори-
ти культуру миру. Тому у значення простору як 
«транс» закладається розуміння як потенційно 
простору глобальної культури миру. 

Таким чином набуває актуальності форму-
вання людини, здатної бути відповідальною за 
прокладання свого життєвого шляху в новому 
просторі культури, де існують турбулентні по-
токи хаотичного сплетення і перемішування 
культур. Це є власне транскультурна компетент-
ність людини, що включає комунікативну етику 
та емоційну розвиненість, відкритість до Другого 
та толерантність як визнання і повагу, здатність 
до комунікації. Тому така компетенція вимагає 
освітньої стратегії та практичних завдань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Гоул-
мен, Бояціс, МакКі і Пінк дотримуються тієї думки, 
що соціальний інтелект є найважливішим афектив-
ним компонентом, який необхідний для формування 
глобальної компетентності. Гоулмен порівнює емо-
ційний інтелект з основою соціального інтелекту. 
У той час як емоційний інтелект включає в себе са-
мосвідомість і саморегуляцію, соціальний інтелект 
акцентує соціальну обізнаність і ставлення до інших 
[4]. Роуз, продовжуючи цю думку, стверджує, що 
емоції індивіда здійснюють набагато більший вплив 
на поведінку, ніж це визнавалося раніше [3]. 

Оскільки виклик, стрибок у невідомість час-
то викликає загрозливі емоційні переживання, 
то якості, які утворюють емоційний інтелект, 
є істотною умовою трансформативного навчання. 
Свобода передбачає не тільки волю і прозріння 
в ім'я зміни, але також і здатність діяти для до-
сягнення цієї мети.

Ефективна участь в дискурсі і в трансформа-
тивному навчанні вимагає емоційної зрілості – 
усвідомленості, емпатії та контролю, яку Гоул-
мен [4] назвав «емоційним інтелектом»: знання 
та управління своїми емоціями, самомотивації, 
визнання емоцій інших людей, вибудовування 
відносин, а також ясність мислення. Гоулмен 
розкрив зміст емоційних компетенцій для кож-
ного з цих аспектів емоційного інтелекту. Осно-
вні соціальні компетенції включають в себе ем-
патію (розуміння інших і культивування своєї 
здатності мислити «як інші») і соціальні навички 
(здатність отримувати від інших бажані реакції). 
Грунтуючись на своєму обширному якісному до-
слідженні, Гоулмен стверджує, що емоційний ін-
телект визначає до 90% успіху на роботі, більш, 
ніж коефіцієнт розумового розвитку (IQ) або екс-
пертні знання. Цю думку поділяє також і Уоррен 
Бенніс [3].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Гіпотезою даної статті є те, 
що транскультурна компетентність неможлива 
без розвиненого емоційного інтелекту. Розвиток 
емоційної культури людини сьогодні є однією 
з найбільш актуальних проблем сучасної психо-
логії, – вказує Андрєєва І. [2]. Недооцінка важ-
ливості емоційного боку життя, його ігнорування 
ведуть до зростання числа афективних розла-
дів, важких душевних станів, емоційних вибухів 
і конфліктів, до гнітючого стану незадоволеності 
собою і життям, до труднощів установлення те-
плих, довірчих контактів і отримання соціальної 
підтримки людей як усередині власних культур, 
так і посеред іншої культури. 

Мета статті. Метою даної статті є з’ясування 
взаємозв’язку емоційного інтелекту та тран-
скультурної компетентності. 

Виклад основного матеріалу. Транскультур-
ний розвиток починається з усвідомлення того, 
що за різноманітністю культурних проявів ми 
маємо загальнолюдський потенціал і досвід. За-
лучаючи усвідомлення цієї різноманітності до 
нашого досвіду, ми розширюємо особистісний 
діапазон альтернативних знань і вірувань, тра-
дицій і звичаїв, цінностей і поглядів, які стають 
в нагоді для продовження нашого життя.

Транскультурна компетентність включає 
у себе [3]: здатність індивіда артикулювати за-
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гальнолюдські аспекти, що поєднують нас з чле-
нами іншого суспільства, з яким ми вступаємо 
у взаємодію, яке приймає нас в своє культурне 
середовище. У контексті розмаїття способів різ-
них народів виробляти свої «мапи» реальності 
транскультурний індивід завжди має виходити 
у своєму розумінні і поясненні різноманітно-
го з принципу основоположної спільності лю-
дей; здатність пояснювати свої власні уявлення 
і практики з точки зору культурних, соціальних, 
економічних і політичних чинників, які їх фор-
мують; здатність порівнювати в контекстах своєї 
власної та будь-якої іншої культури те, як по-
різному задовільняються основні людські потре-
би (наприклад, в їжі, соціалізації, пошуку сенсу). 
Транскультуралізм полягає якраз у тому, щоб 
навчитися мислити не лише в рамках поняття 
«наша батьківщина», але бачити в кожному пи-
танні безліч сторін, не відмовляючись при цьому 
від переконань, і дозволяти змінювати відтінки 
самовідчуття, не втрачаючи свого культурного 
стрижня. Також транскультурна компетентність 
включає [3]:

– здатність індивіда ідентифікувати себе як 
«члена» безлічі «мікрокультурних» груп, що вза-
ємоперетинаються, кожна з яких в тій чи іншій 
мірі пов'язана з економічною і політичною вла-
дою, і соціальним престижем в рамках рідної 
культури;

– демонструвати обізнаність про себе як про 
культурно обумовлену людину з мовами, сприй-
няттями, інтерпретаціями і повсякденними звич-
ками, сформованими своїм загальним життєвим 
досвідом;

– бути обізнаним щодо своїх можливих ре-
акцій (наприклад, страх, дискомфорт, осуд, від-
раза) на мовні, расові, культурні, ідеологічні 
та класові відмінності;

– бути обізнаним щодо етнічних, класових, 
релігійних, ідеологічних та мовних відмінностей 
у суспільстві Іншого;

– надавати і порівнювати основну інформацію 
про свою власну культуру (загальна історія, гео-
графія, соціологія, сімейне життя, політика і ре-
лігія) та культуру суспільства Іншого;

– мати і вміти порівнювати знання з різних 
тем – таких як мова, робота, відпочинок, час 
і простір, соціальні ієрархії – які демонструють 
домінуючі цінності, переконання, звичаї та нор-
ми поведінки своєї власної культури та культури 
іншого.

– Здатність «поставити себе на місце інших», 
щоб сприйняти їх точку зору, і чуттєвий досвід 
є передумовою того, щоб, зрештою, взяти на себе 
відповідальність у якості громадян глобального 
співтовариства. 

Транскультурна компетентність повинна міс-
тити:

– готовність відкритися для досвіду і впливу 
іншої культури без постійного прагнення до ізо-
ляції в компанії співвітчизників або самоізоляції;

– здатність рефлексії щодо процесу куль-
турної адаптації, зокрема до особистісних пере-
живань, пов'язаних з цим (наприклад, тривога, 
дискомфорт, невизначеність і конфронтація зі 
своїми забобонами);

– здатність справлятися з «негативними» 
емоціями (наприклад, нетерпінням, розчаруван-

ням, гнівом, невдачами), а також з задоволення-
ми, пов'язаними з участю в незнайомих і поро-
джуючих стрес обставинах;

– готовність виконувати різні ролі, які від-
повідають як формальним контекстам (напри-
клад, роль спостерігача-слухача в організації 
з прав національних меншин), так і неформаль-
ним контекстам (наприклад, роль неформального 
інтерв'юера в приймаючій місцевій родині).

– мати наступні навички: здатність уважно 
спостерігати за соціальною поведінкою інших, 
контролювати емоції і управляти стресом (емо-
ційна дисципліна), встановлювати дружні стосун-
ки з представниками інших культур, в той же час 
досліджуючи проблеми глобального значення.

Без глибокої, постійної і зацікавленої участі 
в місцевому культурному житті інших, ми, як 
правило, помилково сприймаємо і оцінюємо події. 
Толерантну активність по відношенню до Іншо-
го може надати визнання. Толерантне визнання 
стосується свободи Іншого, яка виявляє його осо-
бистісне буття.

– вміння мислити номадично, тобто осмислюва-
ти буття множинним, як явище у становленні різ-
номанітного, у переплетенні мінливих контекстів.

– здатність до трансгресії, тобто до подолан-
ня меж, встановлених правилами, нормами і за-
конами, а також до подолання меж, встановле-
них історично. У результаті трансгресії виникає 
«прикордонна зона» соціокультурного досвіду 
особистості, у якій відбувається становлення її 
нової ідентичності, у тому числі нового ставлення 
до іншого. 

– комунікативна етика в інтеркультурному 
спілкуванні. Згідно з етикою комунікативної дії 
партнер по комунікації не може розглядатися як 
засіб для досягнення власних цілей, але лише як 
рівноправна особистість, інтереси якої врахову-
ються в рівній мірі з власними. 

Транскультурна компетентність базується на 
емоційній розвиненості індивіда, зокрема, його 
здатності проявляти індивідуальні якості і стан-
дарти «серця» (наприклад, емпатію, допитли-
вість, ініціативу, гнучкість, скромність, щирість, 
ніжність, справедливість і радість) в конкретних 
інтеркультурних контекстах.

Поєднання здібностей, які допомагають нам 
продуктивно взаємодіяти з іншими, розуміючи, 
інтерпретуючи і контролюючи емоції інших лю-
дей, але спочатку власні емоції назване «емо-
ційним інтелектом» (EQ) [7]. Про нього також 
кажуть – вміння керувати власним емоційним 
життям «інтелектуально» (Х. Вайсбах, У. Дакс), 
емоційно-інтелектуальна діяльність (Є.П. Ільїн). 
Про ЕQ в своїх роботах пишуть І. Андрєєва, 
Г. Гарськова, І. Кінтес, М. Манойлова, А. Пе-
тровська, С. Степанов [1; 5]. Проблема EQ зараз 
розглядається як важливий компонент успіху 
і стосунків багатьма світовими авторитетами 
психології, також актуальна і в Україні, оскільки 
вона тут недостатньо розроблена.

Існують різні підходи до розуміння того, що 
входить в структуру EQ. П. Саловей вважає, що 
емоційний інтелект складається з ряду здібнос-
тей: тобто те, як людина здатна називати (визна-
чати) емоцію, яка переживається – тобто вміння 
розпізнати власні емоції; самоконтроль власних 
емоцій; розуміти, розпізнавати емоції інших лю-
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дей; самомотивація, тобто вплив емоцій на мен-
тальні здібності і діяльність [1].

Д. Гоулман вважає інакше, ніж П. Саловей 
і Дж. Майєр, а саме – емоційний інтелект люди-
на може розвивати й удосконалювати протягом 
всього свого життя [4]. Автор вважає, що струк-
тура ЕQ є ширшою, ніж згадано вище і склада-
ється з наступних компонентів. Самосвідомість. 
Коли у людей висока самосвідомість, вони при-
слухаються до своїх відчуттів усередині і розу-
міють дію своїх відчуттів на свій психологічний 
стан і стан працездатності. Такі особи уміють за 
допомогою інтуїції обирати, як краще повестися 
у складних ситуаціях, оскільки сприймають, за-
вдяки своїм відчуттям, картину більш цілісно. Такі 
люди розуміють свої можливості і їхні межі, ви-
користовують власні сильні сторони. Вони відчу-
вають реальність, мають почуття власної гідності. 
Самоконтроль. Володіння цим навиком дозволяє 
знаходити способи контролю власних руйнівних 
емоцій та імпульсів і можливо використовувати 
їх на користь справі. Такі люди здатні бути спо-
кійними і розсудливими навіть під час стресу чи 
кризової ситуації. Вони відверті з собою і своїм 
оточенням, існують у згоді з власними цінностя-
ми, гнучкі у складнощах та пристосовуються до 
них, вправно підлаштовуються під зміни. Мають 
вольові якості та високі особисті стандарти, вико-
ристовують можливості, які сприятливі. Це люди, 
заряджені оптимізмом, які завжди знайдуть ви-
хід з важких обставин, і які завжди позитивно 
сприймають інших. Соціальна чуйність. Це люди, 
які мають здатність дослухатися до переживань 
та різноманітних емоцій інших. Уміють співчут-
ливо ставитися до інших і подумки ставати на 
місце інших. Вони мають політичну проникли-
вість, розбираються у соціальних взаємодіях. 
Вони «випромінюють», створюють такий емоцій-
ний настрій, який справляє позитивне враження 
на інших людей і відносини з ними. Управління 
відносинами. Ті, хто володіє такою навичкою, ви-
кликають в інших відгук, надихають їх метою чи 
загальною місією, отримують масову підтримку 
своєї ініціативи, бачать цілі, сильні риси і недо-
ліки інших; виявляють справжню цікавість до 
удосконалення інших. Такі особистості ініцію-
ють перетворення, влучно бачать, коли необхідні 
зміни, кидають виклик сталому порядку речей 
і відстоюють новий. При цьому вони уміють за-
лагоджувати розбіжності, викликати на відверту 
розмову конфліктуючі сторони, здатні зрозумі-
ти різні думки і потім знайти точку зіткнення, 
здатні створити атмосферу спільності. Вони за-
лучають людей до прагнення до загальних ідеа-
лів, укріплюють моральний дух і відчуття єдності 
колективу [4]. Ті вчені, які критикують концепцію 

емоційного інтелекту зазначають, що тут поняття 
«інтелект» є недоречне і краще його змінити на 
термін «компетентність» [1]. 

Висновки і пропозиції. У глобальних кон-
текстах сучасності набувають нового характе-
ру комунікативні стратегії. Культури фактично 
вже не є гомогенними і відокремленими, проте 
набули нову транскультурну форму, що зні-
має межі, де існує взаємопереплетення мережі 
загального, особливого, специфічного і унікаль-
ного. В результаті виникають гібридні формації 
культур на макрорівні, що представляють собою 
не гармонійну цілісну структуру, а суперечливі 
«набори різного». Сьогодні культура розумієть-
ся як сукупність різноманітних способів життя, 
процесів створення цінностей, сукупності прак-
тик, що формують ідентичність суб’єкта, класу, 
раси і гендеру. Окремий індивід може одночасно 
бути суб’єктом в різних культурах. В повноцінній 
транскультурній взаємодії людина має спиратися 
на комунікативну етику, де потрібно відмовитися 
від стратегічної цілераціональності в спілкуван-
ні з Іншими і вибудовувати відносини на осно-
ві консенсуально-комунікативної раціональності, 
це означає, що у спілкуванні домінує орієнтація 
на універсальні загальнозначущі норми і на за-
гальний інтерес. Тобто партнер зі спілкування не 
розглядається як засіб для досягнення власних 
цілей, а як рівноправний, інтереси якого врахо-
вуються рівноцінно з власними. У транскультур-
ній комунікації, яка базована на комунікативній 
раціональності, у всій повноті залучається кому-
нікативна компетентність людини, яка полягає 
у вмінні знайти засоби вираження для досяг-
нення згоди без трансляції власних стратегічних 
інтересів, будь-яких маніпулятивних посягань. 
Успішність інтеркультурної комунікації вели-
кою мірою залежить від емоційної розвиненості 
індивіда, зокрема, від того як він здатний про-
являти індивідуальні якості і стандарти «серця» 
(наприклад, емпатію, допитливість, ініціативу, 
гнучкість, скромність, щирість, ніжність, спра-
ведливість і радість) в конкретних інтеркультур-
них контекстах. Емоційна розвиненість, емоцій-
ний інтелект складають основу транскультурної 
компетентності.

Щоб набути транскультурну компетентність, 
студент має вийти з аудиторій у спільноту, брати 
участь у польовій роботі, безпосередній та емо-
ційній, зануреній у відповідне культурне серед-
овище. Таке транскультурне навчання багато 
запозичує з інтеркультурних комунікацій. Мета 
транскультурного навчання – культивувати но-
вий спосіб бачення світу, розуміння себе і своїх 
можливостей участі у сприянні глобальній куль-
турі миру та сталого розвитку.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
И ТРАНСКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Аннотация 
Новые глобализационные вызовы актуализируют вопрос жизни ответственного человека в простран-
стве переплетения культур. Чтобы преодолевать границы и создавать совместными усилиями культу-
ру мира, человеку необходимо обладать транскультурной компетентностью. В нее включены: комму-
никативная этика и эмоциональная развитость, открытость ко Другому и толерантность как признание 
и уважение, способность к коммуникации. Большинство элементов этой компетентности можно отнести 
к эмоциональному интеллекту. Проследив такую взаимосвязь эмоционального интеллекта и транс-
культурной компетентности, можно работать над одновременным развитием обеих явлений.
Ключевые слова: транскультурная компетентность, эмоциональный интеллект, эмоции, коммуника-
ция, толерантность, эмоциональная развитость, самосознание.
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INTERCONNECTION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE  
AND TRANSCULTURAL COMPETENCE

Summary 
New globalization challenges actualize the issues of the life of the responsible person in the space of inter-
weaving of cultures. To overcome the borders and create a culture of peace through joint efforts, people 
need to have transcultural competence. It includes: communicative ethics and emotional development, 
openness to the Other, and tolerance as recognition and respect, communication ability. Most of the el-
ements of this competence can be attributed to emotional intelligence. Following this interconnection 
of emotional intelligence and transcultural competence, one can work on the simultaneous development 
of both phenomena.
Keywords: transcultural competence, emotional intelligence, emotions, communication, tolerance, emotion-
al development, self-awareness.
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ВИХОВАННЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ  
У ПРОЦЕСІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ

Поліщук О.П.
Рівненський державний гуманітарний університет

У статті розглянуто теоретичні засади виховання моральних цінностей молодших школярів у процесі 
позакласної роботи. Акцентується увага на позакласній діяльності учнів, яка розглядається як засіб ви-
ховання у моральному становленні особистості. Досліджуються підходи до сучасних умов виховання мо-
ральних цінностей учнів початкової школи в процесі позакласної роботи. Окреслено цільове та змістовне 
наповнення ідей морального виховання молодших школярів в процесі позакласної роботи. Визначено 
чинники, що сприяють процесу виховання моральних цінностей в учнів початкових класів.
Ключові слова: виховна робота, виховання, молодші школярі, моральне виховання, моральні цінності, 
особистість, позакласна робота.

Постановка проблеми. Процес становлен-
ня сучасного суспільства потребує розви-

тку української національної системи виховання, 
в основу якої будуть покладені провідні прин-
ципи моралі, гуманізму та демократизації. Стає 
очевидним, що активним суспільним суб’єктом 
має бути людина з високим рівнем свідомості, 
творчої активності, відповідальності, яка керу-
ється у своїй діяльності і поведінці моральним 
цінностями. Таку людину покликана виховати 
школа, як соціальний освітній інститут. 

Зміст початкової освіти складає основу різ-
нобічного розвитку учнів, формування у них 
мислення, пізнавальних інтересів, оволодін-
ня навичками здобувати знання. У цей період 
у молодших школярів інтенсивно формуються 
інтелектуальні, соціальні і моральні якості. Саме 
в початковій школі учні отримують основи знань 
з навчальних дисциплін, правил поведінки, розу-
міння моральних цінностей, що будуть служити 
підґрунтям їхньої успішної діяльності та пове-
дінки впродовж усього життя [3].

Найсприятливішою для виховання у молод-
ших школярів поведінки на основі моральних 
цінностей, є їхня діяльність у процесі позаклас-
ної роботи. Вони разом із педагогами, на основі 
партнерства беруть участь у суспільно значимій 
діяльності, в процесі якої вправляються в здій-
сненні суспільно значущих вчинків на основі 
моральних цінностей. Молодші школярі залуча-
ються до роботи в різних творчих об’єднаннях 
(гуртках, студіях) відповідно до інтересів, до-
бровільного вибору, що сприяє самореалізації 
особистості, розвитку її індивідуальних нахилів 
і здібностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наукових джерел засвідчив, що проблема 
виховання моральних цінностей в учнів дослі-
джувалася різними авторами. Так у ряді науко-
вих робіт відображено важливі аспекти означеної 
проблеми: загальнотеоретичні засади гуманізації 
виховання молодших школярів у позаурочній 
діяльності, перетворення школи в «майстерню 
гуманності” викладені у працях Я. Коменського, 
А. Макаренка, В. Сухомлинського; психологічні 
аспекти морального виховання розкриті у пра-
цях І. Беха, О. Бодальова, М. Боришевського, 
О. Киричука, Г. Костюка, Е. Помиткіна; сут-
ність та структура етично-моральних цінностей 

у сучасній вітчизняній системі виховання об-
ґрунтовані в роботах Т. Аболіної, О. Вишнев-
ського, Е. Корнієнко, М. Красовицького, О. Су-
хомлинської. Концептуальні засади виховання 
моральних цінностей учнів сформовано І. Бехом, 
Н. Ганнусенко, К. Чорною. Моральному вихован-
ню учнів у позакласній діяльності значну увагу 
приділяли О. Богданова, О. Матвієнко, Л. Кані-
шевська, В. Коротєєва, Л. Нестеренко, Я. Рома-
нова, Л. Руднєва, Н. Трофимова, М. Юр’єва та ін. 
Ними досліджені та експериментально переві-
рені ряд об’єктивних та суб’єктивних стимулів 
розвитку почуттів і моральних уявлень учнів по-
чаткових класів у процесі позакласної роботи.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Відсутність чітко визначених 
шляхів вирішення цієї проблеми у процесі по-
закласної виховної роботи закладів початкової 
освіти пов’язана з недостатньою розробленістю 
у теорії і методиці питань структури і змісту мо-
ральних цінностей молодших школярів. У біль-
шості наукових праць представлено позакласну 
роботу з учнями підліткового віку, а молодші шко-
лярі часто залишаються поза увагою науковців. 

Метою статті є дослідження теоретичних за-
сад виховання моральних цінностей в учнів по-
чаткової школи у процесі позакласної роботи.

Виклад основного матеріалу. Проблема мо-
рального виховання набуває дедалі більшої го-
строти як глобальна. Вона однаково хвилює 
громадськість, педагогів, уряди багатьох країн 
світу. Своєчасне моральне виховання дітей конче 
необхідне для оздоровлення суспільства. Відо-
мий педагог-гуманіст Януш Корчак, підкреслю-
ючи соціальну роль морального виховання дітей, 
сформулював важливе положення: “Реформи 
в житті дорослих слід починати в душах дітей”. 
Виховання моралі в молодого покоління – одне 
з пріоритетних завдань української загально-
освітньої школи [4]. Актуальність проблеми мо-
рального виховання дітей молодшого шкільного 
віку говорить про те, що питання моральності 
є провідним структурним компонентом загальної 
системи процесу виховання. Дитина набуває мо-
ральних цінностей тільки при умові, коли вона 
стає активним учасником процесу формування 
своєї особистості. В той же час її формування 
та розвиток потребує цілеспрямованого та систе-
матичного впливу. 
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Велике значення у вихованні моральних цін-

ностей в учнів початкових класів має позакласна 
робота. Це могутній засіб виховання, адже саме 
в ході позакласної роботи вихованець розкриває 
себе, свої уподобання, вміння, цінності, переко-
нання. Позакласна виховна робота – різноманіт-
на діяльність учителів, вихователів, спрямована 
на виховання учнів і здійснювана в позауроч-
ний час [1]. Педагог в ході виховної позакласної 
роботи може невимушено спілкуватися з вихо-
ванцями і моральне виховання тут проходить 
легше. Під час позакласної роботи здійснюється 
розвиток ініціативи учнів, винахідливості, твор-
чих здібностей і задатків, широко використову-
ються цікаві форми і методи роботи.

Виховна робота в позакласний час виконує 
ряд педагогічних функцій:

– здійснення різнобічного виховання;
– виховання суспільної та пізнавальної ак-

тивності;
– пробудження інтересу до різних облас-

тей знань і видів діяльності;
– виявлення і розвиток здібностей;
– культурна організація вільного часу;
– професійна орієнтація;
– регулює вплив масової інформації.
Під час організації позакласних комплек-

сних заходів учитель може запропонувати такі 
форми роботи: сюжетно-рольові ігри, конкурси, 
вікторини, заочні мандрівки у країну мистецтв, 
творчі хвилинки, часи мистецтва, інсценівки 
та театралізації творів мистецтва. Позакласна 
виховна робота дозволяє широко використову-
вати різноманітні форми роботи з школярами, 
які поділяються на масові, групові та індиві-
дуальні. Велику роль у вихованні мають поза-
класні комплексні заняття або справи – заходи. 
Вони поєднують різні методи і прийоми вихов-
ної роботи. Під час проведення занять діти мо-
жуть проявити себе в тому, що найкраще ви-
ходить, спробувати себе в різних ролях. Діти 
разом з вихователем продумують, проводять 
і підсумовують заняття, що сприяє розвитку 
відповідальності, ініціативи, творчості, само-
оцінки [5].

Великий виховний вплив на дітей роблять 
масові заходи. Масовий характер діяльнос-
ті включає дітей у систему різноманітних від-
носин, діти зближаються, краще відносяться 
один до одного, збагачується їхній досвід вза-
ємин, пробуджується почуття відповідальнос-
ті за колектив. Інтерес дітей до позакласних 
справ зростає, якщо весь шкільний колектив 
зайнятий захоплюючою суспільно корисною 
роботою. У такій загальній колективній діяль-
ності є на кого рівнятися, є з чим порівнювати 
результати своїх зусиль і досягнень. Молодші 
школярі особливо охоче залучаються до масо-
вих загальношкільних заходів. Варто прагну-
ти до того, щоб учні 1-4 класів брали активну 
участь у загальношкільних святах, фестивалях, 
виставках, рейдах, оглядах, конкурсах і спор-
тивних змаганнях. Але правильний вибір орга-
нізаційних форм ще не визначає їхньої виховної 
ефективності. Необхідна відповідна організація 
позакласної роботи. Це значить, що в ході про-
ведення позакласного заходу між дітьми пови-
нні скластися відносини, що виховують у них 

культуру поведінки, дисциплінованість і взаєм-
ну вимогливість. Тому учитель повинен деталь-
но продумати, як буде проходити позакласний 
захід, якими будуть відносини дітей у спільній 
діяльності. Значне місце в позакласній роботі 
займає гра. Дитина 6-10 років має потребу в ак-
тивній, бадьорій і радісній діяльності, у гострих 
переживаннях. Цінність гри як виду і форми 
організації діяльності полягає в тому, що дити-
на сама вибирає способи рішення виникаючих 
практичних задач і завдяки цьому активно діє, 
вчиться керувати собою в залежності від об-
ставин, що складаються. Практично кожне по-
закласне заняття може включати елементи гри 
чи бути організоване у формі ігрової діяльнос-
ті. Діти грають на ранках, на заняттях кружків 
і клубів по інтересах, у походах і на екскурсіях. 
В ігровій формі проходять конкурси, вікторини, 
спортивні змагання.

В позакласній роботі використовуються за-
гальні методи виховання і навчання школярів.

1. Методи формування свідомості особистості. 
Це навчальні, етичні та естетичні бесіди, спо-
стереження, розповіді, читання й обговорення 
книг, статей з журналів, демонстрація кіно-
фільмів, відеофільмів. За допомогою цих мето-
дів озброюють учнів знаннями, роз’ясняють їм 
норми і правила поведінки, формують поняття, 
розвивають почуття, вчать оцінювати вчинки 
і застосовувати знання на практиці. 

2. Методи організації практичної діяльності, 
формування трудових умінь і звичок. Це впра-
ви, доручення і змагання. За допомогою цих ме-
тодів організують діяльність, вчинки і поведінку 
дітей.

Всі методи виховання і навчання в практи-
ці виховної роботи використовуються в єдності. 
Роз’яснення і привчання, переконання і вправа, 
оцінка і вчинок, слово і справа єдині і неподіль-
ні в процесі формування свідомості і поведінки 
дітей.

Навчальнi бесiди. У навчальній бесіді повідо-
мляються нові знання, роз’ясняються цікаві для 
дітей наукові факти, дається інструктаж з ви-
конання завдання. В залежності від дидактичної 
задачі розрізняють наступні бесіди: вступна, бе-
сіда-повідомлення нових знань, бесіда-інструк-
таж. Вимоги до навчальної бесіди на позаклас-
них заняттях такі ж, як і до бесід на уроках: 
зміст бесід повинен відповідати підготовленос-
ті і запитам учнів; питання повинні бути чітко 
сформульовані, щоб спонукати учнів до розу-
мової активності, самостійності в доказах і ви-
сновках. До бесід готуються не тільки учитель, 
але й учні. Вони заздалегідь знають тему бесіди, 
підбирають матеріал, продумують свої відпові-
ді, використовуючи для цього рекомендовану 
літературу, беруть активну участь у бесіді [1].

Етичнi бесiди. Призначення етичної бесіди 
полягає в тому, щоб дати учням знання про нор-
ми і правила поведінки, сформувати моральні 
поняття. Бесіда – словесний спосіб виховного 
впливу, а переконання словом ефективне тоді, 
коли вони викликають переживання. У ході 
бесіди діти висловлюють свої судження і самі 
приходять до висновків про те, як треба і як не 
треба поводитися в суспільстві. До кожної етич-
ної бесіди учитель і учні готуються заздалегідь. 
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Діти підбирають для бесід розповіді, казки, ві-
рші, малюнки, прислів’я. Учитель складає план 
бесіди. У ньому вказуються тема, мета, матері-
ал, питання і завдання, визначаються поняття, 
що повинні бути засвоєні, і вимоги, що школяра-
ми мають бути виконані. Для засвоєння правил 
поведінки дітям пропонуються задачі мораль-
ного змісту. Жвавий інтерес викликають бесіди 
по казці чи розповіді, що треба продовжити, по 
листу, на який треба дати відповідь, вислови-
ти свої побажання. Дуже переконливі для дітей 
бесіди з ігровими кінцівками й інсценівками [2]. 
Етичні бесіди повинні бути діючими. Кожна бе-
сіда завершується точно сформульованим пра-
вилом чи вимогою, яку треба виконувати в по-
всякденних справах і вчинках.

У позакласній роботі використовуються різ-
номанітні вправи: усні, письмові. Діти вирішують 
задачі, пишуть твори, малюють, конструюють, 
готують художні виступи, грають, виконують 
трудові та фізичні завдання. Навчальні (пізна-
вальні) вправи повинні бути різноманітними, 
систематичними, змістовними, досить важкими. 
Від варіантності, труднощів, творчої насиченос-
ті вправ багато в чому залежать якість знань, 
розвиток учня, його інтерес до занять. Учитель 
повинен накопичувати вправи творчого харак-
теру, створювати систему творчих, цікавих за-
вдань по математиці, мові, праці, технічному 
моделюванню, малюванню і фізичній культурі. 
Вправи в моральному вихованні закріплюють 
стійкі форми поведінки. Вчинки, які виклика-
ють почуття радості, успіху, самоствердження, 
при багаторазовому їхньому повторенні перехо-
дять у потребу, моральну звичку. Вправи в мо-
ральному вихованні використовуються в єдності 
з привчанням і вимогою. Дітей привчають до то-
вариської взаємодопомоги, організованості, чес-
ності, ввічливості, акуратності, до самоконтро-
лю за своїми діями і вчинками. Кожен учитель 
повинний виробити систему конкретних вимог, 
пропонованих до учнів. Виконуючи їх, діти на-
копичують досвід моральної поведінки. Для 
цього створюється атмосфера доброзичливості, 
довіри, уваги, зацікавленості учителя в гарних 
вчинках учнів, в їх справді товариських вза-
єминах. У таких умовах зміцнюється суспільна 
думка, і діти самі починають вимагати один від 
одного правильних вчинків.

Доручення. У процесі виконання доручень 
у дітей розвиваються суспільна активність, по-
чуття обов’язку, колективізму, здобуваються 
організаторські навички. Доручення, які вико-
нують діти в позакласний час, бувають постій-
ними, тимчасовими, колективними, груповими, 
індивідуальними. У практиці роботи учителів 
використовуються різні прийоми організації ви-
конання доручень. Доручення дає кращий ре-
зультат, якщо враховуються інтереси і бажан-
ня учнів. Наприклад, якщо учень захоплюється 
читанням, то йому доручається зробити пові-
домлення про прочитану книгу. Той, хто лю-
бить тварин і птахів, повідомить про свої спо-
стереження. Захоплений моделюванням готує 
виставку. Подібні доручення розвивають захо-
плення дітей, викликають у них бажання безко-
рисливо поділятися своїм досвідом, допомагати 
іншим [5]. 

Змагання – метод стимулювання суспільної 
активності, ініціативи і творчості учнів. Уміле 
використання цього методу викликає в дітей 
бажання помірятися силами, виявити волю, на-
полегливість і кмітливість. Змагання породжує 
ентузіазм, емоційну піднесеність, готовність 
дружно братися за діло і доводити його до кін-
ця. Виховну ефективність змагання визнача-
ють наступні умови: чіткість і конкретність 
зобов’язань (що, скільки, кому і коли зробити); 
оперативність і об’єктивність в обліку і підве-
денні підсумків змагання; залучення учнів до 
організації змагання; заохочення за успіхи, іні-
ціативу і вмілі дії.

Позакласне заняття має інші виміри педа-
гогічних цінностей. Про шкільний урок гово-
рять: “провести урок”. Це природно і логічно. 
Так сказати про позакласне заняття не можна. 
Його разом з дітьми треба прожити, чітко ви-
являючи свою людську позицію, свою гідність 
і честь, глибокий інтерес до особистості дитини, 
зосередженість на її духовному світі. Головна 
особливість позакласного педагогічного процесу 
полягає в тому, що він будується на взаємній 
співтворчості педагогів і дітей, на їхній дружбі 
і духовній спільності, на визнанні самоціннос-
ті особистості дитини, на взаємодопомозі і вза-
ємній зацікавленості у спільному успіхові і ре-
зультаті діяльності.

Тому найпершим завданням позакласного 
педагогічного процесу є створення таких психо-
лого-педагогічних умов, за яких дитина змогла 
б реалізовувати хоча б мінімум товариських очі-
кувань. Це дає підстави вважати, що позауроч-
ний педагогічний процес явище більш виховне, 
ніж дидактичне, що його важливим моментом 
є не стільки пізнання, скільки духовні стосунки. 

Отже, позакласний педагогічний процес не 
можна ототожнювати з навчальним. Перед ним 
не ставиться завдання опрацювати державний 
стандарт загальної освіти. Його логічно розгля-
дати в руслі соціальної комунікації, як процес 
соціально-педагогічної взаємодії, в якій най-
важливішу роль відіграють феномени емпатії, 
атракції, рефлексивної саморегуляції тощо.

Висновки і пропозиції. Таким чином, ре-
зультати дослідження засвідчили, що молод-
ший шкільний вік є найбільш сприятливим для 
формування моральних цінностей. Це зумовле-
но віковими та психологічними особливостями 
молодших школярів. Відзначимо й те, що кож-
ному молодшому школяреві властиві два аспек-
ти вираження моральних цінностей: загальний 
(гуманне ставлення до всього живого в цілому) 
і соціальний (гуманістична цінність характер-
на для дитини певного віку і може виявлятися 
в конкретній сфері діяльності).

Крім того, виховання моральних цінностей 
у молодших школярів буде відбуватися ефек-
тивніше за таких умов: урахування у поза-
класній роботі завдань та функцій морального 
виховання; дотримання в позакласній роботі 
принципів морального виховання; залучення 
молодших школярів до різних видів діяльності; 
поєднання в позакласній діяльності традиційних 
та інноваційних форм та методів розвитку осо-
бистості, зміст яких пов’язаний із вихованням 
моральних цінностей в учнів початкових класів.
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ВОСПИТАНИЕ В УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ

Аннотация
В статье рассмотрены теоретические основы воспитания нравственных ценностей младших школьни-
ков в процессе внеклассной работы. Акцентируется внимание на внеклассной деятельности учащихся, 
которая рассматривается как средство воспитания в нравственном становлении личности. Исследуют-
ся подходы к современным условиям воспитания нравственных ценностей учащихся начальной школы 
в процессе внеклассной работы. Определены целевое и содержательное наполнение идей нравствен-
ного воспитания младших школьников в процессе внеклассной работы. Определены факторы, способ-
ствующие процессу воспитания нравственных ценностей у учащихся начальных классов.
Ключевые слова: воспитательная работа, воспитание, младшие школьники, нравственное воспитание, 
моральные ценности, личность, внеклассная работа.
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FORMING OF MORAL VALUES OF ELEMENTARY SCHOOL PUPILS  
IN THE PROCESS OF EXTRA-CURRICULAR WORK

Summary
In the article the theoretical principles of education of moral values of junior pupils in the process of ex-
tra-curricular work are considered. The focus is on extracurricular activities of students, which is con-
sidered as a means of upbringing in the moral development of the individual. The approaches to modern 
conditions for the upbringing of moral values of elementary school students in the process of extracurric-
ular work are explored. The purposeful and meaningful filling of ideas of moral education of junior pupils 
in out-of-class work process is outlined. The factors contributing to the process of raising moral values in 
elementary school students are determined.
Keywords: educational work, upbringing, junior schoolchildren, moral education, moral values, personal-
ity, extra-curricular work.



«Молодий вчений» • № 4.1 (56.1) • квітень, 2018 р. 64

© Сергеєва Г.М., 2018

УДК 377+629+81’24+81’27

РОЛЬ ПРИРОДНИЧИХ НАУК У СТВОРЕННІ  
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В МЕДИЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Сергеєва Г.М.
Рівненський державний базовий медичний коледж

У статті проаналізовано значення природничих наук для формування освітнього середовища медичного 
коледжу. Розглянуто проблему професійного спрямування навчальних предметів природничого циклу 
студентів медичного коледжу. Досліджено теоретичні питання формування в професійних здібностей 
майбутніх медиків. Використовуючи власний досвід роботи в медичному коледжі, надаємо рекомендації 
щодо викладання природничих наук як ефективного засобу становлення фахівця медичної галузі.
Ключові слова: природничий цикл, освітнє середовище, проблеми інтеграції, медичний коледж, професійне 
спрямування навчальних предметів.

Постановка проблеми. Реформування медич-
ної галузі в Україні зумовлено підвищенням 

вимог до професіоналізації особистості медичного 
працівника. У цьому контексті постає проблема 
формування його готовності до безперервного про-
фесійного самовдосконалення на засадах систем-
ності, особистісної орієнтації та контекстного на-
вчання, що забезпечує конкурентоспроможність, 
гнучкість та професійну самореалізацію майбутніх 
фахівців визначеного профілю. 

Зазначене вимагає вдосконалення профе-
сійної освіти медичних спеціалістів, створення 
умов для забезпечення їх неперервного про-
фесійного самовдосконалення, про що йдеть-
ся в Законах України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», Державній стратегії «Здоров’я для всіх 
у ХХІ столітті», Концепції розвитку галузі охо-
рони здоров’я і положеннях Міжгалузевої комп-
лексної програми «Здоров’я нації», Програмі 
ВООЗ «Здоров’я – 2020». Адже освіта є основою 
інтелектуального, духовного, фізичного і куль-
турного розвитку особистості студента-медика, 
його успішної соціалізації, економічного добробу-
ту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного 
спільними цінностями і культурою, та держави. 

Метою освіти є всебічний розвиток студен-
та-медика як особистості та найвищої ціннос-
ті суспільства, його талантів, інтелектуальних, 
творчих і фізичних здібностей, формування цін-
ностей і необхідних для успішної самореалізації 
компетентностей, виховання відповідальних гро-
мадян, які здатні до свідомого суспільного вибо-
ру та спрямування своєї діяльності на користь 
іншим людям і суспільству, збагачення на цій 
основі інтелектуального, економічного, творчого, 
культурного потенціалу Українського народу, 
підвищення освітнього рівня громадян задля за-
безпечення сталого розвитку України та її євро-
пейського вибору.

У сучасній теорії і методиці професійної освіти 
нагальною є проблема підготовки фахівців нового 
типу, адже існуюча система не в повному обся-
зі задовольняє потреби населення у високоякіс-
ній та ефективній медичній допомозі. Реформи 
в освіті та медицині, які проводили до цього часу 
не дали бажаного результату у зв'язку з тим, що 
носили непослідовний, переважно фрагментарний 
характер, в цілому не змінюючи застарілу з часів 
планової економіки систему надання медичної до-
помоги, що не дало можливості адаптувати її до 

ринкових відносин в національній економіці, тому, 
нашою метою є підготовка фахівців нового типу, 
здатних оволодіти сучасними методиками здій-
снення професійної діяльності та реалізувати їх 
упродовж усього професійного життя. 

Зростаючі вимоги до професійно-посадових 
характеристик медичних працівників зумовлю-
ють відповідну організацію та вдосконалення їх 
професійної підготовки. Зважаючи на це, змісто-
ве забезпечення освіти, форми та методи навчан-
ня, виховання і розвитку мають бути зорієнто-
вані на формування необхідного фахового рівня, 
професійної компетентності й забезпечення осо-
бистісно-професійного розвитку. 

Отже, зміст підготовки фахівця з медичною 
освітою має бути зорієнтованим на набуття здат-
ності самостійно й ефективно діяти в різноманіт-
них соціальних, організаційних, інформаційних 
умовах, створювати комфортні, довірливі та по-
зитивні відносини з пацієнтом, виявляти стійке 
бажання до самовдосконалення.

Нові завдання освіти, у тому числі медичної, 
в Україні спрямовано на гуманізацію та демо-
кратизацію освітнього процесу, що в свою чергу 
визначає ключові пріоритети навчання і вихо-
вання, які потребують підготовки ініціативної 
особистості, здатної до творчої праці та само-
вдосконалення. 

За таких умов висувають особливі вимоги до 
створення освітнього середовища – забезпечення 
об’єктивних зовнішніх умов, факторів, соціаль-
них об’єктів, необхідних для успішного функціо-
нування освіти. Це система впливів і умов фор-
мування особистості, а також можливостей для 
її розвитку, які містяться в соціальному і про-
сторово-предметному оточенні. Переживаючи не 
найкращі часи, система охорони здоров’я Укра-
їни намагається вивести сферу надання освітніх 
послуг на достойний рівень. 

Тому ми вважаємо, що однією з важливих 
ланок процесу виходу із ситуації, яка склалася, 
є професійна спрямованість навчання на всіх ета-
пах підготовки медичного працівника, особливо 
на етапі вивчення фундаментальних дисциплін, 
зокрема природничих: біології, медичної біології, 
хімії, медичної хімії, біофізики, які забезпечують 
набуття базових знань, умінь і навичок.

Мета статті – розглянути проблему профе-
сійного спрямування навчальних предметів при-
родничого циклу студентів медичного коледжу.
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Виклад основного матеріалу. Гіппократ вва-

жав, що «Omnium profecto artium medicina 
nobilissima», тобто з усіх наук медицина найбла-
городніша. А. Чехов казав, що «Професія ліка-
ря – подвиг, вона вимагає самовіддачі, чистоти 
душі і чистих помислів. Треба бути ясним дум-
кою, чистим морально і охайним фізично. Не кож-
ний до цього здатний». А. Завальнюк у моногра-
фії «Етично-правові аспекти лікарської діяльності 
в Україні» писав, що «Медична професія складна 
і неспокійна, вона вимагає не тільки знань, але 
й душевного покликання, горіння, самовіддачі». 
Підтримуємо ці думки і вважаємо професію лі-
каря особливо важливою для суспільства, а отже, 
у медичних закладах варто готувати майбутніх 
медиків з огляду на сучасність і її проблеми. 

У Рівненському державному базововому ме-
дичному коледжі складовою навчального проце-
су є наукова і методична робота, яка спрямована 
на удосконалення професійних компетенцій пра-
цівників, активізацію творчого потенціалу ко-
лективу, здатності реагувати на зміни у системі 
національної освіти та запити суспільства щодо 
підготовки майбутніх медичних фахівців.

У медичному коледжі вибудувано чітку струк-
туру організації науково-методичної роботи, від-
працьовано ефективні форми та методи її прове-
дення; методичний супровід навчального процесу.

Професійне спрямування підготовки май-
бутніх медичних фахівців здійснюється на за-
садах змісту дисциплін науково-природничого 
циклу – дотичних до професійно зорієнтованих, 
що передбачає ґрунтовне вивчення тем таких 
предметів, як біологія у відділеннях «Лікувальна 
справа», «Сестринська справа», «Стоматологія» 
та хімія на відділенні «Фармація» з деякими до-
повненнями професійного плану.

Доказом цього є побудова міждисциплінарної 
інтеграції у медичних коледжах, а саме: послі-
довне вивчення медико-біологічних, фундамен-
тальних, а пізніше клінічних (профільних) дис-
циплін, кожна з яких спирається на попередні 
шляхом актуалізації необхідних знань, навичок, 
умінь. Це, так зване, предметно зорієнтоване на-
вчання в межах вертикальної інтеграції [10, с. 15].

Практика викладання предметів природничо-
го профілю показала, що успіх залежить також 
від правильно сформованого освітнього середови-
ща; своєчасного планування, більш глибокого ви-
вчення всіх природничих наук (фізики, матема-
тики, хімії, біології тощо). Це сприяє міцнішому 
утворенню міжпредметних зв’язків (сипергізм) 
і чіткому розумінню науки про людину [3]. 

Наприклад, предмет «Медична біологія» пе-
редбачає вивчення організації живої матерії за 
рівнями, які безпосередньо стосуються принци-
пів медицини. Саме вони спонукають розглядати 
живий організм у нормі чи з патологічними змі-
нами як цілісну, і разом з тим складну ієрархіч-
но підпорядковану систему організації. Знання 
складових і функцій кожного рівня допомагає 
з’ясувати причини виникнення хвороб. 

Так, діагностуючи спадкову патологію, по-
трібно враховувати особливості певної людської 
популяції. А при аналізі перебігу інфекційних 
хвороб й епідемічного процесу, доцільно брати до 
уваги особливості біогеоценотичного і соціального 
середовища [11, с. 6].

Така практика досить широко розповсюджена – 
фактично, це підготовка до навчання у вищому 
освітньому закладі певної орієнтації. Цьому сприяє 
організація освітнього процесу, яка охоплює теоре-
тичні, практичні, лабораторні заняття, семінарські 
заняття, тренінги, курси, майстер-класи, вебінари; 
використання правил наукової організації праці 
для самоосвіти студентів коледжу. 

Професійна спрямованість навчальних пред-
метів передбачає підвищення рівня самостійності 
студента коледжу в навчальній діяльності, ви-
роблення здатності до самостійності та творчого 
виконання завдань професійного змісту, що ви-
магає розвитку ініціативи, самоконтролю, відпо-
відальності, кмітливості, майстерності. З огляду 
на це, головними принципами підготовки є гу-
манізм, проблемна і професійна спрямованість, а 
також принцип неперервності у навчанні. 

Формування компонентів практичного досвіду: 
уміння й навички поєднується з теоретичним на-
вчанням, набуття умінь (як прив’язаних до кон-
кретної технології, так і загальнотрудових і науко-
во-предметних) – базується на творчому виконанні 
навчально-трудових завдань і лабораторних робіт, 
самостійному виконанні різних завдань. 

Ми широко застосовуємо ситуаційні задачі, 
тестовий контроль, тренінги, розвивальні й ко-
ригувальні заняття. Творче вирішення студентом 
коледжу проблем, що постають перед ним, спри-
яє формуванню позитивної самооцінки у профе-
сійному та життєвому самовизначенні [2].

Вважаємо за доцільне визначити основний 
комплекс навчально-методичних заходів, які дозво-
ляють формувати у студентів медичного коледжу 
безперервне зростання професійної зацікавленості. 
Так навчальний матеріал подаємо розділами, які 
складаються з тем і для цього використовуємо різ-
ні типи занять: теоретичні, лабораторні, практичні, 
комбіновані та інтегровані заняття. 

Кожен вивчений розділ завершуємо підсум-
ковим тестовим контролем, закінчення вивчен-
ня предмету – диференційованим заліком, який 
проводиться у різноманітних формах. Викладач 
проводить лише теоретичне заняття, розкриваю-
чи тему. На наступних заняттях студенти є ак-
тивними учасниками освітнього процесу, більшу 
частина якого відводимо на самостійну роботу.

Вважаємо, що навчання та отримання знань – 
це процес колективний, який передбачає активну 
взаємодію та спільну працю викладача і студентів. 
Насамперед сюди треба віднести проведення не-
стандартних занять (конференції, подорожі, дис-
пути, заняття КВК тощо), під час яких студенти 
активно долучаються до роботи, висловлюючи свої 
думки, гіпотези, висновки щодо окремих питань. 

Проведення подібних занять супроводжуєть-
ся покроковою підготовкою: опрацювання науко-
вих джерел, підбір інформаційного матеріалу, 
використання сучасних освітніх технологій, за-
стосування мультимедіа тощо.

У практиці роботи в медичному коледжі ми 
дійшли висновку, що теоретичні знання пови-
нні закріплюватися практичною роботою. Вико-
нуючи практичні завдання, студенти отримують 
практичні навички, розвивають свої здібності на 
семінарах. У процесі самостійного застосування 
знань на практиці, останні поглиблюються за ра-
хунок утворення численних зворотних зв’язків.
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повинен охоплювати: аналіз результатів навчан-
ня в коледжі та участь у позааудиторній роботі, 
ґрунтовне дослідження професійних інтересів, 
вивчення особливостей мислення, рис характе-
ру, творчих компонентів діяльності та інших іс-
тотних для професії властивостей особистості. 
З цією метою ми використовували анкетування, 
діагностику рівнів навчальних досягнень, адже 
необхідно якомога раніше виявити несуміс-
ність суб’єкта й діяльності за обраним профілем 
і вчасно здійснити потрібну корекцію чи зміну 
профілю [4].

Нині обґрунтовується необхідність формуван-
ня нової філософської концепції розвитку освіти 
«на основі розкриття інтеграційного потенціалу 
науково-освітніх мереж в інтеграційних процесах 
на інституційному рівні – формування інформа-
ційно-освітнього середовища системи освіти на 
основі інтеграції інформаційно-освітніх серед-
овищ окремих навчальних закладів, інтеграції 
освіти, науки й культури, формування інформа-
ційної освіти у мережному середовищі [8, с. 7].

Отже, інтеграція природничо-наукових і ме-
дичних знань, вмінь студентів сприяє формуван-
ню низки компонентів продуктивного мислення, 
спрямована на забезпечення цілісності навчання. 
Таку інтеграцію у професійній підготовці май-

бутніх медичних доцільно здійснювати на основі 
природничих наук, що є фундаментальними на 
рівні змісту циклів дисциплін. 

При цьому філософська методологія висту-
пає логічною основою законів і категорій клі-
нічного мислення медичного працівника, сприяє 
об’єктивному відображенню істотних зв’язків 
і процесів навколишнього світу, визначає логіч-
ний характер розумового процесу у вирішенні 
теоретичних і практичних завдань. 

У подальшому мова може йти про оновлення 
та інтеграцію курсів, що складають основу фахових 
компетенцій майбутнього медичного працівника.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень. Природничі предмети є не лише допоміж-
ним інструментом для вирішення окремих проблем, 
а перш за все, загальнокультурною базою для за-
своєння системи принципів та структур, які склада-
ють основу спеціальних дисциплін, що вивчаються. 

Медична освіта має бути зорієнтована на фор-
мування цілісного світогляду студента-медика, 
яке в своєму розвинутому вигляді означає здат-
ність самостійно працювати, уміння узагальню-
вати й аналізувати, а також інтерпретувати ре-
зультати аналізу. Ми вважаємо, що формування 
цілісної картини світу у студентів медичного ко-
леджу забезпечує розвиток професійного та за-
кладає базу для формування клінічного мислення.
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Summary
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РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ПІВНІЧНІЙ ЄВРОПІ

Сокаль В.А.
Національний університет водного господарства та природокористування 

В статті розглядаються питання розвитку і становлення професійної педагогічної освіти у Північній Європі. 
Обґрунтовані основні питання становлення системи європейської системи професійної педагогічної освіти. 
Проведеним дослідженням встановлено, що в сучасних умовах зростає роль вищої професійної освіти 
у становленні майбутніх педагогів. Головна ідея європейської вищої педагогічної освіти полягає в тому, 
що університети повинні підготувати спеціалістів високого професійного рівня, які зможуть виконувати 
свої професійні обов’язки одразу після завершення навчання. Вивчення досвіду професійної підготовки 
педагогів у європейських країнах дасть можливість удосконалити систему педагогічної освіти України 
в контексті її адаптації до вимог загальноєвропейського освітнього простору.
Ключові слова: педагогічна освіта, професійне становлення, система освіти, навчальні заклади, бакалавр, 
магістр, ліценціат.

Постановка проблеми у загальному ви-
гляді. Актуальність обраної теми дослі-

дження полягає у тому, що у сучасних умовах 
глобальних перетворень у різних сферах жит-
тєдіяльності особистості, найзначніші зміни від-
буваються саме в освітній системі, тому постає 
питання реформування системи професійної пе-
дагогічної підготовки у вищих навчальних закла-
дах України. Саме тому досить доречним буде 
вивчення та ретельний аналіз розвитку профе-
сійної педагогічної освіти в зарубіжних країнах 
для визначення основних орієнтирів її удоскона-
лення в Україні.

Формування особистості майбутнього педаго-
га, здатного виконувати різні види професійній 
діяльності є надзвичайно актуальною і складною 
проблемою. Вирішення її вимагає пошуку нових 
форм і методів організації навчального процесу 
та творчого використання вітчизняного та зару-
біжного досвіду з питань підготовки майбутніх 
педагогів. Таке поєднання ґрунтується на загаль-
но педагогічному принципі безперервності й на-
ступності, сутність якого полягає в перетворенні 
формування та розвитку особистості в процес, 
що триває впродовж усього життя [5]. 

Вивчення досвіду професійної підготовки пе-
дагогів у розвинених зарубіжних країнах відкри-
ває нові можливості для удосконалення системи 
неперервної педагогічної освіти в Україні в умо-
вах її адаптації до вимог загальноєвропейського 
освітнього простору.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, 
в яких започатковано вирішення даної проблеми 
та на які опирається автор. Питаннями вивчен-
ня та аналізу зарубіжного досвіду розвитку про-
фесійної освіти переймалися багато видатних на-
уковців серед них: В. Афанасьєв, В. Андрющенко 
О. Коберник, В. Сидоренко, В. Стешенко, Д. Тхор-
жевский, Н. Абашкіна, Л. Пуховська, Дж. Гуд-
лед, В. Беспалько, Н. Бідюк, Л. Герасіна, І. Зязюн, 
Т. Завгородня, А. Кузьмінський, А. Лігоцький, 
Л. Хомич, С. Сисоєва, Т. Кристопчук та ін. 

Українські вчені досліджували підготовку 
педагогів переважно у високорозвинених краї-
нах, таких як США, Німеччина, Велика Брита-
нія. Так, проблемам розвитку освіти у Великій 
Британії присвячені дослідження таких науков-
ців: Г. Алексевич, В. Базуріна, Н. Лавричен-
ко, Л. Латун, О. Локшина; систему підготовки 

та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 
у Німеччині вивчали В. Гаманюк, Т. Вакуленко; 
Ю. Закаулова аналізує систему професійної осві-
ти Бельгії в умовах євроінтеграції. До ґрунтовних 
робіт, які були виконані на матеріалах декількох 
країн, належать дослідження О. Сухомлинської; 
професійну підготовку вчителів у країнах Захід-
ної Європи в другій половині ХХ ст. досліджува-
ла Л. Пуховська. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Проте, аналіз науково-мето-
дичної літератури та нормативних документів 
дозволяє стверджувати, що недостатньо уваги 
приділено питанням адаптації зарубіжного до-
свіду щодо удосконалення та загального розви-
тку професійної педагогічної освіти в Україні. 
Зокрема, поза межами наукових досліджень за-
лишається комплексний аналіз впливу європей-
ських інтеграційних процесів на функціонуван-
ня й розвиток системи вищої педагогічної освіти 
України. 

Метою статті є розгляд особливостей розви-
тку професійної педагогічної освіти у таких краї-
нах, як: Великобританія, Нідерланди, Фінляндія, 
Норвегія, Ірландія, Данія, Латвія. 

Відповідно до цілей визначено завдання: ви-
окремити вимоги до професійної педагогічної 
освіти ХХІ століття та схарактеризувати ас-
пекти вищої педагогічної освіти країн Північної 
Європи.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. У Педагогічній Конституції Європи 
зазначено: «Об'єднавчий процес, що розгорта-
ється на теренах Європи, потребує формування 
сучасного суб'єкта європейської життєдіяльнос-
ті – людини, здатної до співжиття у полікуль-
турному суспільстві у мирі і злагоді, за прин-
ципами свободи, гуманізму і справедливості. … 
Справедливим є судження, що реалізація цієї іс-
торичної місії неможлива без учителя – одного 
із ключових суб'єктів позитивних змін. Учитель 
покликаний суспільством бути провідником де-
мократичних ідей та високої моралі. Навчаючи 
дітей і молодь, формуючи їх світогляд і культу-
ру, він здатен виховати у нового покоління праг-
нення до толерантності, ефективної співпраці, 
солідарності, відповідальності у спільному євро-
пейському домі» [4, с. 111].
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Професійна робота педагогів є однією з клю-

чових детермінант не тільки успіхів учнів у на-
вчанні, а й їх впливу на соціальний й економіч-
ний розвиток майбутньої Європи. Розглядаючи 
вчителів як основних агентів впровадження єв-
ропейської стратегії розвитку освіти, європей-
ські інституції проголосили педагогічну освіту 
однією з основ європейської соціальної моделі [6].

У 90-ті роки ХХ століття в Європі відбулись 
істотні зміни в змісті професійної педагогічної 
освіти. У першу чергу змінилось співвідношен-
ня загальноосвітнього, спеціально-предметного 
й професійного (психолого-педагогічного та ме-
тодичного) компонентів підготовки спеціалістів. 
Почала проявлятися тенденція до встановлення 
оптимального науково обґрунтованого балансу 
між дисциплінами різних циклів, теоретичними 
та практичними циклами. Велика увага приділя-
ється педагогічній спеціалізації студентів, у ба-
гатьох країнах вона тепер починається з перших 
курсів. 

Сучасна концепція педагогічної освіти в світі 
виглядає таким чином:

– початкова фундаментальна педагогічна 
освіта забезпечується у стінах педагогічних ко-
леджів, інститутів або університетів, при цьому 
в усіх країнах на сучасному етапі яскраво про-
стежується тенденція переходу на університет-
ську педагогічну освіту; 

–  період адаптації та становлення профе-
сійної діяльності молодого вчителя під керівни-
цтвом досвідчених учителів школи, що триває 
від одного до трьох років; 

– підвищення кваліфікації працюючих 
учителів відбувається на короткочасних і довго-
тривалих курсах, що відбувається у ЗВО, спеці-
альних закладах підвищення або удосконалення 
кваліфікації, учительських центрах і школах; са-
моосвіта вчителів [5].

Університети Північної Європи пропонують 
студентам різні організаційні моделі підготов-
ки вчителів. Виконуючи завдання поставлені 
у нашому досліджені, ми проаналізували систе-
му вищої педагогічної освіти європейських країн 
північного регіону а саме: Ірландії, Швеції, Фін-
ляндії, Норвегії, Данії, Великобританії, Ірландії, 
Латвії, Литви та Естонії. 

Система педагогічної освіти Ірландії охоплює 
три основні взаємопов’язані аспекти педагогічної 
освіти, зокрема: 

1. Початкова педагогічна підготовка (Initial 
teacher education) передбачає отримання осно-
вних ґрунтовних знань для здобуття кваліфікації 
вчителя і охоплює період навчання у педагогіч-
ному закладі.

2. Початкова професійна педагогічна ді-
яльність (Іnduction), запроваджена як програм-
ний компонент педагогічної освіти, зорієнтова-
ний на молодого кваліфікованого вчителя (newly 
qualified teacher), і охоплює перший рік профе-
сійної діяльності дипломованого педагога. 

3. Безперервний професійний розвиток 
(Іncareer development), орієнтований на забезпе-
чення освіти протягом життя і націлений на удо-
сконалення педагогічної майстерності вчителя 
впродовж його професійної діяльності [2, с. 19].

Університети пропонують програми для отри-
мання ступеня бакалавра, магістра або доктора 

і широкий спектр дисциплін для вивчення. Окрім 
цього, пропонуються також програми подальшо-
го і дистанційного навчання. 

Серед програм, які вивчаються на третьому 
рівні в Ірландії, можна зазначити такі: 

1. Однорічний сертифікат (One-Year 
Certificate). Навчання – 1 рік. 

2. Національний сертифікат (National 
Certificate). Навчання – 2 роки. 

3. Національний диплом (National Diploma). 
Навчання – 3 роки або 1 рік після одержання 
National Certificate. 

4. Ступінь бакалавра (Bachelors Degree).  
Навчання – 3-4 роки.

5. Диплом спеціаліста (Graduate Diploma).  
Навчання – 1 рік.

6. Ступінь магістра (Masters Degree). Навчан-
ня – 1-2 роки. 

7. Ступінь доктора (Doctorate – PhD). Навчан-
ня – мінімум 3 роки.

Тривалість курсів на отримання певних сту-
пенів залежить від факультету і спеціальності. 
При цьому ступінь магістра можна отримати 
тільки здійснивши науково-дослідну роботу або, 
в більшій мірі, шляхом проходження програм 
магістратури, які включають навчальні програ-
ми і дослідження. Зазвичай навчання триває від 
одного до трьох років після отримання ступеня 
бакалавра. Докторантура (PhD) може бути і од-
разу після здобутого звання бакалавра або після 
магістерської програми. Тривалість навчання ко-
ливається від трьох до чотирьох років і включає 
роботу над дисертацією. 

Окрему ланку педагогічної освіти станов-
лять коледжі. Завдання педагогічних коледжів 
полягає у підготовці вчителів початкової шко-
ли. Коледжі пропонують денні курси програм, 
розрахованих на три роки, по завершенні яких 
присвоюється ступінь бакалавра (B.Ed.) у сфе-
рі освіти, що являє собою визнану кваліфікацію 
для учителів початкової школи. Деякі педагогіч-
ні коледжі пропонують також отримання вченого 
ступеня в області гуманітарних наук і мистецтв 
[3, с. 24–26].

В загальному вигляді система вищої освіти 
Королівства Норвегії поділяється на: університе-
ти, які фокусують свою діяльність на теоретич-
них дисциплінах (мистецтва, гуманітарних, при-
родничих наук). Підготовка бакалавра (3 роки), 
магістра (5 років) і доктора філософії (8 років); 
університетські коледжі, які надають широкий 
спектр освітніх послуг із підготовки спеціалістів 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, серед 
яких є такі, що надають можливість студенту 
оволодіти професією вчителя.

Визначальним у процесі підготовки майбутніх 
учителів у Норвегії є діяльнісний підхід, який 
поглиблює практичну підготовку для тих, хто 
самостійно готує себе до різнобічної педагогічної 
діяльності, забезпечуючи трансформацію теоре-
тичних знань у практичні знання, вміння і на-
вички зі спеціальності. Для реалізації діяльніс-
ного підходу педагоги норвезьких педагогічних 
коледжів і університетів керуються принципами, 
що насамперед мотивують активність студента 
в освоєнні теоретичного і практичного матеріалу, 
а саме: принцип включення особистостi в зна-
чущу дiяльнiсть, принцип визнання права люди-
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ни шукати свiй власний шлях самовираження, 
принцип активностi людини, яка навчається, 
у самостійному пошуку нового знання, принцип 
вiри в позитивний потенцiал студента.

Ці принципи реалізується в концепції без-
перервної освіти, суть якої полягає в тому, щоб 
побудувати багатоступінчасту, різноманітну сис-
тему освіти, що дозволяє задовольняти освітні 
і професійні потреби людини на будь-якому від-
різку її життєвого шляху.

Важливою частиною навчальної програми 
з підготовки майбутніх учителів є педагогічна 
практика, яка насамперед спрямована на отри-
мання студентами практичного педагогічного до-
свіду [1, с. 105].

Підготовка вчителів у Великобританії здій-
снюється в університетах, але більше 50% часу 
студенти проводять в школах, з якими укладе-
ні угоди про партнерство. Провідними шляхами 
професійної підготовки вчителів є: 

1) 3-4-річне навчання у педагогічному коле-
джі на бакалаврській програмі «Бакалавр педа-
гогіки» (Bachelor of Education); 

2) університетська однорічна програма про-
фесійної підготовки вчителів (PGCE) на базі 
3-річної університетської бакалаврської освіти;

3) з 2014 року діє програмам підготовки 
вчителів на базі школи (a school-based teacher 
education consortium), відповідно до якої про-
фесійна підготовка педагогів (теоретична, прак-
тична) здійснюється в школі (викладачі універ-
ситетів приходять в школу і ведуть свої курси).  
За цією програмою працюють 60% педагогічних 
програм країни. У 2016 році відбувся повний пе-
рехід професійної підготовки педагогів початко-
вої школи на таку форму; 

4) прискорена програма підготовки (fast-track 
graduate entry), що функціонує як альтернатив-
на, надаючи можливість випускникам універси-
тету, які мають бажання працювати вчителями, 
пройти практичну підготовку в школі і отримати 
кваліфікацію вчителя; 

5) гнучкі курси на базі бакалаврської освіти 
(flexible postgraduate courses): будуються з ура-
хування індивідуальних потреб кожного, хто 
проходить підготовку. Особи, що вже мають до-
свід роботи у школі, наприклад, здобутий за кор-
доном, можуть підтвердити його, підтвердивши 
кваліфікацію. Всі педагоги повинні пройти «ін-
тернатуру» – рік стажування в школі (без «ін-
тернатури» кваліфікаційне свідоцтво отримати 
не можливо) [2, с. 14–16]. 

Педагогічна освіта сучасної Данії є багатосту-
пеневою системою, яка містить один вступний 
рівень допрофесійної освіти і три основні рівні: 

– вступний – профорієнтаційний рівень 
(вища ланка середньої освіти);

– перший – базовий рівень, (бакалаврат), який 
надає професійну підготовку з педагогічною орі-
єнтацією, що націлений на підготовку бакалавра-
професіонала з кваліфікацією «учитель середньої 
школи». Термін навчання 4 роки. Кваліфікація: 
бакалавра-професіонала. Відповідає 240 кре-
дитам за європейською кредитно-трансферною 
системою (ECTS). Цей ступінь можна здобути 
і в університеті, який присуджує ступінь бака-
лавра педагогіки (BEd) (тривалість – 3+2 роки, 
причому має ширший обсяг академічних знань 

студентів у сфері гуманітарних та природничих 
наук). Після закінчення данського педагогічного 
коледжу бакалавр-професіонал може працювати 
лише в данській середній школі.

– другий – академічний рівень (магістратура, 
термін 2 роки), який надається виключно кла-
сичними університетами, націлений на підго-
товку спеціаліста з науковим ступенем магістр 
педагогіки і кваліфікацією «учитель навчальних 
закладів з вищою ланкою середньої освіти». 

– третiй – науковий рівень чи рівень фун-
даментального наукового дослідження (докто-
рантура) (3 роки), після завершення якого при-
суджується ступінь доктора філософії (PhD) чи 
доктора педагогіки (DEd) [2, с. 20–22].

Різні рівні педагогічної освіти вчителя мають 
завершений цикл з відповідною атестацією. Осві-
та вчителя Данії не закінчується підготовкою 
у вищих навчальних закладах. Вона організо-
вана таким чином, щоб через курси підвищення 
кваліфікації постійно задовольняти швидкозмін-
ні освітні потреби вчителя в оновленні знань 
та розвитку компетентностей, на всіх рівнях його 
професійної діяльності [7].

Швеція є одним з лідерів у сфері інновацій 
у системі вищої освіти. Реформи у системі ви-
щої освіти стосуються організації навчального 
процесу та принципів організації професійної 
підготовки студентів, а також зміцнення соці-
ального статусу вчителя і викладача. Головне 
завдання вищої школи – сформувати практич-
ні навички і вмінні застосувати набуті знання 
на практиці. Вища освіта у Швеції є абсолютно 
безкоштовною. Окрім того, студент може взяти 
кредит до 60 років від держави на оплату жит-
лово-комунальних та харчових витрат під час 
навчання. Поділу на факультети, в тому сенсі, 
як це склалося у вітчизняній системі освіти, 
не існує. Студенти приймаються на певну про-
граму, яка включає в себе список обов’язкових 
курсів. Крім обов’язкових курсів студент пови-
нен прослухати і здати певну кількість курсів 
за вибором. Кожному курсу відповідає певна 
кількість кредитів. У шведській системі оціню-
вання здійснюється у «кредитах»: 1 шведський 
кредит відповідає 1 тижню занять. Після за-
кінчення одного семестру, за умови успішної 
здачі іспитів, студенти отримують 20 кредитів, 
що дорівнює 30 кредитам європейської системи 
оцінювання. Зазвичай за семестр студенти ви-
вчають по 3-4 предмети. 

Після того, як студент набере 120 кредитів, 
що відповідає двом повним рокам навчання, 
він може претендувати на отримання найниж-
чого свідоцтва про вищу педагогічну освіту – 
Hцgskoleexamen.

Перший учений ступінь бакалавра, Kandida-
texamen, присвоюється після 180 кредитів або 
3-х років навчання. Три роки навчання – це так 
званий основний рівень, grundnivе. Далі слі-
дує просунутий рівень, avancerad nivе. Ступінь 
магiстра, Magisterexamen, присуджується після 
одного року навчання на просунутому рівні. Два 
роки навчання на просунутому рівні дає студен-
ту ступінь майстра, Masterexamen. 

Після просунутого рівня слідує третій, дослід-
ницький рівень, forskarnivе. Два роки навчання 
на дослідницькому рівні дозволяють претенденту 
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отримати ступінь ліценціата, Licenciatexamen, а 
чотири роки – ступінь доктора, Doktorexamen. 
Після чотирьох років після захисту докторської 
дисертації, якщо доктор успішно працює і має 
наукові публікації, йому може бути присуджено 
звання доцента [8].

Провідними принципами Фінської системи 
підготовки педагогічних кадрів є: індивідуаліза-
ція і диференціація у підготовці вчителів почат-
кової школи, довіра і рівноправність, автономія 
університетів, реалізація програми інтернаціо-
налізації вищої та педагогічної освіти, система 
самоуправління без інспекторів, творчість та не-
залежність педагогічної професії, гнучкість кур-
рікулуму, креативність у навчанні, професіона-
лізм викладачів та майбутніх учителів, взаємна 
довіра у суспільстві. 

Головні ідеї Фінляндії щодо підготовки май-
бутнього вчителя: здатність мислити і діяти на 
основі теоретичних знань та наукового дослі-
дження; обґрунтовувати педагогічні рішення за 
допомогою формальних і системних аргументів; 
використовувати практико-орієнтовний компо-
нент; безперервну підготовку та тренінги; рів-
ність у можливості навчання та підтримка до-
датковим фінансуванням. 

Першим етапом педагогічної кар'єри сту-
дента є ступінь бакалавра, при наборі 180  
ECTS-кредитів. Другим – ступінь магістра при 
наборі 120 ECTS-кредитів. До викладання у шко-
лах допускаються тільки студенти, які здобули 
магістерський ступінь. Студенти проходять осно-
вні або базові курси дисциплін, проміжні та кур-
си підвищеного рівня з профілюючої спеціаль-
ності, що у сумі становить 120 ECTS-кредитів, 
а також базові та проміжні курси з додатковою 
спеціальністю – 60 ECTS-кредитів. Повний сту-
пінь бакалавра та магістра із загальною сумою 
300 ECTS-кредитів досягається через п'ять років. 
У фінській академічній навчальній програмі сту-
дента кожна спеціальність або дисципліна скла-
дається з трьох рівнів: загального, проміжного, 
поглибленого та включає чотири основні складо-
ві, а саме: основне навчання, предметне навчан-
ня, ІКТ навчання та вище педагогічне навчання 
[2, с. 62–65].

Вища освіта Естонії здійснюється у 37 вищих 
навчальних закладах, з яких 10 мають універси-
тетський статус. Навчання можна закінчити після 
отримання диплому чи продовжувати навчатися 
на 3-рівневих післядипломних студіях. Можна 
закінчити ліцейські студії, магістерські чи док-
торські. Оскільки естонські навчальні програми 
відповідають міжнародним стандартам, то і ди-
пломи закінчення вузів визнаються за кордоном. 
Навчатися можна в університетах чи у вищих 
професійних школах. Останні роблять акцент на 
практику. Дипломи про таку освіту відповідають 
ліцейському дипломові і дають можливість отри-
мати ступінь магістра в університеті [7, с. 62].

У 2013 році з метою вирішення існуючої про-
блеми нестачі місць у дитячих садках, Міністер-
ство соціального забезпечення Латвії розробило 
Положення, згідно з якими, проходячи 40-годин-
не навчання, кожен, хто не порушив Закон про 
захист прав дітей або не здійснив кримінальний 
злочин може стати вихователем або нянею, отри-
муючи 132 євро на місяць від держави.

Вищу освіту забезпечують в основному не-
залежні державні і приватні вищі навчальні за-
клади. Всі акредитовані вищі навчальні заклади 
управляються автономно. Система вищої освіти 
Латвії пропонує три рівні програм із здобуття 
педагогічної освіти – бакалаврські, магістерські 
та навчання у докторантурі. Вищі навчальні за-
клади присуджують своїм випускникам вчені 
ступені або кваліфікацію фахівців у професійних 
областях. 

Вищу педагогічну освіту можна отримати 
в коледжі – освітній установі вищого ступеню, 
яке реалізує програми вищої освіти «неунівер-
сітетського типу», в основному орієнтовані, на 
отримання професійних знань і умінь. Трива-
лість навчання в коледжах становить 2-3 роки. 
Коледжі можуть підпорядковуватися вищому 
навчальному закладу, а також функціонува-
ти в якості незалежної установи. Вищу осві-
ту можна отримати і у вищій школі – освітній 
установі вищого рівня, що здійснює програми 
академічної та професійної педагогічної освіти, 
що дають право на здобуття вченого ступеня 
бакалавра через 3-4 роки, що в більшості ви-
падків має на увазі захист дипломної роботи. 
Після отримання ступеню бакалавра навчання 
можна продовжити в магістратурі. Випускники 
магістратури також повинні захистити дисерта-
цію. Ступінь магістра (1/2 роки навчання після 
закінчення бакалаврської програми) дає право 
продовжувати навчання в докторантурі, яка 
триває 3-4 роки. Докторантури існують як при 
вищих навчальних закладах,так і при деяких 
дослідних інститутах. Вчений ступінь доктора 
наук присуджується після закінчення трьох-або 
чотирирічної програми навчання і публічного 
захисту дисертації [9].

У Литві існують вищі школи теоретично-
го спрямування (університети), а також вищі 
школи, практичного спрямування (коледжі). 
У процесі вибору абітурієнтів, зазвичай, вра-
ховуються ступені, які вже одержані. Навчан-
ня відбувається за кредитно-модульною систе-
мою. Ліцейське навчання триває 4 роки. На цій 
базі можна продовжити навчання ще на 2 роки 
і отримати диплом із професійною кваліфікаці-
єю (наприклад, диплом вчителя), а також сту-
пінь магістра. Наступний етап здобуття вищої 
педагогічної освіти та наукового ступеня – док-
торантура [7, с. 94].

Висновки та перспективи подальших розві-
док. Аналіз літературних джерел дозволяє зро-
бити висновок, що у Західній Європі створені 
і продовжують створюватись різні моделі про-
фесійної підготовки педагогічних кадрів, мета 
яких – підвищення якості підготовки педагогіч-
них кадрів, формування у них потреби в постій-
ній неперервній освіті, оволодіння ними необ-
хідних компетентностей та досягнення високої 
якості освітньої діяльності. 

Потребують подальшого дослідження питання 
імплементації системи підготовки педагогічних 
кадрів у систему вищої педагогічної освіти Укра-
їни. У світлі сучасних змін у системі початкової 
освіти, відповідно до Закону України «Про осві-
ту», доцільним буде дослідження досвіду євро-
пейських країн стосовно підготовки педагогічних 
кадрів для початкової школи.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ В СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы развития и становления профессионального педагогического обра-
зования в Северной Европе. Обоснованы основные вопросы становления системы европейской системы 
высшего педагогического образования. Проведенным исследованием установлено, что в современных 
условиях возрастает роль профессионального образования в становлении будущих педагогов. Главная 
идея европейского высшего педагогического образования состоит в том, что университеты должны 
подготовить специалистов высокого профессионального уровня, которые смогут выполнять свои про-
фессиональные обязанности сразу после завершения обучения. Изучение опыта профессиональной 
подготовки педагогов в европейских странах позволит усовершенствовать систему педагогического 
образования Украины в условиях ее адаптации к требованиям общеевропейского образовательного 
пространства.
Ключевые слова: педагогическое образование, профессиональное становление, система образования, 
учебные заведения, бакалавр, магистр, лиценциат. 
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DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL  
PEDAGOGICAL EDUCATION IN NORTHEM EUROPE

Summary
The article deals with the issues of development and formation of professional pedagogical education in 
Northern Europe. The basic questions of formation of the system of the European system of professional 
pedagogical education are substantiated. The conducted research has established that in modern condi-
tions the role of higher professional education in the formation of future teachers is growing. The main 
idea of the European higher pedagogical education is that universities should prepare professionals of high 
professional level who will be able to fulfill their professional duties immediately after the completion 
of training. Studying the experience of professional training of teachers in European countries will help 
improve the system of pedagogical education in Ukraine in the context of its adaptation to the require-
ments of a pan-European educational space.
Keywords: pedagogical education, professional formation, system of education, educational institutions, 
bachelor, master's degree, licensee.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ  
ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ У КОЛЕДЖІ

Сорока М.В.
ВСП «Рівненський коледж НУБіП України» 

У статті визначені особливості викладання гуманітарних навчальних дисциплін, зокрема української мови 
за професійним спрямуванням, у контексті формування та виховання особистості майбутнього фахівця. 
Розкриті поняття мовної особистості, мовного виховання, комунікативної компетенції. Визначені важливі 
аспекти навчання українського професійного мовлення студентів, подано систему роботи, що спрямо-
вана на формування мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців. Наголошується на тому, що мова 
професійного спілкування – один із найважливіших способів оцінки інтелектуального рівня особистості, ос-
нова її сучасного буття та фахового зростання. Досконале, ґрунтовне володіння українською літературною 
мовою у повсякденно-діловій діяльності є обов’язком кожного фахівця.
Ключові слова: мовна особистість, мовне виховання, комунікативна компетенція, національна свідомість 
і самосвідомість, українська мова професійного спрямування, рівень володіння мовою.

Постановка проблеми. У сучасному суспіль-
стві освіта стала однією з найрозвиненіших 

сфер людської діяльності. Помітно підвищилася 
соціальна роль освіти, від спрямованості й ефек-
тивності якої сьогодні багато в чому залежать 
перспективи розвитку людства. В останнє деся-
тиліття суспільство змінює своє ставлення до всіх 
її видів. Зростання наукового інтересу до гумані-
таризації вищої освіти зумовлено багатьма при-
чинами. Одна з них полягає в тому, що фундамен-
тальна підготовка майбутнього спеціаліста може 
досягатися лише за умови широкої гуманітари-
зації освіти. Саме тому сучасний етап розвитку 
освіти характеризується прагненням виявити те-
оретичні основи її гуманітаризації, системно й ор-
ганічно вписати формування мовної культурної 
компетентності у процес професійного становлен-
ня особистості майбутнього спеціаліста. Сучасне 
соціальне замовлення на підготовку фахівців для 
різних сфер виробництва обґрунтовує вимоги до 
формування соціально-професійних якостей май-
бутнього спеціаліста, які базуються не тільки на 
загальному обсязі знань, а й передусім передба-
чають розвиток здібностей самостійно вирішувати 
нестандартні професійні завдання, застосовуючи 
альтернативне мислення, демонструвати постійне 
прагнення до удосконалення професійної діяль-
ності. Таким чином, для успіху сучасній людині 
потрібно володіти мистецтвом комунікації, тобто 
мати відповідну комунікативну компетентність. 

Отже, проблеми, що розглядаються в стат-
ті, – концептуальний підхід до формування мов-
ної особистості у навчальному закладі та шляхи 
розв’язання протиріч між традиційною системою 
професійної підготовки спеціалістів і сучасними 
вимогами до рівня їхньої мовної компетентності. 
Досконале, ґрунтовне володіння українською лі-
тературною мовою в повсякденно-діловій діяль-
ності є обов’язком кожного фахівця. Викладання 
мовних дисциплін у вищих навчальних закладах 
не тільки підвищує мовну освіченість студентів 
і сприяє гуманізації освіти, але й підвищує куль-
турний рівень майбутньої української інтеліген-
ції. Саме на вирішення цієї проблеми й спря-
мовано курс "Українська мова (за професійним 
спрямуванням)", у рамках якого відбувається 
формування комунікативних компетентностей. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні проблема особистості як суб'єкта фа-
хової діяльності, компетентного та здатного до 
саморозвитку, досліджується багатьма укра-
їнськими науковцями. Розвитку професійно-
педагогічної компетентності присвячені праці 
А.П. Коваль, Г. Богіна, М. Вашуленка, С. Ка-
рамана, Л. Мацько, Л. Паламар, Л.С. Ващенко, 
О.Е. Коваленко, О.І. Локшина, О.В. Овчарук, 
О.І. Пометун, С.А. Ракова та інших. Проблемі 
формування мовної особистості приділено вели-
ку увагу в дослідженнях Т. Донченко, Л. Мацько, 
В. Мельничайко, А. Нікітіна, Л. Паламар, М. Пен-
тилюк, Л. Скуратівський, Г. Шелехова та ін. 
У своїх працях вони підкреслюють специфіку 
мовленнєвих умінь як прояв професіоналізму, 
визначають структуру і зміст комунікативності, 
де мовлення є домінуючим компонентом, про-
понують методику управління процесом фор-
мування мовленнєвих умінь у системі навчання. 
Адже визначальна роль у формуванні мислячої, 
діяльної, творчої, національно свідомої людини 
належить мові. 

Метою даної статті є аналіз ролі гуманітар-
ної підготовки та її вплив на формування осо-
бистості майбутніх фахівців в системі освіти, 
аналіз педагогічних умов формування конку-
рентоспроможного фахівця в процесі фахової 
підготовки. 

Виклад основного матеріалу. Навчальні дис-
ципліни, спрямовані на розвиток мовленнєвої 
вправності, не випадково здавна є невід’ємною 
складовою системи освіти: майстерне володін-
ня словом в усі часи було однією з найважли-
віших умов соціальної та професійної успіш-
ності людини. Оволодіння основами будь-якої 
професії розпочинається з системи загальних 
і професійних знань, тобто опанування фахів-
цем професійного мовлення – галузевої фразео-
логії та термінології, що допоможе у подальшій 
професійній діяльності, котра вимагає засто-
сування у виробничій сфері української мови.  
"Для вільного володіння усною та писемною фор-
мами професійного спілкування студенти пови-
нні мати чималий активний лексичний запас 
фахової термінології", бо мовленнєва специфіка 
даного стилю спілкування визначається насам-
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перед великою кількістю термінів, що активно 
обслуговують сферу професійно-виробничої ді-
яльності. Крім того, термінологічна лексика має 
велике значення для науково-виробничої кому-
нікації, сприяючи її інтелектуалізації, полегшує 
процес засвоєння знань та реалізації їх у май-
бутній фаховій діяльності, поглиблює знання 
студентів про ознаки виучуваних понять, є засо-
бом розширення активного професійно зумовле-
ного словникового запасу, підвищує культурний 
рівень майбутньої української інтелігенції.

Відповідно до Державної національної про-
грами "Освіта. Україна ХХІ ст." та Концепції 
національного виховання, головні завдання мов-
ної освіти – це виховання культури, формуван-
ня інтелекту, розвиток мовленнєвих здібностей 
особистості в процесі розв’язання життєвих 
проблем (побутових, виробничих, духовних) за-
собами мови. Кожне суспільство зацікавлене 
в тому, щоб інтегрувати молоде покоління в со-
ціальні структури своєї держави. Проблема 
функціонування української мови до цього часу 
стоїть досить гостро: етнічне коріння більшості 
населення – українське, натомість значний від-
соток населення розмовляє російською мовою, 
і це не можна не враховувати при проведенні 
заходів щодо розширення меж застосування 
державної мови. Використовуючи українську, 
мовці припускаються низки мовленнєвих огріхів 
і помилок. У той же час не можна не визнати, 
що процес українізації гальмується не лише 
об'єктивними, а й переважно суб'єктивними 
факторами, що становить суттєву загрозу для 
подальшого розвитку держави, бо мова є одним 
із головних чинників єдності нації, а в нас мова 
корінного народу на значній частині України ще 
не стала домінуючою. Однією з проблем під час 
навчання студентів є створення мотивації до 
ґрунтовного вивчення мови. Звичайно, добре, 
коли бухгалтер, менеджер, землевпорядник чи 
програміст знають правила орфографії, пункту-
ації, норми граматики. Але ці знання не спро-
можні забезпечити належний рівень володіння 
мовою. Програма теж не передбачає завдань, 
які розвивали б "мислення, уяву, емоційну сфе-
ру, зрештою, саме мовлення". Становище, зда-
валося б, має змінити вивчення курсу "Україн-
ська мова (за професійним спрямуванням)", 
який має на меті підвищити загальний мовний 
рівень студентів, ознайомити їх з особливостя-
ми офіційно-ділового стилю, його практичного 
застосування. Але й тут відбувається підміна 
процесу опанування вмінням розповідати, пере-
казувати, виступати, брати участь у різноманіт-
них мовленнєвих ситуаціях навчанням писати 
заяву, доручення, розписку тощо. Таке станови-
ще не можна вважати задовільним. Студентство 
повинно усвідомити визначну роль мови у житті 
людини, розуміти, що мовна майстерність 
є шляхом до професійного становлення та зрос-
тання, запорукою всебічної реалізації творчих 
здібностей особистості. Вивчення курсу "Укра-
їнська мова (за професійним спрямуванням)" 
у коледжах реалізує компетентнісний, функціо-
нально-діяльнісний та особисто-орієнтований 
підходи до навчання української мови, що від-
повідає сучасним суспільним запитам, які за-
пропоновані Загальноєвропейськими рекомен-

даціями з мовної освіти [2, c. 8]. Йдеться про 
розвиток креативно-інтелектуальних здібностей 
студентів, їх інтересу до вивчення української 
мови, до осягнення вершин української культу-
ри й мистецтва слова; формування усвідомлено-
го ставлення до української мови як інтелекту-
альної, духовної, моральної і культурної 
цінності; необхідність знати сучасну українську 
мову й досконало володіти нею в усіх сферах 
суспільного життя; готовність до адекватного 
вибору й отримання професійної освіти; форму-
вання мовних компетенцій, тобто системних 
знань про мову як засіб вираження думок і по-
чуттів людини, практичних навичок володіння 
культурою мови; вироблення мовного смаку 
шляхом розширення філологічного світогляду, 
вміння використовувати набуті знання під час 
роботи з мовним матеріалом. Як бачимо, всі ці 
завдання спрямовані на формування мовної осо-
бистості. На формування мовної особистості 
впливають чинники як об’єктивні, незалежні від 
особи мовця, так і суб’єктивні [6, с. 69]. Сучасна 
лінгвістика виділяє такі рівні мовної особистос-
ті: вербально-семантичний, лінгвокогнітивний 
і мотиваційно-прагматичний [3, с. 142]. Вербаль-
но-семантичний рівень – це володіння різними 
мовними нормами, лінгвокогнітивний рівень ре-
презентує індивідуальну мовну картину світу, 
вихід на мотиваційно-прагматичний рівень за-
безпечує вільне володіння мовою у будь-якій 
комунікативній ситуації. Перший рівень вважа-
ється нульовим: він є базою, на якій відбуваєть-
ся формування мовленнєвої особистості, проте 
не забезпечується повноцінний прояв індивіду-
ального досвіду у слові. Пропонуються й інші 
підходи до мовної характеристики особистості. 
С. Караванський виділяє чотири типи компетен-
ції: мовну, мовленнєву, соціокультурну й функ-
ціонально-комунікативну. Мовна компетенція 
включає знання орфоепічних, орфографічних, 
лексичних, словотворчих, граматичних та сти-
лістичних норм. Мовленнєва компетенція реалі-
зується під час аудіювання, говоріння, читання 
та письма. Соціокультурна компетенція перед-
бачає знання з національної культури, історії, 
економіки тощо. Найвагомішою, за визначенням 
дослідника, є функціонально-комунікативна 
компетенція, тобто вміння послуговуватися мов-
ними засобами для створення текстів різної сти-
льової приналежності [1, с. 13]. Проаналізував-
ши дослідження з сучасної лінгводидактики, 
А. Нікітіна розробила модель мовної особистос-
ті, у якій розрізняється мовна, мовленнєва, 
предметна, прагматична й комунікативна ком-
петенції. На занятті з української мови зі сту-
дентами коледжу викладач задіює всі названі 
рівні мовної особистості. Формування кожного 
з аспектів передбачає різні види робіт. Вербаль-
но-семантичний рівень формується шляхом ви-
конання вправ, спрямованих на очищення мов-
лення майбутніх фахівців від сумнозвісного 
суржику – явища, яке знижує якість не лише 
мовлення, але й думки, адже мовленнєвий 
та мисленнєвий процеси взаємопов’язані. На 
жаль, місцеві ЗМІ не є прикладом для насліду-
вання. Отже, ефективним є залучення студентів 
до аналізу помилок мови засобів масової інфор-
мації та реклами: самостійно аналізуючи мовне 
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довкілля, майбутній фахівець звикає до свідо-
мого ставлення до слова. Такий досвід надалі 
захистить його індивідуальне мовлення від не-
гативного зовнішнього впливу. Піднесенню мов-
ної культури студентів сприяє також різнопла-
нова робота з фаховими текстами (переклад 
з російської мови на українську, лексико-грама-
тичний аналіз, укладання тлумачних словничків 
тощо). Однак усні опитування й письмові робо-
ти, проведені серед студентів, засвідчили, що 
лише 18% респондентів користуються україн-
ськомовними словниками систематично, 17% – 
зверталися до словників самостійно, а не з при-
мусу чи нагадування викладачів. Важливим 
етапом мовної освіти є формування соціолінгвіс-
тичної компетенції – здатності розуміти і про-
дукувати мовлення в конкретному соціолінгвіс-
тичному контексті спілкування. Для досягнення 
цієї мети велика увага приділяється культуро-
логічному компоненту занять з української 
мови, що втілюється не лише у змістовому на-
повненні текстів тренувальних вправ і контр-
ольних робіт. Активізувати увагу аудиторії, під-
вищити загальнокультурний рівень молоді, 
поглибити знання з української і світової історії 
та культури допомагають короткі інформаційні 
повідомлення, підготовлені студентами. Прослу-
хані повідомлення обов’язково обговорюються 
й аналізуються, коментується індивідуальне 
мовлення доповідача, розглядаються стильові 
особливості текстів. З постійним розширенням 
сфери функціонування української мови у сус-
пільстві перед навчальними закладами постає 
проблема підготовки фахівців, професійна зрі-
лість яких визначається не тільки рівнем про-
фесійних знань, а й умінням здійснювати науко-
во-виробниче і службове спілкування, доцільно 
й ефективно використовуючи ресурси рідної 
мови, керуючись у мовній поведінці вироблени-
ми суспільством правилами мовного етикету. 
Досвід показує, що наша молодь, на жаль, по-
гано володіє етикетними формулами, послуго-
вується лише деякими з них. Формування висо-
кої культури мовлення є невід’ємною ознакою 
загальнолюдської культури. Для спеціаліста 
культура усного й писемного мовлення є не 
лише відображенням його вихованості, інтелі-
гентності, чистоти помислів і вчинків, але й ви-
значає в цілому культуру його праці й, що осо-
бливо важливо, культуру взаємин у щоденному 
спілкуванні в найрізноманітніших сферах мов-
леннєвої діяльності: від приватного спілкування 
− до спілкування на державному рівні. Метою 
лінгвістичних навчальних курсів є не лише фор-
мування мовної майстерності студента, а й ви-
ховання національно свідомої особистості, якій 
притаманні чітка громадянська позиція і широ-
та світогляду. Для того, щоб створити якісне ви-
словлювання, а тим більше текст, стильовий 
різновид якого задається обставинами спілку-
вання, потрібно не тільки знати теорію мови 
та мати певний лексичний запас, необхідно вмі-
ти розрізняти нюанси значення слів, відчувати 
особливості слововживання. Одним із ефектив-
них видів роботи є комплексний аналіз фахового 
тексту. Виконуючи запропонований аналіз, сту-
дент творить власний текст, що сприяє виро-
бленню й закріпленню навичок логічної побудо-

ви мікротекстів, вмінню встановлювати 
логіко-змістові зв'язки між комунікативною ме-
тою висловлювання і мовними засобами її до-
сягнення (на рівні лексичному, морфологічному, 
синтаксичному). У системі практичних завдань, 
спрямованих на формування комунікативних 
умінь і навичок студентів, необхідно враховува-
ти функціонально-прагматичний і психологіч-
ний аспекти комунікації. Навчально-тренуваль-
ні вправи у поєднанні з завданнями творчого 
характеру сприяють осмисленню 
й запам’ятовуванню теоретичного матеріалу, 
активізують пізнавальну діяльність студентів, 
формують навички, необхідні для подальшого 
підвищення рівня мовленнєвої майстерності. 
Опановуючи курс української мови, студенти 
вчаться вільно орієнтуватись у словниковому 
фонді української мови, ефективно використо-
вувати її багатства у професійній діяльності, 
розширюючи межі функціонування рідної мови 
в сучасному українському суспільстві. У цій не-
простій ситуації особливої актуальності набуває 
вивчення курсу української мови за професій-
ним спрямуванням, який включає вивчення всіх 
мовних норм, а отже, допомагає майбутнім фа-
хівцям не лише уникнути інтерференції, але 
й оволодіти навичками оптимальної мовної по-
ведінки у професійній сфері. Адже саме профе-
сійна сфера, за даними соціолінгвістичних до-
сліджень, є найбільш сприятливою для 
функціонування української мови. Знання сту-
дентів з української мови у навчальних закла-
дах значною мірою визначається рівнем шкіль-
ної освіти, а також мовною особистістю 
викладача [4, с. 4].

Та, перш за все, культура професійного мов-
ного спілкування формується на основі реалі-
зованих на високому рівні навчальних програм: 
відповідних дисциплін і різних форм роботи – 
лекційних, практичних занять, де засвоюється 
термінологія – наукова і практична опора май-
бутнього фахівця. Навчальний заклад має за-
безпечувати українську мовленнєву практику 
як у процесі навчання, так і в поза ним. 

Висновки та перспективи подальшого дослі-
дження. Ефективне формування україномовної 
компетенції студентів – це складний і багато-
аспектний процес, який потребує систематичної 
роботи. Викладач має орієнтувати студентів на 
активну мовленнєву діяльність, що уподібню-
ється природним умовам комунікації. Спонука-
ючи студентів бути не спостерігачами, а актив-
ними учасниками на заняттях, залучаючи їх до 
спільної діяльності, викладач має підготувати 
молодих людей до життя в суспільстві, до твор-
чої праці та взаємодії з іншими людьми. Лише 
зацікавивши студентів їх майбутньою спеціаль-
ністю, ми зможемо отримати національно сві-
домих, мовленнєво компетентних фахівців, що 
зможуть досягти особистісного й професійного 
самовизначення та домогтися самореалізації.

Окреслюючи перспективи подальших науко-
вих розвідок, зазначимо, що ми зосередимо свій 
дослідницький інтерес на теоретичному обґрун-
туванні та експериментальній перевірці методи-
ки формування україномовної компетенції сту-
дентів у процесі засвоєння знань та реалізації 
їх у майбутній фаховій діяльності. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ  
CОИСКАТЕЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ

Аннотация
В статье определены особенности преподавания гуманитарных учебных дисциплин, в частности укра-
инского языка профессионального направления, в контексте формирования и воспитания личности бу-
дущего специалиста. Раскрыты понятия языковой личности, языкового воспитания, коммуникативной 
компетенции. Определены важные аспекты обучения украинской профессиональной речи студентов, 
представлена система работы, направленная на формирование речевой компетентности будущих спе-
циалистов. Акцентируется на том, что язык профессионального общения. Совершенное, основательное 
владение украинским литературным языком в повседневно-деловой деятельности есть обязательным 
для каждого специалиста.
Ключевые слова: языковая личность, языковое воспитание, коммуникативная компетенция, нацио-
нальное сознание и самосознание, украинский язык профессионального направления, уровень владе-
ния языком.

Soroka M.V.
SSS «Rivne College of NLES of Ukraine»

PECULIARITIES OF LINGUISTIC PERSONALITY FORMATION IN COLLEGE

Summary
In this article the features of teaching humanities disciplines, including Ukrainian language for profes-
sional purposes in the context of the formation and training of future specialists. The concepts of linguistic 
personality, linguistic education, and communicative competence are exposed in the article; Important 
aspects of teaching students Ukrainian professional language have been defined in the article. It also pre-
sents the system of work aimed at the formation of speech competence of future specialist. It is intended 
that professional communication – one of the most important ways to identify intellectual personality, 
the basis of modern life and professional growth. The perfect and well-grounded grasp of the literary 
Ukrainian language in every day and business usage is obligatory for any specialist.
Keywords: linguistic personality, linguistic education, communicative competence, national consciousness 
and self consciousness, Ukrainian language for specific purposes, language class requirements. 
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ  
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Cталовєрова Г.В.
Національний університет водного господарства і природокористування

Іщенко А.О.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Підводяться підсумки безпекової політики британського коаліційного уряду Д. Кемерона (2010–2015);  
доведено, що політичним силам консерваторів та ліберал-демократів для проведення одностайного кур-
су у сфері нацбезпеки потрібно було йти на компроміси, а також аналізується проблематика безпекової 
стратегії на парламентських виборах 2015 р., зокрема, проводиться порівняльний аналіз положень сучасної 
безпекової стратегії провідних партій Великобританії
Ключові слова: Великобританія, безпекова політика, ЄС, НАТО, політичні партії, парламентські вибори.

Постановка проблеми. В умовах виник-
нення нових викликів та загроз, транс-

формації системи міжнародної безпеки, питан-
ня безпекової політики часто стають об’єктом 
уваги британської спільноти та експертів. Від-
сутність міжпартійного консенсусу по біль-
шості положень безпекової стратегії Велико-
британії у ході передвиборчої кампанії 2015 р. 
роблять дискусії про перспективи британської 
безпекової політики ще більше актуальними.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У політологічній площині проблематика сучас-
ної безпекової політики провідних політичних 
партій Великобританії розглядалася автори-
тетними англійськими ученими Дж. Річардсом 
[12], Дж. Кіркопом [10], C. Біскопом [6], А. Ко-
теєм [8]. В українській політологічній літерату-
рі практично відсутні спеціальні праці з даної 
проблематики.

Мета і завдання дослідження. Мету дослі-
дження визначає характер і напрями еволю-
цій позицій політичних партій Великобританії 
щодо політики у сфері безпеки у ХХI столітті, 
аналіз принципів формування та визначення 
засобів реалізації політики цієї країни в між-
народних організаціях.

Відповідно до сформульованої мети вирішу-
валися наступні завдання: здійснення порів-
няльного аналізу сучасної безпекової політики 
провідних партій Великобританії, встановлен-
ня рівня їхнього взаємовпливу і взаємозалеж-
ності, виявлення їх впливу на формування гро-
мадської думки Великобританії.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У травні 2010 р. вперше після Другої світової 
війни в Великобританії був сформований коа-
ліційний уряд, який очолив лідер консервато-
рів Д. Кемерон. Незважаючи на те, що коаліція 
торі та ліберал-демократів, має різні погляди 
на розв’язання внутрішньо- та зовнішньополі-
тичних питань, цей уряд довів свою життєз-
датність. Хоча пріоритетного значення набу-
ли проблеми соціально-економічного розвитку 
та подолання наслідків світової фінансової 
кризи, питанням безпеки також надається ве-
лике значення.

Вже у жовтні 2010 р. на розгляд спільно-
ти уряд надав стратегію національної безпеки, 

яка повинна була не лише надати аналіз акту-
альних викликів та загроз, але й забезпечити 
тісний взаємозв’язок із зовнішньою та фінансо-
во-економічною політикою Кабінету. Крім того, 
для координації політики в сфері безпеки була 
створена Рада національної безпеки.

Лейтмотивом нової безпекової політики ста-
ло скорочення витрат на оборону та військових 
сил у рамках подолання бюджетного дефіци-
ту. Рівень військових витрат знизився з 2,5% 
ВВП в 2010 р. до 2,2 ВВП в 2014 р. [8, с. 212], 
а чисельність військових була скорочена 
з 190 тис. в 2010 р. до 159 тис. в 2014 р. [5, с. 123].  
До 2020 р. уряд запланував подальше скоро-
чення озброєних сил до 142 тис. осіб [5, с. 124].

З метою економії уряд відмовився від роз-
робки і прийняття на озброєння ряду зразків 
нової бойової техніки, включаючи, наприклад, 
літаки дальньої морської розвідки й патрулю-
вання «Німрод». Довгий час залишалося від-
критим питання про будівництво відразу двох 
авіаносців на кшталт «Куін Елізабет», які по-
винні прийти на зміну списаним у 2014 р. авіа-
носцям на кшталт «Інвінсібл». Однак, якщо б 
відмінили будівництво хоча б одного з нових 
авіаносців, то це б позначилася негативно на 
британській безпековій політиці, і в решті решт 
було вирішено притримуватися першочергових 
планів. 

Проведення одностайного курсу у сфері без-
пеки ускладнювалося необхідністю досягнення 
компромісів між партнерами по коаліції, вра-
ховуючи що погляди консерваторів та лібе-
рал-демократів співпадали далеко не завжди, 
і ліберал-демократи вже з весни 2011 р. стали 
намагатися більш послідовно відстоювати свої 
позиції [3, с. 22], хоча їх вплив був обмежений 
кількісною перевагою торі як в Кабінеті, так 
і в керівництві Міністерства оборони.

Головним каменем спотикання стало питан-
ня про заміну чотирьох підводних човнів типу 
«Венгард» – єдиних носіїв британської ядер-
ної зброї, строк експлуатації яких закінчуєть-
ся у 2025–2030 рр. Згідно цього лише активна 
фаза будівництва нових ракетоносців потребує 
по попереднім оцінкам 25-30 млрд. ф. ст. [15] 
(тобто більше 70% річного військового бюдже-
ту). Ліберал-демократи виступили проти рів-
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ноцінної заміни підводних човнів, пропонуючи 
потратити хоча б частину коштів на розвиток 
звичайних збройних сил, хоча будівництво 
лише трьох нових ракетоносців (замість чоти-
рьох) не дозволить нести бойове чергування 
безперервно, з чим не могли погодитися кон-
серватори. Партнери по коаліції так і не змогли 
прийти до згоди, і остаточне розв’язання цього 
питання було відкладене до 2016 р.

 Іншим принципово важливим моментом 
стала проблема військово-політичного співро-
бітництва з ЄС. Якщо консерватори традиційно 
надавали перевагу розвитку відносин з США 
і НАТО, то ліберал-демократи, не заперечую-
чи важливості трансатлантичного партнерства, 
навпаки, бачили в ЄС важливого союзника, 
у т.ч. у сфері безпеки. Домовитися партнерам 
так і не вдалося, і вибір був зроблений на ко-
ристь двосторонніх відносин: 2 грудня 2010 р. 
була підписана англо-французька угода про 
співробітництво в галузі безпеки.

На відміну від концептуальних питань коа-
ліція продемонструвала єдність з питань учас-
ті британських збройних сил в операціях за 
кордоном. Через 12 років війни в Афганістані, 
що обернулося для Лондона серйозними ма-
теріальними витратами, був розпочатий вивід 
британських військ з цієї країни: якщо в 2009-
2012 рр. там знаходилося близько 9,5 тис. бри-
танських військовослужбовців [14], то вже до 
грудня 2014 р. війська були в основному ви-
ведені, а мандат Міжнародних сил сприяння 
безпеки завершений. У лютому 2015 р. в Аф-
ганістані залишалося менше 500 британських 
військових [14].

У 2011 р. Великобританія прийняла актив-
ну участь в операції по забезпеченню безпо-
літної зони над Лівією. Літаки Королівських 
ВПС виконали більше 2 тис. бойових вильотів, 
що склало 20% від загального числа країн, які 
брали участь в операції [11, с. 53]. Практика 
нанесення авіа ударів без проведення назем-
ної фази отримала подальше продовження 
у 2014 р., коли Лондон приєднався до військо-
вої операції проти бойовиків Ісламської держа-
ви Іраку і Леванту. За період з жовтня 2014 р. 
по березень 2015 р. британські літаки нанесли 
більше 200 ударів по позиціям ІГІЛ (6% від їх 
загального числа) [11, с. 54].

У цілому успішний з військової точки зору 
досвід проведення операцій проти прибічників 
М. Каддафі в 2011 р. і проти ІГІЛ в 2014 р. 
наглядно продемонстрував переваги авіаударів 
в порівнянні з наземними вторгненнями, котрі 
продовжували асоціюватися у багатьох бри-
танців з затяжними кампаніями в Іраку та Аф-
ганістані. Більш зважений підхід до участі 
у закордонних операціях переважав у палаті 
общин, коли вона у серпні 2013 р. висловилася 
проти військової участі у передбаченій на той 
момент військової операції в Сирії по скиненню 
легітимно обраного Б. Асада.

Хоча напередодні парламентських виборів, 
які відбулися 7 травня 2015 р., основна увага 
традиційно приділялася проблемам соціаль-
но-економічного розвитку, питання зовнішньої 
та безпекової політики також висвітлювалися 
досить широко. Хоча за п’ять років перебуван-

ня при владі консерватори і ліберал-демократи 
зуміли розробити і приступити до здійснення 
нової без пекової політики, яка значною мірою 
відповідала сучасним реаліям, відбулися масш-
табні скорочення засобів на оборону та вій-
ськовослужбовців. У результаті передвиборча 
кампанія 2015 р. стимулювала активні диску-
сії з питань безпеки, а відповідні розділи були 
включені у передвиборчі маніфести усіх веду-
чих британських політичних партій.

Основи безпекової політики Консервативної 
партії були викладені ще в стратегії національ-
ної безпеки 2010 р., так що торі лише актуалі-
зували деякі їх положення. Консерватори по-
обіцяли зберегти рівень оборонних витрат на 
рівні не нижчому ніж 2% ВВП у відповідності 
з критеріями НАТО.

У галузі міжнародного військового співро-
бітництва консерватори традиційно розглядали 
у якості основних союзників Британії НАТО, 
США, ЄС, а також Співдружність націй. При 
цьому у передвиборчому маніфесті повторюва-
лася обіцянка Д. Камерона провести в 2017 р. 
референдум про членство в ЄС. Особливо під-
креслювалася необхідність довести до кінця 
операцію проти ІГІЛ, а також підтримувати 
територіальну цілісність України [9].

Передвиборчий маніфест консерваторів 
у галузі безпеки у багатьох аспектах повто-
рював ключові положення прийнятих раніше. 
У той же час, торі включили в неї питання про 
боротьбу з ІГІЛ і про конфлікт на Україні.

Розділи по зовнішній політиці і безпеці у пе-
редвиборчому маніфесті Лейбористської партії 
багато в чому перегукувалися з обіцянками 
консерваторів. Лейбористи виступили за роз-
робку нового огляду безпеки і за збереження 
«мінімальних сил ядерного стримування, до-
статніх для постійного бойового чергування» 
[9]. З часів Т. Блера лейбористи завжди ви-
ступали за розширення співробітництва з ЄС, 
однак в цей раз навіть вони, орієнтуючись на 
зростання популярності євроскептиків, заявили 
про неготовність передавати нові повноважен-
ня Брюсселю без проведення референдуму про 
членство Британії в ЄС. Разом з консерватора-
ми Лейбористська партія підтримала операцію 
проти ІГІЛ і відкрито визнала можливість про-
ведення військових операцій у майбутньому 
і підкреслила, що це можливо при необхіднос-
ті правових основ і чіткого плану бойових дій 
та постконфліктного мирного будівництва.

Особливий підхід до політики в галузі без-
пеки завжди був характерний для Партії лі-
беральних демократів. Молодші партнери 
консерваторів по коаліції, вони послідовно ви-
ступали проти оновлення ядерного потенціалу 
на рівноцінній основі, продовжуючи цю лінію 
і в своєму передвиборчому маніфесті. Факт 
участі у роботі Д. Кемерона не помішав лібе-
рал-демократам звернути особливу увагу на 
ряд недоліків його безпекової політики: зокре-
ма, вони закцентовували увагу на нездатнос-
ті уряду створити резерви в 30 тис. осіб, ко-
трі, як спочатку припускалося, повинні були 
частково компенсувати скорочення збройних 
сил. Намагаючись завоювати симпатії якомога 
більшого числа виборців, ліберал-демократи 
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виступили з пропозицією сформувати єди-
ний військовий кабінет, об’єднавши бюджети 
міноборони, спецслужб і підрозділів по за-
безпеченню кібербезпеки. Як і в 2010 р., лі-
берал-демократи стали партією, які пообіцяли 
заборонити експорт озброєнь в країни, що по-
рушують права людини.

У сфері міжнародного військового співробіт-
ництва у передвиборчому маніфесті ліберал-
демократів особливо підкреслювалася роль 
європейської оборонної інтеграції. Хоча вони 
і не були проти проведення референдума про 
членство в ЄС у випадку передачі Брюсселю 
«значних повноважень» [14]. Ліберал-демокра-
ти, як і лейбористи заявили про можливість 
проведення військових операцій при наявнос-
ті гуманітарних або правових підстав, а також 
присвятили окреме питання ситуації в Украї-
ні, схарактеризувавши Росію як країну «із все 
більше зростаючою агресією» [4]. 

Порівняно нова політична сила Партія не-
залежності Об’єднаного Королівства (ПНОК) 
стала ледве чи не єдиною політичною силою, 
що виступила з гаслами суттєвого збільшення 
витрат на безпеку, не дивлячись на фінансові 
труднощі. Крім того, ПНОК обіцяла зберегти 
ядерний потенціал, а також забезпечити бу-
дівництво двох нових авіаносців. У галузі зо-
внішньої політики і міжнародного військового 
співробітництва передбачалася опора на країни 
«англосфери», вихід з ЄС і згортання європей-
ської інтеграції у сфері безпеки [14]. Стосовно 
України, то ПНОК виступила за дипломатичне 
розв’язання українського питання.

Іншою впливовою політичною силою ста-
ла Шотландська національна партія (ШНП), 
не дивлячись на поразку прибічників неза-
лежності Шотландії на проведеному у вересні 
2014 р. референдумі. Як і на референдумі з пи-
тання про незалежність, ШНП виступила за 
без’ядерний статус Шотландії. Крім того, у пе-
редвиборчому маніфесті ШНП особлива увага 
приділялася збереженню членства в ЄС і роз-
витку співробітництва з Брюсселем, а також 
проблемам безпеки в Арктичному регіоні [13].

У передвиборчому маніфесті Партії «зеле-
них» проблематика безпеки займала другоряд-
не значення. Лейтмотивом передвиборчої кам-
панії «зелених» у сфері безпеки стало ядерне 
роззброєння і підписання відповідної міжна-
родної угоди [13]. У сфері зовнішньої політи-
ки партія «зелених» виступила за збереження 
членства в ЄС (але при проведенні референду-
му), опору на ООН.

На парламентських виборах 2015 р. аж до 
оголошення їх результатів зберігалася інтри-
га: консерватори і лейбористи йшли практично 
впритул, а опитування громадської думки свід-
чили про високу ймовірність формування нової 
коаліції, або уряду меншості. По результатам 
підрахунку голосів виборів за консерваторів 
проголосували 36,9% виборців, за лейбористів – 
30,4%, за Партію незалежності Об’єднаного Ко-
ролівства – 12,6%, за ліберал-демократів – 7,9%, 
за Шотландську національну партію – 4,7%, 
за партію «зелених» – 3,8% британців. Однак 
через особливість британської виборчої систе-
ми картина розподілу між партіями депутат-

ських мандатів виявилася декілька іншою: із 
650 місць у палаті общин консерватори отри-
мали 331 місце, лейбористи – 232, ШНП – 56, 
ліберал-демократи – 8, ПНОК і партія «зеле-
них» – лише по одному місцю [14]. Отже, кон-
серватори на чолі з Д. Камероном зуміли за-
воювати в палаті общин абсолютну більшість 
і, відповідно, отримали можливість сформувати 
однопартійний уряд. У декілька разів зуміла 
збільшить своє представництво в парламенті 
ШЕП, тоді як найбільшої поразки зазнали лі-
берал-демократи, загубивши 48 депутатських 
місць.

Хоча другий, на цей раз однопартійний ка-
бінет на чолі з Д. Кемероном був сформований 
недавно, можна більш менш впевнено говори-
ти про продовження ним колишньої безпекової 
політики. Свої посади зберегли міністр закор-
донних справ Ф. Хеммонд та міністр оборони 
М. Феллон. Але, можна говорити і про те, що 
консерватори оновлять стратегію національ-
ної безпеки з метою максимальної активізації 
її змісту. Зокрема, у розділи, присвячені ви-
кликам і загрозам, можуть добавити положен-
ня, пов’язані з ризиками безпеки, які виходять 
з Росії.

Деякому коригуванню можуть бути піддані 
плани по скороченню чисельності та фінансу-
вання збройних сил. Наявність парламентської 
більшості і формування однопартійного уряду 
дозволить консерваторам проводити більш по-
слідовну політику в галузі безпеки.

Що стосується зовнішньополітичних ас-
пектів безпекової стратегії Великобританії, то 
консерватори продовжать традиційний курс по 
орієнтації на військово-політичне співробітни-
цтво з США і НАТО.

Слід зазначити, що проведення Великобри-
танією середніх або великих наземних операцій 
є вкрай малоймовірним: у Британії ще дуже 
свіжі спогади про затяжні кампанії в Іраку 
та Афганістані. Відмова палати общин санкціо-
нувати в 2013 р. британську участь у заплано-
ваній військовій операції проти Дамаска стало 
сигналом про небажання британського суспіль-
ства брати участь у військових операціях. Крім 
цього, скорочення збройних сил не могли не по-
слабити їх експедиційні можливості. 

Висновки. Отже, передвиборча кампанія 
2015 р. стимулювала активні дискусії з питань 
безпеки, а відповідні розділи були включені 
у передвиборчі маніфести усіх ведучих бри-
танських політичних партій.

У ході передвиборчої кампанії практично не 
по жодному аспекту безпекової проблематики 
не було міжпартійної єдності. Насамперед, лей-
бористи, ліберал-демократи, ШНП і партія «зе-
лених» зробили заяву про готовність розвивати 
співробітництво з ЄС, а консерватори та ПНОК 
виявилися на боці євроскептиків. Думки партій 
розділилися також з питань проведення вій-
ськових операцій за кордоном, фінансування 
й чисельності збройних сил. 

В умовах однопартійного уряду і наявності 
більшості в палаті общин перед консерватора-
ми відкриваються широкі можливості по реа-
лізації власного бачення безпекової політики 
Великобританії.



«Молодий вчений» • № 4.1 (56.1) • квітень, 2018 р. 80

Список літератури:
1. Дилеммы Британии. Поиск путей развития / под ред. А.А. Громыко, Е.В. Ананьевой. – М.: Весь мир, 2014. – 

459 с.
2. Коалиционное правительство Великобритании – год после выборов: доклады Института Европы / под ред. 

А.А. Громыко, Е.В. Ананьевой. – М.: Русский сувенир, 2011. – 179 с.
3. Яковенко Н.Л. «Особливі відносини» як визначальний фактор британської ролі в Північноатлантичному 

альянсі / Актуальні проблеми міжнародних відносин, 2012. – Вип. 3 (Частина 1). – С. 12–23.
4. A Strong Britain in an Age of Uncertainty: The National Security Strategy [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61936/national-
security-strategy.pdf.

5. Armed Forces Redundancies. Standard Note SN/0591 // House of Commons Library: L., 2014.
6. Biscop S. The UK and European Defence: Leading or Leaving? // International Affairs, 2012. – Vol. 88. – 

P. 1297–1313.
7. Chalmers H. Towards the UK’s Nuclear Century // The RUSI Journal. 2013. – № 6.
8. Cottey A. Security in 21st Century Europe. L.: Palgrave Macmillan, 2013. – 310 p.
9. Invitation to Join the Government of Britain [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// 

www.conservatives.com/~/media/files/activist%20centre/press%20and%20policy/manifestos/manifesto2010 
10. Kirkup J. Navy Chief: Britain Cannot Keep up Its Role in Libya Air War Due to Cuts // The Telegraph, 2011. – 

20 June.
11. Military Operations in Libya. Standard Note SN/IA/5909 // House of Commons Library. – L., 2011.
12. Richards J. A Guide to National Security. Threats, Responses, and Strategies. – Oxford: Oxford University 

Press, 2012. – 182 p.
13. Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://www.direct.gov.uk/prod_consum_dg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/documents/
digitalasset/dg_191634.pdf.

14. SIPRI Military Expenditure Database [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sipri.org/research/
armaments/milex/milex_database.

15. Troop Numbers and Contributions [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.isaf.nato.int/troop-nu.

Сталоверова А.В., Ищенко А.О.
Национальний университет водного хозяйства и природопользования

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Аннотация
Подводятся итоги политики в области безопасности британского коалиционного правительства Д. Ке-
мерона (2010–2015); доказано, что политическим силам консерваторов и либерал-демократов для про-
ведения единого курса в сфере безопасности нужно было идти на компромиссы, а также анализиру-
ется проблематика в области безопасности на парламентских выборах 2015 г., в частности проводится 
сравнительный анализ современной политики в области безопасности партий Великобритании, сфор-
мировавших парламент. 
Ключевые слова: Великобритания, политика в области безопасности, ЕС, НАТО, политические партии, 
парламентские выборы.
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THE UK SECURITY STRATEGY IN TERMS OF THE GENERAL ELECTION

Summary
The article sums up the coalition government (2010–2015) security policy, analyzes the 2015 general 
election security agenda and considers the prospects of the UK political security strategy in the context 
of creating the Conservative one-party government. 
Keywords: UK, Great Britain, Cameron government, security, NATO, EU, political party. 
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УДК 37.01

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ЗМІНИ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

Суріна Г.Ю.
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

Показано як зміни в економіці впливають на зміни освітньої парадигми. Доводиться, що реформа освіти, 
започаткована в Україні, є вкрай актуальною, тому що обумовлена соціально-економічними потребами 
сьогодення. Соціально-економічними чинниками, що впливають на зміну освітньої парадигми, є процеси 
світової глобалізації та інтеграції, переходу індустріального суспільства в постіндустріальне (інформаційне, 
мережеве). У постіндустріальному суспільстві відбувається дизруптивне поширення новітніх високих 
технологій внаслідок четвертої промислової революції, що обумовлює суттєві зміни на ринку праці. Су-
часна освіта повинна відповідати даним соціально-економічним процесам і мати випереджаючий характер. 
Ключові слова: реформа освіти, зміна освітньої парадигми, соціально-економічні процеси, індустріальне 
і постіндустріальне (інформаційне, мережеве) суспільство, четверта промислова революція. 

Постановка проблеми. В Україні розпоча-
лась фундаментальна освітня реформа, 

спрямована на перетворення змісту освіти, мето-
дів навчання, освітнього середовища. Проголоше-
но програмне завдання реформування освітнього 
процесу – виховання глобальної людини з укра-
їнським серцем – що можна вважати гаслом змі-
ни освітньої парадигми. Визначено ключові ком-
поненти реалізації концепції «Нової української 
школи», серед яких: зміст освіти, заснований 
на формуванні компетентностей; умотивований 
учитель, який має свободу творчості; наскріз-
ний процес виховання, заснований на цінностях; 
децентралізація та ефективне управління; спра-
ведливий розподіл публічних коштів; педагогіка 
партнерства; дитиноцентризм; нова структура 
школи і сучасне освітнє середовище.

Ці компоненти є складовими формуван-
ня головної компетенції сучасного освітян-
ського середовища – компетенції людяності.  
На неї спрямовано створення освітянської стра-
тегії з чотирьох глобальних компетентнос-
тей – навчитися пізнавати, навчитися працювати  
(від кваліфікації до компетентності), навчитися 
жити разом (жити з іншими), навчитися жити – 
за визначенням президента Міжнародної комісії 
ЮНЕСКО з проблем освіти XXI ст. Жака Делора. 

Отже, Україна, реформуючи національну освіт-
ню систему долучається в цьому процесі до єв-
ропейської і світової спільноти, де також активно 
обговорюються і впроваджуються істотні зміни 
в освіті. Тож постали питання, чому саме зараз 
освітня реформа набула надзвичайної актуаль-
ності, чому перед нею висуваються саме такі за-
вдання, які саме проблеми вони мають вирішити?  
Ці питання торкаються дуже широкого кола со-
ціальних, політичних, культурних проблем та їх 
зв’язку з освітою, але в першу чергу вони пов’язані 
з проблемами економічного порядку та їх впливом 
на освітні процеси. Тому метою даної статі є огляд 
глобальних соціально-економічних чинників, які 
є визначальними для освітніх реформ у багатьох 
країнах світу, зокрема в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема зв’язку освіти з економікою є інтегро-
ваною, комплексною, тобто такою, що синтезує 
питання, властиві різним галузям знань – філо-
софії освіти, філософії економіки, соціальній фі-
лософії, політології, соціології тощо. 

Розробки вітчизняної філософії осві-
ти представлені працями В.П. Андрущенка, 
О.О. Базалука, І.Д. Беха, В.Ю. Бикова, О.Є. Ви-
соцької, С.Ф. Клепко, В.Г. Кременя, В.С. Лутая, 
В.О. Огнев’юка, І.Г. Передборської, С.О. Сисоєвої 
та інших. 

Дана тема безпосередньо пов’язана з теорія-
ми індустріального, постіндустріального (інфор-
маційного, мережевого) суспільств, які розробля-
лися такими мислителями як Р. Арон, Д. Белл, 
Дж. Гелбрейт, П. Друкер, Ж. Елюль, М. Кастельс, 
Г. Маркузе, У. Ростоу, Е. Тоффлер та інші.

Сучасна зарубіжна філософія освіти пред-
ставлена такими іменами як Ф.Дж. Альтбах, 
Т. Вагнер, Дж.Т. Ґатто, Т. Дінтерсміт, К. Робін-
сон, П. Салберґ, П. Фрейре, М. Фуллан та інші. 
Серед них питання зв’язку освіти з економікою 
піднімаються у працях Т. Вагнера, Дж. Т. Ґатто, 
Т. Дінтерсміта, К. Робінсона.

Виклад основного матеріалу. Вирішальними 
факторами, що визначають переорієнтацію на 
компетентнісний підхід в освіті є перехід з інду-
стріального до постіндустріального суспільства; 
а також процеси глобалізації та інтеграції сві-
тової економіки, політики, культури, й активне 
входження України у ці процеси. Автори кон-
цепції Нової української школи вказують на те, 
що вона розроблялась за сприяння й підтрим-
ки груп експертів з багатьох країн – Фінляндії, 
Сінгапуру, Ірландії, Шотландії, Франції, Канади, 
Польщі. Проте дана обставина не означає, що 
в цих країнах вже вирішені всі проблеми освіти, 
а лише свідчить про те, що вони розпочали освіт-
ні реформи набагато раніше України і досягли 
на цьому шляху очевидних успіхів. Отже зміни, 
яких вимагає сучасна освіта, дійсно стосуються 
всього світу саме тому, що процеси глобалізації 
торкаються всіх: як країн, що вже суттєво про-
сунулися на цьому шляху, так і тих, хто тільки 
долучається до освітніх реформ. 

Останнім часом в Україні стають відомими 
переклади українською книжок американських 
освітян, відомих у багатьох країнах світу по їх 
закликах до змін в освіті – Кен Робінсон, Тоні 
Ваґнер, Тед Дінтерсміт, Джон Тейлор Ґатто 
та інші. Знайомлячись з їх ідеями, мимоволі ди-
вуєшся тому, наскільки вони є актуальними для 
України, хоча дані автори міркують в першу чер-
гу про освіту американську. Проте виявляється, 
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що американська освіта так само перебуває на 
роздоріжжі, й шукає шляхів трансформації, як 
і українська. А мислителі США гостро розумі-
ють невідповідність існуючої освітньої системи 
потребам сучасного глобального соціуму. 

Розглядаючи фундаментальне питання про 
призначення освіти, Тоні Ваґнер і Тед Дінтерсміт 
акцентують на тому, що сучасна школа має за-
охочувати дітей визначати свої схильності й по-
кликання, розвивати навички, необхідні їм для 
досягнення мети, надихати їх плідно працювати 
щодня й бути активними громадянами. Без усві-
домлення цього школи не виконуватимуть своє 
призначення. Порівнюючи основні засади освіт-
ніх парадигм XX і XXI століть, Ваґнер і Дінтерс-
міт вказують, що головними завданнями освіти 
XX ст. було: вивчити матеріал, пройти оцінюван-
ня, викоренити відхилення. В той час як завдан-
ня освіти XXI ст. стають ширшими й складніши-
ми, як то: визначити захоплення і покликання; 
розвинути важливі навички; надихнути. Відпо-
відно завданням учителя XXI ст. стає допомогти 
учню визначити власне захоплення, покликання, 
окреслити реальні шляхи до здійснення мрій [2].

Згадані автори виводять необхідність саме 
такої освітянської моделі зі зв’язку освіти з по-
требами сучасної економіки, в першу чергу аме-
риканської. Проте уся світова економіка зазнає 
фундаментальних змін, які суттєво впливають на 
ринок праці. На прикладі американських компа-
ній це виглядає так: у XX ст. економіку фор-
мували такі гіганти розвинутого індустріального 
суспільства, як «Ей-ті енд Ті» (AT&T), «Ю-ес 
стіл» (U.S. Steel), «Дженерал моторс» (General 
Motors). Усі ці підприємства мали чітку ієрар-
хічну структуру пірамідального типу. Досягти 
керівних позицій було цілком можливо, якщо 
працівник, починаючи з низових посад, набував 
певного досвіду, навичок всередині компанії, ви-
являв відповідальність та інші позитивні якості. 
Вершечок цієї піраміди тримався на тисячах ро-
бітників, які займалися рутинною працею, вико-
нуючи невеликий набір завдань, передбачених їх 
посадовими обов’язками. Серед них були «білі» 
й «блакитні» комірці. Перші обробляли запити, 
складали тексти документів, спілкувались з клі-
єнтами. Навіть такі гіганти кінця XX ст. (перехід-
ного етапу від індустріального до постіндустрі-
ального суспільства), як виробники апаратного 
і програмного забезпечення «Інтел» (Intel), «Ай-
бі-ем» (IBM) або венчурної біотехнологічної 
корпорації «Дженентек» (Genentech), ще мали 
потребу у сотнях тисяч робітників з вузьким 
спектром навичок. Тому робочих місць вистача-
ло, кожний здібний амбітний працівник мав змо-
гу підвищити посаду, матеріальний стан, досягти 
більшого рівня успішності. Стабільність і порядок 
були головними рисами американської економі-
ки XX ст., тому кроки кар’єрного шляху були 
передбачуваними і зрозумілими. Система освіти 
відповідала економіці, тому що добре справляла-
ся з головними вимогами економіки до працівни-
ка – запам’ятовувати і розуміти інформацію для 
щоденного виконання одноманітних операцій. 
Школа забезпечувала країну мільйонами таких 
працівників [2, с. 73–79]. 

Наприкінці минулого століття зросла міжна-
родна конкуренція, широко розповсюдився ін-

тернет. Індустріальне суспільство поступово, але 
швидко, переходило в постіндустріальну (інфор-
маційно-мережеву) фазу. Відбулися надзвичайні 
зміни у сфері високих технологій: поширилась 
робототехніка, штучний інтелект, нанотехноло-
гії, біотехнології, стала можливою повна автома-
тизація виробництва. Фордістсько-тейлірівська 
модель управління виробництвом замінилася мо-
деллю гнучкості, тобто здатністю швидко й адек-
ватно реагувати на зміну цін, попиту і пропозиції 
робочої сили, що в свою чергу виявлялось у зміні 
кількості, якості й вартості робочої сили. 

Клаус Шваб назвав ці зміни «четвертою про-
мисловою революцією» [6]. Він наполягає на 
тому, що зараз відбувається саме четвертий етап 
промислової революції; підкреслює дизруптив-
ний характер змін, тобто нелінійний, вибухопо-
дібний прискорений темп розповсюдження нових 
технологій по всьому світу. Поняття «дизрупція» 
загалом вписується у широкий контекст пара-
дигми так званого Net-універсалізму, або ме-
режевого суспільства, яка вже достатньо дослі-
джена в межах третьої промислової революції. 
У працях теоретиків постмодернізму (Ж. Дельо-
за, Ф. Гваттарі та ін.), які досліджують соціальні 
аспекти мережевої парадигми, сформоване уяв-
лення про суспільне існування в якості «різоми», 
що довільно розповсюджується у багатовимірно-
му просторі [4]. 

К. Шваб назвав основні вияви технологічних 
мегатрендів четвертої промислової революції: 
безпілотні транспортні засоби; 3D-друкування; 
передова робототехніка; нові матеріали ("ро-
зумні", які мають властивості самовідновлення 
й самоочищення). Позитивними наслідками їх 
впровадження стане можливість підвищити еко-
номічне зростання, пом’якшити глобальні про-
блеми. Але позитивні зміни можливі лише якщо 
вдасться упоратись із можливими негативними 
наслідками, такими як нерівність, проблема за-
йнятості й ринків праці. 

Технологічні новації впливають на соціальну 
структуру економіки: на очах змінюється її кіс-
тяк – відпадає необхідність у більшості праців-
ників конвеєра, адміністраторів офісу, менедже-
рів з обробки даних та виконавців іншої рутинної 
роботи.

Як пишуть Тоні Ваґнер і Тед Дінтерсміт «тех-
нології перевертають нашу економіку догори 
дриґом» [2, с. 75]. Зникають великі організацій-
ні піраміди зі звичною посадовою ієрархією. Їм 
на зміну приходять «…мільйони малих пере-
вернутих пірамідок – невеликих організацій, що 
активно розвиваються, майже всі працівники 
у яких – творчі, винахідливі люди. Ці організації 
шукають працівників і партнерів по всьому світу. 
Деякі з них наймають невелику кількість вузь-
копрофільних, малокомпетентних працівників, 
але більшість не наймає нікого взагалі. Саме такі 
компанії чекають на креативних людей, що вмі-
ють вирішувати поставлені перед ними завдан-
ня; ті ж їхні однокласники, які просто «промучи-
лися» в школі й виші, навряд чи знайдуть багато 
можливостей для успішної кар’єри» [2, с. 76]. На-
слідком такого перегортання стає факт, відомий 
на сьогодні всім випускникам вишів, які тільки 
отримали дипломи – їм надзвичайно важко зна-
йти посаду початкового рівня, яка відповідає 
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спеціальності диплому і дає можливість поступо-
вого кар’єрного зростання, як це було ще зовсім 
недавно. Багатьом з них доводиться працювати 
в зовсім іншій сфері, часто взагалі не викорис-
тавши свій диплом. 

Компанії, які прийшли на зміну підприєм-
ствам XX ст., як «Ґугл», «Фейсбук», «Твіттер», 
пропонують значно менше робочих місць і шука-
ють професіоналів, здатних до креативу. Амери-
канська компанія «Еланс» (Elance) – онлайн-сер-
віс пошуку роботи для фрілансерів (редакторів, 
графічних дизайнерів, копірайтерів, програміс-
тів, науковців) пропонує сотні можливостей за-
робляти в інтернеті. Засновників і керівників 
таких структур стали називати нетократа-
ми, нетократією, тобто організаторами соціаль-
ної взаємодії за допомогою світової мережі й за 
принципом мережі [1]. Відповідно постіндустрі-
альне інформаційне суспільство часто ще нази-
вають мережевим. 

З’являються сайти, на яких можна заробити 
гроші у мережі й за допомогою мережі. Різнома-
нітні можливості такого роду надають такі ком-
панії як Care.com, Freelance.com, eBay, oDesk, 
TaskRabbit, Uber, Airbnb, Lyft, Teachers Pay 
Teachers, iTunes, Kickstarter тощо. Саме такі 
платформи Клаус Шваб називає дизруптивними 
[5]. Вони формують нову модель відносин між по-
питом і пропозицією, згідно з якою кожна люди-
на може: 

– легко зв’язатись з великою кількістю замов-
ників (позбавившись при цьому посередників – 
нова важлива риса мережевих технологій); 

– працювати над власною онлайн-репутацією, 
яка ґрунтується на відгуках клієнтів і зразках 
роботи; 

– знайти своє місце у світі, в якому твою дій-
сну вартість визначатимуть не диплом і резуль-
тати тестів;

– стати успішним в економіці, яка цінує важ-
ливі навички (технічні й гуманітарні) [2, с. 77]. 

Постіндустріальні мережеві економічні утво-
рення ґрунтуються не на базі виконавців, а на 
клієнтській базі. Такі системи відрізняються 
з одного боку гнучкістю, рухливістю, з іншого – 
сталістю (працівники приходять і уходять, а ме-
режа залишається дієздатною, поки задовольняє 
потреби клієнтів). 

Задаючись питанням «чи готові наші діти до 
таких випробувань?», Ваґнер і Дінтерсміт відпо-
відають, що цілком готові, і наводять приклади 
дітей, що здатні до самоосвіти і швидко стають 
експертами у сфері, яка їх цікавить. Але задаючи 
питання усій американській освіті «чи вдало ми 
готуємо дітей до нової економічної реальності?» 
автори книги «Мистецтво навчати» відповідають 
негативно, наголошуючи на потребі у серйозних 
системних змінах. 

З їх висновками цілком співпадають ідеї, які 
поширює у своїх виступах Кен Робінсон – діти 
від народження здатні до дивергентного мислен-
ня, яке є основою креативного мислення [3]. Осві-
та ж досі налаштована на вирішування задач XX 
ст., задач минулого індустріального суспільства, 
тому поступово усереднює всіх дітей, нівелює їх 
таланти і суттєво зменшує креативні можливості. 

Названі дослідники також звертають увагу на 
те, що освітній процес не відповідає вимогам, які 

висуває прийдешнім поколінням сучасне грома-
дянське суспільство, глобальні зміни в якому теж 
зумовлені в першу чергу появою інтернету. Над-
звичайне інформаційне перенапруження, викли-
кане доступом до глобальної мережі, призводить 
до втрати поміркованими виваженими медіа ува-
ги великої частини аудиторії, ще недавно здатної 
до цілком раціонального усвідомлення й аналізу 
інформації. Тепер більшість користувачів стали 
підсвідомо прагнути до «малих інформаційних 
доз», які подані яскраво, впливають на емоції, а 
не на розум. В таких умовах виборчий електорат 
стає все менше здатним до критичного осмислен-
ня політичних програм кандидатів, їх свідомого 
вибору, спокійного аргументованого відстоюван-
ня власних думок і позицій. Громадяни не мають 
належного рівня юридичної грамотності, не здат-
ні використовувати статистичні данні з питань, 
які безпосередньо стосуються їх життя і безпеки 
(наприклад в сфері екології). 

Серед очевидних чинників, що гальмують 
прогрес розвитку дітей в напрямі майбутньо-
го, американські мислителі назвали інертність, 
властиву великим бюрократичним структурам 
і гострий брак людей, які б адекватно керували 
процесом. Вони також відзначають, що процес, 
який має підготувати нашу молодь до дорослого 
життя, саботується щомісячними перевірками; 
учителі в цих умовах мають лише «наступати 
на горло власній пісні і мимоволі втілювати цілі, 
в які самі не вірять» [2, с. 63]. Школам не ви-
стачає широти поглядів, бракує терпимості. Як 
і раніше, головними освітніми цілями вважають-
ся підвищення середнього балу учнів на тестах; 
підвищення середнього результату вступних іс-
питів; сприяння вступу учнів до коледжів, які 
подобаються їхнім батькам; сортування й ран-
жування дітей за встановленими шкалами. Такі 
цілі освіти у сьогоденні не мають жодного сенсу.

Тоні Вагнер виділив сім навичок, необхідних 
для виживання в сучасному соціумі, серед яких: 
критичне мислення і розв’язання проблем; ефек-
тивна робота в команді й уміння бути взірцем 
для інших; гнучкість і здатність адаптуватися; 
ініціативність і підприємницька жилка; ефектив-
не усне, письмове й мультимедійне спілкування; 
уміння знаходити й аналізувати інформацію; ці-
кавість і уява [2, с. 61]. 

Посилаючись на есе Дебори Меєр «Демокра-
тія під загрозою», Ваґнер і Дінтерсміт також кон-
кретизували зміст популярного нині, але досить 
розпливчатого поняття «критичне мислення», 
яке є необхідною якістю молоді глобалізованого 
світу і вбирає у себе такі шари смислів:

Докази. Звідки ми знаємо те, що знаємо, і які 
докази підтверджують це знання?

Точка зору. Які інші точки зору існують сто-
совно цього питання?

Причинно-наслідкові зв’язки. Чи немає тут 
закономірності? Чи траплялося таке раніше?  
До яких наслідків може привести це явище?

Припущення. Чи могло би бути інакше? Якби 
бодай найменша деталь чи обставина була ін-
шою, що змінилося б?

Доречність. Чи це справді має значення?  
Для кого? 

Вміння відповідати на подібні питання у будь-
якій галузі обумовлює здатність прийдешніх по-
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колінь адаптуватись до швидкоплинних умов 
сьогодення, знаходити у них своє місце, розви-
ватись і набувати успіху. 

З усього вищеозначеного випливають наступні 
висновки: реформа освіти, започаткована в Украї-
ні, є вкрай необхідною, тому що відповідає нагаль-
ним вимогам часу. В контексті глобальних змін 
поставлені реформою завдання – формування 
життєвих компетентностей і створення відповід-
них для цього умов – постають дуже важливими 
і актуальними. Вони збігаються із завданнями, які 

ставлять перед власною освітою багато розвине-
них країн, зокрема США. На формулювання таких 
завдань впливають дизруптивні зміни у світовій 
економіці, які виявляються у швидкому розпо-
всюдженні високих технологій, котрі в свою чергу 
обумовлюють зміни на світовому ринку праці. Су-
часних дітей потрібно готувати до життя у гло-
бальному суспільстві новими методами, які відпо-
відають потребам майбутнього, а не минулого; тому 
освіта повинна не тільки враховувати особливості 
сьогодення, а й мати випереджаючий характер. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
СМЕНЫ ПАРАДИГМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация
Показано как изменения в экономике влияют на изменение парадигмы образования. Доказывается, что 
реформа образования, начатая в Украине, является очень актуальной, потому что обусловлена соци-
ально-экономическими потребностями сегодняшнего дня. Социально-экономическими предпосылками, 
влияющими на изменение образовательной парадигмы, стали процессы мировой интеграции и глоба-
лизации, перехода индустриального общества в постиндустриальное (информационное, сетевое). В по-
стиндустриальном обществе происходит дизруптивное распространение новейших высоких техноло-
гий в результате четвертой промышленной революции, что ведет к соответствующим изменениям 
на рынке труда. Современное образование должно соответствовать данным социально-экономическим 
процессам и иметь опережающий характер. 
Ключевые слова: реформа образования, изменение образовательной парадигмы, социально-экономи-
ческие процессы, индустриальное и постиндустриальное (информационное, сетевое) общество, четвер-
тая промышленная революция. 
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SOCIO-ECONOMIC PREREQUISITES  
OF EDUCATION PARADIGM CHANGING

Summary
The article shows how changes in economy affect on changing the paradigm of education. It is demon-
strated that the educational reform is very urgent due to the socio-economic needs of the present day. 
Global processes of integration and globalization, transition of an industrial form of society into post-in-
dustrial (informational, network) became social and economic prerequisites that affect on education par-
adigm. There is a disruptive spread of the latest high-tech solutions in postindustrial society as the result 
of the fourth industrial revolution, which leads to the corresponding changes on the labor market. Modern 
education have to correspond to these socio-economic processes and be anticipatory.
Keywords: educational reform, education paradigm changing, socio-economic processes, industrial 
and postindustrial (informational, network) society, fourth industrial revolution.
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ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ  
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Шевчук Т.Є.
Національний університет водного господарства та природокористування

У статті розглянуто питання компетентнісного підходу в освіті. Формування особистості майбутнього 
фахівця через громадянські компетентності. Вказано на важливість професійної освіти, щодо формуван-
ня і розвитку в молоді громадянських цінностей, необхідних для активної участі в житті демократич-
ного суспільства. Визначено, на основі доробок українських і зарубіжних науковців, що громадянська 
компетентність є однією з ключових компетентностей, які повинні формуватися у виховному процесі 
вищих навчальних закладів в процесі виховання достойної особистості. 
Ключові слова: громадянська компетентність, громадянська зрілість, компетентнісний підхід в освіті, 
громадянське виховання. 

Вступ. Проблема становлення демокра-
тичного, громадянського суспільства ви-

магає розгляду питання, про знання та вміння 
громадян для утвердження нового суспільства 
та успішної самореалізації в ньому, тобто пи-
тання громадянської культури та громадян-
ської компетентності. 

Метою громадянської освіти та громадян-
ського виховання є формування свідомого гро-
мадянина, патріота, професіонала – людини, 
якій притаманні особистісні якості й риси ха-
рактеру, світогляд і спосіб мислення, почуття, 
вчинки та поведінка, спрямовані на самороз-
виток та розвиток демократичного громадян-
ського суспільства як у світі так і в Україні. 
Ці вміння повинні органічно поєднуватись з по-
требою й здатністю діяти компетентно й про-
фесійно. Тому майбутньому фахівцю випус-
книку вищого навчального закладу необхідно 
володіти відповідними якостями і характерис-
тиками, що формують його громадянську зрі-
лість, громадянську культуру та громадянську 
позицію як особистості. Це передбачає розви-
ток певних професійно важливих здібностей. 
Такі особистісні якості й здібності в педагогіч-
ній науці називають громадянською компетент-
ністю [1, с. 67].

Огляд публікацій. В педагогічній науці 
є багато наукових праць, присвячених дослі-
дженню окремих аспектів означеної проблеми. 
Сутність та умови формування громадянської 
компетентності особистості досліджували 
такі відомі науковці, як А. Маркова, В. Сто-
лін, О. Овчарук, О. Пометун, Є. Мединський, 
Ю. Підлісна, В. Степаненко та інші. Проблема 
формування громадянської зрілості висвітле-
на в працях Т. Абрамян, О. Волжиної, О. Газ-
мана, Г. Гревцевої, Ж. Завадської, Т. Миро-
ненко, В. Радула, В. Сеніна, О. Сухомлинської, 
Р. Хмелюк. У зарубіжній педагогіці питанням 
формування громадянської зрілості, присвя-
чено дослідження А. Адлер, К. Вейнберга, 
К. Джанга, Г. Кершенштейнера, Х. Мюнкле-
ра та ін. Психологічні особливості формування 
особистості та умови формування громадян-
ськості вивчали М. Боришевський, Л. Бурла-
чук, Л. Виготський, В. Давидов, І. Кон, О. Кра-
совська, О. Леонтьєв, Т. Титаренко та інші 
дослідники.

Дослідження різних аспектів професійно-
го становлення майбутнього фахівця, зокрема, 
становлення його як особистості, шляхом гро-
мадянського виховання, проводилося в науко-
вих працях В. Андрущенка, Є. Бондаревської, 
О. Вишневського, Н. Кузьміної, Л. Кондрашо-
вої, В. Оржехівського, В. Постового, М. Рагозі-
на, Ю. Руденка, М. Стельмаховича, Б. Ступари-
ка, В. Сухомлинського, І. Тисячник, Р. Хмелюк, 
М. Михайліченка, Н. Макогончук [12].

Враховуючи зазначене, формування грома-
дянської компетентності в майбутніх фахівців 
варто розглядати як складову їхнього профе-
сійного становлення, а положення компетент-
нісного підходу – як теоретичну основну їхньої 
громадянської освіти. Тому першочерговим за-
вданням даного дослідження є дефінітивний 
аналіз проблеми формування громадянської 
компетентності у майбутніх фахівців.

Виклад основного матеріалу. Поняття компе-
тентнісної освіти прийшло до нас із зарубіжних 
країн, де цей напрям дослідження активно роз-
вивався і розвивається як у теорії, так і на прак-
тиці. Зокрема, видатний російський психолог 
І.О. Зимня виділяє три основні етапи становлен-
ня компетентнісного підходу в освіті, від введен-
ня категорії «компетентність» у науковий обіг до 
дослідження її як категорії освіти [2, с. 36]. Вже 
наприкінці 80-х – на початку 90-х рр. XX сто-
ліття, була спроба визначити компетентності як 
певний освітній результат. Сьогодні, попри деякі 
розбіжності в підходах, фахівці США визнача-
ють три основних компоненти в компетентнісній 
освіті, а саме: формування знань, умінь і ціннос-
тей особистості [1, с. 16]. Б. Оскарссон наводить 
список базових навичок, які можуть інтерпрету-
ватися як компетентності. Автор наголошує, що 
«це особистісні і міжособистісні якості, здібності, 
навички і знання, які виражені в різних формах 
і багатообразних ситуаціях роботи і соціального 
життя» [3, с. 44]. 

Основними поняттями компетентнісного під-
ходу в освіті є: «компетенція», «компетент-
ність», «компетентний», «компетентності май-
бутнього фахівця», «ключові компетентності», 
«професійна компетентність», тощо. Проведемо 
аналіз деяких вищеназваних термінів. Сучас-
ний тлумачний словник за редакцією В. Бусела 
пропонує такі тлумачення: 
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«компетенція – добра обізнаність у чомусь; 

коло повноважень певної організації, установи 
чи особи; загальна здатність, що базується на 
знаннях, досвіді, цінностях і здібностях, які на-
буті завдяки навчанню; 

компетентний – який має достатні знання 
в певній галузі, добре обізнаний, тямущий; 
ґрунтується на знанні, кваліфікований; має 
певні повноваження, повноправний, повно-
владний; 

компетентність – здатність успішно відпо-
відати на індивідуальні та соціальні потреби, 
діяти та виконувати поставлені завдання;

бути компетентним – вміти мобілізува-
ти в даній ситуації здобуті знання і досвід» 
[3, с. 449].

Проаналізувавши дефініції поняття «компе-
тенція» у педагогічному аспекті, можна визна-
чити суттєві ознаки цієї категорії:

– загальна здатність до професійної діяльності;
– сукупність особистісних якостей, необхід-

них для продуктивної діяльності;
– готовність виконувати практичні завдання;
– підготовленість випускника ВНЗ до реа-

лізації практичних цілей у процесі предметної 
діяльності.

В сучасній педагогічній літературі під «ком-
петентністю» мають на увазі:

– здатність приймати рішення;
– особистісні якості до забезпечення необ-

хідного результату на робочому місці;
– сукупність індивідуальних здатнос-

тей, необхідних для виконання професійних 
обов’язків;

– володіння людиною відповідною компетен-
цією та ставлення до предмету діяльності;

 – інтегральну якість особистості, що прояв-
ляється у здатності та готовності до діяльност 
[1, с. 69]. 

Вітчизняні дослідники у царині компе-
тентнісного підходу виділяють такі ключо-
ві компетентності: інформаційну, соціально-
психологічну, громадянську, комунікативну, 
методологічну, життєву, професійну, психоло-
гічну (рефлексивну) [1, с. 49]. Як бачимо серед 
ключових компетентностей виділяється і гро-
мадянська.

Виникнення громадянської компетентності 
як соціального явища безпосередньо пов’язано 
з переходом від традиційного до зрілого грома-
дянського суспільства і з процесом громадян-
ської соціалізації. Ще у ХVІІ–ХVІІІ ст. про-
світителями Руссо, Вольтером, Локком та ін. 
активно обговорювалася книга Т. Гоббса „Про 
громадянина». Для громадянського суспільства, 
вважали вони, потрібний розвинутий, з висо-
кою самосвідомістю, самостійний громадянин, 
який відстоює як свої індивідуальні, так і сус-
пільні інтереси. Відомий американський полі-
толог Р. Даль стверджує, що для того, щоб де-
мократія виявилася життєздатною політичною 
моделлю, необхідний певний рівень політичної 
компетентності громадян [7].

Проблема формування, становлення грома-
дянської компетентності є життєво важливою 
для утвердження громадянського суспільства 
і сьогодні, тому компетентнісний підхід про-
голошено одним із напрямків стратегії розви-

тку освіти в багатьох європейських та світових 
країнах [11, с. 48]. В теорії професійної освіти 
перехід до компетентнісного підходу, означає 
переорієнтацію з процесу освіти на діяльнісний 
результат освіти. Це зумовлює необхідність за-
безпечення спроможності випускника вищої 
школи, і майбутнього фахівця механічної інже-
нерії також, відповідати новим запитам профе-
сійної діяльності, мати потенціал для практич-
ного розв’язання життєвих проблем, пошуку 
свого «Я» в професії, в суспільстві, в державі, 
в кар'єрі.

Громадянську компетентність визначають 
як сукупність властивостей індивіда, що соціа-
лізований під впливом громадянського суспіль-
ства. При цьому громадянська компетентність 
виступає у вигляді соціокультурних, ціннісно-
ментальних, власне професійних, морально-
етичних і інших знань, навичок та вмінь, що 
мотивують індивідуальну і групову активність 
особистості [5, с. 9]. Порівнюючи поняття гро-
мадянської компетентності і політичної (гро-
мадянської) культури, дослідник Шахрай В.М. 
приходить до висновку, що громадянська ком-
петентність – це якісний рівень громадянської 
культури особистості, який виявляється в здат-
ності та готовності індивіда до адекватної учас-
ті в суспільно-громадських процесах. Це такий 
рівень громадянської культури, який відзнача-
ється спрямуванням до згоди, консенсусу, то-
лерантності, прагненням не лише давати оцінку 
суспільним явищам, але і здійснювати посильні 
дії щодо їх удосконалення [6, с. 128].

Громадянська компетентність це – сукуп-
ність освітніх елементів, що складається 
з системи знань, умінь, навичок, переживань, 
емоційно-ціннісних орієнтацій, переконань осо-
бистості, які допомагають людині усвідомити 
своє місце в суспільстві, обов’язок і відпові-
дальність перед співвітчизниками, Батьківщи-
ною і державою. Громадянську компетентність 
майбутніх фахівців можна інтерпретувати як 
певне особистісне новоутворення, формуван-
ня якого відбувається в процесі реалізації на-
вчальних і виховних систем професійної під-
готовки в технічному ВНЗ. Громадянську 
компетентність майбутніх фахівців можна 
розглядати і як складову їхньої професійної 
компетентності. Оскільки змістовна характе-
ристика досліджуваного поняття визначається 
також терміном «громадянськість», під яким 
розуміють духовно-моральну якість, яка ха-
рактеризує людину як особистість, визначає 
її моральну й духовну суть, слід врахувати 
думку О. Пометун, що «громадянська компе-
тентність є інтегративною характеристикою 
особистості, яка включає й певний рівень пси-
хологічної готовності до здійснення суспільного 
життя – громадянськості» [7]. 

Для розкриття поняття громадянської ком-
петентності важливе значення має аналіз по-
няття громадянськості. Громадянськість це 
певна позицію людини щодо своєї держави 
та народу. Ця позиція проявляється у грома-
дянському самовизначенні особистості. Йдеть-
ся насамперед про відчуття єдності із своєю 
державою та суспільством, любов до Вітчизни, 
готовність долати життєві труднощі і т. ін. 
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на цінність, світоглядна і психологічна ха-
рактеристика особи, що визначає її обов’язок 
і відповідальність перед співвітчизниками 
та Батьківщиною [13, с. 104]. Дослідниця Вол-
кова зазначає, що громадянськість формуєть-
ся у процесі громадянського виховання поряд 
з такими особистісними якостями як патріо-
тизм, національна самосвідомість, культура 
міжетнічних відносин, планетарна свідомість, 
правосвідомість, громадянська позиція, а та-
кож громадянський обов’язок та громадянська 
відповідальність. 

Учений І. Бех, даючи всебічну характерис-
тику громадянину як патріоту своєї держави, 
серед найважливіших громадянських якостей 
називає такі: громадянська свідомість, почуття 
громадянської гідності, почуття громадянської 
відповідальності та обов’язку, громадянська 
мужність, прихильність до державних інтер-
есів, готовність захищати Батьківщину, право-
свідомість, громадянська активність, повага до 
національних традицій, державний оптимізм 
[14, с. 4–5].

На думку Макогончук Н., громадянськість 
складається з громадянських якостей. Осно-
вою яких є громадянська самовідданість, по-
чуття національної гідності, громадянського 
обов’язку й відповідальності, громадянська 
мужність, прихильність до загальнолюдських 
цінностей [12, с. 85].

Аналіз наукової літератури свідчить, про 
різні підходи до розкриття сутності понят-
тя «громадянськості». Громадянськість мож-
на розглядати і як особистісну і як суспільну 
якість. Вчені педагоги трактують громадян-
ськість як комплекс якостей особистості, що 
визначає її соціальну спрямованість, готов-
ність досягати соціально значущих та індиві-
дуальних цілей. 

Громадянська компетентність майбутніх 
фахівців є невід’ємною частиною їх загальної 
культури, зокрема громадянської культури. 
Більшість науковців вважають, що реалізація 
компетентнісного підходу не може здійсню-
ватися відокремлено від отримання грома-
дянських цінностей. Такі цінності включають 
певні ідеали, переконання, відповідну етич-
ну позицію, без яких неможливе становлення 
громадянської компетентності. Громадянська 
компетентність, на відміну від інших компе-
тентностей, не може формуватися без опори на 
громадянські цінності й не може реалізовува-
тися поза системою ціннісних орієнтацій – це 
по-перше. По-друге, процес становлення ком-
петентності як «доведеної готовності до діяль-
ності» здійснюється тільки в спільній діяль-
ності тих, хто вчить і вчиться. Компетентність 
може реалізовуватися тільки в діяльності.

Погоджуємося з В. Лозовою, яка стверджує, 
що компетентність майбутнього фахівця має 
«інтегративну природу, тому що її джерелом 
є різні сфери культури (духовної, громадської, 
соціальної, педагогічної, управлінської, право-
вої, етичної, екологічної тощо), вона вимагає 
значного інтелектуального розвитку, включає 
аналітичні, комунікативні, прогностичні та інші 
розумові процеси» [8, с. 5]. 

Формування громадянської компетентнос-
ті майбутнього фахівця в концепції Е. Зеєра 
трактується як «життєвий шлях» професіона-
ла, який включає п'ять стадій [9, с. 87]: 

1. Оптацію (лат. optatio – бажання, вибір) – 
вибір професії з урахуванням індивідуально-
особистісних і ситуативних особливостей. 

2. Професійну підготовку – набуття профе-
сійних знань, навичок і умінь.

3. Професійну адаптацію – входження в про-
фесію, освоєння соціальної ролі, професійне 
самовизначення, формування якостей і досвіду. 

4. Професіоналізацію – формування пози-
цій, інтеграція особистих і професійних якос-
тей, готовність до виконання обов'язків. 

5. Професійну майстерність – реалізація 
особистості в професійній діяльності. 

Враховуючи предмет нашого дослідження, 
варто розглянути сутність громадянської зрілос-
ті як важливий показник сформованості грома-
дянської компетентності майбутнього фахівця. 

На думку Р. Хмелюка, поняття «громадянська 
зрілість» достатньо широке. Воно не стільки ві-
кове, скільки моральне, тобто визначається не 
віком, а поглядами, вчинками, поведінкою в сус-
пільстві. Громадянська зрілість, за переконанням 
Р. Хмелюка, це становище особистості в суспіль-
стві, в системі суспільних відносин, коли вона 
виступає повноправним суб'єктом громадянських 
прав і обов'язків. Крім того, громадянська зрі-
лість (ми про це вже згадували ) характеризу-
ється соціальними цінностями (патріотизмом, ін-
тернаціоналізмом, відповідальністю, обов’язком, 
відданістю державі) та якостями особи (ціле-
спрямованістю, організованістю, самостійніс-
тю, працьовитістю, наполегливістю) [10, с. 6–7].  
Таким чином, громадянська зрілість може роз-
глядатися як наслідок формування громадян-
ської компетентності майбутнього фахівця. 

Узагальнення вищеназваних дефініцій до-
зволяє стверджувати, що громадянська ком-
петентність майбутнього фахівця є складним 
інтегрованим утворенням у структурі особис-
тості фахівця, може розглядатися як складова 
його професійної культури й професійної ком-
петентності, є виявом його громадянської куль-
тури, основою громадянської зрілості. 

Висновки. Реалізація компетентнісного під-
ходу в професійній освіті майбутніх фахівців 
буде сприяти досягненню основної мети – фор-
муванню особистості кваліфікованого фахів-
ця-спеціаліста відповідного рівня, з високим 
рівнем громадянської культури й готовності 
здійснювати громадянське виховання і гро-
мадянську освіту по місцю своєї роботи, який 
вільно орієнтується в професійній і соціальній 
галузях діяльності, здатний до ефективної ро-
боти на рівні світових стандартів, актуалізова-
ний до постійного професійного росту, соціаль-
ної і професійної мобільності. Підсумовуючи, 
слід зазначити, що громадянська компетент-
ність особистості є важливим чинником розви-
тку українського суспільства, особливо сьогод-
ні, становлення його як громадянського, тому 
її формування (насамперед у молоді) потребує 
цілеспрямованих зусиль як влади (центральної 
та місцевої), так і освіти, а також широких кіл 
громадськості.
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ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы компетентностного подхода в образовании при подготовке будущего 
специалиста. Указано на цель и важность профессионального образования по формированию и раз-
витию у молодежи гражданских ценностей необходимых для активного участия в жизни демократи-
ческого общества. Охарактеризованы некоторые исследования украинских и зарубежных ученых, о 
гражданской компетентности, которая является одной из ключевых компетентностей, формирующих-
ся в учебном и воспитательном процессе высших учебных заведений личность будущего специалиста.
Ключевые слова: гражданская компетентность, гражданская зрелость, компетентностный подход в об-
разовании, гражданское воспитание.
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CIVIL COMPETENCE AS AN ELEMENT OF THE FORMATION  
OF THE PERSONALITY OF FUTURE SPECIALISTS

Summary
The questions of competence approach in education in preparing future specialists. Specified on the pur-
pose and importance of vocational education on the formation and development of youth civic values 
necessary for active participation in a democratic society. We characterize the basic handling of Ukrainian 
and foreign scientists that civic competence is one of the key competencies that should emerge in the ed-
ucational process of higher education.
Keywords: civic competences, civic maturity, competence approach in education, civil education.
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РОЗВИТОК НАВИЧОК ЧИТАННЯ ФАХОВИХ ТЕКСТІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ  
ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
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Одеський автомобільно-дорожній коледж
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У статті розглянуто вплив розвитку навичок читання фахових текстів з іноземної мови на становлен-
ня фахівця автомобільної галузі. Проаналізовано погляди науковців стосовно розвитку навичок читання 
з іноземної мови. Особливу увагу звернуто на розвиток навичок читання фахових текстів. Зазначено, 
що навички роботи з фаховими текстами з іноземної мови займають одне з перших у низці навчаль-
них, а у подальному професійних умінь і навичок. Спираючись на власний досвід роботи, автор статті 
надає рекомендації з розвитку навичок читанння фахових текстів як впливу на становлення фахівця 
автомобільної галузі.
Ключові слова: читання, іноземна мова, фаховий текст, фахівець, автомобільна галузь.

Постановка проблеми. Відповідно до Загаль-
ноєвропейських Рекомендацій з мовної 

освіти та Концепції навчання іноземних мов осно-
вною метою навчання іноземної мови є формування 
у фахівців комунікативної компетенції, що озна-
чає оволодіння мовою як засобом міжкультурного 
спілкування, розвиток умінь використовувати іно-
земну мову як інструмент у діалозі культур і ци-
вілізації сучасного світу. Основою комунікативної 
компетенції виступають комунікативні вміння, які 
сформовані на основі мовленнєвих знань і нави-
чок, соціокультурні та соціолінгвістичні знання, 
вміння. У контексті формування необхідного рівня 
комунікативної компетенції всі види мовленнєвої 
діяльності необхідні для ефективного оволодіння 
мистецтвом комунікації, подальшої освіти та роз-
витку особистості. 

Сучасний ринок праці потребує фахівців ав-
томобільної галузі, які на достатньому рівні во-
лодіють комунікативною компетенцією в читанні 
іншомовних текстів за професійним спрямуван-
ням. Актуального питання набуває розвиток на-
вичок читання фахових текстів з іноземної мови 
у фахівців автомобільної галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розвиток особистості професіонала, професійна 
спрямованість та становлення розглянуто в до-
слідженнях Б. Авалос, С. Амеліної, Л. Виготсько-
го, Е. Еріксона, З. Курлянд, Є. Клімова, О. Леон-
тьєва, П. Макаренко, Р. Пелех, С. Рубінштейна, 
Л. Шнейдера, О. Єрмолаєвої, Г. Яворської; гума-
нітарізація фахівців технічного профілю розгля-
нута у роботах А. Кочубей, С. Король. Розвиток 
навичок читання з іноземної мови розглянуто 
у роботах: Г. Артаманової, Г. Барабанової, Г. Бо-
родіної, Н. Гальськової, М. Долматової, К. До-
лматової, І. Зимньої, С. Мусійчук, А. Марлової, 
Б. Мікулеккі, І. Халєєвої, Є. Пассова, О. Кузь-
менко, Г. Рогової, С. Татани, Л. Шапошнікової, 
М. Уеста, Н. Харкі.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не дивлячись, на велику 
кількість наукових доробок, присвячених розви-
тку навичок читання, раніше не було визначено 
впливу текстів професійного спрямування з іно-
земної мови на становлення особисті фахівця.

Мета статті – визначити роль фахових тек-
стів у становленні фахівця автомобільної галузі.

Виклад основного матеріалу. Згідно Загаль-
ноєвпропейських рекомендацій з мовної освіти, 
у процесі зорового сприйняття (читання) корис-
тувач у ролі читача сприймає та опрацьовує як 
стимул (input) письмові тексти, породжені од-
ним або кількома авторами. Приклади видів ді-
яльності читання включають: читання з метою 
загальної орієнтації; читання з метою отримання 
інформації, напр. використання довідкової літе-
ратури; читання та виконання інструкцій читан-
ня для задоволення. Користувач мовою може чи-
тати: для розуміння суті; для пошуку/отримання 
спеціальної інформації; з метою детального ро-
зуміння для подальшого застосування і т.д. [3].

Науковці (Є. Пасов, Б. Мікулеккі, І. Халєєва, 
О. Кузьменко, Г. Рогова, М. Долматова, К. Долма-
това) при розгляді проблеми розвитку навичок 
читання дійшли до наступних висновків.

Так, на думку Є. Пасова, читання не є па-
сивним видом діяльності, читанню необхідно на-
вчати як процесу здобуття інформації, прочому 
здобуттю активному та самостійному [8, c. 180]. 
Згідно позиції науковця, спираючись на техні-
ку читання та на усвідомлення значень мовних 
одиниць, читач відтворює зміст всього тексту 
та розуміє його сенс. Причому, будь-який текст 
є кожного разу нове поєднання мовних одиниць, 
які використані в нових ситуаціях, має інший 
зміст та інший сенс. Таким чином, мало сформу-
вати необхідні навички, треба ще й думати про 
розвиток навичок читання [8, c. 182].

Б. Мікулеккі вважає, що читання є свідомим 
та несвідомим процесом мислення. Читач засто-
совує багато стратегій щоб відновити те значення, 
яке намагався передати автор. Читач робить це 
порівнюючи інформацію в тексті з знаннями або 
попереднім досвідом. Читання англійською мовою 
потребує наявність вміння милити та установки 
які виходять за рамки усного та писемного ви-
користання англійської мови. Навчання читанню 
на стандартній (літературній) англійській мові 
студентів-неносіїв мови та інших студентів з об-
меженим володінням англійською мовою означає 
допомогти їм засвоїти норми грамотності, засоби 
трактування тексту, які практикуються носіями 
англійської мови. В дійсності, на думку вченої, 
навчання читати та розуміти другу мову вима-
гає оволодіння грамотністю на ній: альтернатив-
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ні культурні інтерпретації, традиційні вірування 
про мову та обговорення, культурно-специфічні 
формальності та схему вмісту. Важливо усвідом-
лювати, що навчання ефективно читати на дру-
гій мові змінює когнітивні структури студента 
та ціннісні орієнтації [12].

І. Халєєва визначає наступні методичні прин-
ципи навчання читанню. Так, згідно першого 
принципу, навчання читанню повинно представ-
ляти собою навчання мовлиннєвої діяльності. 
Другий принцип – навчання читанню повинно бу-
дуватися як пізнавальний процес. Згідно третього 
принципу, навчання читанню повинно включати, 
поряд з рецептивною, й продуктивну діяльність 
студентів. Четвертий принцип – навчання розу-
мінню читаного повинно опиратися на оволодіння 
структурою мови. П'ятий принцип базується на 
тому, що навчання читанню на іноземній мові по-
винно спиратися на досвід читання на рідній мові. 
За шостим принципом, функціонквання читання 
як мовлиннєвої діяльності потребує автоматизації 
прийомів її здійснення, іншими словами, розвиток 
швидкості читання [10, c. 33–42].

О. Кузьменко та Г. Рогова розподіляють чи-
тання на учбове та власне читання. Власне чи-
тання є результатом сформованості складових 
процесу читання. До нього входять: дії по спів-
відношенню графічної системи із звуковою; дії 
з виділення логічного суб'єкту та предикату ви-
словлювання; дії по з'єднанню результатів цьо-
го розподілу в єдине ціле, що передає основний 
зміст тексту. Навчальне читання представляє со-
бою власне читання в процесі формування його 
механізмів [4, c. 244–245].

М. Долматова, К. Долматова зазначають, що 
успішність реалізації відбору художніх текстів 
для навчання читання визначається певними 
передумовами: 1) лінгво-психологічними: вра-
хування складності мовного, мовлиннєвого, сти-
лістичного оформлення текстів, складності пред-
метного та смислового змісту, прогнозуванням на 
основі цього їх складності/доступності для сту-
дентів; 2) методичними, які забезпечують умови 
розвитку читацької компетентності студентів за-
вдяки використанню в процесі навчання читання 
художніх текстів різноманітних організаційних 
форм роботи [2, c. 92].

Навчички роботи из фаховими текстами посіда-
ють одне з перших місць у низці основних навчаль-
них, а у подальшому й професійних умінь і навичок. 
Читання фахових текстів здійснюється протягом 
усього курсу «Іноземна мова за професійним спря-
муванням» в немовних вишах з використанням різ-
них форм в залежності від етапу навчання, спеці-
альності та рівня підготовленості студентів.

На думку Л. Шапошнікової, читання іншомов-
них текстів розвиває мислення студентів, допо-
магає усвідомити особливості системи іноземної 
мови і глибше зрозуміти особливості рідної. Вели-
ка розумова робота, котра виконується читачем 
з метою проникнення у зміст тексту, розвиває 
мовну здогадку та антиципацію, інтерес до ово-
лодіння іноземною мовою і самостійність у подо-
ланні мовних та смислових труднощів [11, с. 458]

А. Марлова зазначає, що в процесі читання 
іншомовних фахових текстів у певній мірі вирі-
шуються практична, освітня та виховна задачі 
вищої школи. Практична цінність читання по-

лягає в сфері професійних інтересів студентів, 
коли вони зможуть здобувати потрібну академіч-
ну та професійну інформацію з іншомовних фа-
хових джерел. Освітня задача вирішується шля-
хо сприяння розвитку здатності до самостійного 
навчання, що дозволятиме студентам продовжу-
вати навчання як під час навчання у вищому на-
вчальному закладі, так і після отримання дипло-
ма про вищу освіту. Виховна задача вирішується 
через внесок у формування особистості май-
бутнього фахівця, якому вкрай необхідний роз-
виток його особистої мотивації (цінностей, ідеа-
лів) і становлення критичного самоусвідомлення 
та вмінь спілкування у культурному різмаїтті 
академічної та професійної сфери [5, c. 83].

Цікавою є позиція Н. Гальськової, яка визн-
чає основні завдання читання, які стоять перед 
студентами в процесі вивчення фахової літера-
тури іноземною мовою: 1) отримання інформації 
яка б доповнювала та поглиюлювала навчальний 
матеріал, що опановується студентами в проце-
сі вивчення профільних дисциплін навчального 
плану; 2) формування необхідних навичок щодо 
подальшого самостійного читання літератури за 
фахом [1]. Науковець пропонує наступні види 
робіт з оволодіння навичками читання фахової 
літератури: робота з оригінальними професій-
но-орієнтованими текстами, а саме аналітико-
синтетичне (і обов'язково екстенсивне) читання 
з відповідним контролем розуміння прочитанного 
у процесі аудиторних занять; виконання ефек-
тивних вправ (на спеціально підібраному для 
цього матеріалі) до і після читання професійно-
орієнторваних текстів [1].

При навчанні професійно-орієнтованого читан-
ня використовуються наступні основні підходи:

1. learner-centered approach (підхід, у якому 
центром навчання є студент);

2. genre-based approach (підхід, заснований на 
особливостях жанру).

Так, learner-centered approach виник як реак-
ція на традиційну методику навчаня. Прихильни-
ки цього напряму спираються на фонові знання 
студента. Для створення або активізації фонових 
знань передбачаються передтекстові вправи, як 
правило, це питання типу: Have you heard about 
virtual reality? What is virtual reality? [9, c. 159].

На думку С. Татани, розвиток умінь, 
пов'язаних із розумінням змісту тексту, почина-
ється із вмінь розуміти мовний матеріал і здій-
снюється у вправах, побудованих на словосполу-
ченнях, реченнях і надфразових єдностях. Такі 
вправи мають багатоспрямовану мету – навчити 
студента: а) швидко впізнавати слова у будь-
якому контексті, співвідности їхнє словникове 
значення із контекстом речення, тобто розрізня-
ти лексико-семантичні варіанти; б) встановлюва-
ти смислові відносини між словами речення, між 
реченнями, між абзацами на підставі граматич-
ного аналізу; в) сприймати речення як смислове 
ціле; г) виділяти в реченні головне і другорядне 
через відволікання від несуттєвих деталей і уза-
гальнення центральних моментів [9, c. 161].

Ми підтримуємо позицію А. Марлової, яка 
зазначає, що головними передумовами успіш-
ного навчання читання виступають оволодіння 
студентами засобами здійснення мовлиннєвої 
діяльності «читання» (знання лексики та грама-
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тики) і володіння способами здійснення цієї мов-
леннєвої діяльності (вміння читання). Розуміння 
тексту включає здобуття фактичної інформа-
ції яке грунтується безпосередньо на вміннях, 
пов'язаних з розумінням мови тексту, тому на-
явність подібних умінь є необхідною переду-
мовою розуміння прочитаного. Текст, на думку 
науковця, являє собою розгонутий мовленнєвий 
витвір, і по мірі надходження інформації читач 
здійснює її переробку. Це вимагає вміння виді-
ляти в тексті окремі його елементи, узагальню-
вати, синтезувати окремі факти і співвідносити 
їх один з одним. Робота над розвитком навичок 
читання може бути ефективною тільки в тісно-
му зв'язку і поєднанні з іншими видами роботи, 
в першу чергу над лексикою і грамматикою, а 
також з усним мовленням. Таке взаємопроник-
нення різних видів роботи закріплює набуті мов-
ні знання і вміння читання та створює основи для 
її подальшого розвитку [5, с. 85].

На нашу думку, для розвитку навичок читан-
ня відіграють передтекстові, текстові, та після 
текстові вправи. У методиці викладання інозем-
них мов їх називають: pre-reading, while-reading 
та post-reading activities.

Так, C. Мусійчук уважає, що перед читан-
ням тексту необхідно ставити перед студентами 
ті або інші завдання, щоб поступово знайоми їх 
зі специфікою читання спеціальної літератури 
та виробити в них уміння та навички, що необ-
хідні в майбутній професійній діяльності: виділи-
ти головну думку; вибрати необхідні деталі; кон-
спективно передати зміст прочитанного рідною 
мовою; узагальнити прочитане; швидко прогля-
нути текст і вибрати основні наукові факти; зна-
йти відповіді на поставлені запитання; прочитати 
схему або зобразити прочитане схематично або 
у вигляді малюнку; знайти потрібне посилання, 
формулювання або довідку [7, c. 115].

З метою отримання необхідних навичок для 
подальшого самостійного вивчення фахової лі-
тератури, С. Мусійчук зазначає, що студентам 
доцільно виконувати наступі вправи: впізнання 
(ідентифікацію) невідомих слів за асоціацією, 
із контексту, за словотворчими елементами, за 
приналежністю до групи інтернаціональних слів 
та інші; впізнання мовних моделей у процесі чи-
тання, тобто розуміння мовних зразків, що ма-
ють в основі ту або іншу модель, характерну для 
такого виду фахової літератури; уміння користу-
ватися словниками і довідниками [7, c. 115]. Важ-
ливого значення, на думку дослідниці, набувають 
перед текстові вправи, які базуються на роботі зі 
словниками. Найефективніші вправи є наступні: 
вибрати з речень похідні слова і виділити складо-
ві елементи (навести модель семантизації похід-
них слів); сематизуваний певний афікс із знайо-
мими кореневими елементами (таких вправ слід 
виконати якомога більше, оскільки вони мають 
тренувальний характер); із знайомих кореневих 
елементів і афіксів згідно з вивченою моделлю 
утворити слова [7, с. 116].

А. Марлова вважає, що перед читанням тексту 
студентами викладачі повинні зробити їх мету 
читання зрозумілою, а процес протікання ефек-
тивним. Це здійснюється через роз'ячнення їм 
причини читання; ознайомлення з текстом; поста-
новку глобального завдання читання; при необ-

хідності розподілу тексту на частини; за потреби 
роз'яснення можливих лексичних та граматичних 
труднощів; ставлення навідних запитань [6, c. 104].

Важливого значення, на нашу думку посідає 
робота студентів з автентичними текстами. Ав-
тентичний текст – це текст написаний фахів-
цями для фахівців. Він не створений з метою 
навчання мови. Завдяки цьому автентичні мате-
ріали можуть слугувати містком між навчальною 
кімнатою та реальним світом. Різномаїтність тек-
стів робить читання більш цікавим для студентів, 
особливо коли вони відчувають «справжність» 
тексту, їм зрозуміла мета навчання і вони відчу-
вають прогрес у даній діяльності [6, c. 103–104].

Під час виконання текстових вправ засто-
совують: вивчаюче читання (читання з повним 
розумінням тексту) та вибіркове/переглядове 
читання (читання з метою пошуку необхідної ін-
формації чи інформації, яка цікавить). Під час 
вивчаючого читання студент намагається мак-
симально повно й точно зрозуміти інформацію 
тексту та критичне її осмислити. Вибіркове/пе-
реглядове читання передбачає наявність уміння 
швидко переглянути ряд матеріалів з метою по-
шуку необхідої інформації. 

Для розуміння змісту тексту та для розвитку 
мовленнєвих навичок (читання, говоріння, аудію-
вання, письмо), які мають вплив на становлення 
майбутнього фахівця важливу роль відіграють 
після текстові вправи. 

Після текстові вправи служать для перевірки 
розуміння прочитаного цілого тексту або окремих 
його розділів. С. Мусійчук пропонує наступні види 
вправ: прочитати текст і стисло передати його 
зміст; розділити текст на логічні частини і назва-
ти їх; записати запитання до тексту і задати їх 
в логічній послідовності товаришам; скласти план 
прочитаного; викласти зміст тексту за планом; 
підготувати повідомлення за темою тексту з ви-
користанням додаткової літератури [7, c. 116].

Таким чином, розвиток навичок читання фа-
хової літератури відіграє важливу роль у розви-
тку фахівця автомобільної галузі.

Висновки і пророзиції. Власний досвід ро-
боти викладачем іноземної мови у Одеському 
автомобільно-дорожньому коледжі ОНПУ дав 
змогу розробити «Практикум розвитку читання 
з англійської мови для фахівців автомобільної 
та машинобудівної галузі». Метою практикуму 
виступило вплинути на особистість фахівця ав-
томобільної галузі шляхом читання текстів для 
професійним спрямуванням. Практикум складе-
но таким чином, щоб розвивати мовлиннєву ком-
петенцію студентів. Так, перед кожним текстом 
ставиться питання з метою мотивації до теми 
тексту. З метою розширення лексичного запа-
су студентів перед кожним текстом вводиться 
тематична лексика. Під час читання тексту, як 
правило, використовується вивчаюче читання. 
Після текстові вправи направлені на розвиток 
усного та писемного мовлення студентів: студен-
ти відповідають на запитання, погоджуються чи 
не погоджуються з тезами до тексту, шукають 
додаткову інформацію у тексті, перекладають 
речення з рідної мови на іноземну. 

Подальшого вивчення набуває роль самостій-
ної робот из іноземної мови у становленні май-
бутнього фахівця автомобільної галузі.
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ  
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ КАК ПРЕДПОСЫЛКА СТАНОВЛЕНИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА АВТОМОБИЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

Аннотация
В статье рассмотрено влияние развития навыков чтения профессиональных текстов на иностранном 
языке на становление специалиста автомобильной отрасли. Проанализированы взгляды ученых по 
развитию навыков чтения на иностранном языке. Особое внимание обращено на развитие навыков 
чтения профессиональных текстов. Отмечено, что навыки работы с профессиональными текстами на 
иностранном языке занимают одно из первых мест в ряде учебных, а в дальнейшем профессиональ-
ных умений и навыков. Опираясь на собственный опыт работы, автор статьи дает рекомендации по 
развитию навыков читанння профессиональных текстов как влияния на становление специалиста ав-
томобильной отрасли.
Ключевые слова: чтение, иностранный язык, профессиональный текст, специалист, автомобильная 
отрасль.
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THE DEVELOPMENT OF READING SKILLS OF PROFESSIONAL TEXTS  
IN A FOREIGN LANGUAGE AS A CONDITION OF FORMATION  
OF THE AUTOMOBILE INDUSTRY SPECIALIST

Summary
The article deals with the influence of the development of reading skills of professional texts in a for-
eign language on formation of the automobile industry specialist. The viewpoints of scholars concerning 
the development of reading skills in a foreign language are examined. Particular emphasis is focused on 
the development of reading skills of professional texts. It is mentioned that working skills with profession-
al texts in a foreign language take one of the first places in a number of educational, and in the future 
professional skills. Drawing on her own work experience, the author of the article gives recommendations 
on developing of reading skills of professional texts as an influence on the formation of a specialist in 
the automotive industry.
Keywords: reading, a foreign language, a professional text, a specialist, the automobile industry.
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КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
ЯК СКЛАДОВА ЖУРНАЛІСТСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Шидей Н.В.
Національний університет водного господарства та природокористування

У дослідженні говориться про те, що високий рівень журналістської майстерності завжди пов'язаний 
з комунікативною компетентністю, а саме: здатністю використовувати інноваційні технології налагодження 
взаємин із громадськістю, мовну і риторичну компетенції, здатність правильно організувати спілкування, 
уміння переконувати людей, впливати на них словом, ефективно транслювати соціальні й культурні 
цінності, мати навички ведення переговорів та обміну базовими суспільними цінностями. 
Ключові слова: комунікативна компетентність, журналіст, емпатія, ідентифікація, рефлексія, соціальна 
орієнтованість комунікації у діяльності журналіста.

Постановка проблеми. Сьогодні стає необ-
хідним цілеспрямоване формування нової 

генерації журналістів-професіоналів, здатних 
адекватно реагувати на суспільні виклики, рів-
ноправно працювати у сфері продукування ідей, 
використовувати інноваційні технології нала-
годження взаємин із громадськістю, ефективно 
транслювати соціальні й культурні цінності, мати 
не лише навички ведення переговорів та ділово-
го спілкування, а й обміну базовими суспільними 
цінностями та комунікації з масовим адресатом. 

Аналіз сьогодення дає нам підставу стверджу-
вати, що ефективність «спілкування» реципієнтів 
із ЗМІ знаходиться в залежності від комуніка-
тивної компетентності, вона містить такі важливі 
сторони психології мас – медіа, як: 1) Психологія 
медіавиробництва, що досліджує переживання, 
діяльність, мету журналістської роботи, тоб-
то творчий процес «відправника» повідомлен-
ня, його світоглядно – громадянську позицію;  
2) Психологія медіасприйняття, яка безпосеред-
ньо пов’язана з «отримувачами» інформації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Комунікативну компетентність в різних аспек-
тах вивчали Г. Андрєєва (Социальная психология 
2000), О. Божович (Возможности и ограничения 
коммуникативной компетенции подростков, 1999), 
Ю. Жуков (Диагностика и развитие компетент-
ности в общении, 1991), В. Кан-Калик (Граммати-
ка общения, 1995), О. Леонтьєв (Что такое язык, 
1976), Л. Петровська (Компетентность в общении: 
Социально-психологический тренінг, 1989), Д. Ра-
вен (Компетентность в современном обществе: 
выявление, развитие и реализация, 2002), І. Ро-
дигіна (Діяльнісний підхід до формування базо-
вих компетентностей учнів, 2005), О. Сидоренко 
(Тренинг коммуникативной компетентности в де-
ловом взаимодействии, 2004), а також С. Амеліна, 
Л. Анпілогова, Ю. Ємельянов, В. Іванов, Т. Колбі-
на, Н. Корольова, Д. Люіс, А. Маркова, А. Моска-
ленко, А. Панфілова, Л. Петровська, А. Сергієнко, 
Л. Столяренко, О. Федоров тощо). 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Найчастіше досліджувались 
питання забезпечення ефективності комунікатив-
ної взаємодії учасників у навчально-виховному 
чи бізнес-процесі. Однак, на сьогодні недостатньо 
досліджень, що присвячені вивченню методоло-
гічного зв’язку комунікативної компетентності 
та журналістики. Сьогодні, як стверджує росій-

ський журналістикознавець Л. Свитич, «не мож-
на уявити журналіста без таких рис, як кому-
нікабельність, уміння спілкуватися з людьми, 
розуміти їх потреби й інтереси» [7, с. 28], серед 
основних професійних умінь журналістів «чільне 
місце займає рівень володіння словом» [5].

Формулювання цілей статті. Метою даного 
дослідження є дослідити комунікативну компе-
тенцію як складову журналістської майстерності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Серед складових комунікативної компетентності 
журналіста вчені називають володіння сучасни-
ми цифровими, інформаційними технологіями, 
мовну і риторичну компетенції, здатність пра-
вильно організувати спілкування, уміння пере-
конувати людей, впливати на них словом. 

Комунікативна компетентність – це сукуп-
ність досвіду, комунікативних знань, умінь, на-
вичок, компетенцій, які дозволяють творчо са-
мовиразитися журналістській індивідуальності 
у сфері професійного спілкування, вирішити 
спектр поставлених творчих завдань; це – здат-
ність особистості до мовленнєвого спілкування 
і вміння слухати, що є однією з найважливіших 
особистісно-професійних рис журналіста. 

Журналіст має бути професіоналом у сфері 
комунікації. Професійне спілкування реалізуєть-
ся у численних жанрах усного і письмового мов-
лення. Письмове службове мовлення, яке функ-
ціонує у низці службових документів, вимагає 
жорсткого регламентування відповідно до норм 
управлінської мови. Усне мовлення журналіста 
має багато можливостей для вияву його соціо-
культурної і комунікативної особистості. Мето-
дики розвитку такої компетентності через аксіо-
логічні комунікативні тренінги, коучинги. 

Журналістська комунікація (лат. communi-
catio – зв’язок, повідомлення) – система без-
посередніх чи опосередкованих зв’язків, взає- 
модій журналіста, що реалізуються за допомо-
гою вербальних і невербальних засобів, засобів 
комп’ютерної комунікації з метою взаємообміну 
інформацією, моделювання й управління проце-
сом комунікації, регулювання відносин. 

Комунікативною метою журналіста є не лише 
досягнення взаєморозуміння у спілкуванні, а, на-
самперед спрямування розмови для отримання 
необхідної інформації. Цього він може досягти, 
усвідомлюючи унікальність і неповторність лю-
дини як індивідуальності, враховуючи динаміч-
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ність змін, що відбуваються з нею, розуміючи 
складність і неоднозначність процесу розвитку, 
вміючи бачити віддалені перспективи взаємодії, 
вселяючи тим, із ким спілкується, впевненість 
в успішному оволодінні знаннями, правильному 
особистісному зростанні. Журналіст має усвідом-
лювати, що головна відповідальність за успіх ко-
мунікації покладена саме на нього як фахівця, 
який може і повинен знайти вихід із будь-якої 
комунікативної ситуації.

Комунікація ставить специфічні вимоги до 
якостей особистості журналіста, найважливішою 
серед яких є комунікативність як необхідна пе-
редумова успішної й активної роботи з інфор-
мацією – інформацією, спрямованою нашироке 
коло читачів [6].

Комунікативність (лат. communicatio – зв’язок, 
повідомлення) – сукупність істотних, відносно 
стійких властивостей особистості, що сприяють 
успішному прийому, розумінню, засвоєнню, ви-
користанню й передаванню інформації [2, с. 23].

Ключовою формою розвитку комунікативної 
компетентності комунікації журналіста є публіч-
на сфера, яка тісно пов’язана зі становленням 
громадянського суспільства.

Досконале спілкування журналіста ґрунтуєть-
ся на доброму знанні людей, з якими він спілку-
ється. Контактуючи щоденно з різноманітними 
колективами, з різними людьми, журналіст не 
повинен будувати свої стосунки на стереотипах. 
Саме середовище вимагає від журналіста гнуч-
кості, мобільності, адекватності до ситуації. А це 
означає, що журналіст повинен вивчати постійно 
і себе, і середовище. Знання своїх психологічних 
та фізіологічних особливостей допомагає журна-
лісту долати бар’єри у спілкуванні, зберігати своє 
здоров’я, підтримувати свій робочий настрій, а 
отже – і робочий стан аудиторії, з якою він пра-
цює. Серйозні труднощі в роботі відчувають, на-
приклад, люди з емоційним типом акцентуації 
характеру, яким притаманні загострене співчут-
тя, сором’язливість, скованість у спілкуванні. На-
впаки, гіпертимна акцентуація характеризується 
енергійністю, прагненням до дії, ініціативністю. 

Сутність основних професійних комунікатив-
них якостей журналіста складають: а) емпатія;  
б) ідентифікація; в) рефлексія.

Спеціальні якості журналіста характеризу-
ють внутрішню структуру його комунікативнос-
ті. Серед них виокремлюють пізнавальні (дають 
змогу особистості сприймати, розуміти і вивчати 
навколишній світ, реалізовувати інтерес до піз-
нання, прагнення розвивати пізнавальний дар 
до співчуття, ідентифікації з іншими людьми), 
експресивні (надають виразності особистості, за-
вдяки чому вона стає зрозумілою іншим людям, 
допомагають утримувати увагу до себе, забез-
печують емоційну виразність), управлінські (за-
безпечують вплив на інших людей, самоконтроль 
тощо). Сформованість зазначених якостей забез-
печує ефективність журналістської діяльності.

Слід пам’ятати, що у різних людей рівень 
розвитку комунікативних якостей різний і за-
лежить від суб’єктивної значимості людей для 
даної особистості, від життєвого досвіду, від умов 
виховання, від спілкування з художньою літера-
турою, з творами мистецтва. Комунікативна ком-
петентність передбачає широке коло вмінь, серед 

яких виділяють прості та складні комунікативні 
вміння [3]. До простих вмінь відносять:

• Вміння вербального і невербального спіл-
кування, тобто, вміння, говорити, слухати, вико-
ристовувати жести, міміку, пантоміміку, погляд, 
інші невербальні засоби;

• Вміння розподіляти свою увагу;
• Вміння соціальної перцепції (сприймати 

та розуміти внутрішній стан партнера за зовніш-
німи ознаками);

• Вміння здійснювати прогнозування реак-
ції партнера по спілкуванню;

• Вміння «подавати себе» у спілкуванні 
з даною аудиторією;

• Вміння керувати своєю поведінкою в спіл-
куванні.

Складні комунікативні вміння розподіляють на:
• Вміння встановити діловий та емоційний 

контакт з партнерами;
• Вміння організувати пристосування 

у спілкуванні;
• Вміння здійснювати «комунікативну атаку»;
• Вміння втримати і перехопити ініціативу 

в спілкуванні;
• Вміння спрямовувати процес спілкування 

на розв’язання педагогічних завдань.
За наявністю у журналіста комунікативних 

вмінь можна говорити про рівень його комуніка-
тивної компетентності: 

• Вихідний;
• Середній;
• Високий;
• Майстерність (творчість).
Розглянемо окремі комунікативні вміння. 
Вміння саморегуляції (управління своєю пове-

дінкою). У спілкуванні іноді виникають ситуації, 
які ніби випробовують журналіста на витрима-
ність, вміння володіти собою. Управління емоцій-
но-вольовою сферою – це вміння програвати в уяві 
можливі невдачі, виключати несподівані ситуації, 
здійснювати перехід негативного в позитивне.

Розглянемо ще одне комунікативне вміння, 
а саме – вміння говорити й слухати. Правильно 
слухати, якщо метою бесіди є обмін інформацією, 
означає точно сприймати мовлення співрозмовника 
зрозуміти його, запам’ятати. При отриманні склад-
ної інформації бажано робити короткі нотатки, ви-
користовуючи прийоми рефлексивного слухання. 
Експресивна мета – це розв’язання проблемної 
ситуації, досягнення взаєморозуміння в конфлік-
тній ситуації, коли обидва партнери прагнуть до 
налагодження контакту. В такому разі ефективни-
ми є прийоми не рефлексивного слухання, вміння 
уважно мовчати, не втручаючись в мовлення спів-
розмовника. Необхідно вміти виразити розуміння 
поведінки партнера, розуміння його почуттів. 

Для того, щоб розвивати в себе комунікативну 
компетентність та підвищувати її рівень, бажано 
діяти за спеціальною програмою самовиховання, 
яка складається з трьох етапів.

1 етап: розвиток здібностей до рефлексії, до 
усвідомлення власної поведінки в спілкуванні. 
Цьому сприяє спостереження за власними кому-
нікативними діями, за формами самовираження 
інших людей.

2 етап: оволодіння вмінням відчувати інте-
лектуальні, емоційно-вольові та моральні стани 
партнерів по спілкуванню засобами для цього 
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можуть бути: аналіз героїв художньої літерату-
ри, полотен живопису, спостереження за іншими 
людьми.

3 етап. Розвиток здібностей до встановлен-
ня контактів, розвиток умінь управляти спілку-
ванням. Способами цього є моделювання спілку-
вання, виконання спеціальних вправ. При цьому 
важливо навчитися розробляти стратегію і так-
тику спілкування: постановка цілей, виділення 
очікуваних результатів, вибір засобів, прогнозу-
вання поведінки партнера і своєї поведінки.

До універсальних якостей особистості жур-
наліста для оптимального розвитку професійної 
майстерності належать [1]:

1) рівень ціннісного ставлення до комунікації, 
який характеризується відображенням у свідо-
мості особистості позитивної значущості кому-
нікативних знань, уявлень, переконань, емоцій, 
ціннісних орієнтацій, дій людини, що забезпечу-
ється осмисленням здобутого в комунікативній 
діяльності особистісного досвіду;

2) комунікативна спрямованість, яка визначає 
комунікативну діяльність, перспективу цілеспря-
мованого розвитку комунікативної діяльності;

3) психологічна підготовленість, яка передба-
чає наявність у журналіста певних властивостей, 
що сприяють ефективному вивченню і впливу на 
внутрішній світ співрозмовника, оптимальному 
управлінню аудиторією;

4) доброзичливість, інтерес до роботи, без чого 
неможливі успіхи та його задоволення від роботи; 

5) толерантність (лат. tolerans – терплячий), 
тобто терпимість до інших, розуміння, що всі 
люди індивідуальні і неповторні, що кожен має 
право на власну точку зору; визнання значущості 
особистості; 6) емпатійність (лат. empathea – спів-
переживання) – вміння бачити свою спорідненість 
з співрозмовником, тактовно виразити себе і своє 
ставлення до нього, здатність порозумітися з ним. 
Основним механізмом емпатії є усвідомлена чи 
неусвідомлена ідентифікація з іншим;

7) рефлексивність (лат. reflexio – відобра-
ження), яка передбачає активне й відсторонене 
спостереження за своєю діяльністю, готовність 
до її перегляду, до різноманітних реакцій у вза-
ємодії з людьми. Важливим при цьому є вміння 
звільнятися від амбіцій, бачити аудиторію, при-
слухатися й придивлятися до неї, сприймати 
й аналізувати отриману від аудиторії вербальну 
і невербальну інформацію

8) прозорість, тобто ясність, задумів і дій 
журналіста, які б сприяли установленню трива-
лих контактів;

9) інтелігентність, яка передбачає високий ро-
зумовий розвиток особистості, вміння адекватно 
оцінити ситуацію, логічно мислити, знаходити ви-
рішення будь-якої проблеми, уникати грубощів, 
зневажливого ставлення до співрозмовника; ра-
ціональний вибір комунікативних засобів впливу; 
уміння говорити, готовність слухати і чути тощо;

10) конгруентність (лат. congruentia – відпо-
відність, узгодження) – знання світу і почуттів 
людини, сприйняття себе в ролі «читача, чи гля-
дача», тобто особистості, яка розвивається; 

11) товариськість: інтерес до людей; здатність 
розуміти їх почуття, їхню позицію у взаємо-
дії з іншими людьми; комунікабельність і кон-
тактність; потреба у контактах, легкість вступу 
в контакт, емоційно-позитивний тон спілкуван-
ня; схильність до дружньої поведінки у комуні-
кативних ситуаціях, встановлення приязних сто-
сунків; уміння не розгублюватися, прагнути до 
ініціативи у спілкуванні, не залишатися в тіні, 
брати на себе роль лідера у групі. Суттєвими при 
цьому є уміння слухати, влучно висловлюватися, 
підтримувати розмову і змінити тему, познайо-
митися, знайти правильну форму звертання;

Суттєвими є і такі важливі особистісні якості 
журналіста, як активність (участь у громадській, 
комунікативній діяльності), дисциплінованість 
(здатність керувати своєю поведінкою і діяльніс-
тю відповідно до суспільних вимог), організова-
ність (активна діяльність, цілеспрямований, пла-
номірний вплив на співрозмовника) тощо.

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви. Серед численних функцій, які виконує 
журналіст, наявна комунікативна функція, яка 
реалізується завдяки наявності у фахівця від-
повідних умінь і навичок. Комунікативна компе-
тентність журналіста досліджена через призму 
її функціональних характеристик: комунікацій-
ної, інформаційної, когнітивної, креативної, які 
розглянуто у єдності із соціальними функціями 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії.

Розгортання потенціалу журналіста здійсню-
ється в ході професійного навчання. В даний час 
система журналістської підготовки надає широкі 
можливості для формування творчої індивідуаль-
ності. Вона включає в себе університети (факульте-
ти та відділення журналістики), інститути, школи, 
коледжі, а також численні курси, в тому числі між-
народні. Але навіть синтез знання і здібностей ще не 
дає нам цілісного уявлення про журналістської про-
фесії: неповторність людини розкривається в його 
взаємодії із зовнішнім світом, коли із досвідом фор-
мується власне і журналістська майстерність. 
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КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО МАСТЕРСТВА

Аннотация 
В исследовании говорится о том, что высокий уровень журналистского мастерства всегда связан с ком-
муникативной компетентностью, а именно: способностью использовать инновационные технологии 
налаживание отношений с общественностью, языковую и риторическую компетенции, способность 
правильно организовать общение, умение убеждать людей, влиять на них словом, эффективно транс-
лировать социальные и культурные ценности, иметь навыки ведения переговоров и обмена базовыми 
общественными ценностями.
Ключевые слова: коммуникативная компетентность, журналист, эмпатия, идентификация, рефлексия, 
социальная ориентированность коммуникации в деятельности журналиста.
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COMMUNICATIVE COMPETENCE  
AS A COMPONENT OF JOURNALISTIC SKILLS

Summary 
The study states that a high level of journalism skills is always associated with communicative compe-
tence, namely: the ability to use innovative technologies for establishing relations with the public, lan-
guage and rhetorical competence, the ability to properly organize communication, the ability to persuade 
people, to influence them in a word, effectively translate social and cultural values, have negotiating skills 
and share basic social values.
Keywords: communicative competence, journalist, empathy, identification, reflection, social orientation 
of communication in the activities of the journalist.
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ІНФОРМАТИВНО-КОМУНІКАТИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ  
У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ

Юхимець О.І.
Національний університет водного господарства та природокористування

У статті проаналізовано особливості інформативно-комунікативного середовища у сучасній вищій 
технічній школі. Визначено, що метою його впровадження є формування інформаційно-комунікативної 
компетентності майбутніх фахівців, яка являє собою синтез понять інформаційної та комунікативної 
компетенцій. Також представлено зміст цих компетенцій. Інформативно-комунікативне середовище 
має забезпечити виконання двох блоків педагогічних умов формування інформаційно-комунікативної 
компетентності, а саме психолого-педагогічних умов та організаційно-методичних умов. У статті також 
розглянуто основні інформаційно-комунікаційні технології, які забезпечують навчальний процес.
Ключові слова: інформативно-комунікативне середовище, сучасна вища технічна школа, інформаційно-
комунікативна компетентність, педагогічні умови, інформаційно-комунікаційні технології.

Постановка проблеми. Створення і розвиток 
інформаційного суспільства передбачає 

широке застосування інформаційно-комунікацій-
них технологій (ІКТ) в освіті, що визначається 
такими факторами: впровадження ІКТ в освіту 
істотно прискорює передачу знань і накопиче-
ного досвіду людства не тільки від покоління, а 
й від однієї людини до іншої; по-друге, сучасні 
ІКТ підвищують якість навчання і освіти та до-
зволяють людині ефективніше та швидше адап-
туватися до навколишнього середовища та соці-
альних змін. Це дає кожній людині можливість 
отримувати необхідні знання сьогодні та умай-
бутньому. По-третє, активне і ефективне впрова-
дження цих технологій в освіту є важливим чин-
ником створення системи освіти, що відповідає 
вимогам інформаційного суспільства та процессу 
реформування традиційної системи освіти.

Створення інформативно-комунікативного се-
редовища при підготовці кваліфікованих фахів-
ців у процесі навчання у вищих технічних на-
вчальних закладів показує, що в цій сфері дуже 
багато чого ще не вирішено. Розвиток ринку пра-
ці, а також динаміка змін на ньому вимагає від 
вищих технічних навчальних закладів підготов-
ку фахівців, які вільно володіють теоретичними 
основами з базових інженерних та економічних 
дисциплін, а також знаються на усіх аспектах 
застосування в практичній діяльності інформа-
ційних комп'ютерних технологій, компетенції 
яких підкріплені сучасними професійними зна-
ннями та вміннями та навичками ефективної 
професійної взаємодії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Зауважимо, що питання змісту суто інженерної 
освіти і підготовки фахівців у вищому технічно-
му навчальному закладі перебувають у фокусі 
дослідницької уваги здебільшого зарубіжних на-
уковців: З. Пудловський, П. Дарвалл (Австралія), 
А. Мелецинек (Австрія), Ж. Мартіна (Франція), 
А. Майоров, Л. Сахарчук, Н. Селезневі, А. Со-
тов, А. Субетто та ін (Росія) тощо. Останнім ча-
сом окремі аспекти цієї проблеми актуалізо-
вано і в дослідженнях вітчизняних науковців 
(А. Величко, В. Іваненко, А. Ясев, О. Кириленко, 
Л. Климашевський, В. Британ, О. Потап, А. Рож-
ков та ін.), зокрема дидактичні і психологічні ас-
пекти застосування ІКТ навчання знайшли ві-

дображення у працях В. Безпалька, О. Гокунь, 
В. Ляудіс, Ю. Машбиця, А. Пишкала, І. Синель-
ник, С. Смирнова та інших дослідників.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналіз публікацій показує, що 
в умовах формування інформаційного суспіль-
ства в Україні назріла необхідність визначення 
умов формування інформативно-комунікативно-
го середовища у сучасній вищій технічній школі, 
яке здатне забезпечити якісну професійну під-
готовку майбутніх фахівців, здатних працювати 
в інформаційному суспільстві.

Мета дослідження – проаналізувати та визна-
чити особливості інформативно-комунікативного 
середовища у сучасній вищій технічній школі.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Інформаційно-комунікаційне педагогічне серед-
овище – це сукупність знаннєвих, технологічних 
і ментальних сутностей, які в синхронній інте-
грації забезпечують якісне оволодіння системою 
відповідних знань [5, с. 20].

Інформаційно-навчальне середовище профе-
сійної підготовки майбутнього фахівця у закладі 
вищої освіти будується як інтегрована, здатна до 
динамічного оновлення багатокомпонентна сис-
тема, складники якої, забезпечуючи відповідні 
аспекти підготовки, скоординовано сприяють ре-
алізації її завдань на рівні все зростаючих вимог 
суспільства і професійної спільноти [2, с. 209].

Інформаційно-комунікаційне педагогічне се-
редовище як компонент навчального процесу:

– сприяє формуванню мотивації підростаючо-
го покоління до споживання контенту, що цирку-
лює у ньому;

– надає доступ до ресурсів у будь-який зруч-
ний для людини час;

– володіє зручним, гнучким, дружнім, ін-
телектуальним сервісом, що допомагає людині 
знайти необхідні інформаційні ресурси, дані або 
знання;

– функціонує відповідно до запитів людини 
стільки, скільки їй необхідно;

– забезпечує наявність значного об’єму інфор-
мації, що збільшується зі зростаючою швидкістю;

– дозволяє організувати практично безкоштов-
ні, зручні в часі контакти між будь-якою кількістю 
людей, забезпечити зручний і гнучкий обмін інфор-
мацією (причому в будь-якому вигляді) між ними;
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– стандартизує й інтегрує функціональність 

усіх попередніх, нині, так званих, традиційних 
засобів отримання, збереження, обробки і пред-
ставлення необхідної людству інформації, даних 
та знань;

– бере на себе все більше рутинних операцій, 
пов’язаних з операційною діяльністю людини;

– одержує все більше контролю над даними 
та операційною діяльністю людства [5, с. 31].

Для ефективного впровадження інфомацій-
но-комунікаційного середовища в освітньо-ви-
ховний процес від учнів, як і від педагога, ви-
магається володіння комп'ютерною грамотністю, 
яка передбачає: • вміння писати та редагувати 
інформацію (текстову, графічну); • користува-
тися комп'ютерною телекомунікаційною техно-
логією; • користуватися базами даних; • роз-
друковувати інформацію на принтері; • вміння 
скласти та надіслати лист через мережу Інтер-
нет; • вміння «перекачати» інформацію з мережі 
на жорсткий або гнучкий диск і навпаки, з жор-
сткого або гнучкого диска – в мережу; • входити 
в електронні конференції, розміщувати там влас-
ну інформацію і читати, «перекачувати» наявну 
в різних конференціях інформацію [4, с. 195].

Інфомативно-комунікативне середовище по-
в'язане з передачею і обміном інформацією, а 
інформація, в свою чергу, передається в про-
цесі комунікативної діяльності – взаємодії двох 
і більше людей, спрямованому на досягнення 
загального результату. Тому інформаційно-ко-
мунікаційне середовище покликане сформува-
ти інформаційно-комунікативну компетентність 
майбутніх фахівців. 

Інформативно-комунікативна компетент-
ність являє собою синтез понять інформаційної 
та комунікативної компетенцій. При цьому під 
інформаційною компетенцією розуміється сис-
тема знань, умінь і навичок щодо самостійного 
пошуку, аналізу та відбору необхідної інфорції; 

навички діяльності по відповідно до її організа-
ції, перетворення, збереження і передачі. Під ко-
мунікативною компетенцією розуміються знаня, 
вміння і навички взаємодії з оточуючими людьми 
безпосередньо чи за допомогою засобів зв'язку 
[1, с. 11].

Таким чином, інформативно-комунікатив-
на компетентність – це сформовані вміння для 
здійснення результативної взаємодії в освітньо-
му процесі за допомогою інформаційних техно-
логій. 

Визначення інформативно-комунікативної 
компетентності як єдності структурних ком-
понентів дозволяє розглядати її як інтегратив-
ну якість особистості, необхідну для оволодін-
ня способами роботи з інформацією, саме тому 
в багатьох дослідженнях, присвячених пробле-
мі формування інформаційно-комунікативної 
компетентності, наголошено на важливості ви-
явлення її структури. Зокрема, можна назвати 
дослідження Ю.А. Абрамової, О.Н. Астаф'євої 
та О.А. Захарової, Н.А. Качалова, А.А. Меліхової, 
І.Г. Смирнової.

Аналіз структурно-змістовних планів інфор-
мативно-комунікативної компетенції, представ-
лених в роботах вищеназваних авторів, виявив 
схожість в компонентному складі компетентності 
і дозволив виділити такі компоненти:

– когнітивний – включає в себе більш вузькі 
комунікативний, інформаційний та лінгвістичний 
компоненти;

– технологічний – представлений невід'ємним 
компонентом інформаційно-комунікативної ком-
петенції на увазі всезростаючої ролі інформації, 
загальної інформатизації суспільства;

– мотиваційний – мотиваційні спонукання, що 
впливають на ставлення до професійної діяль-
ності і до життя в цілому; комунікативна моти-
вація; орієнтація на сприйняття і передачу ін-
формації;

Питання
Компетенція

Інформаційна Комунікативна
Реальні об'єкти навколишньої 
дійсності, що входять  
до складу компетенції.

Будь-які джерела інформації  
(Книги, Інтернет, ЗМІ і т.д.).

Будь-які «точки дотику»  
в суспільстві (розмова по телефону, 
спілкування на вулиці і т.д.).

З якими знаннями пов'язана 
компетенція.

Знання у галузі інформаційних 
технологій, техніки. знання  
про різноманітність джерел інформації.

Знання правил поведінки, мовних 
норм, словниковий запас. вміння 
спілкування (знайомство з людьми, 
вміння вести дискусію, підтримати 
розмову).

У яких способах діяльності 
проявляється освоєння 
компетенції.

Робота з будь-якими видами 
інформації.

Робота з людьми в будь-якому  
її прояві (по телефону,  
через комп'ютер, очно).

На вирішення яких освітніх 
завдань спрямована 
компетенція.

Самостійно знаходити необхідну 
інформацію, застосовувати  
і використовувати отримані знання.
Актуалізувати вже наявні знання.

Уміння працювати в групі, 
володіти різними соціальними 
ролями в колективі, вміти 
представляти себе, задавати 
питання, вести дискусію.

У яких дисциплінах має 
найбільший прояв.

Інформатика, предмети гуманітарного, 
економічного, управлінського циклу. 
Для більшості технічних напрямків 
важливо постійне оновлення 
інформації, і навпаки, інформації  
про забутих технологіях.

Гуманітарного циклу (управління, 
реклама, і т.д.), економічного 
циклу, природно-наукового циклу 
(інформатика), точні науки і т.д.

Яким повинен бути 
мінімальний рівень 
підготовленості, необхідний  
для освоєння компетенції.

Вміти включити комп'ютер. Знайомство 
з операційною системою (інтерфейс, 
структура дисків). Вміти працювати 
хоча б в одному з редакторів  
і користуватися Інтернетом.

Вміти себе уявити, познайомитися, 
налагодити контакт. Представляти, 
що означає роль в колективі.
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– рефлексивний – комунікативна рефлексія; 

здатність до аналізу своїх комунікативних умінь 
і навичок; прагнення до їх вдосконалення. 

Грунтуючись на аналізі психолого-педагогіч-
ної літератури, а також змісті поняття інформа-
ційно-комунікативної компетентності і визначен-
ня її структурних компонентів, ми прийшли до 
висновку, що успішне формування компетенції 
студентів в освітньому процесі вищої технічної 
школи можливо при реалізації сукупності двох 
блоків педагогічних умов:

психолого-педагогічні умови:
формування мотиваційних установок на ре-

алізацію інформаційно-комунікативної компе-
тентності в навчальній діяльності;

розвиток рефлексивної сфери особистості, що 
сприяє формуванню інформаційно-комунікатив-
ної компетентності;

реалізація рівноправних відносин між студен-
том і викладачем в процесі навчальної діяльності;

організаційно-методичні умови:
використання комплексу методів навчання, що 

відповідають завданням формування інформацій-
но-комунікативних умінь майбутніх фахівців;

інтеграція різних форм організації інформа-
ційно-комунікативної діяльності;

організація самостійної комунікативної ді-
яльності студентів, в процесі якої відбуваєть-
ся оволодіння знаннями, вміннями, навичками, 
складовими інформаційно-комунікативної ком-
петентності студентів.

Перший блок умов – психолого-педагогічні 
умови – включають рефлексивний і мотиваційний 
компоненти компетентності, під якими розуміємо 
набуття студентами досвіду виконання системи 
навчальних завдань, спрямованих на рефлексію 
навчальної діяльності та мотиваційної сфери.

Другий блок - організаційно-методичні умови 
- включають когнітивний і технологічний компо-
ненти компетентності і мають на увазі освоєння 
студентами умінь логічно коректно структуру-
вати і представляти навчальну інформацію, що 
сприяють успішному вирішенню навчально-піз-
навальних завдань у процесі оволодіння інформа-
ційно-комунікативною компетентністю [4, с. 416].

Розглянемо основні інформаційно-комуніка-
ційні технології, які здатні забезпечити виконан-

ня педагогічних умов формування інформатив-
но-комунікативної компетентності та створити 
таке інформативно-комунікативне середовище 
у сучасній вищій технічній школі, яке б сприяло 
удосконаленню навчального процесу:

офісні технології – дозволяють підготувати 
більшість навчальних матеріалів в MS Word, MS 
Excel, MS PowerPoint, MS Access;

мережеві технології – дозволяють використо-
вувати навчальні матеріали в рамках локальної 
мережі навчального закладу, а також глобальної 
мережі Інтернет;

телекомунікаційні технології – теле-, відео- 
і поштові конференції, чати, форуми, електронна 
пошта;

спеціалізоване програмне забезпечення – за-
безпечує електронний документообіг навчально-
го закладу, різні контролюючі заходи, управлін-
ня навчальним закладом.

Особливе місце серед методів і прийомів орга-
нізації навчального процесу займають електронні 
освітні комплекси, які допомагають більш наочно 
і демонстративно уявити навчальний матеріал, а 
також за допомогою інтерактивного тестування, 
перевірити наскільки студент освоїв матеріал.  
До таких електронних видань можна віднести 
навчальні електронні видання фірми 1С і скла-
дові їх цифрові освітні ресурси.

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви. Отже, бурхливий розвиток інформаційного 
суспільства вимагає впровадження у систему су-
часної вищої технічної освіти інформативно-ко-
мунікативного середовища, яке забезпечить фор-
мування у студенів інформативно-комунікативної 
компетентності, а саме такої системи знань, умінь 
і навичок щодо самостійного пошуку, аналізу 
та відбору необхідної інформації; навичок діяль-
ності відповідно до її організації, перетворення, 
збереження і передачі та взаємодії з оточуючими 
людьми безпосередньо чи за допомогою засобів 
зв'язку, яка забезпечить конкурентоспроможність 
на ринку праці. Для ефективнішого та інтенсивні-
шого навчання у навчальний процес необхідно та-
кож впровадити ІКТ. Представляється доцільною 
апробація запропонованих педагогічних умов для 
виявлення їх результативності та корекції отри-
маних результатів.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНАЯ СРЕДА  
В ВЫСШЕЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ

Аннотация
В статье проанализированы особенности информационно-коммуникативной среды в современной выс-
шей технической школе. Определено, что целью ее внедрения является формирование информаци-
онно-коммуникативной компетентности будущих специалистов, которая представляет собой синтез 
понятий информационной и коммуникативной компетенций. Также представлено содержание этих 
компетенций. Информационно-коммуникативная среда должна обеспечить выполнение двух блоков 
педагогических условий формирования информационно-коммуникативной компетентности, а именно 
психолого-педагогических условий и организационно-методических условий. В статье также рассмо-
трены основные информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие учебный процесс.
Ключевые слова: информационно-коммуникативная среда, современная высшая техническая школа, 
информационно-коммуникативная компетентность, педагогические условия, информационно-комму-
никационные технологии.
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INFORMATIVE-COMMUNICATIVE ENVIRONMENT  
IN THE HIGHER TECHNICAL SCHOOL

Summary
The article analyzes the peculiarities of the informational and communicative environment in the modern 
high technical school. It is determined that the purpose of its implementation is the formation of informa-
tional and communicative competence of future specialists, which is a synthesis of concepts of information 
and communicative competences. The content of these competencies is also presented. The informational 
and communicative environment should ensure the implementation of two blocks of pedagogical condi-
tions for the formation of informational and communicative competence, namely psychological and ped-
agogical conditions and organizational and methodological conditions. The article also examines the main 
information and communication technologies that provide the educational process.
Keywords: informational and communicative environment, modern high technical school, information 
and communication competence, pedagogical conditions, information and communication technologies.
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ПЕДАГОГІЧНА СУПЕРВІЗІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ  
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Олексін Ю.П., Якубовська С.С.
Національний університет водного господарства та природокористування

В статті проаналізовано дуальне навчання як форму практико-орієнтованої професійної освіти; окреслено 
умови та перспективи його впровадження в Україні; визначено педагогічну супервізію як важливий еле-
мент індивідуалізації навчання в процесі впровадження дуальної освіти, підготовки висококваліфікованих 
фахівців для різних сфер діяльності 
Ключові слова: дуальне навчання, педагогічна супервізія, індивідуалізація навчання, теоретичне навчан-
ня, практичне навчання.

Постановка проблеми. Актуальною про-
блемою організації сучасного освітнього 

процесу є впровадження такої форми практико-
орієнтованої професійної освіти як дуальне нав-
чання. Адже вирішення проблеми модернізації 
та реформування вищої освіти є гострою необ-
хідністю. Впровадження системи дуальної підго-
товки фахівців відкриває нові перспективи в під-
вищенні ефективності професійної освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему впровадження дуальної освіти ви-
вчали такі вчені, як Бойчевська І.Б., Терещенко-
ва Є.В. Питання педагогічної супервізії знайшли 
відображення в працях Сухової О.І., Жітвай С.А., 
Пришляк О.Ю.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. На жаль, слід зазначити, що 
в практиці професійної підготовки педагогічне 
супервізорство не набуло широкого застосування. 
А тому потребує всебічного вивчення, зокрема, як 
елементу індивідуалізації дуального навчання. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є те-
оретичне обгрунтування дуального навчання як 
форми практико-орієнтованої професійної освіти 
та педагогічної супервізії як важливого елементу 
індивідуалізації навчання в процесі впроваджен-
ня дуальної освіти, підготовки висококваліфікова-
них фахівців для різних сфер діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Конкурентноспроможність будь-якої держави на 
світовому ринку та якість життя її населення на-
пряму залежить від рівня професійної підготов-
ки кадрів. Одним із провідних світових лідерів 
у сфері підготовки кваліфікованих кадрів на сьо-
годні виступає Європейський Союз, який завдя-
чує цьому дуальній системі професійної освіти 
і навчання [2].

Основне завдання упровадження елементів 
дуальної форми навчання – усунути основні 
недоліки традиційних форм і методів навчання 
майбутніх кваліфікованих робітників, подолати 
розрив між теорією і практикою, освітою й ви-
робництвом та підвищити якість підготовки ква-
ліфікованих кадрів із урахуванням вимог робо-
тодавців у рамках нових організаційно-відмінних 
форм навчання [2]. 

Термін «дуальна система» (від лат. dualis – 
подвійний) був введений у педагогічну терміно-
логію в середині 60-х років минулого століття 
у ФРН – як нова, більш гнучка форма організації 
професійного навчання. Дуальність як методоло-

гічна характеристика професійної освіти перед-
бачає узгоджену взаємодію освітньої та вироб-
ничої сфери з підготовки кваліфікованих кадрів 
певного профілю в рамках організаційно-відмін-
них форм навчання [2]. 

Досвід розвитку освітніх систем таких країн 
як Швеція, Велика Британія, Німеччина, Япо-
нія вказує на необхідність інтеграції освітнього 
процесу і практики, яка є основою високоякісної 
підготовки кваліфікованих фахівців. Німеччина 
стала першою країною, що використовує прин-
ципи дуальної системи освіти більше 15 років. 
Здійснення навчального процесу йде шляхом 
синтезу виробничої діяльності в якості стажера 
(учня) і вивчення теоретичної частини в установі 
освіти. Крім того, відбувається поетапне усклад-
нення навчальних і практичних завдань. Відомо, 
що професійна освіта Німеччини хоча і є децен-
тралізованим, однак вибудовується відповідно до 
визначеного стандартом. У Німеччині з 1981 року 
діють такі законодавчі акти як «Про сприяння 
професійній освіті» (описує інструменти регулю-
вання в питаннях планування та статистичних 
даних професійної освіти), «Закон про охорону 
праці молоді» (обґрунтовує заходи захисту для 
молоді, що студіює), «Договір про професійне на-
вчання». Професійне навчання суворо відповідає 
Переліку професій, який в даний час скоротився 
з 600 (за даними на 1971 р.) до 380 професій. Ско-
рочення кількості професій відбулося у зв'язку 
з інтеграцією підготовки фахівців за схожими 
напрямками діяльності [6]. 

Слід зазначити, що назва професій, сукупність 
знань, умінь і навичок, необхідних для їх засвоєн-
ня, а також типовий навчальний план і підсумкові 
атестаційні вимоги розробляються і узгоджують-
ся міністром освіти і науки спільно з міністром 
конкретної галузі промисловості. Розроблені до-
кументи є правовою основою і носять обов'язковий 
характер. Крім того держава намагається компен-
сувати витрати підприємства на професійну осві-
ту. Фінансові інвестиції в систему дуальної підго-
товки фахівців в Німеччині становлять приблизно 
тридцять мільярдів євро. Більшість підприємств 
за допомогою дуального освіти забезпечують себе 
кваліфікованими кадрами, які відповідають кон-
кретним вимогам і запитам роботодавців, що до-
зволяє економити на витратах при пошуку, під-
борі, адаптації фахівців [6]. 

Професійна освіта Німеччини, як зазначає 
дослідниця І.Б. Бойчевська, високо цінується 
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в усьому світі та функціонує на основі Зако-
ну про професійну освіту, який був прийнятий 
у 1969 році, де під професійною освітою розу-
міють професійні вищі спеціалізовані навчальні 
заклади (Fachhochschulen) [1]. В межах дуальної 
підготовки держава контролює шкільну частину 
професійного навчання у професійній школі, а 
торгово-промислові й ремісничі палати – навчан-
ня на виробництві. Проте основну роль у підго-
товці робітніків відіграє не держава, а приватний 
капітал. Для навчання за дуальною системою 
професійної освіти випускники шкіл звертають 
до місцевих відомств з праці або ж встановлю-
ються контакти з підприємствами. Відбір учнів 
роблять підприємці. Прийом учнів відбуваєть-
ся післе екзамену й спеціального тестування, 
вивчення атестату, бесіди з психологом. Вели-
ке значення надається перевірці на «соціальне 
співробітництво». Навчання в дуальній системі 
починається з укладення «Договору про вироб-
ниче навчання» між майбутнім учнем та влас-
ником підприємства. Вищезгаданий договір ви-
значає: мету навчання, вид трудової діяльності 
після закінчення навчання, спосіб, зміст, початок 
та тривалість навчання, навчальні заходи поза 
підприємством, тривалість робочого дня, трива-
лість випробувального терміна, розмір та терміни 
виплати зарплати, тривалість відпустки, умови, 
за яких договір може бути розірваним. Договір 
має гарантувати планомірне та раціональне на-
вчання за обраною професією та захищати учня 
від незаконних дій з боку власника підприєм-
ства [1]. Нагляд за виробничим навчанням, про-
ведення іспиту та присвоєння робочої кваліфі-
кації здійснюють торгово-промислові палати, які 
реєструють договори про виробниче навчання 
й зобов’язані встановлювати чи має підприєм-
ство кадри й умови, які забезпечують повноцінне 
навчання. Отримуючи професійну освіту на під-
приємствах, молодь на практиці набуває навички 
для їхнього подальшого застосування. Це, врахо-
вуючи й оптимальну передачу професійного до-
свіду, означає й зовсім інший ступінь професійної 
соціалізації, ніж у школі: молоді люди проходять 
перевірку й навчаються підтримувати свою по-
зицію у виробничих умовах, а також в реаль-
них життєвих ситуаціях. Підприємства виграють 
від системи дуальної підготовки ще й тому, що 
після закінчення навчання робітників можна від-
разу залучати до виробництва, тобто відпадає 
необхідність тривалого введення у справу. Згід-
но з даними Г. Брауна (G. Braun), віце-прези-
дента Федерального об’єднання німецької спілки 
роботодавців, більш ніж 24 000 німецьких під-
приємств співпрацюють з вищими навчальними 
закладами у межах дуальної освіти. Представ-
ники підприємств залучаються до роботи комі-
сій з акредитації ВНЗ з метою перевірки якості 
освіти та надання практичних порад щодо по-
кращення освітніх послуг [1]. Таким чином, ні-
мецька система дуальної професійної освіти має 
велику історію успішного розвитку, визнана на 
міжнародному рівні та є передумовою економіч-
ної продуктивності країни, адже успішна про-
фесійна освіта призводить до збільшення шансів 
в майбутньому як для молоді, так і для економі-
ки. Введення цієї системи дало новий поштовх 
для розвитку таких країн, як Південна Корея 

і Китай, де в ній задіяно близько 33% учнів. Ду-
альна освіта в Німеччині надає найкращі можли-
вості для отримання кваліфікації, так як є осно-
вним джерелом формування молодого покоління 
кваліфікованих робітників й завдяки тісному 
зв’язку зі сферою праці забезпечує оптимальний 
старт до трудового життя [1]. 

Які ж передумови впровадження дуальної осві-
ти в Україні? Проаналізувавши нормативні доку-
менти Уряду, Міністерства освіти і науки України, 
ми виявили, що підставами для впровадження еле-
ментів дуальної системи навчання в Україні є:

• Закон України «Про освіту»;
• Середньостроковий план пріоритетних 

дій уряду на період 2017–2020 р.р., розділ ІІІ 
«Розвиток людського капіталу», підрозділ 8: 
«Модернізація професійно-технічної освіти»;

• Наказ Міністерства освіти і науки Украї-
ни від 16.03.2015 № 298 «Про впровадження еле-
ментів дуальної системи навчання у професійну 
підготовку кваліфікованих робітників» [2]. 

Таким чином, в Україні вже розпочато екс-
перимент із запровадження елементів дуальної 
системи навчання, який вніс такі зміни в органі-
зацію навчально-виробничого процесу експери-
ментальних навчальних закладів:

• зміна співвідношення навчального часу: 
теоретичне навчання – 30%, виробниче навчання 
та виробнича практика – 70% навчальних годин;

• упровадження блочно-модульної побу-
дови навчального процесу: опанування базового 
модуля на базі закладу освіти, а потім чергу-
вання: модуль теорії (1-2 тижні) на базі закладу 
професійної (професійно-технічної) освіти / мо-
дуль практики (4-8 тижнів) на базі підприємств, 
установ, організацій;

• оцінювання результатів навчання – від-
повідно до реальних показників професійної під-
готовки, підтвердженої в умовах виробництва [2]. 

Які перспективи впровадження дуальної фор-
ми навчання в Україні у 2017–2020-х роках? 

У 2017–2018 навчальному році МОН Украї-
ни розпочало впровадження елементів дуальної 
форми навчання в 52 закладах професійної (про-
фесійно-технічної) освіти в 25 регіонах за 54 про-
фесіями; внесло зміни до змісту освіти та графі-
ка навчально-виробничого процесу відповідно до 
запитів роботодавців з урахуванням вимог дер-
жавних стандартів з конкретних робітничих про-
фесій; розробило 19 проектів освітніх стандартів 
на основі компетентнісного підходу та блочно-
модульної побудови навчального процесу; роз-
почало тісну співпрацю із роботодавцями з ме-
тою розширення кількості закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти, переліку професій 
для упровадження елементів дуальної форми 
навчання у 2018–2019 н.р. у понад 100 закладів 
освіти та збільшення переліку робітничих про-
фесій, за якими здійснюється підготовка з еле-
ментами дуальної форми навчання [2]. 

Основними принципами, які лежать в основі 
системи дуального освіти, є: паритетність гума-
ністичних і ціннісних орієнтирів, компетентніс-
ний підхід, становлення і розвиток професійної 
діяльності і соціально-професійних відносин. 

Аналіз досліджень з проблеми запроваджен-
ня дуальної освіти дозволив виявити сукупність 
переваг цієї форми професійної освіти. За дуаль-
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ної системи в освіту залучаються як навчальні 
заклади, так і виробничі підприємства, фірми, 
організації. Програми дуальної системи освіти 
інтегрують в собі теорію і апробовані на практи-
ці ноу-хау. Змістовий сенс перетворень полягає 
в тому, що освіту студенти отримують одночас-
но в двох навчальних закладах: університетах 
та інститутах – теоретичну частину, а на вироб-
ництві практичну [6]. Дуальна система на відміну 
від традиційної передбачає під час усього періоду 
навчання чергування теорії і практики, що при-
зводить до результативності і ефективності ви-
користання отриманих знань і навичок. Від про-
фесійного шкільного навчання система дуального 
освіти відрізняється ще й тим, що більша частина 
навчального тижня присвячена практиці на під-
приємстві, а менша (1-2 дні) – ВНЗ. Як правило, 
дуальна система освіти використовується в тех-
нічній, соціально-економічній сферах, охоплюю-
чи також будівельні та інженерні напрямки [6]. 

Терещенкова Є.В. виділяє ще такі переваги 
дуальної освіти, як оцінювання стажиста без-
посередньо потенційним роботодавцем, великий 
відсоток працевлаштування, максимальне на-
ближення до запитів виробництва, відпрацюван-
ня практичних навиків вирішення виробничих 
завдань, високий ступінь мотивації отримання 
знань, зниження навантаження на бюджет [6].

Практичний досвід реалізації дуальної систе-
ми освіти в Німеччині показує, що більша частина 
напрямів підготовки майбутніх фахівців регла-
ментується угодою між соціальними партнерами, 
регіонами та державою. Підготовка фахівців того 
чи іншого профілю базується на запитах і вимо-
гах кадрового ринку, що дозволяє забезпечити 
молоді професійну мобільність і конкурентоспро-
можність. Період навчання варіюється до 3 років. 
Стажери (учні), які проходять практичну частину 
навчання на підприємстві, отримують заробітну 
плату. Система фінансується за рахунок держави 
і підприємств. Компетенцією держави є навчання 
на підприємстві, а в компетенцію регіону входить 
навчання в професійному ВНЗ. Підприємство по-
вністю забезпечує процес навчання сучасним об-
ладнанням, що відповідає вимогам техніки. Великі 
підприємства і організації можуть дозволити собі 
навчання у власних лабораторіях і майстернях, 
дрібні – на робочих місцях. Початкова стадія на-
вчання безпосередньо пов'язана з проходженням 
виробничої практики, і, як наслідок, випускник 
вищого навчального закладу здатний продемон-
струвати потенційному роботодавцю багаторічний 
практичний досвід діяльності за обраним профе-
сійним профілем. Студент, який навчається за 
дуальною системою фінансово найбільш незалеж-
ний в силу того, що має заробітну плату вже в пе-
ріод навчання, хоча і невелику. Однак слід зазна-
чити, що він витрачає на вивчення теорії менший 
період часу, ніж ті, хто навчався за традиційною 
системою професійної освіти [6].

Для дуального освіти характерна можливість 
фінансування з декількох джерел; безперечно, 
що левову частку витрат має взяти на себе дер-
жава. Основним призначенням джерела недер-
жавного фінансування повинно стати створення 
новітніх навчальних лабораторій, майданчиків, 
майстерень з високим рівнем технічного і ре-
сурсного оснащення для навчання.

Українські урядовці вбачають в дуальній 
освіті такі позитивні сторони, як:

• організація співпраці політиків, бізнесу, 
соціальних партнерів;

• розробка законодавчого підґрунтя для 
визнання національних стандартів якості профе-
сійної освіти;

• навчання учнів під час трудової діяльності;
• залучення кваліфікованого персоналу 

з виробництва до педагогічної діяльності (ін-
структори, викладачі);

• здійснення інституційних досліджень 
і консультування (моніторинг якості надання 
освітніх послуг у сфері професійної освіти, онов-
лення освітніх стандартів);

• врахування конкретних запитів підпри-
ємств до змісту та якості професійної освіти [2]. 

До серйозних недоліків дуальної системи осві-
ти є те, що в навчальному плані на поглиблене 
вивчення дисциплін відводиться недостатня кіль-
кість годин через інтенсивність організації на-
вчання. Канікулярний час в учнів відсутній, проте 
їм надається певна кількість рахунок відпустки. 

Крім того, в процесі реалізації дуальної під-
готовки фахівців слід врахувати недостатність 
індивідуального підходу в організації навчання, 
який передбачає розробку освітньої траєкторії 
для конкретного учня, студента [6]. 

Одним з необхідних елементів індивідуально-
го підходу в дуальному навчанні, на нашу думку, 
є педагогічна супервізія як ефективна колегі-
альна форма професійного розвитку фахівців- 
початківців, за якої більш досвідчені наставни-
ки діляться з ними своїми знаннями та досвідом 
впродовж певного періоду часу. Зазвичай, на-
ставництво здійснюється висококваліфікованим 
фахівцем, який виступає у ролі активного слуха-
ча/спостерігача та виконує такі функції: слідкує 
за роботою колеги-початківця, спрямовує його 
діяльність, ділиться інформацією, відповідає на 
питання, робить зауваження та надає поради 
і ресурси, які допомагають фахівцю-початківцю 
професійно зростати, осмислювати свою діяль-
ність та приймати відповідні рішення. 

Дослідниця Пришляк О.Ю. зазначає, що 
з розвитком нових технологій американські вче-
ні Дж. Ейсенман та Х. Торнтон запропонували 
нову форму наставництва – «теленаставництво», 
що здійснюється у мережі Інтернет з учителями 
першого року викладання [4]. 

Педагогічна супервізія є новим методом роботи 
з майбутніми початківцями, завдяки якому мож-
ливий розвиток професійної компетенції фахівців. 
Однак, слід звернути увагу на те, що в даний час 
в практиці професійної підготовки супервізорство 
не використовується досить широко. На це вка-
зує такий факт: відсутність інституту супервізії і, 
отже, таких фахівців в галузі освіти [3].

Супервізія може проводитися як в підрозді-
лах ВНЗ, що забезпечують всі види діяльності 
студентів, так і в сторонніх організаціях, основна 
діяльність яких зумовлює наявність об'єктів і ви-
дів професійної діяльності студентів і забезпечені 
необхідним кадровим та науково-професійним по-
тенціалом. Функції викладача-супервізора в роботі 
з майбутніми фахівцями обумовлені необхідністю 
швидкої адаптації студентів як до навчального 
процесу ВНЗ, так і надання допомоги в практичній 
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діяльності. Функції викладача-супервізора реалі-
зуються при роботі як з групою, так і з окремими 
студентами. Особливості виконання тих чи інших 
функцій залежать від змісту діяльності викладачів 
і студентів, а також від індивідуальних особливос-
тей і переваг кожного майбутнього фахівця [5].

Висновки з даного дослідження і перспекти-
ви подальшого розвитку. Новий підхід до системи 
професійної освіти дозволить забезпечити якісну 
підготовку висококваліфікованих фахівців май-
бутнього. Саме тому необхідно сприяти подальшо-
му розвитку експорту елементів дуальної форми 
підготовки кваліфікованих кадрів та прискорити 
запровадження її елементів у систему професій-
ної (професійно-технічної) освіти України.

Так як основна змістовна концепція дуальної 
системи професійної освіти базується на поси-
ленні практичної спрямованості при підготовці 
фахівців через синтезування навчального та ви-
робничого процесів, на нашу думку, використан-
ня педагогічної супервізії з метою індивідуалі-
зації навчання в процесі впровадження дуальної 
освіти дозволить підготувати висококваліфікова-
них фахівців для різних сфер діяльності та іс-
тотно збільшить можливість професійної мобіль-
ності випускників навчальних закладів. 

Перспективними, на нашу думку, є дослі-
дження педагогічних умов застосування педа-
гогічної супервізії як елементу індивідуалізації 
дуальної освіти.
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Аннотация
В статье проанализировано дуальное обучение как форма практико-ориентированного профессиональ-
ного образования; обозначены условия и перспективы его внедрения в Украине; определено педагоги-
ческую супервизию как важный элемент индивидуализации обучения в процессе внедрения дуального 
образования, подготовки высококвалифицированных специалистов для различных сфер деятельности
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PEDAGOGICAL SUPERVISION AS AN ELEMENT  
OF INDIVIDUALIZATION OF DUAL TRAINING

Summary
The article analyzes dual training as a form of practice-oriented vocational education; conditions and pros-
pects of its introduction in Ukraine are outlined; the pedagogical supervision is defined as an important 
element of the individualization of training in the process of introduction of dual education, the training 
of highly qualified specialists for various fields of activity.
Keywords: dual training, pedagogical supervision, individualization of training, theoretical training, prac-
tical training.



«Молодий вчений» • № 4.1 (56.1) • квітень, 2018 р. 

Н
А
Ш
І 
А
В
ТО

РИ

НАШІ АВТОРИ

1. Cталовєрова Ганна Вячеславівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри суспільних дисциплін Національного університету водного господарства 
і природокористування

2. Буденкова Надія Марківна – кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та фізики 
Національного університету водного господарства та природокористування

3. Гільман Анна Юріївна – кандидат психологічних наук, викладач кафедри громадського 
здоров’я Національного університету «Острозька академія» 

4. Голубош Світлана Віталіївна – старший викладач Рівненського інституту ВНЗ 
«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; методист Навчально-
методичного центру професійно-технічної освіти у Рівненській області

5. Давидович Світлана Ничипорівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент 
кафедри суспільних дисциплін Національного університету водного господарства 
та природокористування

6. Задорожна–Княгницька Леніна Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри педагогіки та освіти Маріупольського державного університету

7. Іщенко Анна Олегівна – магістр Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка

8. Кочубей Алла Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри суспільних дисциплін Національного університету водного господарства 
і природокористування

9. Кристопчук Тетяна Євгенівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри суспільних дисциплін Національного університету водного господарства 
та природокористування 

10. Кулеша Наталія Петрівна – викладач кафедри психології та педагогіки Національного 
університету «Острозька академія» 

11. Мельник Юлія Володимирівна – здобувач вищої освіти за спеціальністю «Управління 
навчальним закладом (за типом)» Національного університету водного господарства 
та природокористування

12. Милацька Віта Володимирівна – магістр, викладач Костопільського будівельно-
технологічного коледжу

13. Мисіна Оксана Іванівна – старший викладач кафедри хімії та фізики Національного 
університету водного господарства та природокористування

14. Небова Наталія Анатоліївна – асистент кафедри медико-психологічних дисциплін 
Національного університету водного господарства та природокористування

15. Оксентюк Наталія Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент Національного 
університету водного господарства та природокористування

16. Олексін Юрій Петрович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри суспільних дисциплін Національного університету водного господарства 
та природокористування

17. Поліщук Ольга Павлівна – аспірантка кафедри теорії і методики виховання Рівненського 
державного гуманітарного університету

18. Сергеєва Ганна Миколаївна – викладач Рівненського державного базового медичного 
коледжу

19. Сокаль Валентина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри суспільних дисциплін Національного університету водного господарства 
та природокористування 

20. Сорока Мирослава Василівна – викладач гуманітарних дисциплін ВСП «Рівненський 
коледж НУБіП України» 

21. Суріна Ганна Юріївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії освіти, 
теорії й методики суспільствознавчих предметів Миколаївського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 

22. Чернюк Ірина Анатоліївна – кандидат політичних наук, доцент кафедри суспільних 
дисциплін Національного університету водного господарства та природокористування



«Young Scientist» • № 4.1 (56.1) • April, 2018

Н
А
Ш
І 
А
В
ТО

РИ

23. Шевчук Тамара Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри суспільних 
дисциплін Національного університету водного господарства та природокористування

24. Шепель Марина Євгенівна – кандидат педагогічних наук, викладач іноземної мови 
Одеського автомобільно-дорожнього коледжу Одеського національного політехнічного 
університету

25. Шидей Надія Василівна – старший викладач Національного університету водного 
господарства та природокористування

26. Юхимець Ольга Іванівна – здобувач кафедри суспільних дисциплін Національного 
університету водного господарства та природокористування

27. Якубовська Світлана Святославівна – кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри суспільних дисциплін Національного університету водного господарства 
та природокористування



Науковий журнал
«Молодий вчений»
№ 4.1 (56.1) квітень 2018 р.

Частина 1
Щомісячне видання

Коректор: В. Бабич
Дизайн: А. Юдашкіна

Комп'ютерна верстка: В. Удовиченко

Контактна інформація редакції журналу.
Поштова адреса: 73005 Україна, м. Херсон, 
а/с 20, Редакція журналу «Молодий вчений»

тел.: +38 (0552) 399 530
info@molodyvcheny.in.uа
www.molodyvcheny.in.ua

Підписано до друку 27.04.2018 р.
Формат 60х84/8.

Папір офсетний. Цифровий друк.
Ум.-друк. арк. 13,25. Тираж 100 прим.

Зам. 0418-66.

Видавництво «Молодий вчений»
Україна, м. Херсон, вул. Паровозна, буд. 46-а

Телефон: +38 (0552) 39-95-30
E-mail: info@molodyvcheny.in.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи
ДК № 5761 від 09.11.2017 р.


