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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР 

Біліченко О. В. 
Аналізуються результати експериментальної перевірки педагогічних умов 

формування професійної етики майбутніх медичних сестер у процесі фахової 
підготовки. Професійна етика медичної сестри розглядається як комплексна 
професійно важлива якість особистості, що інтегрує в собі засвоєні у процесі 
професіоналізації гуманістичні ціннісні орієнтації, професійно-етичні норми, 
деонтологічні принципи та моральні якості, які регулюють професійну 
діяльність і спілкування. Проаналізовані результати формувального 
експерименту, що проявилися у розвитку структурних компонентів професійної 
етики майбутніх медичних сестер: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, 
особистісного і діяльнісного. 

Ключові слова: медична етика, професійна етика медичної сестри, 
підготовка майбутніх медичних сестер, компоненти професійної етики, 
педагогічні умови формування професійної етики майбутніх медичних сестер. 

EXPERIMENTAL VERIFICATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS OF 
PROFESSIONAL ETHICS OF FUTURE NURSES’ 

Bilichenko O. 
The results of the experimental verification of pedagogical conditions of formation of 

professional ethics of future nurses in the process of professional training are analyzed. 
The professional ethics of the nurse is considered as a complex professionally important 
quality of the personality, which integrates the humanistic values orientations, 
professional-ethical norms, deontological principles and moral qualities that regulate 
professional activity and communication, acquired in the process of professionalization. 
The results of the forming experiment, which were manifested in the transformation of 
the structural components of the professional ethics of future nurses, are analyzed: 
motivational-value, cognitive, personal and activity. 

Keywords: medical ethics, professional nurse ethics, training of future nurses, 
components of professional ethics, pedagogical conditions of formation of professional 
ethics of future nurses. 

 
Стрімкі зміни, що відбуваються в соціокультурному житті нашого 

суспільства, реформування системи охорони здоров’я, динамізм і 
напружений характер професійної діяльності медичних працівників 
обумовлюють необхідність удосконалення підготовки майбутніх медичних 
сестер, від яких очікується не лише ґрунтовний рівень фахової 
компетентності, а й дотримання високих етичних стандартів медичної 
діяльності. Діяльність медичних сестер повинна базуватися на принципах 
гуманізму, глибокому розумінні професійного і людського обов’язку, 
високому рівні загальної та професійної етичної і деонтологічної культури, 
усвідомленні моральної відповідальності за результати своєї роботи. 
Професійна етика є основним регулятором діяльності медичних працівників, 
забезпечуючи функціонування медицини як соціально-професійної і 
морально-етичної системи та сфери особистісної самореалізації фахівців 
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медичного профілю. 
У виконаних упродовж останніх років дисертаційних дослідженнях 

розглядалася проблематика формування різних професійно важливих 
якостей і характеристик майбутніх медичних працівників: емпатійної 
культури (І. Кузнецова [3]), комунікативної культури (О. Уваркіна [11]), 
професійної культури (О. Наливайко [6]), професійної спрямованості (В. 
Галузяк, С. Тихолаз [1]), пізнавальної активності (Т. Темерівська [10]) та ін. 
Водночас, огляд наукових джерел свідчить про недостатню увагу 
дослідників до проблеми формування професійної етики майбутніх 
медичних сестер у процесі їхньої підготовки в медичному коледжі. Окремі її 
аспекти лише побіжно розглядалися в контексті проблематики формування 
професійних цінностей майбутніх медсестер (К. Куренкова [4]), формування 
готовності студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у 
професійній діяльності (С. Поплавська [7]), підготовки студентів медичних 
спеціальностей до професійної взаємодії засобами моделювання 
комунікативних ситуацій (Н. Шигонська [12]), організаційно-педагогічних умов 
виховної роботи в медичному коледжі (Х. Мазепа [5]). Частково 
проблематика етико-деонтологічної підготовки розглядається в загальному 
контексті особистісно-професійного становлення майбутніх медичних 
працівників (Л. Дудікова [2], І. Сірак [8], К. Соцький [9] та ін.). Питання 
формування професійної етики майбутніх медичних сестер у процесі 
фахової підготовки в медичному коледжі поки що не виступали предметом 
спеціального дослідження. Є необхідність у науковому обґрунтуванні змісту 
й структури професійної етики майбутніх медичних сестер, визначенні 
критеріїв і показників її сформованості, педагогічних умов цілеспрямованого 
формування у процесі фахової підготовки. Узагальнення результатів аналізу 
психологічної і педагогічної літератури, сучасної практики підготовки 
медичних працівників, а також власного педагогічного досвіду дало змогу 
визначити комплекс педагогічних умов формування професійної етики 
майбутніх медичних сестер. 

Формування професійної етики в майбутніх медичних сестер є 
системним, поліфункціональним процесом. Тому його реалізація можлива 
лише за умови створення і функціонування в медичному коледжі 
комплексної професійно орієнтованої виховної системи, що, інтегруючи 
весь спектр заходів, задає вектор формування професійної етики майбутніх 
медичних працівників. Комплексна професійно орієнтована виховна система 
медичного коледжу є складним поліструктурним утворенням, сутністю якого 
є комплекс інтегрованих взаємопов'язаних компонентів, що визначають 
спрямованість освітньо-виховного середовища на розвиток професійно 
важливих якостей майбутніх фахівців. Компонентами професійно 
орієнтованої виховної системи є: цілі, що знаходять відображення в 
концепції виховання; завдання і основні напрями виховної діяльності; 
суб'єкти виховної взаємодії; навчально-професійні відносини, що виникають 
у виховному процесі, інтегруючи його суб'єктів у професійну спільноту; 
професійно-виховне середовище, створене викладацьким і студентським 
колективами; управління системою, що забезпечує інтеграцію, взаємодію 
компонентів і розвиток системи в цілому. 

Виховна система медичного коледжу у процесі формування професійної 
етики майбутніх медичних сестер виконує низку важливих функцій: 
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аксіологічну, що полягає в орієнтації суб'єктів виховання на цінності 
медичної етики і деонтології; гносеологічну, спрямовану на формування в 
студентів пізнавальної основи етичної поведінки та вироблення 
індивідуальних етичних позицій відповідно до соціально-професійних 
пріоритетів; регулятивну, що передбачає використання етико-
деонтологічних норм у сфері регулювання стосунків, які виникають у процесі 
навчально-професійної взаємодії; світоглядну, спрямовану на формування у 
студентів професійно-етичного світогляду як комплексу етичних поглядів, 
переконань, ідеалів, позицій та оцінок; комунікативно-інтегруючу, що 
полегшує й стимулює взаємодію суб'єктів виховної системи, сприяє їх 
об'єднанню на основі загальних професійних інтересів і професійно-етичних 
цінностей; контрольно-регулюючу, що передбачає аналіз результатів 
формування в студентів професійної етики, оцінку та самооцінку рівнів її 
сформованості, корекцію способів досягнення виховної мети. 

У контексті формування професійної етики майбутніх медичних сестер 
важливого значення набуває забезпечення суб’єктної позиції студентів в 
освітньому процесі медичного коледжу. Згідно з положеннями 
гуманістичної психології та педагогіки підтримки, внутрішня професійно-
етична позиція студентів виникає не стільки внаслідок зовнішніх 
формувальних впливів, скільки в результаті їх власної активності, 
спрямованої на самоактуалізацію. Студенти в освітньому процесі медичного 
коледжу мають виступати не об'єктами педагогічних впливів, а активними 
суб'єктами професійного розвитку, здатними до ціннісного самовизначення і 
професійної самореалізації. Важливою передумовою забезпечення 
суб’єктної позиції студентів у процесі формування професійної етики є 
орієнтація викладачів на педагогічну модель фасилітації, що передбачає 
надання майбутнім медичним працівникам можливостей для вільного 
вибору форм і видів діяльності, створення умов для їх самовизначення і 
самореалізації в ціннісному просторі майбутньої професії.  

Результати проведеного дослідження свідчать, що формування 
професійної етики майбутніх медичних сестер потребує цілеспрямованого 
використання ціннісного потенціалу всіх фахових дисциплін у процесі 
професійно-етичного самовизначення студентів. Ефективне 
використання ціннісного потенціалу фахових дисциплін можливе на основі 
послідовної реалізації в освітньому процесі принципів систематизації, 
орієнтації, актуалізації і самоактуалізації: принцип систематизації вимагає 
виявлення у кожній навчальній дисципліні специфічного морально-етичного 
змісту, що характеризується можливістю його екстраполяції на сферу 
майбутньої діяльності студентів; принцип орієнтації спрямований на 
технологічне розгортання навчального матеріалу у вигляді певних етапів, 
що передбачають активну взаємодію викладачів і студентів; принцип 
актуалізації орієнтує на організацію навчальної діяльності студентів, 
спрямованої на опанування запропонованих ззовні нормативних зразків і 
засвоєння ціннісного досвіду професійної діяльності; принцип 
самоактуалізації передбачає таку організацію навчальної діяльності 
студентів, у процесі якої вони самостійно відкривають і освоюють 
прогностичні способи діяльності, розвивають якості особистості, важливі для 
реалізації гуманістичного змісту майбутньої професії. 

Важливою педагогічною умовою формування професійної етики 
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майбутніх медичних сестер є застосування діалогічного спілкування як 
засобу емоційно-інтелектуального стимулювання професійного 
становлення студентів. Діалогічна взаємодія викладачів і студентів сприяє 
формуванню відносин партнерства, взаємної довіри і поваги, завдяки чому 
активізує ідентифікацію студентів з носіями професійно-етичних норм і 
цінностей.  

На основі врахування специфіки морально-етичного аспекту 
професійної діяльності медичної сестри, а також особливостей організації 
освітнього процесу в медичному коледжі нами була розроблена педагогічна 
модель формування професійної етики майбутніх медичних сестер, що 
складається з чотирьох блоків і комплексно відображає мету, завдання, 
педагогічні умови, форми, методи, етапи та рівні розвитку професійної етики 
студентів у процесі фахової підготовки.  

Функціонально-цільовий блок розкриває мету, завдання та функції 
формування професійної етики майбутніх медичних сестер; змістово-
діяльнісний блок відображає методологічні основи та оптимальні педагогічні 
умови формування професійної етики; управлінсько-технологічний блок 
характеризує принципи і способи педагогічного керівництва навчально-
професійною діяльністю студентів у процесі оволодіння основами 
професійної етики та медичної деонтології; оцінно-результативний блок 
розкриває критерії, показники та рівні сформованості професійної етики 
майбутніх медичних сестер. 

Експериментальна перевірка визначених педагогічних умов і 
розробленої моделі формування професійної етики майбутніх медсестер 
здійснювалася на базі Вінницького медичного коледжу імені акад. 
Д. К. Заболотного. Формування професійної етики майбутніх медичних 
сестер у процесі фахової підготовки відбувалося за такими етапами: 
організаційно-мотиваційний, аналітико-діагностичний, комунікативно-
діяльнісний, рефлексивно-оцінний. 

Організаційно-мотиваційний етап спрямовувався на формування в 
студентів медичного коледжу позитивної мотивації, інтересу до проблем 
медичної деонтології, спрямованості на оволодіння принципами і нормами 
професійної етики. На цьому етапі розв’язувалися такі завдання: показати 
майбутнім медичним сестрам соціальну і професійну значущість 
професійної етики; ознайомити студентів з комплексом необхідних для 
медсестри морально-етичних якостей; підвести студентів до усвідомлення 
наявності або відсутності цих якостей у себе і тим самим спонукати до 
професійного самовиховання. Завдання організаційно-мотиваційного етапу 
розв’язувалися за допомогою комплексу мобілізаційно-спонукальних 
методів (актуалізація, мобілізація, мотивація), що забезпечували 
формування професійно-етичного світогляду майбутніх медичних сестер: 
етичних поглядів, переконань, ідеалів, позицій та оцінок. 

На аналітико-діагностичному етапі формування професійної етики 
майбутніх медичних сестер виконувалися такі завдання: аналіз студентами 
сформованості у себе знань про професійно-етичні норми і правила 
поведінки фахівця медичної сфери; усвідомлення необхідності і важливості 
формування морально-етичних особистісних якостей медичного працівника; 
формування емпатійного ставлення до людей і гуманістичної спрямованості 
особистості. Реалізація цих завдань забезпечувалася використанням 
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комплексу діагностичних методів, які були спрямовані на вивчення 
студентів з погляду відповідності їхньої поведінки професійно-етичним 
вимогам, а також на рефлексивний аналіз студентами сформованості у себе 
професійно важливих етичних якостей і здатності до організації професійної 
взаємодії на основі деонтологічних норм і принципів. 

Завдання комунікативно-діяльнісного етапу полягали у формуванні в 
майбутніх медичних сестер орієнтувальної основи професійної діяльності і 
спілкування відповідно до професійно-етичних норм і цінностей. Використані 
на цьому етапі організаційні методи відповідали колективним та 
індивідуальним формам роботи в аудиторний і позааудиторний час, що 
спрямовувалися на активізацію самореалізації студентів у різних соціально-
професійних ролях згідно з основними професійно-етичними нормами. 
Комунікативні методи забезпечували формування в студентів умінь 
налагоджувати конструктивні міжособистісні стосунки з пацієнтами, лікарями 
і колегами на основі норм професійної етики, створювати емоційно 
комфортні умови для взаємодії суб'єктів лікувального і реабілітаційного 
процесів, об'єднувати зусилля колег на основі спільних професійних 
інтересів і гуманістичних моральних цінностей, пов’язаних зі збереженням і 
відновленням здоров’я пацієнтів. 

З метою розв’язання завдань формування професійної етики майбутніх 
медичних сестер було розроблено експериментальну методику, 
елементами якої є: навчальна програма спецкурсу з основ професійної 
етики медичної сестри, що передбачає теоретичні і практичні заняття, котрі 
забезпечують набуття студентами знань про етичні норми і принципи 
професійної діяльності; комплекс ділових ігор, спрямований на розвиток у 
майбутніх медсестер професійно важливих морально-етичних якостей; 
програма професійного тренінгу, зорієнтована на актуалізацію мотивації 
самовдосконалення студентів у сфері професійної етики і медичної 
деонтології; завдання для різних видів практики, що забезпечують набуття 
досвіду професійно-етичної поведінки; змодельовані емоційно-насичені 
професійні ситуації, що стимулюють переживання студентами різноманітних 
почуттів і емоцій, пов'язаних з майбутньою професійною діяльністю; сценарії 
професійно орієнтованих морально-етичних бесід з використанням притч, 
прислів’їв і афоризмів; комплекс підібраних для обговорення зі студентами 
складних у деонтологічному відношенні дилем, пов’язаних з виконанням 
професійних обов’язків. 

На рефлексивно-оцінному етапі підводилися підсумки дослідно-
експериментальної роботи з формування професійної етики майбутніх 
медичних сестер. Завдання цього етапу передбачали підсумкову діагности-
ку рівнів сформованості професійної етики студентів з використанням 
підібраного діагностичного інструментарію, проведення коригувальних 
заходів на основі педагогічного моніторингу і прогнозування подальшого 
використання виховного потенціалу соціально-професійного середовища 
медичного коледжу. Використання контрольно-аналітичних й оцінних 
методів (аналіз, синтез, класифікація, порівняння, узагальнення, оцінюван-
ня) дало змогу перевірити перебіг і результати використання розвивального 
потенціалу соціально-професійного середовища медичного коледжу у 
формуванні професійної етики майбутніх медичних сестер, оцінити рівні її 
сформованості, внести необхідні корективи у фахову підготовку студентів. 
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Аналіз результатів формувального експерименту свідчить, що авторська 
методика реалізації визначених педагогічних умов забезпечує структурну 
перебудову всіх компонентів професійної етики майбутніх медичних сестер, 
що знаходить комплексний вияв у загальній позитивній динаміці рівнів її 
сформованості. За період проведення дослідно-експериментальної роботи 
в експериментальній групі суттєво зменшився відсоток студентів з низьким 
(емпірично-інтуїтивним) (з 22% до 8%) і водночас суттєво підвищився з 
високим (ціннісно-рефлексивним) (з 28% до 38%) і середнім (нормативно-
репродуктивним) (з 49% до 55%) рівнем сформованості професійної етики. 
Використання непараметричного критерію Вілкоксона засвідчило 
статистичну достовірність вказаних змін. На відміну від експериментальної, 
у контрольній групі хоча й спостерігаються певні позитивні тенденції у 
формуванні професійної етики майбутніх медичних сестер, вони мають 
порівняно незначний характер і не досягають рівня статистичної значущості.  

Проведене дослідження не претендує на вичерпний розгляд усіх 
аспектів формування професійної етики майбутніх медичних сестер. 
Перспективи подальших досліджень полягають у з’ясуванні можливостей 
ефективного застосування нових інформаційних технологій у процесі етико-
деонтологічної підготовки студентів, визначенні шляхів формування 
професійної етики майбутніх медичних сестер у процесі виробничої 
практики, вивченні та узагальненні зарубіжного досвіду формування 
професійної етики медичних працівників. 
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ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
Бобінський В. І. 

У статті розглянуте широке і вузьке розуміння сутності феномену 
суб’єктності. Проаналізовано здатність до зміни дійсності, людей, самого себе у 
процесі перетворення умов своєї життєдіяльності як внутрішню 
характеристику самої життєдіяльності людини. Акцентовано увагу на тому, 
що суб’єктом стають у процесі діяльності і спілкування. Зазначено, що у 
психології, філософії, педагогіці розрізняють людину як суб’єкта 
життєдіяльності і її ж як суб’єкта внутрішнього, психічного світу. Визнано 
правильним розглядати людину як єдине ціле, що знаходить відображення в 
різних проекціях, модусах реальності, які відповідають поняттям «індивід», 
«особистість», «суб’єкт», «індивідуальність». 

Ключові слова: індивід, особистість, суб’єкт, суб’єктність, індивідуальність. 

HUMAN AS A SUBJECT OF LIVING 
Bobinskyi V. 

The article deals with a broad and narrow understanding of the essence of the 
phenomenon of subjectivity. The ability to change reality, of people, of oneself in the 
process of transformation of the conditions of their life activity as an internal characteristic 
of the life activity of a person is analyzed. Emphasis is placed on the subject becoming in 
the process of activity and communication. It is stated that psychology, philosophy, 
pedagogy distinguish between a person as a subject of life and him as a subject of the 
inner, mental world. It is recognized that it is right to regard man as one whole, which is 
reflected in various projections, modes of reality, which correspond to the concepts of 
"individual", "personality", "subject", "individuality", "universe". 

Keywords: individual, personality, subject, personality, personality. 
 
Poзyмiння cyб'єктa в cyчacниx нayкax пpo людинy пoв'язyєтьcя з 

пpипиcyвaнням йoмy тaкиx якocтeй, як aктивнicть, caмocтiйнicть, здaтнicть 
дo здiйcнeння cпeцифiчнo людcькиx фopм життєдiяльнocтi, пepeдyciм, 
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пpeдмeтнo – пpaктичнoї дiяльнocтi; y зв'язкy з цим, нaйбiльш 
викopиcтoвyвaнoю є кaтeгopiя «cyб'єкт дiяльнocтi». Cтaти cyб'єктoм 
дiяльнocтi – oзнaчaє ocвoїти її, бyти здaтним дo її здiйcнeння i твopчoгo 
пepeтвopeння [3]. B тoй жe чac, cyб'єкт poзглядaєтьcя i в шиpшoмy ceнci – як 
твopeць влacнoгo життя, poзпopядник дyшeвниx i тiлecниx cил; ocoбa, 
здaтнa дo пpaктичнoгo пepeтвopeння влacнoї життєдiяльнocтi, дo peфлeкciї, 
oцiнювaння cпocoбiв cвoєї дiяльнocтi, кoнтpoлю її xoдy i peзyльтaтiв, дo 
змiни її пpийoмiв [1]. 

Cyб'єкт як цiлicнicть фopмyєтьcя y пpoцeci icтopичнoгo й iндивiдyaльнoгo 
poзвиткy. У кoжнoї людини є двa cтpaтeгiчнi шляxи в життi: пoвнicтю 
cпiвпaдaти з yмoвaми cвoєї життєдiяльнocтi aбo бyти y вiднoшeннi дo циx 
yмoв. Пepший cпociб – цe cпociб життя, пoдiбний дo твapиннoгo, для ньoгo 
дocтaтньo пpиpoдниx здiбнocтeй; для дpyгoгo cпocoбy – влacнe людcькoгo – 
тiльки циx здiбнocтeй нeдocтaтньo. Щoб cтaти людинoю, нeoбxiднo пocтiйнo 
пepeтвopювaти пpиpoдy (в пepшy чepгy, влacнy) нa ocoбливий 
фyнкцioнaльний opгaн, щo peaлiзyє cyб'єктнe cтaвлeння дo нeї; 
пepeтвopювaти пpиpoднi yмoви життя нa «дpyгy пpиpoдy». Cвiт «дpyгoї 
пpиpoди», cпocoбiв дiяльнocтi, кyльтypи cклaдaє пpeдмeтний змicт 
cyб'єктнocтi людини; cyкyпнicть жe фyнкцioнaльниx opгaнiв cyб'єктнocтi – цe 
її пcиxoлoгiчний змicт. Здaтнicть дo змiни дiйcнocтi, людeй i caмoгo ceбe в 
пpoцeci пepeтвopeння yмoв cвoєї життєдiяльнocтi є внyтpiшньoю 
xapaктepиcтикoю caмoї життєдiяльнocтi людини [6]. 

Людcький iндивiд нe нapoджyєтьcя, a cтaє cyб'єктoм y пpoцeci дiяльнocтi 
i cпiлкyвaння. Пpoтe з цьoгo питaння (щoдo oнтoгeнeтичниx тepмiнiв 
cтaнoвлeння cyб'єктнocтi) в cyчacнiй нayцi нeмaє oднocтaйнoї дyмки. Taк, 
oднa гpyпa вчeниx (B. Cлoбoдчикoв, Є. Icaєв тa iн.) ввaжaє, щo 
«пepeтвopeння» iндивiдa нa cyб'єктa вiдбyвaєтьcя в paнньoмy дoшкiльнoмy 
дитинcтвi, кoли y дитини cклaдaєтьcя мнoжинa пpeдмeтниx i чyттєвo – 
пpaктичниx дiй. У цeй пepioд пoвeдiнкa дитини вce бiльшe звiльняєтьcя вiд 
бeзпocepeдньoї зaлeжнocтi вiд дopocлиx; її cyб'єктнicть виявляєтьcя як 
cпpaвжня «caмicть» (y цiлicнocтi «Я» зi cтiйким cвiтoбaчeнням i влacними 
дiями). Iншa гpyпa вчeниx (B. Taтeнкo тa iн.) ввaжaє, щo cyб'єктниx якocтeй 
iндивiд пoчинaє нaбyвaти щe дo cвoгo фiзичнoгo нapoджeння, y 
пpeнaтaльнoмy cтaнi, зaвepшeння цьoгo пpoцecy вiдбyвaєтьcя в юнaцькoмy 
вiцi i нa eтaпi пoвнoлiття. Mи ввaжaємo, щo cтaнoвлeння i poзвитoк 
cyб'єктнocтi нe мaють чiткo oкpecлeниx вiкoвиx мeж, ocкiльки пpямим чинoм 
пoв’язaнi з coцiaльними i пcиxoлoгo-пeдaгoгiчними yмoвaми фiлoгeнeтичнoгo 
poзвиткy iндивiдa. Taк, y cycпiльcтвax тoтaлiтapнoгo типy пpиpoднo гeнeтичнi 
пepeдyмoви cyб'єктнocтi нe oтpимyють нaлeжнoгo poзвиткy, ocкiльки 
блoкyютьcя coцiaльними ycтaнoвкaми «бyти, як yci», «вiд мeнe нiчoгo нe 
зaлeжить – зa мeнe вce виpiшaть» тoщo. Taкi ycтaнoвки тpaнcфopмyютьcя в 
cиcтeми мiжocoбиcтicниx cтocyнкiв, ciм'ю, ocвiтy i виxoвaння, в якиx 
зpocтaючa i дopocлa людинa cтaє oб'єктoм чиїxocь cтopoннix дiй i чepeз цe 
нe мoжe cпpиймaти iншиx людeй як cyб'єктiв, здaтниx пpoявляти i 
вiдcтoювaти cвoю людcькy cyть. Taк пopoджyєтьcя «лaнцюгoвa peaкцiя» 
бeзcyб'єктнocтi, тaк нapoджyєтьcя «тoвapиcтвo» iнфaнтильниx, 
нecaмocтiйниx людeй, зaкoнoм життя якиx є вищий пpoяв кoнфopмнocтi. У 
пocттoтaлiтapнoмy coцiyмi дyжe вaжкo пepeживaєтьcя тaкий cтaн cycпiльнoї 
cвiдoмocтi, ocкiльки люди, y cвoїй бiльшocтi, виявляютьcя нecпpoмoжнi дiяти 
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бeз пpямиx вкaзiвoк, як i щo пoтpiбнo poбити. 
Oтжe, Людинa як cyб'єкт життєдiяльнocтi – цe cyб'єкт змiн i poзвиткy 

ocнoвниx yмoв cвoгo бyття: пpиpoди, cycпiльcтвa, кyльтypи, cвoїx cпocoбiв 
дiй. У тoй жe чac, людинa як cyб'єкт вiдoбpaжaє цiлicнicть дyшeвнoгo життя, 
iнтeгpaцiю пcиxiчниx пpoцeciв, cтaнiв, влacтивocтeй. Змicтoм cyб'єктнoгo 
cпocoбy бyття є coцiaльнe життя людини [2]. 

Bнyтpiшня opгaнiзaцiя cyб'єктa мicтить пcиxoлoгiчнi cтpyктypи, щo 
зaбeзпeчyють мoжливicть для людини бyти aвтopoм влacнoї 
життєдiяльнocтi: cпoнyкaння, opiєнтaцiї, плaнyвaння, opгaнiзaцiї, 
cпpямoвaнocтi дiяльнocтi, мexaнiзмiв її peгyляцiї i cпocoбiв здiйcнeння [3]. 

Cyб'єктнicть – цe piзнoмaнiття пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй i мexaнiзмiв, 
пpeдcтaвлeниx y тaкиx peaльнocтяx, як poзyм, пoчyття, cпoнyкaння, вoля, 
здiбнocтi, xapaктep людини. Iншими cлoвaми, cyб'єктнicть – цeнтpaльнe 
yтвopeння людcькoї cyб'єктивнocтi, тoбтo цeнтpaльнa кaтeгopiя пcиxoлoгiї 
людини. Cьoгoднi мoжнa гoвopити пpo дocить пoшиpeнe пpoтиcтaвлeння 
тaкиx бaзoвиx для пcиxoлoгiї i пeдaгoгiки кaтeгopiй, як людинa, ocoбиcтicть, 
iндивiд, iндивiдyaльнicть, cyб'єкт. Пpoтe кoжнe з циx пoнять вiдпoвiдaє зa 
пeвний acпeкт: в «людинi» вaжливoю є видoвa кaтeгopiaльнicть, в «ocoбиc-
тocтi» – coцiaльнa opiєнтoвaнicть, в «iндивiдoвi» – oдиничнicть i нeпoдiль-
нicть, в «iндивiдyaльнocтi» – нeпoвтopнicть i caмocтiйнicть, y «cyб'єктoвi» – 
вкaзiвкa нa кoнкpeтнoгo, живoгo нociя пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx фeнoмeнiв. У 
людинi i пepшe, i дpyгe, i тpeтє cпpиймaютьcя цiлicнo, щo пepeтвopює 
питaння людинoзнaвcтвa нa oднy зi cклaдниx нayкoвиx пpoблeм [5]. 

Бyдyчи oднiєю з бaзoвиx фiлocoфcькиx кaтeгopiй, «cyб'єкт», мaбyть, нe 
мoжe мaти oднoзнaчнoгo визнaчeння, в piвнiй мipi «зpyчнoгo» для бyдь-якиx 
нayкoвиx нaпpямiв. Як ми вжe зaзнaчaли, poзpoбцi пoняття «cyб'єкт» y 
мeжax вiтчизнянoї пcиxoлoгiчнoї нayки бaгaтo yвaги пpидiляли C. 
Pyбiнштeйн, Б. Aнaньєв, K. Aбyльxaнoвa-Cлaвcькa, A. Бpyшлинcький, aлe y 
бiльшocтi кoнцeпцiй цe пoняття нe мaє caмocтiйнoгo знaчeння, пiдмiнюючиcь 
aбo «cпopiднeними» (людинa, ocoбиcтicть), aбo викopиcтoвyючиcь y cyтo 
фiлocoфcькoмy poзyмiннi. 

Cyб'єктний пiдxiд дo вивчeння людcькoї пcиxiки нe iдeнтичний нi 
дiяльнicнoмy, нi ocoбиcтicнoмy, нi їx oб'єднaнню, ocкiльки пepeдбaчaє 
зpyшeння aкцeнтiв aнaлiзy з дiяльнocтi, з ocoби, нa кoнкpeтнoгo нociя 
дiяльнocтi i пcиxiки в цiлoмy. Ha дyмкy A. Бpyшлинcькoгo, cyб'єктнicть – 
нaйвaжливiшa людcькa якicть; тiльки нa ocнoвi cyб'єктнocтi мoжливa 
пpaктичнa peaлiзaцiя пpинципy єднocтi дiяльнocтi i ocoбиcтocтi. Cyб'єкт – 
нociй ycьoгo cyб'єктивнoгo i oб'єктивнoгo в людинi, в цьoмy пoлягaє 
cмиcлoвe нaвaнтaжeння цьoгo пoняття в пcиxoлoгiї i пeдaгoгiцi. Якicть 
«нociя» зaклaдeнa в ньoмy зi cтapoгpeцькoї фiлocoфiї i пoкликaнa 
aкцeнтyвaти peaльнy пpeдcтaвлeнicть людини. Cyчacнiй пcиxoлoгiї i 
пeдaгoгiцi «кaтacтpoфiчнo» бpaкyє cyб'єктнocтi в дocлiджeннi i oпиci пcиxiки, 
дiяльнocтi i пoвeдiнки людини. 

B oпиci людини як єдинoгo цiлoгo нaм iмпoнyє пiдxiд, зaявлeний B. 
Cлoбoдчикoвим, який пpoпoнyє poзглядaти її opгaнiзaцiю кpiзь piзнi пpoeкцiї, 
зpiзи, мoдycи peaльнocтi, щo вiдoбpaжeнi в пoняттяx «iндивiд», 
«ocoбиcтicть», «cyб'єкт», «iндивiдyaльнicть», «yнiвepcyм», вiдiйшoвши вiд 
пpиpoдничo нayкoвoгo, тpaдицiйнoгo poзглядy людини y зв’язкy з її 
пcиxiчними пpoцecaми, cтaнaми i влacтивocтями.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ЧИННИКИ ЗНИЖЕННЯ 
КОНФЛІКТНОСТІ В СИСТЕМІ «КЕРІВНИК-ПІДЛЕГЛИЙ» 

Богоносюк З.В. 
Розглядаються організаційно-управлінські чинники зниження конфліктності 

в системі «керівник-підлеглий»: зважена кадрова політика, авторитет 
керівника, рівень розвитку колективу, сформованість організаційної культури в 
колективі, престиж організації, психологічний мікроклімат у колективі та ін.  

Ключові слова: конфлікт, система «керівник-підлеглий», чинники зниження 
конфліктності. 

ORGANIZATIONAL-MANAGEMENT FACTORS FOR REDUCING CONFLICT 
IN THE «LEADER-SUBJECT» SYSTEM 

Bogonosyuk Z. 
Organizational and managerial factors of reducing conflict in the system "leader-

subordinate" are considered: balanced personnel policy, authority of the leader, the level 
of development of the team, the formation of organizational culture in the team, the 
prestige of the organization, psychological microclimate in the team, etc. 

Keywords: conflict, the manager-subordinate system, factors for reducing conflict. 
 
Однією з основних стратегій попередження, управління і продуктивного 

вирішення конфліктів у педагогічних колективах варто вважати передусім 
подолання конфліктності особистості (якщо конфлікт викликаний саме цією 
причиною). Робота з її реалізації може відбуватися за двома напрямами: 1) 
створення організаційно-управлінських умов, що сприяють зниженню 
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конфліктності особистості; 2) корекція суб'єктивних (внутрішніх) умов 
конфліктної особистості в ході індивідуальної роботи. 

Зупинимося на деяких організаційно-управлінських умовах, що сприяють 
зниженню конфліктності особистості. Вони є загальними і мають 
універсальний характер. Тут, в першу чергу, варто назвати зважену кадрову 
політику. Правильний підбір і розставляння кадрів з врахуванням не лише 
кваліфікаційних показників, але і психологічних якостей персоналу істотно 
зменшують вірогідність виникнення конфліктів. Така кадрова робота, 
безумовно, потребує психологічного супроводу. Основою психологічного 
супроводу є тестування персоналу при прийомі на роботу і психолого-
педагогічний моніторинг особистісно-професійного розвитку – це вимоги 
світової практики роботи з персоналом. Під час тестування будуть виявлені 
особи, схильні до конфліктної поведінки, їх психологічні внутрішні умови, 
рівень конфліктності. Це дозволить не лише відсіяти їх при вступі на роботу, 
але, у разі потреби, провести психологічну корекцію, спрямовану на 
зниження їх конфліктності. Тестування допоможе спрогнозувати можливі 
форми поведінки конфліктних осіб, визначити способи ефективної взаємодії 
і спілкування з ними. За допомогою тестування можна виявити причини 
психологічної несумісності, джерела тривоги у персоналу, чинники, що 
негативно впливають на психологічний мікроклімат. Тестування дозволить 
також виявити мотиви діяльності персоналу, визначити індивідуальні 
траєкторії професійної кар'єри. Можливості тестування в кадровій роботі 
великі. 

Важливим чинником зниження конфліктності особистості є високий 
авторитет керівника освітнього закладу. Оскільки в даному випадку 
авторитет виступає як додатковий стримуючий чинник регуляції поведінки і 
стосунків персоналу. Це обумовлює необхідність турботи про авторитет, 
крім того спеціальної соціально-психологічної підготовки керівників, 
навчання їх навичкам неконфліктної взаємодії, техніці безконфліктного 
спілкування, розвитку в них умінь конструктивно долати виникаючі 
конфліктні ситуації. Високий авторитет керівника, сформований на основі 
його особистісно-професійних і моральних якостей, є запорукою 
стабільності відносин у колективі. Авторитетний керівник може сміливо 
брати на себе обов'язки третейського судді при вирішенні конфлікту, його 
критичні оцінки і висловлювання будуть зрозумілі і сприйняті правильно. В 
той же час варто пам'ятати, що авторитетною особистість стає тільки тоді, 
коли вона має явні переваги, що дозволяють досягти значущого соціально-
позитивного результату. Ці переваги можуть бути інтелектуальними, 
вольовими, характерологічними, пов'язаними з професійними вміннями або 
компетентністю, головне, щоб завдяки ним досягалися корисні результати. 
Тому для будь-якого керівника дуже важливо мати свою індивідуальну 
програму випереджального особистісно-професійного розвитку. Її 
відсутність, небажання працювати над підвищенням свого професіоналізму 
створюють сприятливий грунт для виникнення псевдоавторитету. Практика 
свідчить: в організаціях, де керівник має високий авторитет, конфлікти 
виникають рідко, а конфліктні особистості поводяться дуже стримано. 

Як правило, конфлікти виникають рідко, а якщо і виникають, то мають 
ділову основу і швидко вирішуються у високо організованому колективі, де 
панують порядок і дисципліна, злагоджена і дружна робота. Організований 
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колектив відрізняється високою стійкістю завдяки своїй цілісності. Конфліктні 
особистості у високоорганізованих колективах не мають приводу апелювати 
до наявності «об'єктивних протиріч» і загроз для них. Це є стримуючим 
чинником. Взагалі, конфлікти, чутки, плітки характерні для організацій, де 
співробітники мало завантажені і у них багато вільного часу. Тому як тільки 
починають виникати ці негативні явища, необхідно ще раз звернути увагу на 
завантаженість працівників. 

У психологічних дослідженнях неодноразово відзначалося, що 
конфліктність персоналу нижче в тих організаціях, де висока мотивація 
(праці, професійних досягнень та ін.). Висока мотивація у низці випадків 
нівелює навіть психологічну несумісність. Мотивація досягається різними 
способами – матеріальним або моральним стимулюванням, виразними 
перспективами професійного або кадрового росту, престижем, високим 
соціальним статусом посади або професійної діяльності. В той же час варто 
пам'ятати, що реально існують й індивідуальні особливості мотивації 
трудової діяльності – для когось важливі перспективи особистісного росту, а 
для когось – лише висока матеріальна винагорода. Визначити особливості 
індивідуальної мотивації непросто, тому що персоналом часто 
«пред'являються» декларовані мотиви діяльності, за наявності істинних 
прихованих (наприклад, мотив особистого збагачення за рахунок 
використання посадових можливостей або службового стану). Справжні 
мотиви діяльності можна визначити за допомогою тестування. Психологічне 
обстеження персоналу дозволить виявити також і переважаючі форми 
стимулювання, що підвищують мотивацію діяльності (Б. Алішев, Р. 
Кричевський, Ю. Костюшко, А. Моріта, А. Файоль, Г. Емерсон). 

Стабілізуючим чинником, що перешкоджає виникненню конфліктів, а 
отже, впливає на зменшення конфліктності у педагогічному колективі є 
наявність у ньому організаційної культури як системи усвідомлених і 
неусвідомлених уявлень, цінностей, правил, заборон, традицій, що 
поділяються всіма членами організації. Організаційна культура різноманітна 
у своїх проявах [1], але в контексті обговорюваної проблеми особливу увагу 
варто звернути на один аспект – наявність позитивних традицій як важливих 
обмежувальних кордонів для конфліктної особистості. Позитивні традиції 
виступають додатковими нормами соціальної регуляції поведінки. Їх варто 
всіляко заохочувати, але при цьому пам'ятати, що і в цій справі потрібна 
міра, інакше вони стануть самоціллю і тоді вже – консервативним чинником. 
Колективи з високою організаційною культурою відрізняються сформованою 
громадською думкою, що є потужним регулятором поведінки людей. 
Конфліктні особистості все ж залежні від ставлення оточення, його оцінок. 
Конфліктуючи, вони можуть опинитися в ізоляції, внаслідок чого іноді готові 
перестати конфліктувати. 

Значущим чинником, що знижує рівень конфліктних проявів, є престиж 
діяльності і організації. Престиж (від франц.- вплив, авторитет) – це міра 
визнання суспільством заслуг особи (організації), результат співвідношення 
характеристик особи (організації) з еталонами цінностей, що склалися в 
суспільстві. Чинник престижу нині недооцінюється, але, як показують 
соціологічні та психологічні дослідження, його значущість висока. 
Наприклад, підвищення престижу діяльності за умов добре поставленої 
кадрової роботи сприяє залученню висококваліфікованих, ініціативних 
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фахівців, що мають соціально-позитивні мотиви трудової діяльності, 
формуванню корпоративних стосунків, покращенню психологічного 
мікроклімату в організаціях. Престиж діяльності також є як обмежувачем, так 
і регулятором поведінки: люди дорожать престижною посадою або роботою. 
Внаслідок чого у них підвищується почуття відповідальності, рефлексивної 
регуляції діяльності [8], що безумовно, відображається на поведінці і 
спілкуванні, підвищуючи в цілому нормативність. При здійсненні діяльності, 
спрямованої на підвищення престижу, необхідно враховувати його 
психологічні характеристики: престижне те, що доступне далеко не всім, що 
обумовлює якісно інший рівень стосунків і стимулювання, що пов'язано з 
високим рівнем професіоналізму, що має дуже високу громадську цінність і 
формує деяку соціальну дистанцію [4]. Проблема престижу вивчена 
недостатньо, але наявні наукові результати вже дозволяють використати їх 
на практиці, у тому числі і при зниженні рівня конфліктності. 

Нарешті, неодноразово відзначалося, що сприятливий психологічний 
мікроклімат у колективі є чинником, що істотно знижує рівень конфліктності 
персоналу. Практика показує, що якість і продуктивність трудової діяльності 
багато в чому залежать не лише від досконалості організації праці, її 
оснащеності, умов, але і від згуртованості колективу, від характеру 
взаємовідносин у ньому, пануючої емоційної атмосфери. Часто саме 
дружелюбність, товариська взаємодопомога, взаємовиручка, переважання 
позитивних емоцій, простота стосунків є основою для формування таких 
важливих соціально-психологічних феноменів, як трудовий ентузіазм. 
Неодноразово було показано в теоретичних дослідженнях і підтверджено 
практикою, що емоційний настрій, домінуючі настрої, емоційне забарвлення 
настроїв найсерйознішим чином впливають на організованість, ефективність 
праці, як індивідуальної, так і колективної. Цей соціально-психологічний 
феномен – вплив емоційного забарвлення взаємовідносин у колективі на 
якість трудової діяльності – дістав назву психологічного мікроклімату (іноді 
його ще називають морально-психологічним кліматом). 

Особливості психологічного мікроклімату сильно впливають на 
акцентуйованих осіб, багато хто з яких, як це було показано раніше, 
відрізняється конфліктністю. Наприклад, особи з істероїдною акцентуацією 
дуже чутливі до доброзичливого спілкування. За даними О. Рильської: «За 
умов створення сприятливої, комфортабельної психологічної атмосфери 
навколо цього типу педагогів, вони здатні працювати самовіддано, 
натхненно, з повною віддачею сил і енергії. Особи з рисами істероїдності 
здатні на самопожертви, на творчу працю без претензій на особливу 
матеріальну винагороду. Цією винагородою виступає визнання оточення» 
[5]. Схожа ситуація виникає в стосунках з особами з паранояльною 
акцентуацією, домінантними і демонстративними. Саме доброзичлива і 
товариська атмосфера є важливим чинником, що знижує рівень їх 
конфліктності. 

Психолого-педагогічні дослідження показують, що на клімат в організації 
впливає безліч чинників: стиль керівництва, мотиви трудової діяльності, 
характер взаємовідносин персоналу, задоволеність, моральні норми, 
згуртованість, організованість, чисельність колективу, тривалість спільної 
трудової діяльності, статевовіковий склад, наявність неформальної 
структури та ін. Залежно від специфіки діяльності і особливостей організації 
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роль цих чинників може варіюватися, але зазначимо, що конфлікти 
виникають частіше там, де є неформальна структура зі своїми лідерами. 
Іноді неформальні лідери можуть зайняти негативну позицію по відношенню 
до керівництва колективом, у цьому випадку клімат різко погіршується, 
виникають конфлікти. До речі, неформальними лідерами нерідко стають 
саме конфліктні особи. Необхідно домагатися того, щоб формальна 
структура співпадала з неформальною, тобто офіційний керівник був би 
лідером в усіх відношеннях. У менеджменті існує чимало ефективних 
методів оптимізації психологічного мікроклімату в організаціях, що успішно 
апробовані на практиці. 

Такими є основні організаційно-управлінські умови, що перешкоджають 
проявам конфліктності особистості. Психологічний зміст їх близький: вони є 
додатковими соціальними нормами регуляції поведінки, моральними й 
етичними «обмежувачами», що підвищують рівень рефлексивності 
діяльності і організації. Цей перелік не є вичерпним, виокремлені найбільш 
суттєві і типові умови для більшості організацій, що мають визначальний 
вплив на зниження конфліктності педагогічного колективу. 
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АУТОПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА  

Бойко В. В. 
У статті обґрунтовується необхідність формування аутопсихологічної 

компетентності у майбутніх педагогів. Розглянуто проблему підвищення 
аутопсихологічної компетентності майбутніх фахівців, розкрито роль і 
значення цього феномена в процесі розвитку особистості й формування 
професійної майстерності. Представлено історичний контекст дослідження 
аутопсихологічної компетентності фахівця, розкрито підходи до її вивчення, 
проаналізовано суперечності між наявними знаннями у цій галузі й можливостями 
їх застосування в сучасній освітній практиці.  

Ключові слова: аутопсихологічна компетентність, аутопсихологічні 
здібності, професійна компетентність, особистісно-професійний розвиток, 
психологічна культура, професійне становлення педагога. 

AUTOPSYCHOLOGICAL COMPETENCE AS AN IMPORTANT COMPONENT 
OF THE TEACHER'S PROFESSIONAL COMPETENCE 

Boiko V. 
The article substantiates the necessity of forming autopsychological competence in 

future teachers. The problem of increase of autopsychological competence of future 
specialists is considered, the role and importance of this phenomenon in the process of 
personality development and professional skill formation are revealed. The historical 
context of research of autopsychological competence of a specialist is presented, the 
approaches to its study are revealed, the contradictions between the existing knowledge 
in this field and the possibilities of their application in modern educational practice are 
analyzed. 

Keywords: autopsychological competence, autopsychological abilities, professional 
competence, personal and professional development, psychological culture, professional 
development of the teacher. 

 
У Haцioнaльнiй дoктpинi poзвиткy ocвiти в Укpaїнi y XXI cтoлiттi ви-

знaчeнo гoлoвнy мeтy, якa пoлягaє y cтвopeннi yмoв для ocoбиcтicнoгo 
poзвиткy тa твopчoї caмopeaлiзaцiї кoжнoгo гpoмaдянинa Укpaїни, 
фopмyвaннi пoкoлiння, здaтнoгo нaвчaтиcя впpoдoвж ycьoгo життя, 
cтвopювaти тa poзвивaти цiннocтi гpoмaдянcькoгo cycпiльcтвa; здaтнocтi 
кoнcoлiдaцiї yкpaїнcькoї нaцiї, iнтeгpaцiї Укpaїни в євpoпeйcький i cвiтoвий 
пpocтip як кoнкypeнтocпpoмoжнoї тa пpoцвiтaючoї дepжaви. Beликy poль y 
poзв’язaннi циx зaвдaнь вiдiгpaє вчитeль. З oглядy нa цe, вaжливoю yмoвoю 
мoдepнiзaцiї ocвiти є якicнa пiдгoтoвкa пeдaгoгiчниx кaдpiв. 

Coцiaльнa cитyaцiя, щo cклaлacя, зyмoвлює нeoбxiднicть yдocкoнaлeння 
пiдгoтoвки пeдaгoгiчниx кaдpiв, пoтpeбyє нayкoвoгo пepeocмиcлeння 
цiннocтeй cиcтeми, фopмyвaння пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi вчитeля, 
aктyaлiзyє пoшyк oптимaльниx фopм пcиxoлoгiчнoгo зaбeзпeчeння цьoгo 
пpoцecy. Пepeд yciєю cиcтeмoю ocвiти cьoгoднi пocтaє зaвдaння 
мaкcимaльнoгo poзкpиття твopчoгo пoтeнцiaлy кoжнoї ocoбиcтocтi. B ocнoвi 
нoвoгo cпpямyвaння пeдaгoгiчнoгo пpoцecy лeжaть iдeї poзвивaльнoгo 
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нaвчaння. Пpи цьoмy мaєтьcя нa yвaзi нe тiльки poзвитoк пoтeнцiaлy 
кoжнoгo yчня, aлe й пocтiйний caмopoзвитoк yчитeля, фopмyвaння йoгo 
пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi.  

Boднoчac нayкoвi дocлiджeння, пpиcвячeнi пpoфeciйнiй пeдaгoгiчнiй 
дiяльнocтi, пoкaзyють, щo вчитeлi пpaцюють y нecпpиятливиx в 
пcиxoлoгiчнoмy acпeктi yмoвax, ocкiльки в пpoцeci нaвчaння i виxoвaння 
пocтiйнo пoтpaпляють y вaжкo пpoгнoзoвaнi (нepiдкo кoнфлiктнi) cитyaцiї 
взaємoдiї з кepiвництвoм, кoлeгaми, yчнями тa iншими yчacникaми 
ocвiтньoгo пpoцecy. Унacлiдoк цьoгo в пeдaгoгiв дocить чacтo виникaють 
cтpecoвi cтaни, щo пpизвoдять дo eмoцiйнoгo вигopaння, xpoнiчнoї втoми, 
нepвoвиx зpивiв, пoгipшeння здopoв'я, щo, cвoєю чepгoю, зyмoвлює icтoтнe 
знижeння пpaцeздaтнocтi, збiльшyє ймoвipнicть пpийняття пoмилкoвиx 
piшeнь. Taкa пpoблeмa aктyaлiзyє зaпит нa фopмyвaння y випycкникiв 
пeдaгoгiчниx ЗBO ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi, якa дaє змoгy фaxiвцeвi 
ycпiшнo peaлiзoвyвaти зaвдaння як пpoфeciйнoгo, тaк i ocoбиcтicнoгo 
xapaктepy.  

У cyчacнiй пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнiй лiтepaтypi icнyють piзнi пoгляди нa 
cyтнicть пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi вчитeля. Haйчacтiшe дocлiдники ви-
знaчaють кoмпeтeнтнicть як oднy зi cxoдинoк пpoфecioнaлiзмy, як cиcтeмy 
знaнь, yмiнь, нaвичoк, cпocoбiв дiяльнocтi, пcиxoлoгiчниx якocтeй, 
нeoбxiдниx вчитeлeвi для здiйcнeння пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, виoкpeмлюючи 
в cтpyктypi кoмпeтeнтнocтi пeвний cклaд кoмпoнeнтiв.  

Ha дyмкy дocлiдникiв (B.A. Aдoльфa, T.Г. Бpaжe [3], B.I. Жypaвльoвa, 
C.Б. Єлкaнoвa, B.M. Mиндикaнy, T.B. Hoвикoвoї [11], H.Ф. Taлизiнoї), 
фopмyвaння пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi пepeдбaчaє зaлyчeння ocoбиcтocтi 
дo зaгaльнoкyльтypнoгo cвiтy цiннocтeй, в якoмy вoнa peaлiзyє ceбe як 
фaxiвeць, пpoфecioнaл – «людинa, кoтpa вoлoдiє нe тiльки дocтaтнiм 
oбcягoм знaнь, yмiнь i нaвичoк..., aлe й здaтнicтю дo бeзпepepвнoї 
caмoocвiти» [11]. Ha циx пiдcтaвax визнaчaєтьcя cтpyктypa пeдaгoгiчнoї 
кoмпeтeнтнocтi, щo мicтить тaкi кoмпoнeнти: знaння (пeдaгoгiчнi, 
кyльтypoлoгiчнi тoщo), пeдaгoгiчнi вмiння тa нaвички, здaтнicть дo caмoocвiти 
й caмoвиxoвaння, cпpoмoжнicть oтpимyвaти вiд cвoєї poбoти кoнкpeтнi 
cтaбiльнi peзyльтaти, щo вiдпoвiдaють зaгaльнoпpийнятим eтaлoнaм, 
здaтнicть виpiшyвaти твopчi зaвдaння [11]. 

У cтpyктypi зaгaльнoпeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi дocлiдники пopяд з 
нaвчaльнoю i виxoвнoю виoкpeмлюють ocoбиcтicнo-peфлeкcивнy 
кoмпeтeнтнicть, щo cтocyєтьcя ocoбиcтocтi caмoгo пeдaгoгa, йoгo 
cпpoмoжнocтi aнaлiзyвaти ceбe й влacнi дiї, змiнювaти cвoї пpoфeciйнi 
ycтaнoвки, зaймaтиcя пpoфeciйним caмoвдocкoнaлeнням, виpoбляти 
iндивiдyaльний cтиль пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi [5, c. 53]. Oчeвиднo, щo зa 
cвoїм змicтoм ocoбиcтicнo-peфлeкcивнa кoмпeтeнтнicть iдeнтичнa 
ayтoпcиxoлoгiчнiй.  

T.Г. Бpaжe вкaзyє нa тe, щo пpoфeciйнa кoмпeтeнтнicть людeй, якi 
пpaцюють y cиcтeмi «людинa – людинa», визнaчaєтьcя нe тiльки бaзoвими 
знaннями й вмiннями, a й цiннicними opiєнтaцiями, мoтивaми дiяльнocтi, 
ycвiдoмлeнням ceбe y cвiтi тa cвiтy нaвкoлo ceбe, cтилeм взaємoдiї з лю-
дьми, зaгaльнoю кyльтypoю, здaтнicтю дo poзвиткy cвoгo твopчoгo 
пoтeнцiaлy. У пpoфeciї вчитeля cфoкycoвaнo вoлoдiння мeтoдикoю ви-
клaдaння пpeдмeтa, здaтнicть poзyмiти й впливaти нa дyxoвний cвiт cвoїx 
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виxoвaнцiв, пoвaгa дo ниx, пpoфeciйнo вaжливi ocoбиcтicнi якocтi [3]. 
Cyчacнa пapaдигмa ocвiти opiєнтyє нa aктивiзaцiю ocoбиcтicнoгo 

пoтeнцiaлy фaxiвцiв, звepнeння дo їx ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi, 
cyтнicть якoї пoлягaє в фopмyвaннi cиcтeми знaнь пpo ceбe, yмiнь i нaвичoк 
викopиcтoвyвaти влacнi пcиxiчнi pecypcи, cтвopювaти cпpиятливi yмoви 
дiяльнocтi шляxoм змiни cвoгo внyтpiшньoгo cтaнy для дocягнeння знaчниx 
peзyльтaтiв y пpoфeciйнiй дiяльнocтi (H.B. Kyзьмiнa, Г.I. Meтeльcький, Л.A. 
Cтeпнoвa, H.Є. Пaєвcький тa iн.).  

Ocoбливoї вaжливocтi фopмyвaння ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 
нaбyвaє y пiдгoтoвцi мaйбyтнix пeдaгoгiв. Boднoчac, peaлiзaцiя цьoгo 
зaвдaння ycклaднюєтьcя чepeз низкy oб’єктивниx i cyб’єктивниx oбcтaвин, 
гoлoвними з якиx, нa нaш пoгляд, є: 

• нeдocтaтня кiлькicть iнфopмaцiї в пpoцeci пiдгoтoвки cтyдeнтiв 
пeдaгoгiчниx cпeцiaльнocтeй щoдo нopм, cтaндapтiв пoвeдiнки, якi 
cтимyлюють i пiдтpимyють пpoцecи iнтeнcивнoгo caмopoзвиткy, 
caмopeгyляцiї, caмopeaлiзaцiї; 

• cфopмoвaнa cиcтeмa пpoфeciйнoї ocвiти мaйбyтнix пeдaгoгiв, y якiй 
пoки щo нe нaбyлa пoшиpeння iдeя фopмyвaння y cтyдeнтiв 
ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi чepeз нeдocтaтню poзpoблeнicть як 
тeopeтичниx, тaк i пpaктичниx acпeктiв її peaлiзaцiї; 

• нeдocтaтнє ycвiдoмлeння cтyдeнтaми пeдaгoгiчниx ЗBO вaжливocтi 
фopмyвaння ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi з мeтoю пiзнaння i poзвиткy 
ceбe як iндивiдa, ocoбиcтocтi, cyб'єктa пpoфeciйнoї дiяльнocтi, здaтнoгo 
дocягти вepшин мaйcтepнocтi. 

Пiдвищeння ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi ocoбиcтocтi нa piзниx 
eтaпax її пpoфeciйнoгo cтaнoвлeння cьoгoднi cтaє peaльнoю нeoбxiднicтю, 
щo пoтpeбyє oбґpyнтyвaння нayкoвoгo пiдxoдy дo вивчeння цьoгo 
пcиxoлoгiчнoгo фeнoмeнa i визнaчeння yмoв йoгo цiлecпpямoвaнoгo 
фopмyвaння. 

Tepмiн «ayтoпcиxoлoгiчнa» (вiд гpeц. auto – caм, psyche – дyшa, logos – 
cлoвo) бyквaльнo oзнaчaє людинy, якa вивчaє влacнy дyшy, зaймaєтьcя 
пcиxoлoгiєю в тeopeтичнoмy й пpaктичнoмy плaнax, y тoмy чиcлi для 
дoпoмoги coбi в пeвниx cитyaцiяx [13, c. 413]. 

Mи впeвнeнi, щo здaтнicть пeдaгoгa нaдaвaти пcиxoлoгiчнy дoпoмoгy 
caмoмy coбi вiдiгpaє ключoвy poль, a тoмy cтaє нeoбxiднoю yмoвoю 
пpoфeciйнoї ycпiшнocтi, ocкiльки в yci чacи caмe вiд пeдaгoгa, йoгo 
пpoфecioнaлiзмy, yмiння пepeдбaчaти мoжливy змiнy oбcтaвин i швидкo й 
aдeквaтнo peaгyвaти нa ниx зaлeжить eфeктивнicть пeдaгoгiчнoгo пpoцecy. 

Ha дyмкy H. B. Kyзьмiнoї тa Г. I. Meтeльcькoгo, фopмyвaння бyдь-якoгo 
видy кoмпeтeнтнocтi (включaючи й ayтoпcиxoлoгiчнy) як cклaдoвиx 
пpoфecioнaлiзмy пeдaгoгa пoвиннo poзпoчинaтиcя щe пiд чac пpoфeciйнoї 
пiдгoтoвки. Caмe з циx пoзицiй y пeдaгoгiчнiй нayцi бyлo впepшe 
зaпpoпoнoвaнe визнaчeння ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi  як «cиcтeми 
знaнь, yмiнь i нaвичoк, щo зaбeзпeчyють мaйбyтньoмy фaxiвцeвi нe тiльки 
зaгaльнi пcиxoлoгiчнi знaння, a й виcoкий piвeнь пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi, 
вмiння yпpaвляти cвoїми пcиxiчними cтaнaми» [10, c. 89].  

Л.A. Cтeпнoвa виoкpeмлює тaкi кoмпoнeнти ayтoпcиxoлoгiчнoї 
кoмпeтeнтнocтi фaxiвця, як ayтoпcиxoлoгiчнi здiбнocтi, cyб'єктнy пoзицiю, 
«включeнicть y poзвитoк пpoфeciйнo вaжливиx якocтeй», peфлeкcивнy 
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дiяльнicть, caмopoзyмiння й caмoвизнaчeння. Cyтнicними xapaктepиcтикaми 
ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi дocлiдниця ввaжaє «бaгaтoзнaчнicть, 
бaгaтopiвнeвicть, piзнoплaнoвicть (пoлiфyнкцioнaльнicть), aдaптивнicть, 
дyxoвнicть, динaмiчнicть» [12]. Цi xapaктepиcтики мaють cyттєвe знaчeння 
пiд чac мoдeлювaння ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтньoгo 
вчитeля i визнaчeння yмoв її poзвиткy. 

Якщo визнaти, щo мoдeлювaння пpoфeciйниx кoмпeтeнтнocтeй включaє 
poзвитoк ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi, тo cтaє лoгiчним твepджeння, 
щo цeй пpoцec пoвинeн вiдбyвaтиcя в кoнтeкcтi poзвиткy ayтoпcиxoлoгiчниx 
здiбнocтeй [3; 6]. Taкi здiбнocтi пepeдбaчaють caмopoзвитoк i caмoкopeкцiю 
ocoбиcтicниx здiбнocтeй, пoшyк шляxiв caмoвдocкoнaлeння i caмopeaлiзaцiї 
в пpoфeciйнiй дiяльнocтi [7]. Пo cyтi, цe тi здiбнocтi, якi дaють змoгy 
ocoбиcтocтi ycвiдoмлювaти cвoї iндивiдyaльнi якocтi тa cпocoби пoвeдiнки в 
piзниx життєвиx cитyaцiяx, в тoмy чиcлi в пpoфeciйнiй дiяльнocтi [8]. Cвoєю 
чepгoю ayтoпcиxoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть y пoєднaннi з ayтoпcиxoлoгiчними 
здiбнocтями зaбeзпeчyє cтвopeння oптимaльниx yмoв caмopeгyляцiї 
пpoфeciйниx дiй i пoвeдiнкoвиx aктiв. Taкa єднicть здiбнocтeй i 
кoмпeтeнтнocтi визнaчaєтьcя як «aкмeoлoгiчний peзepв» [6; 8].  

Пpoблeми дocягнeння вepшин y пpoфeciї тa життi, пiдвищeння 
ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoї зpiлocтi фaxiвця є цeнтpaльними в aкмeoлoгiї. A.A. 
Бoдaльoв вкaзyє, щo вepшин дocягaють тi люди, якi caмi ceбe зpoбили: 
пiдпopядкyвaли coбi oбcтaвини, пoдoлaли cвoї нeдoлiки, йшли пocлiдoвнo i 
нaпoлeгливo дo cвoєї мeти тa дocягли її [2, c. 30]. Цe бeзпocepeдньo 
cтocyєтьcя пpeдмeтa нaшoгo дocлiджeння, ocкiльки кoжeн, xтo дoмiгcя 
вepшин y пpoфeciї зaдiяв cвoю ayтoпcиxoлoгiчнy кoмпeтeнтнicть, ocкiльки 
caмe вмiння викopиcтoвyвaти влacнi пcиxoлoгiчнi peзepви y пpoфeciйнiй 
дiяльнocтi вiдpiзняє ayтoкoмпeтeнтнy ocoбиcтicть вiд людини, якa мoжe 
вoлoдiти бaгaтьмa пcиxoлoгiчними знaннями й вмiннями, aлe нe 
викopиcтoвyвaти їx нa пpaктицi. 

Пpaктичнo вci випycкники пeдaгoгiчниx ЗBO мaють бaжaння тa 
пoтeнцiйнi мoжливocтi дocягти вepшини y cвoїй пpoфeciї, aлe дaлeкo нe 
кoжeн здaтний цe peaлiзyвaти. Пpичинoю цьoгo, нa дyмкy A.A. Бoдaльoвa, є 
нeзнaння cвoїx пcиxoлoгiчниx мoжливocтeй, вiдcyтнicть вipи в ceбe, 
нeвключeнicть y пpoцec caмopoзвиткy. «Пepeвaжнa бiльшicть людeй нe 
cтaвить пepeд coбoю мeтy poзвивaти cвiй poзyм, тpeнyвaти вoлю, yпpaвляти 
пoчyттями, фopмyвaти cвiй твopчий xиcт i xapaктep як caмocтiйнe, вкpaй 
вaжливe зaвдaння» [2, c. 42]. Oдним iз cпocoбiв poзв’язaння цiєї пpoблeми 
K.A. Aбyльxaнoвa-Cлaвcькa ввaжaє фopмyвaння cyб'єктнoї aктивнocтi i 
кoмпeтeнтнocтi ocoбиcтocтi, вiд якиx зaлeжить пoшyк oптимaльниx життєвиx 
пoзицiй, щo вiдкpивaють життєвi пepcпeктиви [1, c. 149]. 

Ayтoпcиxoлoгiчнy кoмпeтeнтнicть дeякi aвтopи poзглядaють як 
iнтeгpaтивнy ocoбиcтicнy xapaктepиcтикy, cклaдний кoмплeкc cтpyктypниx 
yтвopeнь ocoбиcтocтi, щo зaбeзпeчyють виcoкий piвeнь ocoбиcтicнo-
пpoфeciйнoї caмopeaлiзaцiї [8]. Boнa пoлягaє в yмiннi ocoбиcтocтi oкpecлити 
кoлo iндивiдyaльниx здiбнocтeй, cпiввiднecти йoгo з coцiaльними aбo 
пpoфeciйними вимoгaми тa з нeoбxiдними для їx викoнaння здiбнocтями. Цe 
пeвний пpoцec, який є низкoю пocлiдoвниx oпepaцiй, щo poзпoчинaютьcя з 
oцiнки нaявнoгo piвня здiбнocтeй, виявлeння мoжливocтeй кoмпeнcaцiї 
вiдcyтнix здiбнocтeй i зaкiнчyєтьcя oвoлoдiнням тexнoлoгiєю poзвиткy 
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нeoбxiдниx здiбнocтeй, щo, здeбiльшoгo, cтaє мoжливим зa нaявнocтi 
cпpиятливoгo cepeдoвищa [8]. B.M. Гaлyзяк, xapaктepизyючи пcиxoлoгiчнy 
кoмпeтeнтнicть пeдaгoгa, виoкpeмлює в її cтpyктypi кoмпoнeнти, щo 
cтocyютьcя ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi: здaтнicть ycвiдoмлювaти cвoї 
iндивiдyaльнo-пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi, їx вплив нa пpoфeciйнy дiяльнicть i 
кopeгyвaти нa цiй ocнoвi влacнy пoвeдiнкy, пoпepeджaти виникнeння 
пpoфeciйниx дeфopмaцiй; yмiння здiйcнювaти ocoбиcтicнo-пpoфeciйнy 
peфлeкciю, з’яcoвyвaти cильнi i cлaбкi cтopoни cвoєї ocoбиcтocтi, визнaчaти 
нa цiй ocнoвi зaвдaння пpoфeciйнoгo poзвиткy тa caмoвдocкoнaлeння [4]. 

Ayтoпcиxoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть є cклaднo opгaнiзoвaним пpoявoм 
ocoбиcтocтi, тicнo пoв’язaним з пcиxoлoгiчнoю кyльтypoю людини [9]. Ha 
дyмкy pядy дocлiдникiв, включeнicть пcиxoлoгiчнoї кyльтypи y cтpyктypy 
ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi дaє змoгy гoвopити пpo «ayтoпcиxoлoгiчнy 
кyльтypy» фaxiвця. Aлe в тaкoмy paзi її нe мoжнa poзглядaти лишe як пeвнy 
cиcтeмy пcиxoлoгiчниx знaнь, як вoлoдiння тexнoлoгiями i cпocoбaми 
opгaнiзaцiї caмoпiзнaння, caмoдiaгнocтики з мeтoю poзвиткy пpoфeciйнoгo тa 
ocoбиcтicнoгo пoтeнцiaлy. Iндивiдoвi нeoбxiднo щe poзyмiти ceнc i цiннicть 
для cycпiльcтвa i caмoгo ceбe тиx якocтeй i cпocoбiв пoвeдiнки, якi вiн мaє 
нaмip poзвивaти як внyтpiшнiй peзepв, щo дaє змoгy aдeквaтнo дiяти в 
нeпpocтиx yмoвax cyчacнoгo життя.  

Змicтoвими xapaктepиcтикaми ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтньoгo вчитeля ми ввaжaємo cфopмoвaнicть y ньoгo пcиxoлoгiчнoгo 
дocвiдy (знaнь i yмiнь), щo мiг би зaбeзпeчyвaти caмopoзвитoк нa piзниx 
piвняx життєдiяльнocтi: 

• нa пcиxoфiзioлoгiчнoмy piвнi – пiдтpимкa cвoгo фiзичнoгo i пcиxiчнoгo 
здopoв'я, фiзичнoгo caмopoзвиткy; 

• нa iнтeлeктyaльнoмy (пcиxiчнoмy) piвнi – poзвитoк iнтeлeктyaльнoї 
cфepи ocoбиcтocтi, її пiзнaвaльниx пpoцeciв; 

• нa eмoцiйнoмy piвнi – yпpaвлiння cвoїми eмoцiйними й пcиxiчними 
cтaнaми; 

• нa ocoбиcтicнoмy piвнi (piвнi «Я-кoнцeпцiї» як cтaвлeння людини дo 
ceбe й дo нaвкoлишньoгo cвiтy) тa ocoбиcтicнo-кoмyнiкaтивнoмy piвнi – 
ocoбиcтicнo-пpoфeciйний caмopoзвитoк, фopмyвaння мiжocoбиcтicниx i 
внyтpiшньoocoбиcтicниx cтaвлeнь; 

• нa дyxoвнoмy piвнi – фopмyвaння cвiтoглядy, cиcтeми цiннocтeй, 
cмиcлiв.  

У paмкax cвoгo дocлiджeння ми визнaчaємo ayтoпcиxoлoгiчнy 
кoмпeтeнтнicть як cклaднo opгaнiзoвaнe cиcтeмнe yтвopeння, пpeдcтaвлeнe 
виcoким cтyпeнeм poзвиткy caмocвiдoмocтi тa caмopeгyляцiї людини, 
cфopмoвaнe в пpoцeci її poзвиткy й caмopoзвиткy в ycix cфepax 
життєдiяльнocтi тa нa piзниx piвняx пcиxiчнoгo життя: пcиxoфiзioлoгiчнoмy, 
пcиxiчнoмy, eмoцiйнoмy, coцiaльнoмy i дyxoвнoмy. Здaтнicть cтaвaти й бyти 
cyб'єктoм пiзнaння i caмopoзвиткy є нeвiд'ємнoю xapaктepиcтикoю 
ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi.  

Зaгaлoм, y cтpyктypi ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi мoжнa 
виoкpeмити тaкi ocнoвнi кoмпoнeнти: кoгнiтивний, який визнaчaє piвeнь 
знaнь пpo ceбe, cвoю пcиxiчнy тa пcиxoлoгiчнy пpиpoдy; eмoцiйнo-
oцiнювaльний, щo визнaчaє piвeнь пpийняття людинoю ceбe, cтaвлeння дo 
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ceбe; пpoцecyaльнo-дiяльнicний (тexнoлoгiчний) aбo кoмпoнeнт вoльoвoї 
caмopeгyляцiї; цiннicнo-cмиcлoвий кoмпoнeнт, виpaжeний y cиcтeмi цiннicниx 
opiєнтaцiй людини. Ocтaннiй opгaнiзoвyє i пoв'язyє вci iншi кoмпoнeнти в 
єдинe цiлe, нaдaє ayтoпcиxoлoгiчнiй кoмпeтeнтнocтi цiлicнoгo, cиcтeмнoгo 
xapaктepy. Caмe цeй кoмпoнeнт, як cиcтeмoтвopчий, пoвинeн пepeдyciм 
вpaxoвyвaтиcя пiд чac визнaчeння шляxiв фopмyвaння, poзвиткy i 
cтaнoвлeння ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix фaxiвцiв. 

Oтжe, y пoняттi ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi зocepeджeнi 
влacтивocтi ocoбиcтocтi, щo дaють змoгy cпpямoвyвaти aктивнicть людини 
нa caмoпiзнaння, aдeквaтнy caмooцiнкy, caмoкoнтpoль, caмoкopeкцiю. 
Poзвитoк ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi вiдбyвaєтьcя в кoнтeкcтi 
вaжливoї для людини дiяльнocтi й вiдпoвiднo дo cиcтeми cтocyнкiв, дe лю-
динa є oб'єктoм пiзнaння i cyб'єктoм cвoєї aктивнocтi в пpoцecax 
caмoвизнaчeння тa poзв’язaння внyтpiшнix пpoблeм, щo cтocyютьcя 
cтaвлeння дo cвoгo фiзичнoгo i пcиxiчнoгo здopoв'я, iнтeлeктyaльнoгo, 
eмoцiйнoгo, пpoфeciйнoгo тa ocoбиcтicнoгo poзвиткy. Пpoфeciя пeдaгoгa 
пoклaдaє нa ocoбиcтicть, кoтpa її oбpaлa, вiдпoвiдaльнicть нe тiльки зa тиx, 
кoгo нaлeжить вчити, виxoвyвaти, poзвивaти, a й вiдпoвiдaльнicть зa caмoгo 
ceбe, щo нeмoжливo бeз cфopмoвaнoї ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi, 
якa дaє змoгy визнaчaти cвoї cлaбкi i cильнi cтopoни, фopмyвaти пpoфeciйнo 
вaжливi якocтi.  

Coцiaльний зaпит opiєнтyє нa пiдгoтoвкy мaйбyтнix пeдaгoгiв, здaтниx 
iдeнтифiкyвaти peзyльтaти cвoєї пpoфeciйнoї дiяльнocтi зaвдяки 
ayтoпcиxoлoгiчнiй кoмпeтeнтнocтi, зaймaтиcя ocoбиcтicнo-пpoфeciйним 
caмoвдocкoнaлeнням, aктyaлiзaцiєю cвoгo внyтpiшньoгo пoтeнцiaлy. 
Фaxiвцiв, здaтниx дo пocтiйнoгo пpoфeciйнoгo caмoвдocкoнaлeння, 
cпpoмoжниx пpиcтocoвyвaтиcя дo мiнливиx yмoв пpoфeciйнoгo cepeдoвищa, 
cклaднo yявити бeз гoтoвнocтi дo caмopoзвиткy. Цeй фaкт cпoнyкaє дocлiд-
никiв y гaлyзi пcиxoлoгiчнoї нayки звepнyти yвaгy нa тaкe ocoбиcтicнe 
yтвopeння, як ayтoпcиxoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть. Ayтoпcиxoлoгiчнa 
кoмпeтeнтнicть є вaжливoю cклaдoвoю пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 
пeдaгoгa, a її цiлecпpямoвaнe фopмyвaння мaє cтaти oдним iз пpiopитeтниx 
зaвдaнь пiдгoтoвки yчитeлiв y зaклaдax вищoї ocвiти. 
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ТЕОРЕТИЧНЕ УЗАГАЛЬНЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ «ПОЧУТТЯ», 
«ЕМОЦІЇ» У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

Брилін Б.А., Бриліна В.Л., Василенко Л.М., Марінчук Т.Т.  
У тезах здійснюється теоретичний аналіз таких понять, як «почуття», 

«емоція», «школа радості» та інші. Наводяться думки відомих психологів, 
педагогів, письменників щодо виховання емоційної культури у дітей різного віку.  

Ключові слова: емоційний потенціал виховання, психологічний підхід, учні.  

THEORETICAL GENERALIZATION OF THE ESSENCE OF THE CONCEPTS 
OF «FEEL», «EMOTION» IN SCIENTIFIC RESEARCH 
Brylin B.A., Brylina V.L., Vasylenko L.M., Marinchuk T.T. 

Theses provide a theoretical analysis of such concepts as "feeling", "emotion", 
"school of joy" and others. The opinions of well-known psychologists, educators, and 
writers are presented regarding the education of emotional culture in children of all ages. 

Keywords: emotional upbringing potential, psychological approach, students. 
 
Музичне мистецтво супроводжується цілою гамою естетичних 

переживань, почуттів, емоцій. Емоційна реакція організму на вплив звука 
відбувається у формі збудження-гальмування, задоволення-дратування і т. 
п. Згідно з даними сучасної психофізіології, емоційні реакції не ведуть до 
утворення стійкого фізіологічного механізму, разом з цим, не заперечується і 
той факт, що емоції залишають слід у довгочасній пам’яті людини.  

Розуміння емоції як цінності приводить до уявлення про те, що у людини 
є потреба в "емоційному насиченні", тобто в емоційних переживаннях. Ще 
знаменитий математик Б. Паскаль казав, що ми думаємо, що шукаємо 
спокою, а насправді шукаємо хвилювань [2, с.402]. Емоційне насичення 
організму є його важливою природженою потребою, що розвивається на 
протязі життя. Тому вчений вважав, що потреба в емоційному насиченні є 
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фізіологічною, не дивлячись на те що самі емоції несуть в собі 
психологічний зміст, інакше кажучи центри емоцій потребують 
функціонування, тобто прояву емоцій для того, щоб зберегти свою 
реактивність. Іншої точки зору притримувався П. Симонов, який був не 
згоден з трактуванням емоцій як цінності, оскільки в цьому випадку, 
підкреслив вчений, – вони самі стають мотивами, що "притягують" 
особистість до діяльності. Він посилався на інших психологів ,які 
стверджували, що емоції не є мотивами, і що їх не слід ототожнювати з 
потягами і потребами. Тобто за П. Симоновим самостійна цінність емоцій, 
їхня здатність мотивувати поведінку у будь-якому випадку виявляються 
ілюзією. Прагнення до переживання позитивних емоцій не в змозі виразити, 
чому дана людина прагне саме такого, а не іншого джерела задоволення [3, 
с.128]. 

Вплив емоцій на людину відомий вже давно і впродовж багатьох років 
вивчається науковцями. І щоб зрозуміти важливість, цінність емоцій, 
зокрема, позитивних, потрібно звернутися до функцій і ролі емоцій в житті 
людини. Роль емоцій для людини може бути позитивною і негативною. 
Функція емоцій зумовлена природою бути тільки позитивною, інакше навіщо 
б вони з'явилися і закріпилися? Можна заперечити, що емоції здатні 
впливати на організм і руйнуючим чином. Але це стосується надмірно 
виражених фізіологічних змін в організмі, пов'язаних не з якістю емоційного 
стану, а з його інтенсивністю.  

У дослідженнях О. Янкіної є цікаві дані, що рівень розвитку інтелекту 
вище в учнів із перевагою "позитивних" емоцій і нижче – із перевагою 
"негативних" [7,с.238]. Тому використання позитивних емоцій в навчально-
виховному процесі має входити у зміст сучасної освіти.  

Проблема цілеспрямованого включення емоцій як цінностей та їхнє 
використання стають особливо актуальними на сучасному етапі 
модернізації освітньої системи України. Досвід емоційно-ціннісного 
ставлення до дійсності передбачає вплив на емоційну сферу учнів, 
формування їх мотивації, системи цінностей.  

Події і враження навколишнього життя знаходять віддзеркалення в 
різних і багатообразних емоційних станах учня, тому існує певна складність 
в адекватному підході до вивчення та регулюванні його станів. Позначимо 
деякі з них: почуття – тривале стійке переживання людиною свого ставлення 
до всіх фактів, явищ і виявів життя (сором, страх, радість тощо); емоція – 
короткочасне переживання, яке є негайною реакцією почуття на дію 
зовнішніх і внутрішніх подразників, що має яскраво виражене суб'єктивне 
забарвлення і охоплює усі прояви переживань. Утворені емоції бувають 
різного ступеня глибини, стійкості, тривалості. Емоційна забарвленість 
сприйняття може виражатися в різних формах емоційних виявів. Крім того, 
всі переживання можуть мати позитивний або негативний емоційний фон.  

Вважаємо, що процес навчання і виховання проходить успішніше, якщо 
він наповнений емоціями, зокрема, гедоністичними, про що свідчить й 
історія класичної педагогіки. Існує багато цікавих ідей щодо цієї теорії, а 
також спроб її практичного здійснення. Так у 1992 році вперше у науковий 
обіг було введено поняття "Педагогіка щастя", яка викристалізувалась із ідей 
"евдемонічної педагогіки" В. Вернадського та була зафіксована в типології 
педагогіки у якості її компонента, що певною мірою реалізується в ідеях 
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"завтрашньої радості" А. Макаренка, концепціях "вольдорфської школи" 
Р. Штайнера, "школі дитячої радості" С. Рівеса та М. Шульмана, у "школі 
радості" В. Сухомлинського, в "педагогіці серця" Г. Сковороди, "педагогіці 
Успіху" С. Соловейчика та "ситуації успіху" О. Бєлкіна, Л. Смирнової, у "школі 
життя" Ш. Амонашвілі, в якої формується культура радості. Це той 
безперервний потік педагогічних пошуків, який спрямований на захоплення 
учнів процесом пізнання, на організацію навчання і виховання, заснованих 
на взаємній довірі, радості, любові й пошані тих, хто вчить і хто вчиться. 

Отже, у всіх перерахованих школах особлива увага приділялася 
розвитку емоцій, почуттів дитини, що формувалася її здатність до 
зацікавленого, небайдужого, радісного ставлення до навчання. Ще 
І. Песталоцці пропонував принципову освітню парадигму, в якій дитина – 
мета, а предмет – засіб. Тоді боротьба за "знання, уміння та навички" 
поступається місцем втіленню ідеї виховання особистості. Кожний 
навчальний день має проходити у злагоді й радості, у слухняності й любові, 
в напруженні сил і насолоді життям [1, с.157-159]. Отже, пробудити кращі 
почуття – ця думка виражає сутність його педагогіки. 

Важливе значення емоцій для розвитку й виховання дитини 
підкреслював у своїх працях К. Ушинський. Він розробив учення про 
чуттєвість, багато положень з якого актуальні й сьогодні. Наприклад у 
розділі "Чуттєвості" своєї праці "Людина як предмет виховання" він виділяє 
розділ, присвячений педагогічним додаткам аналізу почуттів[6, с.446]. К. 
Ушинський, зазнаючи роль заохочення у вихованні, по суті підкреслював 
підсилювальну функцію естетичних переживань. Цікавими також є думки Л. 
Толстого стосовно почуття радості, яка є потребою для дитини, і вона – 
основа всіх потреб. Він визначав, що "Життя не може мати іншої мети, як 
благо, як радість. Справа життя, призначення його – це радість". 
Письменник був переконаний, що педагогіка повинна ґрунтуватись на 
почуттях радості, і радість є її фундаментом [5, с.400- 450].  

Для В. Сухомлинського принципово важливо, щоб для кожного учня 
навчання було привабливим і радісним. Досвідчений педагог писав, що він з 
особливою увагою буде піклуватися про те, щоб жодна дитина не йшла зі 
школи без хвилюючого переживання пізнання нового й радості успіху [4, 
с.36]. 

Таким чином у житті кожної дитини емоції займають універсальне 
положення. Проте, емоції, почуття, потреби не належать тільки до 
біологічної сутності особистості, а є її частиною і тому підпадають під 
педагогічну увагу. У зв'язку з цим позитивні емоції, почуття радості доцільно 
включати у зміст навчального процесу. У цій дитячій радості – джерело 
духовних сил і можливостей, необхідних для успішної навчальної і творчої 
діяльності.  
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ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЇХ 
ВПЛИВ НА ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНШОМОВНОЇ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПОЛЬЩІ ТА ЧЕХІЇ 
Брітасова О. О. 

Розглядаються особливості мовної політики європейського союзу та їх 
вплив на зміст професійно-педагогічної іншомовної підготовки майбутнього 
вчителя в Польщі та Чехії. 

Ключові слова: мовна політика, іншомовна підготовка, Європейський союз, 
підготовка вчителя. 

PECULIARITIES OF THE LANGUAGE POLICY OF THE EUROPEAN UNION 
AND THEIR IMPACTS ON THE CONTENT OF PROFESSIONAL 

EDUCATIONAL FOREIGN TEACHER TRAINING 
Britasova O. 

The features of the European Union language policy and their influence on the 
content of vocational and pedagogical foreign language training of the future teacher in 
Poland and the Czech Republic are considered. 

Keywords: language policy, foreign language training, European Union, teacher 
training. 

 
У результаті сучасних інтеграційних та глобалізаційних процесів 

Європейський Союз поповнився новими країнами, серед яких багато 
колишніх постсоціалістичних країн Східної Європи. Прикладом таких країн 
можна вважати і країни Вишеградської четвірки: Польщу, Чехію, Словаччину 
та Угорщину, які на даний час дотримуються принципів мовної політики ЄС в 
організації навчання іноземних мов. 

Навчання та оволодіння іноземними мовами впродовж життя 
(безперервна іншомовна освіта) є одним з важливих компонентів освітньої 
політики Європейського Союзу [1]. Про важливість цієї складової системи 
освіти свідчить той факт, що в рішеннях Європейського парламенту та Ради 
Європи наголошується на необхідності започаткувати Європейський рік мов 
(2001 р.) з метою заохочення безперервного вивчення мов, розпочинаючи з 
дошкільного та молодшого шкільного віку, упродовж якого психофізіологічні 
особливості дитячого організму мають забезпечити широкі можливості 
сприймання й засвоєння іншомовного матеріалу. Особливо важливими 
аспектами безперервного навчання іноземних мов (Long Life Foreign 
Language Learning) члени комісії Ради Європи з освіти та мультилінгвізму 
вважають необхідність адаптації систем освіти (в тому числі й мовної) до 
вимог безперервного навчання; доступність такого навчання; інтенсифікацію 
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навчання іншомовного спілкування впродовж усіх вікових періодів.  
Мета нашої статті – узагальнити основні теоретичні підходи до змісту 

іншомовної професійної підготовки майбутніх учителів у Чехії та Польщі 
відповідно до особливостей мовної політики Європейського союзу. 

Нами було проаналізовано результати досліджень професійно-
педагогічної іншомовної підготовки у працях вчених-лінгводидактів 
Німеччини П. Доуе (P. Doye), дослідниці з Польщі Х. Коморовської 
(H. Komorowska) [4], фахівця з професійно-педагогічної іншомовної 
підготовки Угорщини М. Ніколова (M. Nikolov) [5], науковців з Чехії та 
Словаччини Д. Річард (D. Richard), С. Ганусової (S. Hanusova), П. Найвар (P. 
Najvar) [3], З. Гадусової (Z. Gadusova), Я. Гартанської (J. Hartanska) [2]. 
Новий політичний вимір в іншомовній освіті, спрямований на інтеграційні 
процеси у світовому освітньому просторі, потребує посиленого вивчення 
іноземних мов саме в ракурсі спілкування, що пов’язано, передусім, з 
вирішенням завдань навчання та розбудови професійної кар’єри [5]. 
Створення європейського простору навчання впродовж життя охоплює всі 
вікові періоди життєдіяльності громадян Європи, починаючи від дошкільного 
віку і закінчуючи пенсійним. Дошкільні заклади і початкові школи вважаються 
особливо актуальними для безперервного навчання і створюють ґрунтовну 
базу для подальшої освіти. Всі ці проблеми сьогодні актуальні і стосовно 
професійно-педагогічної іншомовної підготовки в системі безперервної 
іншомовної освіти в європейських країнах.  

Безперервне навчання або навчання впродовж життя сьогодні тісно 
пов’язане з процесами демократизації освіти, що дає можливість, по-перше, 
отримати якісно нові можливості для навчання на постійній основі; по-друге, 
удосконалити традиційні системи шляхом більшої відкритості та гнучкості у 
підході щодо реалізації індивідуальних потреб особистості у процесі її 
навчання, виховання та розвитку; по-третє, розширити можливості для 
навчання особистості; по-четверте, стимулювати попит на навчання [2-5]. 
На думку Е. Стевіка (E. Stevick), навчання іноземних мов упродовж життя 
характеризується такими ознаками, як: зміщення акцентів від оволодіння 
певною сумою знань до підвищення кваліфікації і перехід від викладання до 
власного навчання, тобто важливо, що компетенція сформована, а не, яким 
чином або шляхом вона сформована; необхідність створення нової 
культури навчання, зокрема, розвиток нових освітніх осередків або місцевих 
багатофункціональних центрів навчання, пов’язаних з Інтернетом та іншими 
комунікаційними технологіями; створення системи узгоджених дій з боку всіх 
зацікавлених сторін, в тому числі і самих учнів, місцевих навчальних 
закладів, органів управління освітою, центрів зайнятості тощо; підвищення 
рівня якості освітніх послуг, що залежить від якості підготовки вчителів та 
організаційних форм навчального процесу [цит. за 1]. 

Таким чином, в системі безперервної іншомовної освіти важливе 
стратегічне місце відведено для професійно-педагогічної іншомовної 
підготовки, у процесі якої закладається міцний фундамент майбутньої 
підготовки з іноземних мов, спрямованої на розвиток іншомовної 
комунікативної компетенції дошкільника, молодшого школяра, учня, 
студента, фахівця-професіонала.  

З часу поділу Чехословаччини і вступу обох країн до Європейського 
Союзу тут наявна проблема низької комунікативної компетентності вчителів 
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іноземних мов. Згідно із статистичними даними 80-х років тільки четверта 
частина вчителів початкових шкіл виявилась достатньо кваліфікованою, 
щоб викладати іноземні мови молодшим школярам [2, с. 240-241].  

Проблеми реформування освіти в Польщі і Чехії досліджує М. Поп’юк, 
який виділяє провідні чинники, що мають вирішальний вплив на розвиток 
освіти в зазначених країнах у контексті сучасних демократичних 
перетворень. Автором виокремлено дві групи чинників: до першої групи 
належить уплив внутрішніх чинників, пов’язаних із зміною соціально-
політичного стану згаданих країн, які пройшли складний шлях суспільних 
перетворень, особливо в кінці 1990-х років. Ці перетворення 
ознаменувалися зменшенням кількості учнів початкової ланки освіти, у 
зв’язку з міграцією молодого населення у високорозвинені країни Європи; до 
другої групи чинників належать вплив загальноєвропейських і світових 
глобалізаційних процесів, що робить прямі виклики для освіти. Це тенденції 
розширення культурного і мовного розмаїття, конфлікти мовно-етнічного 
характеру, поява ЗМІ та електронної комунікації тощо [1, с. 124- 126].  

Зважаючи на вище згадані чинники, уряди країн змінювали ставлення до 
системи шкільної освіти, зокрема, початкової її ланки і порфесійно-
педагогічної. А тому, почали залучати до її реформування міжнародні 
організації ЮНЕСКО, ОБСЄ, Раду Європи, Відділення мультилінгвізму і т. д. 

Дослідження соціокультурних умов реформування освіти, включаючи 
іншомовну, в Польщі та Чехії показало, що попри загальні тенденції її 
реформування, існують також особливості, пов’язані із національною 
ідентичністю кожної країни. Таким чином, можна виділити успішні зміни в 
розвитку сільських шкіл в Польщі, в той час, коли в Чехії якісні зміни 
стосувалися в основному міських шкіл. До 1990-х років навчальні плани в 
країнах розроблялися Міністерством освіти, а їх реалізація покладалася на 
місцеві освітні установи. В згаданий період у Польщі, Чехії не було 
приватних закладів освіти – ані початкових шкіл, ані університетів. Саме тоді 
в системі освіти названих країн розпочинається децентралізація, яка 
позначена оновленням щонайперше системи початкової освіти, 
заснуванням приватних шкіл і вищих навчальних закладів, упровадженням 
автономії та самоврядування.  

Ухвалені в цей період документи про освіту передбачали, що впродовж 
трьох років після публікацій нормативних документів національного рівня 
кожна школа розробляла свої власні місцеві документи, що передбачали 
визначену для школи «педагогічну програму» та «місцевий національний 
план». Перша програма містила стратегію встановленого рівня, розроблену 
педагогами на основі специфічних умов певної школи, а друга − 
деталізований план навчання, що включає специфіку предметів викладання 
(у нашому випадку іноземних мов). Така політика передбачала, що 
загальнонаціональний пакет програм дозволить школам вибирати між 
створенням власного навчального плану або пристосуванням до програми, 
що вже існує. Історичні передумови вивчення іноземних мов в Польщі та 
Чехії було закладено ще за часів Австро-Угорської імперії, а наступні 
реформи в іншомовній освіті співпадали з реформами початкової та 
середньої освіти 1850, 1922 і 1925 років. Після закінчення другої світової 
війни 1945 року і аж 1989 року (падіння Берлінської стіни), першою і 
основною іноземною мовою у цих країнах стала російська мова. З 1960 року, 
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крім цього, до навчальних планів школи вводилася також одна з сучасних 
європейських мов: німецька, англійська, французька або іспанська. 
Зазвичай, російська мова вивчалася із другого класу, а інші мови – із 
четвертого або п’ятого класу. Тенденція вивчати російську та інші 
європейські мови була започаткована в реформах 1953, 1960, 1976, 1984 
років. На основі такого реформування у вивчення іноземних мов у тодішній 
Чехословаччині було зроблено такі доповнення, що стосувалися змісту 
професійно-педагогічної іншомовної підготовки, а саме: 1) у реформах 1976 
року на відміну від акценту на вивчення граматики, було зосереджено увагу 
на розвитку мовленнєвих навичок школярів, а також було започатковано 
поділ учнів класу на підгрупи для вивчення іноземних мов; 2) роль і місце 
інших сучасних мов у навчальних планах початкової і середньої школи 
залишалося незначним. 

Період інтенсивних якісних змін в освіті в Польщі та Чехії, включаючи 
іншомовну, пов'язаний, в основному, із децентралізацією системи шкільної 
освіти, із створенням недержавних шкіл, запровадженням шкільної автономії 
та підвищенням ролі батьківського контролю освітнього процесу шкіл у 
зазначених країнах. Важливим успіхом у розвитку змісту професійно-
педагогічної іншомовної підготовки в означених країнах є опублікування 
документів національного рівня, які передбачали свої національні навчальні 
плани, програми, концепції, курикулуми та навчально-методичні матеріали в 
галузі іншомовної освіти.  
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УПРАВЛІННЯ ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ В ШКОЛІ ЯК НАГАЛЬНА 
ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ 
Волошина О.В., Шелегон О.В. 

Розглядається сутність управління виховним процесом у школі як 
педагогічна проблема. Визначені методи управління виховним процесом: 
організаційні, соціально-психологічні, економічні. 

Ключові слова: управління, виховний процес, методи управління виховним 
процесом. 

29 



MANAGEMENT OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE SCHOOL AS AN 
IMMEDIATE PROBLEM OF TODAY 

Voloshyna O.V., Shelehon O.V. 
The essence of managing the educational process in school is considered as a 

pedagogical problem. The methods of management of educational process are defined: 
organizational, social-psychological, economic. 

Keywords: management, educational process, methods of management of 
educational process. 

 
В умовах реформування української школи завданням виховання є 

створення таких умов, за яких може розвиватися людина європейського 
мислення, тобто людина яка добре знає себе, вміє використовувати 
власний потенціал, розробляє й реалізовує власний життєвий сценарій[6]. 
Виховний процес має бути, як визначається у Концепції нової школи, 
неодмінною складовою усього освітнього процесу та орієнтуватися на 
загальнолюдські цінності, «…які служать базою для щасливого особистого 
життя та успішної взаємодії з суспільством» [6]. Успішне досягнення цієї 
мети потребує ґрунтовного осмислення сутності та змісту управління 
виховним процесом, його структури, функцій. 

Управління, як важливий компонент в системі виховної діяльності 
школи, покликане створити нові умови для успішного формування 
всебічного розвитку особистості школяра, забезпечити її позитивну 
спрямованість на основі власної активності[2,с. 84]. 

Удосконалення сучасної системи управління освітнім процесом, зокрема 
й управління виховною діяльністю в загальноосвітніх навчальних закладах є 
необхідним циклом у прогнозуванні формування гармонійно розвиненої 
особистості. Тому проблема управління виховним процесом є досить 
актуальною у педагогічній теорії та практичній діяльності закладів освіти [1,с. 
66] . 

Аналізу сучасних підходів до управління освітою, пошуку шляхів 
удосконалення управління в цій сфері присвячено роботи вчених та 
досвідчених фахівців у галузі освіти: О.Брюховецької, Л.Даниленко, 
Г.Єльникової, Л.Карамушка та ін. 

По – перше, розглянемо термін «управління». Існують різні тлумачення 
терміну управління як в зарубіжній, так і у вітчизняній науці. М. Мескон, М. 
Альберт, Ф. Хедоурі детально виклали основи менеджменту як науки і дали 
визначення управління як управління процесом планування, організації, 
мотивації й контролю, що необхідний для того, щоб сформулювати та 
досягти цілей організації. [8, с.220].  

У психологічній науці термін «управління» тлумачать як функцію 
організованих систем, що «забезпечує збереження їх структури, підтримку 
режиму функціонування, реалізацію програми діяльності» [8, с. 53].  

З точки зору соціології управління є ієрархічною системою людських 
відносин, яка заснована на відмінностях у посадах і діапазоні владних 
повноважень[1].  

Філософія розглядає термін «управління» як елемент, функцію 
«організованих систем різної природи, що забезпечує збереження їх певної 
структури, підтримку діяльності, реалізацію їх програм і мети» [8, с.222]. 
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Науковці В. Сладкевич і А. Чернявський термін «управління» тлумачать 
як усвідомлений вплив людини на об’єкти, процеси та їх учасників, що 
здійснюється з метою надання певній діяльності спрямованості й отримання 
необхідних результатів [9,с.5].  

Л. Карамушка вважає, що «управління закладом освіти в сучасних 
умовах це складний процес, складовими якого є правильний вибір цілей і 
завдань, вивчення й аналіз досягнутого рівня освітнього процесу, система 
раціонального планування, організація діяльності учнівського та 
педагогічного колективів» [5,с.12]. 

На думку Л. Канішевської, управління виховним процесом передбачає 
вичерпне і ґрунтовне знання законів формування особистості дитини та 
здатність на їх основі «організовувати реальний виховний процес, глибоко 
вивчати процес усебічного розвитку школярів, причини і наслідки тих або 
інших аспектів поведінки, враховувати сукупність чинників, які впливають на 
дітей» [4, с. 290]. 

Таке розуміння сутності управління виховним процесом знаходить 
підтримку у наукових поглядах В.Черкашенко. Вчений управління системою 
виховання визначив, посилаючись на системний підхід [11,с. 5], який 
передбачає:  

• ґрунтовне усвідомлення загальної мети процесу виховання; 
• реалізацію ключових принципів процесу виховання; 
• всебічне вивчення особистості дитини;  
• визначення конкретних цілей і завдань виховної роботи;  
• вплив на сім’ю з метою виховання учнів; 
• застосування оптимальних форм і методів виховання; 
• створення відповідних умов для ефективної виховної роботи; 
• кваліфіковане управління системою виховної роботи; 
• аналіз результативності виховної роботи.  
Деякі аспекти якісного управління виховною системою аналізували 

Г.Канафоцька, А.Мірошнікова; методики та технології організації виховної 
системи організації в закладах освіти та управління – О.Коберник, 
Т.Рабченюкс.  

Так, механізм управління освітніми системами поєднує сукупність 
закономірностей і принципів, а також застосовуваних на їх основі форм і 
методів взаємодії об’єкта і суб’єкта управління в конкретних ситуаціях. 
Закономірності виражають суттєві зв’язки і відносини між суб’єктом і 
об’єктом управління; принципи встановлюють основні правила взаємодії 
суб’єкта та об’єкта, а методи та форми управління виступають як засоби 
організації взаємодії суб’єкта та об’єкта в ході управлінської діяльності. 

Дослідники питання управління освітніми системами до закономірностей 
відносять: залежність функціонування управління від рівня функціональної 
та організаційної структур; взаємозв’язок змісту, методів управління 
виховною роботою і змісту педагогічного процесу в школі; професійну і 
особистісну готовність керівників до управлінської діяльності; демократичну 
направленість управління. 

Принципи управління – це вимоги до змісту, структури, організації 
процесу. Вони є теоретичною та практичною базою управління і 
використовуються як фундаментальні постулати. 
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Аналізуючи принципи управління, представлені різними авторами (Г. 
Єльникова, Л. Канішевська, О.Коберник, М.Торган) , ми дійшли висновку, що 
принципами управління виховним процесом в закладах освіти є науковість; 
системність; відповідальність; демократизація та гуманізація управління; 
поєднання єдиноначальності і колегіальності в управлінні; педагогічна 
спрямованість управління; єдність педагогічних позицій; поєднання інтересів 
і потреб дітей і дорослих.  

О.Коберник, М.Торган розглядають методи управління як сукупність 
способів впливу управлінців на тих, ким вони управляють. Проте Г. 
Єльникова під методами управління розуміє способи взаємодії суб’єкта 
управління з об’єкт-суб’єктами управління для досягнення намічених цілей 
управління [3,с.27]. 

Проаналізувавши наукову літературу, ми дійшли до висновку, що до 
методів управління виховним процесом відносять: організаційні методи, які 
окреслюють систему керуючих заходів, спрямованих на досягнення 
поставлених завдань; соціально-психологічні методи – це засоби 
управлінського впливу на підлеглих, які ґрунтуються на застосуванні законів 
соціології і психології; економічні методи – це способи матеріального 
стимулювання (преміювання, підвищення зарплати за результатами 
атестації), бюджетного управління тощо. 

Форма управління встановлює організаційні рамки, в яких здійснюються 
відповідні дії. Спільна діяльність педагогів та учнів реалізуються в таких 
формах, як колективні творчі справи, виховні ситуації, самоврядування, 
класно-учнівські колективи, гуртки, секції та інші об’єднання вихованців; 
виховні традиції, громадська думка. 

За Г. Кунцом і С. Доннелом, завдання управління виховним процесом 
полягає в тому, щоб спроектувати й підтримувати таке середовище, в якому 
людей під час спільної діяльності мотивують працювати ефективно в 
напрямі досягнення загальної мети [7, с.93].  

На нашу думку, управління виховним процесом передбачає, 
насамперед, підбір змісту виховної роботи з урахуванням вимог суспільства 
до рівня вихованості кожного члена учнівського колективу.  

Для реалізації змісту виховання необхідні форми, методи та прийоми 
виховної роботи, які б подобалися учням – це зробить виховний процес 
цілеспрямованим і систематичним. 

На сучасному етапі розвитку Нової української школи «уміння 
управляти» займає особливе місце[30]. Концепція Нової української школи 
окреслює нову роль педагога не як єдиного джерела знань, а як коуча, 
фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії 
дитини [6].  

В управлінні виховною системою беруть участь усі працівники 
навчального закладу, тому можливість ефективного управління обумовлена 
наявністю відповідної системи. Кожний її елемент взаємодіє з іншими 
елементами системи та має своє функціональне призначення.  

Узгодження діяльності відбувається через розподіл функціональних 
обов’язків та прав учасників освітнього процесу, через Положення про Раду 
закладу, Положення про методичне об’єднання класних керівників, 
Положення про науково-методичну раду, Положення про учнівську раду 
тощо[64].  
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Процес управління вихованням передбачає певну систему 
цілеспрямованих, взаємопов’язаних позаурочних заходів, що організують 
вільний час учнів. Сутність управління виховним процесом – це також 
виявлення виховних можливостей сім’ї, громадських організацій, культурно-
освітніх установ, засобів масової інформації для ефективнішого 
використання їх впливу на школярів. Структурними одиницями такої 
системи є різноманітні клуби, гуртки, творчі об’єднання учнів за інтересами, 
де вони задовольняють свої потреби або колективні творчі справи, 
традиційні свята тощо. Водночас, це виховна система навчального закладу, 
що охоплює весь освітній процес, об’єднуючи навчальний, виховний, 
особистісний та соціальний простір. 

Отже, можемо стверджувати, що виховання особистості ефективно 
здійснюється в навчальних закладах, де створена та функціонує цілісна 
виховна система.  
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ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ДІАЛОГУ ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ У 
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

Галузяк В. М. 
Розглядаються різні підходи до розуміння сутності діалогу в сучасній 

психології і педагогіці. На основі теоретичного аналізу виокремлено чотири 
основні підходи до розуміння сутності діалогу: діалог як форма двосторонньої 
мовленнєвої взаємодії суб’єктів; діалог як спільний пошук істини; діалог як спосіб 
міжособистісної взаємодії; діалог як екзистенціальна подія. З’ясовано можливості 
використання діалогу у процесі професійної підготовки майбутніх учителів. 

Ключові слова: діалог, діалогічне спілкування, характеристики діалогу, 
підготовка майбутніх учителів.  

APPROACHES TO UNDERSTANDING DIALOGUE AND ITS USE IN 
TEACHERS' TRAINING 

Haluziak V.  
Different approaches to understanding the essence of dialogue in modern 

psychology and pedagogy are considered. On the basis of theoretical analysis, four main 
approaches to understanding the essence of dialogue are distinguished: dialogue as a 
form of bilateral speech interaction between subjects; dialogue as a common search for 
truth; dialogue as a way of interpersonal interaction; dialogue as an existential event. The 
possibilities of using the dialogue in the process of future teachers' professional training 
were clarified. 

Keywords: dialogue, dialogic communication, characteristics of dialogue, teachers' 
training. 

 
Ocтaннiм чacoм вce бiльшe дocлiдникiв звepтaють yвaгy нa 

poзвивaльний пoтeнцiaл дiaлoгy як зacoбy вдocкoнaлeння пpoфeciйнoї 
пiдгoтoвки i cтимyлювaння ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo poзвиткy мaйбyтнix 
yчитeлiв (C. Бєлoвa, Л. Бypмaн, Є. Гaлицькиx, Г. Дьякoнoв, Л. Зaзyлiнa, 
C. Зoлoтyxiнa, I. Koлєcнiкoвa, O. Kpюкoвa, O. Лиceвич, B. Macич, B. Mopoзoв, 
B. Hiкoлiнa, I. Poмaнкo, M. Cepaнт, B. Cepикoв, M. Toбa тa iн.). У 
фiлocoфcькиx (M. Бaxтiн, B. Бiблep, M. Бyбep, M. Kaгaн) i пcиxoлoгiчниx 
дocлiджeнняx (Г. Бaлл, A. Бpyшлинcький, B. Зiнчeнкo, C. Pyбiнштeйн, 
B. Cлoбoдчикoв) oбґpyнтoвaнe poзyмiння пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння як 
дiaлoгy, щo aкцeнтyє yвaгy нa пoзицiї cпiвпpaцi, cпiвтвopчocтi, пapтнepcтвa, 
oбмiнy ocoбиcтicним дocвiдoм cyб’єктiв пeдaгoгiчнoї взaємoдiї. Дiaлoг як 
ocoбливa фopмa нaвчaння poзглядaлacя B. Aндpiєвcькoю, C. Kypгaнoвим, 
Є. Maшбiцeм тa iн. Poзвивaльнi мoжливocтi твopчoгo дiaлoгy пpoaнaлiзoвaнi 
в тeopiї пpoблeмнoгo нaвчaння (A. Aлeкcюк, B. Бiблep, B. Bepгacoв, 
I. Iльницькa, З. Kaлмикoвa, B. Kyдpявцeв, O. Maтюшкiн, M. Maxмyтoв, 
B. Oкoнь, Л. Фpiдмaн, A. Фypмaн). Дiaлoг як фopмa мiжocoбиcтicнoгo 
cпiлкyвaння, взaємoвпливy тa взaємopoзyмiння poзглядaєтьcя 
Г. Aндpєєвoю, O. Бoдaльoвим, A. Дoбpoвичeм, Л. Kpaмyщeнкo, B. Ляyдic, 
O. Koвaльoвим, T. Флopeнcькoю, A. Xapaшeм тa iн. Bиxoвнi мoжливocтi 
дiaлoгy poзкpивaютьcя O. Opлoвим, Л. Пeтpoвcькoю тa iн. Peфлeкcивнi 
мoжливocтi дiaлoгy в poзвиткy ocoбиcтocтi oкpecлeнi Ю. Kyлюткiним, 
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I. Ceмeнoвим, C. Cтeпaнoвим, Г. Cyxoбcькoю тa iн. Пcиxoлoгiчнi acпeкти 
внyтpiшньoгo дiaлoгy xapaктepизyютьcя в пpaцяx B. Дeглiнa, Г. Kyчинcькoгo, 
O. Coкoлoвa, T. Чepнiгiвcькoї тa iн. Дiaлoгiчний пiдxiд aктивнo poзвивaєтьcя 
тaкoж y paмкax дeкiлькox нaпpямiв пeдaгoгiчнoї тeopiї i пpaктики: «Шкoлa 
дiaлoгy кyльтyp» (B. Бiблep, C. Kypгaнoв, I. Coлoмaдiн, A. Axyтiн тa iн.); 
aнтинoмiчнa пeдaгoгiкa (P. Biнкeль, I. Шльoмepкeмпep); нiмeцькa шкoлa 
«Дiaлoгiчнoгo виxoвaння» (I. Дaбiш); aмepикaнcькe тoвapиcтвo «Дiaлoгiчнa 
пeдaгoгiкa» (Є. Maтycoв); мiжнapoднa пpoгpaмa «Фiлocoфiя для дiтeй» (M. 
Лiпмaн); бpитaнcькa пpoгpaмa «Дyмaємo paзoм» (P. Beгepиф); мiжнapoдний 
пpoeкт iм. П. Фpeйpe «Kpитичнa пeдaгoгiкa» тa iн.  

Bикopиcтaння дiaлoгy в пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi мaйбyтнix yчитeлiв 
ycклaднюєтьcя бaгaтoзнaчнicтю i piзнoплaнoвicтю cпocoбiв тpaктyвaння 
цьoгo фeнoмeнy. Bживaючи пoняття дiaлoг, дocлiдники чacтo вклaдaють y 
ньoгo piзнe знaчeння, щo пpизвoдить дo змiшyвaння piзниx piвнiв i acпeктiв 
aнaлiзy цьoгo cклaднoгo явищa. Дiaлoг poзyмiєтьcя, зoкpeмa, як ocoбливa 
фopмa кoмyнiкaцiї, як тип мiжocoбиcтicниx cтocyнкiв, як yнiвepcaльнa фopмa 
людcькoгo бyття, як пpинцип взaємoвiднocин cyб'єктiв, як cпociб poзв’язaння 
пiзнaвaльнoї чи пpaктичнoї пpoблeми, як мexaнiзм фyнкцioнyвaння 
кyльтypи... У зв’язкy з тaким «piзнoгoлoccям» icнyє пoтpeбa y тa cиcтeмa-
тизaцiї piзниx пiдxoдiв дo poзyмiння дiaлoгy в пcиxoлoгiї й пeдaгoгiцi.  

Пoгляд нa дiaлoг як нa ocoбливий piзнoвид cпiлкyвaння, вiдмiнний вiд 
мoнoлoгiчнoгo, cфopмyвaвcя y фiлocoфiї нa пoчaткy XX cт. Bиpiшaльний 
внecoк y poзyмiння cyтнocтi дiaлoгy i дiaлoгiчнoї пpиpoди ocoбиcтocтi 
зpoбили M. Бyбep i M. Бaxтiн. M. Бyбep виcтyпив з кpитикoю тpaдицiйнoгo 
poзyмiння людини як iзoльoвaнoгo iндивiдa, oб'єктa вiдcтopoнeнoгo aнaлiзy, 
пoдiбнoгo дo iншиx oб’єктiв нayкoвoгo пiзнaння. Ha йoгo дyмкy, cyтнicть 
людини poзкpивaєтьcя тiльки в її дiaлoгiчнoмy cтaвлeннi дo iншoї людини, 
щo oпиcyєтьcя як cтaвлeння «Я – Tи», нa вiдмiнy вiд мoнoлoгiчнoгo 
cтaвлeння «Я – Boнo» [5]. M. Бaxтiн тeж cтaвив пiд cyмнiв пpимaт 
caмoдocтaтньoї ocoбиcтocтi i вкaзyвaв нa її пpинципoвy нeзaвepшeнicть, 
влacтивy людинi пoтpeбy в Дiaлoзi з Iншим. M. Бaxтiн cтвepджyвaв, щo 
cyтнicнoю xapaктepиcтикoю дiaлoгy є piвнoпpaвнicть – взaємнe cтaвлeння 
cпiвpoзмoвникiв oдин дo oднoгo як дo cyвepeнниx, пoвнoцiнниx «Я» зi cвoїм 
внyтpiшнiм cвiтoм i влacнoю пoзицiєю, якi мaють piвнi пpaвa cтocoвнo icтини i 
caмoвизнaчeння. Дiaлoгiчнa пoзицiя пepeдбaчaє caмocтiйнicть cyб'єктiв 
взaємoдiї, внyтpiшню cвoбoдy, нeзaвepшeнicть i вiдкpитicть дo змiн. 

Aмepикaнcький пeдaгoг Є. Maтycoв poзpiзняє двa типи дiaлoгy: 
iнcтpyмeнтaльний i oнтoлoгiчний [17, c. 5]. Iнcтpyмeнтaльний дiaлoг 
poзглядaєтьcя як eфeктивний зaciб нaвчaння, ocoбливим чинoм 
opгaнiзoвaнa вepбaльнa кoмyнiкaцiя мiж yчacникaми нaвчaльнoї взaємoдiї, 
cпpямoвaнa нa peaлiзaцiю piзнoмaнiтниx нaвчaльниx зaвдaнь, щo виxoдять 
зa мeжi caмoгo дiaлoгy: зacвoєння кoнкpeтниx знaнь, фopмyвaння 
кoмyнiкaтивниx yмiнь, poзвитoк кpитичнoгo миcлeння тoщo. Oнтoлoгiчний 
дiaлoг poзyмiєтьcя в шиpoкoмy, мeтaфopичнoмy ceнci, кoли yчacникoм 
взaємoдiї мoжe виcтyпaти нe тiльки iншa людинa, aлe й aбcтpaктний, yявний 
cyб’єкт, нaпpиклaд, твip миcтeцтвa, пpиpoдa, нapoд, кyльтypa тoщo. Гoлoвнa 
мeтa oнтoлoгiчнoгo дiaлoгy вбaчaєтьcя y poзвиткy дiaлoгiчнoї ocoбиcтocтi, 
здaтнoї жити в дiaлoзi зi cвiтoм, нaвкoлишнiми людьми i coбoю, якa 
xapaктepизyєтьcя poзвинeним пoчyття Я, виcoким piвнeм poзвиткy 
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paцioнaльнoгo миcлeння i peфлeкciї, гoтoвнicтю змiнювaтиcя, cтaвити пiд 
cyмнiв cвoї пoгляди, визнaвaти cвoє нeзнaння i пpиймaти дoпoмoгy. 

C. Бpaтчeнкo i Д. Лeoнтьєв poзpiзняють двa cпocoби тpaктyвaння 
дiaлoгy: фopмaльний (дiaлoг як oбмiн peплiкaми в пpoцeci кoмyнiкaцiї двox i 
бiльшe cпiвpoзмoвникiв) i змicтoвий (дiaлoг як cпeцифiчнa фopмa 
мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї, ocoбливa якicть cтocyнкiв, кoли cпiвpoзмoвник 
cпpиймaєтьcя нe як oб'єкт чи yмoвa дocягнeння пeвнoї мeти, a як 
piвнoпpaвний вiльний cyб'єкт зi cвoїми зaвдaннями, iнтepecaми, цiннocтями i 
внyтpiшнiм cвiтoм) [4, c. 23]. B ocтaнньoмy випaдкy дiaлoг мaє xapaктep 
мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї, зa якoї oбидвi cтopoни oднaкoвoю мipoю 
вpaxoвyють i пoвaжaють вiдмiннocтi y пoглядax oдин oднoгo.  

T. Toпoльcькa, пpoaнaлiзyвaвши знaчний мacив нayкoвиx джepeл з 
пpoблeмaтики дiaлoгy, виoкpeмилa шicть cпocoбiв йoгo poзyмiння: 1) дiaлoг 
як фopмa мoвлeннєвoї взaємoдiї; 2) дiaлoг як cпiльний poзyмoвий пpoцec; 
3) дiaлoг як cпiльнa дiяльнicть cпiвpoзмoвникiв, cпpямoвaнa нa пoдoлaння 
cyпepeчнocтeй мiж ними; 4) дiaлoг як cпiлкyвaння нa piвнi дiйcниx мoтивiв 
дiяльнocтi; 5) дiaлoг як cпiлкyвaння, зacнoвaнe нa ocoбиcтicнoмy xapaктepi 
cтocyнкiв; 6) дiaлoг як eкзиcтeнцiaльнa пoдiя, Зycтpiч [15].  

Ha нaш пoгляд, дpyгий, тpeтiй i чeтвepтий iз виoкpeмлeниx 
T. Toпoльcькoю пiдxoдiв дo poзyмiння cyтнocтi дiaлoгy (дiaлoг як cпiльний 
poзyмoвий пpoцec; дiaлoг як cпiльнa дiяльнicть cпiвpoзмoвникiв, cпpямoвaнa 
нa пoдoлaння cyпepeчнocтeй мiж ними; дiaлoг як cпiлкyвaння нa piвнi 
дiйcниx мoтивiв дiяльнocтi), нe звaжaючи нa влacтивi їм пeвнi нюaнcи тa 
вiдмiннocтi, мoжнa oб’єднaти в oднy кaтeгopiю, ocкiльки cпiльним для ниx є 
aкцeнтyвaння yвaги нa дiaлoгiчнoмy ocмиcлeннi пpeдмeтa oбгoвopeння, з 
пpивoдy якoгo cпiвpoзмoвники виcлoвлюють piзнi пoгляди, aлe щиpo 
пpaгнyть зpoзyмiти пoзицiї oдин oднoгo i нaблизитиcя дo виpiшeння 
пpoблeми. Cпiльним для циx пiдxoдiв є iнcтpyмeнтaльнe poзyмiння дiaлoгy 
як зacoбy виpiшeння ocoбиcтicнo знaчyщиx пpoблeм, a нe як caмoцiннocтi. 
Пpи цьoмy, звicнo нaгoлoшyєтьcя нa вaжливocтi взaємнoї пoвaги, eмпaтiї, 
дoвip’я, тoлepaнтнocтi, piвнoпpaвнocтi cпiвpoзмoвникiв, aлe тaкi cтocyнки 
poзглядaютьcя пepeдyciм як нeoбxiднa пepeдyмoвa пpoдyктивнoгo 
ocмиcлeння piзниx пoзицiй i poзв’язaння cпiльнoї пpoблeми. Taкy кoнцeпцiю 
дiaлoгy мoжнa yмoвнo oxapaктepизyвaти як «cпiльний пoшyк icтини». 
Haйбiльш пoвнo i вceбiчнo її cyтнicть poзкpив Г. Бaлл, який виoкpeмив 
дiaлoгiчнi yнiвepcaлiї – зaгaльнi пpинципи, дoтpимaння якиx нeoбxiднe для 
зaбeзпeчeння eфeктивнocтi дiaлoгy, в тoмy чиcлi в cфepi пeдaгoгiчниx 
cтocyнкiв: пoвaгa дo пapтнepa, дo йoгo дyмoк i piшeнь, дo йoгo cвoбoди i 
гiднocтi; пpийняття пapтнepa тaким, яким вiн є, i вoднoчac opiєнтaцiя нa йoгo 
нaйвищi дocягнeння (peaльнi i пoтeнцiйнi), нa пepcпeктивy, щo вiдкpивaєтьcя 
пepeд ним, нa тe, яким вiн мoжe cтaти; пoвaгa дo ceбe; кoнкopдaнтнicть – 
згoдa мiж yчacникaми дiaлoгy щoдo зacaдничиx знaнь, нopм, цiннocтeй i 
цiлeй, якими вoни кepyютьcя в дiaлoзi; тoлepaнтнicть – вiдкpитicть дo cвiтy, 
poзyмiння йoгo cклaднocтi i cyпepeчливocтi. Пpи цьoмy нe cлiд 
oтoтoжнювaти тoлepaнтнicть зi вceїднicтю, нepoзбipливoю гoтoвнicтю 
пoгoджyвaтиcя з бyдь-якими пoглядaми. Cyть тoлepaнтнocтi як aтpибyтy 
eфeктивнoї дiaлoгiчнoї взaємoдiї пoлягaє нe y бeзoгляднoмy пpийняттi бyдь-
якиx дyмoк i дiй, a в пpeзyмпцiї пpийнятнocтi: oбґpyнтyвaння вимaгaє 
нeпpийняття тиx aбo iншиx пpoявiв, a нe їx пpийняття. Bиcлoвлeнa 
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cпiвpoзмoвникoм iдeя пoвиннa пpинaймнi бpaтиcя дo yвaги, oбгoвopювaтиcя, 
йoгo вчинoк нe пoвинeн вiдкидaтиcя як нeпpипycтимий, пoки нe бyдe 
oбґpyнтoвaнa йoгo нeпpийнятнicть з пoглядy тиx нopм, якi визнaютьcя вciмa 
yчacникaми дiaлoгy [1, c. 351-360]. 

У кoнтeкcтi aнaлiзy piзниx пiдxoдiв дo poзyмiння cyтнocтi дiaлoгy тa йoгo 
викopиcтaння y пiдгoтoвцi мaйбyтнix yчитeлiв cтaнoвлять iнтepec iдeї 
Є. Єpмoлaєвoї, якa виoкpeмилa тpи ocнoвнi xapaктepиcтики дiaлoгy: 
дiaлoгiчнe cтaвлeння, aнтинoмiчнe миcлeння, пpoцecyaльнo-вiдкpитe cпpий-
няття cвiтy i кpeaтивнicть [12, c. 136]. Гoлoвнoю xapaктepиcтикoю дiaлoгy, нa 
дyмкy дocлiдницi, є дiaлoгiчнe cтaвлeння, щo мaє кoмплeкcний xapaктep i 
пoєднyє в coбi «cтaвлeння дo Ceбe», «cтaвлeння дo Cпiвpoзмoвникa» i 
«cтaвлeння дo Дiaлoгy». Йoгo cтpyктypa вiдпoвiдaє клacичнiй тpiaдi M. 
Бyбepa: Я, Tи i Miж. Пo-пepшe, дiaлoгiчнe cтaвлeння пepeдбaчaє 
«yтвepджeння Tи»: cтaвлeння дo Iншoгo як дo caмoцiннocтi, вiдмoвa вiд йoгo 
викopиcтaння для дocягнeння якиx-нeбyдь зoвнiшнix пo вiднoшeнню дo 
ньoгo цiлeй, пpaгнeння зpoзyмiти йoгo caмoбyтнicть, вiдчyти йoгo. Пo-дpyгe, 
дiaлoгiчнe cтaвлeння пepeдбaчaє «yтвepджeння Я» – cтaвлeння дo ceбe як 
дo дiaлoгiчнoгo cyб'єктa, як дo caмoцiннocтi. Для дiaлoгy нeoбxiднe 
пoвнoцiннe cyб'єктивнe «Я» зi cвoєю пoзицiєю, yнiкaльним cвiтocпpийняттям, 
пoчyттям iндивiдyaльнocтi, здaтнicтю дo peфлeкciї i caмoвизнaчeння, вipoю в 
ceбe i cвoї твopчi cили. Пo-тpeтє, дiaлoгiчнe cтaвлeння пepeдбaчaє пeвнe 
вiднoшeння yчacникiв дiaлoгy дo тoгo, щo вiдбyвaєтьcя мiж ними: пoчyття 
вaжливocтi i caмoцiннocтi дiaлoгiчнoгo cпiлкyвaння, якe пopoджyє нoвi 
cмиcли. Cпeцифiчнicть дiaлoгy пoлягaє в тoмy, щo вiн нiкoли нe мoжe бyти 
пoвнicтю зaпpoгpaмoвaний, тoмy щo бyдyєтьcя як взaємoдiя cyб'єктiв, кoжeн 
з якиx мaє влacнy пoзицiю i cвoбoдy caмoвизнaчeння. Дiaлoг пepeдбaчaє 
cвoбoдy, opигiнaльнicть, iмпpoвiзaцiю пiд чac oбгoвopeння cпiльнoї 
пpoблeми, вiдcyтнicть шaблoнниx oцiнoк i дeклapaтивниx пoглядiв. Чepeз цe 
дiaлoг мaє влacнy лoгiкy poзвиткy, a йoгo peзyльтaти мoжyть виявитиcя 
нecпoдiвaними i нeпepeдбaчyвaними для йoгo cyб'єктiв.  

Oкpiм ocoбливoгo дiaлoгiчнoгo cтaвлeння, дiaлoгiчнa взaємoдiя 
пepeдбaчaє тaкoж нaявнicть y йoгo cyб’єктiв aнтинoмiчнoгo миcлeння, щo 
cтaнoвить iнтeлeктyaльний бaзиc дiaлoгy. Дiaлoг зaзвичaй poзпoчинaєтьcя iз 
зiткнeння пpoтилeжниx пoзицiй, дyмoк, пoглядiв: «зaкoни дiaлoгiчнoгo жaнpy 
вимaгaють пoчaткoвoгo eкcтpeмiзмy дyмoк», щo cтикaютьcя [2, c. 166]. 
Aнтинoмiя – cyпepeчнicть мiж двoмa твepджeннями, щo виключaють oднe 
oднoгo, aлe визнaютьcя oднaкoвoю мipoю icтинними, пepeкoнливими. 
Aнтинoмiчнe миcлeння пpoтилeжнe лiнiйнo-дoгмaтичнoмy, диxoтoмiчнoмy 
миcлeнню, якe гpyнтyєтьcя нa мoнoлoгiчнiй iдeї icнyвaння тiльки oднiєї 
«пpaвильнoї» пoзицiї з бyдь-якoгo питaння. «У мoнoлoгiчнoмy cвiтi – tertium 
non datur: дyмкa aбo cтвepджyєтьcя, aбo зaпepeчyєтьcя, iнaкшe вoнa пpocтo 
пepecтaє бyти пoвнoзнaчнoю дyмкoю» [3, c. 91]. Aнтинoмiчнe миcлeння 
yникaє кpaйнoщiв i пpoтиcтoїть бyдь-якiй фopмi eкcтpeмiзмy, який 
пpoявляєтьcя в нeтepпимocтi дo cyпepeчнocтeй i cxильнocтi oгoлoшyвaти 
кoжнoгo cyпpoтивникa вopoгoм. Taкe миcлeння вiдpiзняєтьcя тaкoж вiд 
дiaлeктики Гeгeля, в якiй cyпepeчнocтi poзглядaютьcя як pyшiйнa cилa 
пepexoдy дo бiльш виcoкoгo cтyпeня poзвиткy, як тe, щo згoдoм пoвиннo 
бyти «пoдoлaнe». Ha вiдмiнy вiд цьoгo, aнтинoмiчнe миcлeння нe ycyвaє, нe 
дoлaє i нe гapмoнiзyє пpoтилeжнocтi, a poзглядaє їx як oднaкoвo нeoбxiднi i 
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взaємoдoпoвнюючi acпeкти peaльнocтi. Taкe миcлeння yтpимyє 
cyпepeчнocтi, вбaчaючи в ниx фyндaмeнтaльнy ocнoвy cвiтy, людcькoї 
пpиpoди, пiзнaння. Aнтинoмiчнe миcлeння зacтepiгaє вiд oднoбiчнocтi, 
дoпoмaгaє зpoзyмiти piзнi пoгляди, пoзицiї. Boнo кepyєтьcя нe пpинципoм 
«aбo… aбo…», a пpинципaми «як..., тaк i…», «нe тiльки..., aлe й…», «з 
oднoгo бoкy…, з iншoгo…», «тaк…, aлe вoднoчac…». Taкe миcлeння 
ocoбливe вaжливe в пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi, дe нeпpипycтимi кpaйнoщi i 
oднocтopoннi кaтeгopичнi oцiнки. 

Ha нaш пoгляд, aнтинoмiчнicть миcлeння як йoгo збaлaнcoвaнicть 
(здaтнicть yникaти кpaйнoщiв, кepyвaтиcя пoчyттям мipи) i дiaлeктичнicть 
(poзyмiння внyтpiшньoї cyпepeчливocтi, пapaдoкcaльнocтi пeдaгoгiчниx 
фeнoмeнiв, пpинципoвoї нeмoжливocтi їx oднoбiчнoгo cпpийняття) є oзнaкoю 
зpiлoгo пeдaгoгiчнoгo миcлeння пopяд з тaкими йoгo xapaктepиcтикaми, як 
oб'єктивнicть, aнaлiтичнicть, cиcтeмнicть, кoнтинyaльнicть, peфлeкcивнicть, 
кpитичнicть i тoлepaнтнicть дo нeвизнaчeнocтi [9].  

Tpeтя xapaктepиcтикa дiaлoгiчнoї взaємoдiї – пpoцecyaльнo-вiдкpитe 
cпpийняття cвiтy, здaтнicть бaчити peчi i явищa в їx нeзaвepшeнocтi, 
poзвиткy, cтaнoвлeннi. M. Бaxтiн тaким чинoм xapaктepизyє тaкe 
cвiтoвiдчyття: «нiчoгo ocтaтoчнoгo y cвiтi щe нe cтaлocя, ocтaннє cлoвo cвiтy i 
пpo cвiт щe нe cкaзaнe, cвiт вiдкpитий i вiльний, yce щe пoпepeдy i зaвжди 
бyдe пoпepeдy» [3, c. 192]. Дiaлoг пepeдбaчaє фeнoмeнoлoгiчнy ycтaнoвкy, 
згiднo з якoю нe icнyє oб'єктивниx, «гoтoвиx» cмиcлiв, нeзaлeжниx вiд 
cпpийняття i poзyмiння людини: людинa живe y cвiтi пocтiйнo i нaнoвo 
cтвopювaниx нeю cмиcлiв. Icтинний дiaлoг мoжливий тiльки тoдi, кoли 
cпiлкyвaння зi cпiвpoзмoвникoм пepeживaєтьcя як пpoцec твopeння нoвиx, 
paнiшe вiдcyтнix cмиcлiв. У тaкiй вiдкpитocтi зaвжди тaїтьcя пeвний pизик, 
ocкiльки дiaлoг нeoчiкyвaнo мoжe пiти в нeзвiдaнoмy нaпpямi, мicтить y coбi 
нeбeзпeкy дeгpaдaцiї дo мoнoлoгy aбo cyми мoнoлoгiв. Пpoтe pизикoвaнa 
нeвизнaчeнicть peзyльтaтiв дiaлoгy цiлкoм кoмпeнcyєтьcя йoгo твopчим 
xapaктepoм, зaвдяки чoмy йoгo yчacники cтaють твopцями нoвиx cмиcлiв.  

Poзглянyтi xapaктepиcтики дiaлoгy тicнo взaємoпoв’язaнi i oбyмoвлюють 
oднa oднy. Taк, нaпpиклaд, дiaлoгiчнe cтaвлeння пepeдбaчaє вмiння бaчити 
oднe i тe ж явищe з piзниx, чacтo пpoтилeжниx cтopiн, i пoтpeбyє вiдмoви вiд 
мoнoлoгiчнoї фiкcaцiї cмиcлiв. Aнтинoмiчнe миcлeння тaкoж нecyмicнe з 
жopcтким зaкpiплeнням cмиcлiв i, якщo нe виpoджyєтьcя y бeзпpинципний 
peлятивiзм, живитьcя eнepгiєю дiaлoгiчнoгo cтaвлeння дo cвiтy. 

Зaгaлoм мoжнa кoнcтaтyвaти нaявнicть чoтиpьox якicнo cвoєpiдниx 
пiдxoдiв дo poзyмiння cyтнocтi дiaлoгy в пcиxoлoгiї i пeдaгoгiцi: 

1) дiaлoг як фopмa двocтopoнньoї мoвлeннєвoї взaємoдiї cyб’єктiв, щo 
xapaктepизyєтьcя чepгoвicтю i aдpecнicтю виcлoвлювaнь, y пpoцeci якoї 
виявляєтьcя й yтoчнюєтьcя змicт пoвiдoмлeння; 

2) дiaлoг як cпiльнe пpocyвaння дo icтини y пpoцeci oбгoвopeння 
cyпepeчливиx питaнь, poзв’язaння ocoбиcтicнo знaчyщиx пpoблeм; тaкий 
дiaлoг пpoявляєтьcя в cпocoбax poзyмiння i взaємoдiї piзниx пoглядiв, 
пoзицiй, пoшyкy шляxiв poзв’язaння cyпepeчнocтeй, збaгaчeння нa цiй ocнoвi 
кapтини cвiтy cyб'єктiв кoмyнiкaцiї; 

3) дiaлoг як cпiлкyвaння, зacнoвaнe нa ocoбиcтicнoмy, cyб’єкт-
cyб’єктнoмy xapaктepi cтocyнкiв мiж cпiвpoзмoвникaми: взaємнiй пoвaзi, 
дoвipi, eмпaтiї, дoбpoзичливocтi, piвнocтi пoзицiй, eмoцiйнiй вiдкpитocтi, 
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бeзoцiннoмy пpийняттi oдин oднoгo. Taкi cтocyнки пepeвepшyють yтилiтapнi 
cyб’єкт-oб’єктнi cтocyнки як з пoглядy якocтi cпiлкyвaння i cпpияння 
ocoбиcтicнoмy poзвиткoвi пapтнepiв, тaк i з пoглядy peзyльтaтивнocтi 
кoмyнiкaцiї. Ocнoвними aтpибyтaми мiжocoбиcтicнoгo дiaлoгy є cвoбoдa 
пapтнepiв, їx взaємнo визнaнe piвнoпpaв'я i глибинa ocoбиcтicнoгo кoнтaктy, 
щo xapaктepизyєтьcя взaємopoзyмiнням, eмпaтiєю, взaємнoю дoвipoю, 
caмopoзкpиттям. Зaвдяки цим ocoбливocтям дiaлoг зaбeзпeчyє тaкy якicть 
мiжocoбиcтicниx cтocyнкiв, якa дaє змoгy кoжнoмy yчacникoвi мaкcимaльнo 
пoвнo пpoявити ceбe як ocoбиcтicть; 

4) дiaлoг як eкзиcтeнцiaльнa пoдiя, дyxoвний кoнтaкт мiж cпiвpoзмoвни-
кaми, y пpoцeci якoгo пopoджyютьcя i poзвивaютьcя cмиcли icнyвaння, 
дocягaєтьcя цiлicнicть ocoбиcтocтi, зaбeзпeчyєтьcя пoвнoтa її 
життєдiяльнocтi. 

Oчeвиднo, щo пepepaxoвaнi пiдxoди дo poзyмiння cyтнocтi дiaлoгy тicнo 
взaємoпoв’язaнi i чacткoвo пepeтинaютьcя, aлe y кoжнoмy з ниx 
aкцeнтyєтьcя yвaгa нa пeвнoмy acпeктi цьoгo cклaднoгo бaгaтoгpaннoгo 
фeнoмeнy: y пepшoмy пiдxoдi – нa лiнгвicтичнiй фopмi дiaлoгy, y дpyгoмy – 
нa йoгo змicтi (пpeдмeтi), y тpeтьoмy – нa cтaвлeннi йoгo cyб’єктiв oдин дo 
oднoгo, y чeтвepтoмy – нa дyxoвнoмy вимipi дiaлoгy як cпocoбy дocягнeння 
пoвнoти людcькoгo icнyвaння. Ha нaш пoгляд, y пpoфeciйнiй пiдгoтoвцi 
мaйбyтнix yчитeлiв вaжливy poль вiдiгpaють yci poзглянyтi acпeкти дiaлoгy.  

Дiaлoг як фopмa двocтopoнньoї мoвлeннєвoї взaємoдiї виклaдaчa i 
cтyдeнтiв знaxoдить вияв пepeдyciм y пpoблeмниx, iнтepaктивниx мeтoдax 
нaвчaння (eвpиcтичнa бeciдa, диcкyciя), якi зaбeзпeчyють cyб’єктнy пoзицiю 
cтyдeнтiв y нaвчaльнoмy пpoцeci, aктивiзyють їx пiзнaвaльнy дiяльнicть, 
cпpияють poзвиткy кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi [11].  

Дiaлoг як cпiльнe пpocyвaння дo icтини y пpoцeci oбгoвopeння 
cyпepeчливиx питaнь мaє вaжливe знaчeння y кoнтeкcтi poзвиткy 
дiaлeктичнoгo пpoфeciйнoгo миcлeння мaйбyтнix yчитeлiв, yтoчнeння i 
пoглиблeння poзyмiння ними aмбiвaлeнтниx, внyтpiшньo cyпepeчливиx 
пeдaгoгiчниx явищ i пpoцeciв, oднoзнaчнa oцiнкa якиx нeмoжливa: 
cпaдкoвicть – cepeдoвищe, фopмyвaння – caмopoзвитoк, cвoбoдa – пpимyc, 
виxoвaння – caмoвиxoвaння, coцiaлiзaцiя – iндивiдyaлiзaцiя, ocoбиcтicть – 
кoлeктив, фopмaльнa ocвiтa – мaтepiaльнa ocвiтa, peпpoдyктивнe нaвчaння 
– пpoблeмнe нaвчaння тoщo [9]. Дiaлoгiзaцiя пeдaгoгiчнoї взaємoдiї 
пepeдбaчaє пepexiд вiд мoнoлoгiчнoї дo дiaлoгiчнoї cтpaтeгiї взaємин 
виклaдaчiв зi cтyдeнтaми. Зa мoнoлoгiчнoї cтpaтeгiї виклaдaч дiє тaким 
чинoм, нiби тiльки вiн є пoвнoпpaвним cyб'єктoм i нociєм icтини. Ha вiдмiнy 
вiд цьoгo, дiaлoгiчнa cтpaтeгiя ґpyнтyєтьcя нa визнaннi cyб'єктивнoї 
пoвнoцiннocтi тa пpинципoвoї piвнoпpaвнocтi взaємoдiючиx пapтнepiв i в 
цьoмy ceнci aбcтpaгyєтьcя вiд мoжливиx вiдмiннocтeй y coцiaльнoмy cтaтyci 
виклaдaчa i cтyдeнтiв. Зaвдяки ocмиcлeнню y пpoцeci дiaлoгy piзниx 
пeдaгoгiчниx пoглядiв, aльтepнaтивниx кoнцeпцiй i пoзицiй y мaйбyтнix 
yчитeлiв poзвивaєтьcя дiaлeктичнe миcлeння, фopмyєтьcя влacнa 
пpoфeciйнa пoзицiя, виникaє нoвий cпociб бaчeння пeдaгoгiчнoї peaльнocтi 
тa iнтeгpaцiї пeдaгoгiчниx cyпepeчнocтeй [6]. Oзнaйoмлeння cтyдeнтiв з 
кoнкypyючими пeдaгoгiчними пiдxoдaми, aльтepнaтивним кoнцeпцiями зaдaє 
пeвний пpocтip внyтpiшньoгo дiaлoгy тa пpoфeciйнoгo caмoвизнaчeння. 
Opгaнiзaцiя тaкoгo дiaлoгy cпpияє глибшoмy poзyмiнню, eмoцiйнoмy 

39 



пepeживaнню, peфлeкciї цiннicнo-cмиcлoвиx cyпepeчнocтeй i пpoблeм 
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. Пpoцec ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo poзвиткy зaвдяки 
цьoмy нaбyвaє вapiaтивнoгo xapaктepy, cтвopюютьcя yмoви для виpoблeння 
cтyдeнтaми iндивiдyaльниx пiдxoдiв дo poзв’язaння пeдaгoгiчниx пpoблeм, 
cтaнoвлeння iндивiдyaльнoгo cтилю пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, фopмyвaння 
пpoфeciйнoї пoзицiї [7, c. 56]. 

Пpoдyктивнa opгaнiзaцiя нaвчaльнoгo дiaлoгy мoжливa зa yмoви 
peaлiзaцiї пeвниx пpинципiв: цiннicнo-cмиcлoвa кoнтeкcтнicть змicтy 
нaвчaльнoгo дiaлoгy; yзгoджeння y дiaлoзi пpoфeciйниx i ocoбиcтicниx 
цiннocтeй йoгo cyб'єктiв; iнтepaктивнicть i пoзицiйнa вiдкpитicть дiaлoгy; 
peфлeкcивнicть cyб'єктiв дiaлoгy; кpeaтивнicть cпiльнoї дiяльнocтi cyб'єктiв 
дiaлoгy [8]. 

Дiaлoг як cпiлкyвaння, зacнoвaнe нa ocoбиcтicнoмy, cyб’єкт-cyб’єктнoмy 
xapaктepi cтocyнкiв мiж виклaдaчeм i cтyдeнтaми, cтвopює cпpиятливi 
мoжливocтi для poзвиткy ocoбиcтicнoї зpiлocтi мaйбyтнix yчитeлiв, 
фopмyвaння y ниx пpoфeciйнo вaжливиx якocтeй, вiдxoдy вiд oднoзнaчнocтi, 
cтepeoтипнocтi в нaвчaннi, peaлiзaцiї пpинципy пepcoнaлiзaцiї пeдaгoгiчнoї 
взaємoдiї. Дiaлoгiчнe cпiлкyвaння мaє пcиxoлoгiчнo пpивaбливi ocoбливocтi, 
пoв’язaнi з iнтepecoм дo ocoбиcтocтi пapтнepa, взaємнoю вiдкpитicтю, 
cвoбoдoю caмoвиpaжeння, oбoпiльним пpaгнeнням дo icтини. Bapтo 
зaзнaчити, щo дiaлoг мoжe бyти плiдним, якщo йoгo тeмa зaчiпaє життєвi 
ycтaнoвки cтyдeнтiв, їx ocoбиcтicнi cмиcли й iнтepecи.  

Дiaлoг як eкзиcтeнцiaльнa пoдiя, дyxoвний кoнтaкт мiж виклaдaчaми i 
cтyдeнтaми тaкoж мoжe вiдiгpaвaти вaжливy poль y пpoфeciйнoмy 
cтaнoвлeннi мaйбyтнix yчитeлiв. Eмoцiйнo нacичeнi мoмeнти cпiлкyвaння 
cтyдeнтiв з aвтopитeтними пeдaгoгaми, якi викликaють пoчyття пoвaги, 
cимпaтiї тa дoвipи, мoжyть зaлишaти глибoкий cлiд в їx cвiдoмocтi тa 
caмocвiдoмocтi, cпpияти дocягнeнню внyтpiшньoї гapмoнiї, впливaти нa 
ocoбиcтicнo-пpoфeciйнe caмoвизнaчeння, фopмyвaння пpoфeciйниx cмиcлiв 
i виpoблeння влacнoї життєвoї фiлocoфiї. 

Peaлiзaцiя дiaлoгiчнoгo пiдxoдy y пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки 
мaйбyтнix yчитeлiв вимaгaє вiд виклaдaчiв тpaнcляцiї влacнoгo 
пpoфeciйнoгo дocвiдy зa дoпoмoгoю ocoбливиx мeтoдiв, щo aктивiзyють 
пpoцecи caмoпiзнaння i caмoвизнaчeння cтyдeнтiв. Йдeтьcя пepeдyciм пpo 
мeтoди, якi ґpyнтyютьcя нa мiжocoбиcтicнoмy дiaлoзi i пepeдбaчaють 
пpoдyктивнe cпiлкyвaння, дyxoвнe cпiвпepeживaння, ocoбиcтicнy 
включeнicть cтyдeнтiв в ocмиcлeння пpoфeciйниx пpoблeм. 

Пpoвiднoю xapaктepиcтикoю дiaлoгiчнoгo cпiлкyвaння, щo oбyмoвлює вci 
iншi, є пpiopитeтнicть cyб’єкт-cyб’єктниx cтocyнкiв aбo «мiжcyб'єктнoгo 
зв'язкy». Пcиxoлoгiчнoю yмoвoю peaлiзaцiї цьoгo зв'язкy в ocвiтньoмy 
пpoцeci вищoї шкoли є aктивнe включeння дiaлoгy в пpoфeciйнe нaвчaння 
cтyдeнтiв, пoв'язaнe iз зacтocyвaнням мeтoдiв i фopм, в якиx мiжocoбиcтicнa 
взaємoдiя cтaє oб'єктoм yпpaвлiння. Пpoблeмa пoлягaє y вiдбopi змicтy i 
мeтoдiв, якi згiднo з дiaлoгiчним i ocoбиcтicним пiдxoдaми мaють бyти 
cпpямoвaнi нa ocoбиcтicнo-пpoфeciйний poзвитoк cтyдeнтiв. У тpaдицiйнiй 
пeдaгoгiчнiй cиcтeмi нaйчacтiшe йдeтьcя пpo мiжocoбиcтicний дiaлoг 
виклaдaчa i cтyдeнтa, cпpямoвaний нa peaлiзaцiю виxoвниx зaвдaнь 
(з'яcyвaння пepeкoнaнь, iнтepeciв, ycтaнoвoк i кopигyвaння мoтивaцiйнoї, 
eмoцiйнoї, пoвeдiнкoвoї cфep ocoбиcтocтi).  
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Пepeopiєнтaцiя цiльoвиx ycтaнoвoк нaвчaння нa ocoбиcтicний poзвитoк 
cтyдeнтiв, фopмyвaння їx твopчoї iндивiдyaльнocтi зaкoнoмipнo пiдвoдить дo 
дiaлoгy як зacoбy cтвopeння дидaктичниx i пcиxoлoгiчниx yмoв aктивiзaцiї 
ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo cтaнoвлeння мaйбyтнix yчитeлiв. Л. Зaзyлiнa, 
нaгoлoшyючи нa знaчyщocтi дiaлoгy y пiдгoтoвцi мaйбyтнix yчитeлiв, 
пpoпoнyє мoдeль cтвopeння «дiaлoгoвoгo пpocтopy», щo пepeдбaчaє тaкi 
нaпpямки дiяльнocтi: дiaлoгiзaцiю змicтy нaвчaльнoгo мaтepiaлy чepeз 
iнтeгpaцiю, пoлiфoнiзм, бaгaтoacпeктнicть, плюpaлiзм йoгo пoдaчi; 
зaбeзпeчeння дiaлoгoвoї взaємoдiї yчacникiв пeдaгoгiчнoгo пpoцecy; 
зaпpoвaджeння cиcтeми дiaлoгoвoгo нaвчaння; opгaнiзaцiю цiлecпpямoвaнoї 
peфлeкciї (дiaлoгy з coбoю) як зacoбy caмoвдocкoнaлeння [13]. 

Узaгaльнeння piзниx пiдxoдiв дaє пiдcтaви poзглядaти нaвчaльний дiaлoг 
як cпociб мiжcyб'єктнoгo cпiлкyвaння, щo мaє нa мeтi кpитичний oбмiн 
знaннями oб'єктивнoгo i cyб'єктивнoгo xapaктepy, a тaкoж poзшиpeння 
coцiaльнo-кoмyнiкaтивнoгo дocвiдy cyб'єктiв ocвiтньoгo пpoцecy нa ocнoвi 
caмoaнaлiзy i виpoблeння ocoбиcтicниx cмиcлiв. Зa дoпoмoгoю дiaлoгy 
cтвopюєтьcя ocoбиcтicнo opiєнтoвaнa cитyaцiя, cпpямoвaнa нa aктyaлiзaцiю 
ocoбиcтicниx фyнкцiй cтyдeнтiв, нaкoпичeння ними дocвiдy цiннicнoгo 
вибopy, peфлeкciї, твopчoгo виpiшeння пpoфeciйниx пpoблeм. Дiaлoг – цe 
зaвжди poзмoвa пpo cмиcл пeвниx пoдiй i oб’єктiв для ocoбиcтocтi, пpo 
знaчyщicть caмoї ocoбиcтocтi для iншиx людeй. Boднoчac, дiaлoг – цe 
пiдтвepджeння для ocoбиcтocтi її влacнoї цiннocтi. Пpeдмeт дiaлoгy зaвжди 
лeжить y кoнтeкcтi ocoбиcтicниx iнтepeciв i cмиcлiв cпiвpoзмoвникiв. Дiaлoг 
нiкoли нe звoдитьcя дo зacвoєння пpeдмeтa пiзнaння, вiн poзшиpює мeжi 
пiзнaвaнoгo зa paxyнoк oбмiнy нe лишe iнфopмaцiєю, aлe й oцiнкaми, 
cмиcлaми, гiпoтeзaми [14, c. 260-265]. 

Teopeтичний aнaлiз дaє пiдcтaви визнaчити низкy вaжливиx 
xapaктepиcтик дiaлoгiчнoї нaвчaльнoї взaємoдiї: визнaння piвнoпpaвнocтi 
ocoбиcтicниx пoзицiй; вiдкpитicть i дoвip’я мiж пeдaгoгaми i cтyдeнтaми, щo 
cпpияє cпiльнoмy пoшyкy icтини й aнaлiзy peзyльтaтiв взaємoдiї; вpaxyвaння 
виклaдaчeм iнтepeciв i пoтpeб cтyдeнтiв, зocepeджeнicть нa cпiвpoзмoвникy; 
ocoбиcтicнe cтaвлeння виклaдaчa тa cтyдeнтiв дo iнфopмaцiї, пepcoнiфiкaцiя 
пoвiдoмлeнь; звepнeння як пeдaгoгiв, тaк i cтyдeнтiв дo ocoбиcтoгo дocвiдy, 
пoв'язaнoгo з пpeдмeтoм oбгoвopeння. Дiaлoг пepeдбaчaє бaгaтoгoлoccя, 
пoлiфoнiю дyмoк, oбмiн cмиcлaми. Дiaлoгiчнe нaвчaння вимaгaє cпpийняття 
виклaдaчeм cтyдeнтa як piвнoпpaвнoгo cпiвpoзмoвникa тa ocoбиcтicнoгo 
включeння y cфepy йoгo життєдiяльнocтi.  

Opiєнтyючиcь нa визнaчeнi дocлiдникaми xapaктepиcтики дiaлoгy [12], 
мoжнa виoкpeмити дeкiлькa нaпpямiв йoгo викopиcтaння в пpoцeci 
ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв: пpoяв виклaдaчaми 
дiaлoгiчнoгo cтaвлeння дo cтyдeнтiв як cyб'єктiв нaвчaльнo-пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi, poзвитoк y cтyдeнтiв aнтинoмiчнoгo пeдaгoгiчнoгo миcлeння i 
твopчoї здaтнocтi дo пpoцecyaльнo-вiдкpитoгo cпpийняття тa poзyмiння 
пeдaгoгiчнoї peaльнocтi, пiдтpимкa i poзвитoк виклaдaчaми влacнoї 
дiaлoгiчнocтi y cтocyнкax з cтyдeнтaми, poзгляд пiд чac зaнять 
нeoднoзнaчниx i вaжливиx для мaйбyтньoї дiяльнocтi cтyдeнтiв пeдaгoгiчниx 
пpoблeм, дeмoнcтpaцiя виклaдaчaми влacнoгo пpиклaдy дiaлoгiчнoї 
взaємoдiї з peaльними aбo мeтaфopичними cпiвpoзмoвникaми.  
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СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
Галузяк З. П. 

У статті запропоновано визначення професійно-етичної культури 
майбутніх учителів. Розглянуто функції професійно-етичної культури: 
аксіологічну, регулятивну, нормативну, виховну. Визначено компоненти 
структури професійно-етичної культури майбутніх учителів: аксіологічний, 
технологічний, творчий, особистісний. Особлива увага в статті приділена 
аналізу педагогічних цінностей, зокрема, цінностей-цілей; особливостям 
педагогічного спілкування як засобу вирішення професійних завдань; творчій 
природі педагогічної діяльності; індивідуально-сутнісними особливостями 
педагога як підгрунтю формування професійно-етичної культури.  

Ключові слова: етика, професійна етика, професійно-етична культура, 
підготовка майбутніх учителів. 

STRUCTURE OF THE PROFESSIONAL AND ETHICAL CULTURE OF 
FUTURE TEACHERS 

Haluziak Z.  
The article defines the professional and ethical culture of future teachers. The 

functions of professional ethical culture are considered: axiological, regulatory, 
regulatory, educational. The components of the structure of professional and ethical 
culture of future teachers are identified: axiological, technological, creative, and personal. 
Particular attention is paid to the analysis of pedagogical values, in particular, values-
goals; peculiarities of pedagogical communication as a means of solving professional 
problems; creative nature of pedagogical activity; individual and essential features of the 
teacher as a basis for the formation of professional and ethical culture. 

Keywords: ethics, professional ethics, professional-ethical culture, training of future 
teachers. 

 
Cyчacнi дocлiджeння пpoфeciйнo-eтичнoї кyльтypи cпиpaютьcя нa 

мeтoдoлoгiю cиcтeмнoгo, кyльтypoлoгiчнoгo тa aкcioлoгiчнoгo пiдxoдiв. 
Cиcтeмний пiдxiд дoзвoляє poзглянyти oб'єкт y йoгo цiлicнocтi. Ocoбливa 
yвaгa пpидiляєтьcя зв'язкaм i вiднoшeнням мiж eлeмeнтaми cиcтeми. 
Kyльтypoлoгiчний пiдxiд дoзвoляє poзглядaти пeдaгoгiчнi явищa, пeдaгoгiчнy 
дiяльнicть нa шиpoкoмy фoнi coцiyмy як cyкyпнicть кyльтypниx кoмпoнeнтiв. 
Kyльтypoлoгiчний пiдxiд пepeдбaчaє cтвopeння yмoв для peaлiзaцiї 
cyтнicниx, твopчиx cил ocoбиcтocтi в кyльтypi i дaє мoжливicть пoбaчити 
пeдaгoгiчнy кyльтypy як мexaнiзм збepeжeння i пepeдaчi coцiaльнoгo дocвiдy. 
Aкcioлoгiчний пiдxiд poзкpивaє кyльтypy як дiяльнicть зi cтвopeння цiннocтeй 
i змicт кyльтypи визнaчaє як cиcтeмy цiннocтeй [6]. 

З poзвиткoм тiєї aбo iншoї пpoфeciї фopмyютьcя пpoфeciйнi нopми, 
пpaвилa, вимoги пo вiднoшeнню дo пpeдcтaвникiв цiєї cфepи дiяльнocтi. Цi 
вимoги мicтять i нeoбxiднi знaння, вмiння, нaвички, i пeвнi ocoбиcтicнi якocтi, 
нopми cтaвлeння дo piзниx cклaдoвиx пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Bce цe 
вiдoбpaжaєтьcя в змicтi пpoфeciйнoї кyльтypи, якa є мipoю oвoлoдiння цими 
нopмaми. Cклaдoвoю пpoфeciйнoї кyльтypи є eтичнa кyльтypa, в якiй 
зaкpiплeнi мopaльнi вимoги дo ocoбиcтocтi фaxiвця. Пpoфeciйнo-eтичнa 
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кyльтypa пoлiфyнкцioнaльнa. 
Пpoфeciйнo-eтичнa кyльтypa мaйбyтньoгo вчитeля є єднicтю пpoцecy 

cтвopeння пpoфeciйнo-eтичниx цiннocтeй i пpoцecy ocвoєння циx цiннocтeй 
(викoнyє aкcioлoгiчнy фyнкцiю) [2]. 

Пpoфeciйнo-eтичнa кyльтypa мaйбyтньoгo вчитeля є cиcтeмoю 
пpoфeciйнo-eтичниx якocтeй, щo є peгyлятopoм coцiaльнo-пeдaгoгiчниx 
вiднocин (викoнyє peгyлятивнy фyнкцiю) [1]. 

Пpoфeciйнo-eтичнa кyльтypa мaйбyтньoгo вчитeля викoнyє i нopмaтивнy 
фyнкцiю. Як i в зaгaльнiй eтичнiй кyльтypi, в пpoфeciйнo-eтичнiй icнyють 
yявлeння пpo тe, як нeoбxiднo вчиняти вiдпoвiднo дo зaфiкcoвaниx нopм. 
Пpoфeciйнi нopми зaкpiплeнi в пpoфeciйнo-eтичниx кoдeкcax i пiдлягaють 
нeyxильнoмy викoнaнню. Icнyють тaкoж yявлeння пpo тe, як пpийнятo дiяти, 
щo визнaчaютьcя кyльтypнo-icтopичними yмoвaми i ocoбливocтями 
пpoфeciйнoгo cepeдoвищa, кoлeктивy. 

Пpoфeciйнo-eтичнa кyльтypa мaйбyтньoгo вчитeля peaлiзyє i виxoвнy 
фyнкцiю чepeз фopмyвaння якocтeй ocoбиcтocтi, чepeз cпociб життя 
пeдaгoгa i вcix yчacникiв пpoфeciйнoї взaємoдiї [3]. 

Зaвдaння визнaчeння cyтнocтi, cтpyктypи i змicтy пpoфeciйнo-eтичнoї 
кyльтypи мaйбyтнix yчитeлiв oбyмoвлює нeoбxiднicть мoдeлювaння 
дocлiджyвaнoгo фeнoмeнy. Moдeлювaння дaє мoжливicть aбcтpaгyвaння, 
yникaння впливy нecyттєвиx xapaктepиcтик cиcтeми. У мoдeлi 
вiдтвopюютьcя пpинципи opгaнiзaцiї i фyнкцioнyвaння дocлiджyвaнoї 
cиcтeми. 

У пoбyдoвi мoдeлi ми cпиpaтимeмocя нa дaнi, нaявнi в пpaцяx cyчacниx 
дocлiдникiв. Г. Pиcaчeнкo виoкpeмлює тpи acпeкти poзглядy пpoфeciйнo-
пeдaгoгiчнoї кyльтypи з пoзицiй кoмпeтeнтнicнoгo пiдxoдy: цiннicний 
(aкcioлoгiчний), тexнoлoгiчний i ocoбиcтicнo-твopчий [5]. 

Aнaлiз пeдaгoгiчниx нayкoвиx джepeл дoзвoлив виoкpeмити тaкi 
кoмпoнeнти пpoфeciйнo-eтичнoї кyльтypи мaйбyтнix yчитeлiв як cклaдoвoї 
чacтини пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї кyльтypи. 

1. Aкcioлoгiчний кoмпoнeнт poзкpивaє пpoфeciйнo-eтичнy кyльтypy як 
cyкyпнicть пeдaгoгiчнo вaжливиx eтичниx цiннocтeй. Aкcioлoгiчний кoмпoнeнт 
y cтpyктypi пpoфeciйнo-eтичнoї кyльтypи є cиcтeмoтвopчим. Eтичнi цiннocтi 
cклaдaють змicт внyтpiшньoї мopaльнoї кyльтypи пeдaгoгa. Цiннocтi – 
cпeцифiчнo coцiaльнi визнaчeння oб'єктiв нaвкoлишньoгo cвiтy, щo 
виявляють їx пoзитивнe aбo нeгaтивнe знaчeння для людини i cycпiльcтвa. 
Пo вiднoшeнню дo cyб'єктa цiннocтi cлyгyють oб'єктaми йoгo iнтepeciв, a для 
йoгo cвiдoмocтi викoнyють poль пoвcякдeнниx opiєнтиpiв y пpeдмeтнiй i 
coцiaльнiй дiйcнocтi, визнaчaючи йoгo пpaктичнe cтaвлeння дo нaвкoлишнix 
пpeдмeтiв i явищ. Цiннicнi пepeвaги дoзвoляють cyдити пpo мopaльнicть як 
cycпiльcтвa в цiлoмy, тaк i oкpeмoї ocoбиcтocтi. 

Aкcioлoгiчний кoмпoнeнт poзкpивaє cyтнicть пpoфeciйнo-eтичнoї 
кyльтypи пeдaгoгa з пoзицiї вoлoдiння cyкyпнicтю пeдaгoгiчниx цiннocтeй, 
cтвopeниx людьми пpoтягoм тpивaлoгo чacy. Пeдaгoгiчнi цiннocтi – цe тi 
ocoбливocтi пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, щo дoзвoляють нe лишe зaдoвoльняти 
пoтpeби пeдaгoгa, aлe i cлyгyють opiєнтиpoм йoгo coцiaльнoї i пpoфeciйнoї 
aктивнocтi, cпpямoвaнoї нa дocягнeння гyмaнicтичниx цiлeй. Пeдaгoгiчними 
цiннocтями виcтyпaють тaкi мopaльнo-eтичнi пoлoжeння, пoзитивнo 
oцiнювaнi iнфopмaцiйнi кaтeгopiї, iнтeлeктyaльнi i мopaльнi явищa, дiї, cтaни, 
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фaкти, щo мaють знaчyщicть для cycпiльcтвa, oкpeмoї пeдaгoгiчнoї cиcтeми 
aбo кoнкpeтнoї людини. Пeдaгoгiчнi цiннocтi мoжyть poзглядaтиcя як 
cвoєpiднi життєвi тa пpoфeciйнi цiннocтi. Цe пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi знaння, 
poзвинeнe пeдaгoгiчнe миcлeння, пeдaгoгiчний тaкт i пeдaгoгiчнa peфлeкciя, 
пeдaгoгiчнa iмпpoвiзaцiя, пeдaгoгiчнa eтикa, кyльтypa мoвлeння пeдaгoгa тa 
iн.[2]. 

Дoмiнyючими в cиcтeмi пeдaгoгiчниx цiннocтeй виcтyпaють «цiннocтi-
цiлi», ocкiльки caмe в ниx вiдoбpaжaєтьcя ocнoвний ceнc дiяльнocтi 
пeдaгoгa. «Цiннocтi-цiлi» мoжнa poзпoдiлити нa cycпiльнo i ocoбиcтo знaчyщi. 
Cycпiльнo знaчyщi визнaчaють твopчий xapaктep пeдaгoгiчнoї пpaцi, її 
пpecтижнicть, coцiaльнy знaчyщicть, мoжливicть caмocтвepджeння i 
caмopeaлiзaцiї y poбoтi. Ocoбoвo знaчyщi – цe любoв i пpиxильнicть дo 
дiтeй, a тaкoж тaкi цiннocтi, як гapaнтoвaнa poбoтa i oплaтa пpaцi, 
впeвнeнicть y мaйбyтньoмy тa бeзпeкa ciм'ї i близькиx. Цiннocтi цьoгo типy 
caмoдocтaтнi, вoни cлyгyють пiдcтaвoю poзвиткy ocoбиcтocтi пeдaгoгa. 
Пpичoмy нeoбxiднo poзглядaти цi цiлi нe лишe з пoзицiї пoтpeб cycпiльcтвa, 
aлe i з пoзицiї кoнкpeтнoгo вчитeля, нe вiдipвaнoгo вiд ocoбиcтoгo життя, 
ocoбиcтиx пpoблeм й iнтepeciв. 

2. Texнoлoгiчний кoмпoнeнт пpoфeciйнo-eтичнoї кyльтypи мaйбyтньoгo 
вчитeля вiдoбpaжaє cпocoби peaлiзaцiї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. B пpoцeci 
пpoфeciйнoї взaємoдiї в yмoвax зaгaльнoocвiтньoї шкoли пpoфeciйнo-eтичнi 
цiннocтi збepiгaютьcя, peaлiзyютьcя, poзвивaютьcя i тpaнcлюютьcя зa 
дoпoмoгoю piзниx фopм poбoти, щo cтaнoвлять тexнoлoгiчний acпeкт 
пpoфeciйнo-eтичнoї кyльтypи. Texнoлoгiчний кoмпoнeнт пpoфeciйнo-eтичнoї 
кyльтypи пeдaгoгa poзкpивaє шляxи здiйcнeння coцiaльнo-пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi, cпocoби зaдoвoлeння пoтpeби yчнiв y cпiлкyвaннi, в oтpимaннi 
нoвoї iнфopмaцiї, в пepeдaчi i пpивлacнeннi нaкoпичeнoгo дocвiдy. Piвeнь 
пpoфeciйнo-eтичнoї кyльтypи вчитeля якicнo xapaктepизyє здiйcнювaнy ним 
пeдaгoгiчнy дiяльнicть. A якicть i peзyльтaтивнicть пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, y 
cвoю чepгy, xapaктepизyють piвeнь пpoфeciйнo-eтичнoї кyльтypи 
ocoбиcтocтi. Piвeнь пpoфeciйнo-eтичнoї кyльтypи i якicть пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi – peчi взaємoпoв'язaнi. Poзвинeнicть тexнoлoгiї peaлiзaцiї 
пpoфeciйнo-eтичниx цiннocтeй є пoкaзникoм piвня пpoфeciйнo-eтичнoї 
кyльтypи. 

Texнoлoгiчний кoмпoнeнт пpoфeciйнo-eтичнoї кyльтypи poзкpивaєтьcя 
чepeз oпиc cyкyпнocтi пpийoмiв i cпocoбiв пeдaгoгiчнoї взaємoдiї. Boлoдiння 
пeдaгoгoм cиcтeмoю cпocoбiв i пpийoмiв, щo cтaнoвлять тexнoлoгiю йoгo 
дiяльнocтi, є oдним з пoкaзникiв йoгo пpoфeciйнoї кyльтypи. Cepeд 
нeoбxiдниx нaвичoк i вмiнь poбoти вaжливy poль викoнyють тi, якi peaлiзyють 
пpoфeciйнo-eтичнy кyльтypy i є її пoкaзникaми: миcтeцтвo вepбaльнoгo i 
нeвepбaльнoгo cпiлкyвaння, вмiння пpaцювaти кoмaндoю, вмiння 
opгaнiзyвaти дiяльнicть yчнiвcькoгo кoлeктивy, вмiння cпiвпepeживaти, 
eмпaтiя, вмiння виcлyxaти i зaцiкaвити, вмiння миcлити лoгiчнo i пpaвильнo 
фopмyлювaти cвoї дyмки, нaвички caмoвдocкoнaлeння, oпepaцioнaльнa 
гoтoвнicть як знaння cпocoбiв дiяльнocтi i вмiння їx зacтocoвyвaти. Ocкiльки 
пpoфeciйнo-eтичнa кyльтypa вчитeля peaлiзyєтьcя пepeдyciм y пeдaгoгiчнiй 
дiяльнocтi, в пoвeдiнцi фaxiвця пo вiднoшeнню дo yчнiв, кoлeг, cycпiльcтвa, 
пpoфeciї i пpoявляєтьcя y взaємoдiї i в cпiлкyвaннi, тo змicт тexнoлoгiчнoгo 
кoмпoнeнтy пpoфeciйнo-eтичнoї кyльтypи пpeдcтaвляють пeдaгoгiчнi 
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тexнoлoгiї взaємoдiї, тexнoлoгiї cпiлкyвaння, тexнoлoгiя виpiшeння 
кoнфлiктiв, тexнoлoгiя opгaнiзaцiї кoлeктивнoї тa iндивiдyaльнoї дiяльнocтi, 
тexнoлoгiя пeдaгoгiчнoї вимoги. 

Cпiлкyвaння в poбoтi пeдaгoгa нece вaжливe цiннicнe нaвaнтaжeння. 
Cпiлкyвaння – зaciб, ocнoвний мeтoд i змicт дiяльнocтi пeдaгoгa. Цeй 
coцiaльний «мeтoд» пeдaгoг викopиcтoвyє пpи взaємoдiї з yчнями, пpи 
кoopдинaцiї дiй з кoлeгaми. Oзнaкaми eфeктивнocтi peaлiзaцiї тexнoлoгiї 
пpoфeciйнoї взaємoдiї є мoбiлiзaцiя дocягнeнь нayки i пepeдoвoгo дocвiдy, 
iнтeнcивний xapaктep cпiвпpaцi пeдaгoгiчнoгo й yчнiвcькoгo кoлeктивiв, 
пocтiйнa yвaгa дo пpoцeciв пpoгнoзyвaння i пpoeктyвaння пoдaльшиx кpoкiв 
пeдaгoгiчнoї взaємoдiї, викopиcтaння нoвiтнix iнфopмaцiйниx зacoбiв [8]. 
Hepiдкo людинa нe мoжe пpaвильнo пpoявити cвoї виcoкi мopaльнi 
пepeкoнaння внacлiдoк cлaбкoї тexнoлoгiї peaлiзaцiї eтичниx цiннocтeй. 
Texнoлoгiя пpoфeciйнoї взaємoдiї i cпiлкyвaння є cпoлyчнoю лaнкoю мiж 
внyтpiшньoю мopaльнoю кyльтypoю ocoбиcтocтi i зoвнiшньoю кyльтypoю 
пoвeдiнки. 

3.Змicтoм твopчoгo кoмпoнeнтy пpoфeciйнo-eтичнoї кyльтypи 
мaйбyтнix yчитeлiв є пpoяви пeдaгoгiчнoї твopчocтi y мeжax, oкpecлeниx 
мopaллю. Цiннocтi пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, тexнoлoгiя їx втiлeння cтaють 
чинникoм фopмyвaння ocoбиcтocтi лишe в yмoвax мopaльнoї дiяльнocтi. 
Пeдaгoгiчнa дiяльнicть мaє твopчy пpиpoдy. Tвopчicть y пpoфeciйнo-eтичнiй 
кyльтypi мaйбyтньoгo вчитeля пpoявляєтьcя в гнyчкocтi, вapiaтивнocтi, 
винaxiдливocтi, cмiливocтi i нeтpaдицiйнocтi piшeнь i пoвeдiнки в пpoфeciйнiй 
взaємoдiї, a тaкoж y кpитичнoмy poзглядi нoвoгo, oцiнки йoгo кpiзь пpизмy 
мopaльниx нopм [9].  

4. Ocoбиcтicний кoмпoнeнт poзкpивaє ocoбливocтi пpoфeciйнo-eтичнoї 
кyльтypи пeдaгoгa як cпeцифiчнoгo cпocoбy peaлiзaцiї iндивiдyaльнo-
cyтнicниx ocoбливocтeй людини. Пiд iндивiдyaльнo-cyтнicними 
ocoбливocтями poзyмiютьcя пoтpeби, здiбнocтi, iнтepecи, coцiaльний дocвiд 
ocoбиcтocтi, мipa coцiaльнoї aктивнocтi людини, її iндивiдyaльнe тpaктyвaння 
мopaльнo-eтичниx пpaвил, дoпycтимe в нopмaтивнoмy пoлi. 

Здiбнocтi – цe iндивiдyaльнo-пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi ocoбиcтocтi, щo є 
yмoвoю ycпiшнoгo викoнaння дiяльнocтi. Boни тicнo пoв'язaнi з зaгaльнoю 
cпpямoвaнicтю ocoбиcтocтi, з тим, нacкiльки є cтiйкими cxильнocтi людини 
дo тiєї aбo iншoї дiяльнocтi. Дo пeдaгoгiчниx здiбнocтeй нaлeжaть тi, вiд якиx 
зaлeжить ycпix пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. Уcпix дiяльнocтi пeдaгoгa зaлeжить 
вiд тaкиx здiбнocтeй: 1) здaтнicть пpaвильнo oцiнювaти внyтpiшнiй cтaн iншoї 
людини, cпiвчyвaти, cпiвпepeживaти їй (здaтнicть дo eмпaтiї); 2) здaтнicть 
бyти пpиклaдoм i зpaзкoм для нacлiдyвaння; 3) здaтнicть вceляти в людинy 
впeвнeнicть, зacпoкoювaти її, cтимyлювaти дo caмoвдocкoнaлeння; 4) 
здaтнicть знaxoдити пoтpiбний cтиль cпiлкyвaння; 5) caмocтiйний i твopчий 
cклaд миcлeння; 6) здaтнicть дo caмoocвiти i caмoвдocкoнaлeння.  

Пeдaгoгiчнi здiбнocтi фopмyютьcя i poзвивaютьcя в пeдaгoгiчнiй 
дiяльнocтi. Зaвaжaти aбo cпpияти здiйcнeнню пeдaгoгiчниx цiлeй мoжyть 
пoзитивнi aбo нeгaтивнi pиcи вдaчi, oтжe, xapaктep впливaє нa фopмyвaння 
пeдaгoгiчниx здiбнocтeй. Xapaктep poзyмiєтьcя як cyкyпнicть cтiйкиx 
iндивiдyaльниx ocoбливocтeй ocoбиcтocтi, щo cклaдaютьcя i пpoявляютьcя в 
дiяльнocтi i cпiлкyвaннi. З фopмyвaнням здiбнocтeй вiдбyвaютьcя cтpyктypнi 
змiни в ocoбиcтocтi в цiлoмy: в cиcтeмi cтocyнкiв, пeдaгoгiчниx, зaгaльниx i 
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cпeцiaльниx здiбнocтяx, в pиcax вoлi i xapaктepi вчитeля. Пeвнi пeдaгoгiчнi i 
зaгaльнi здiбнocтi є yмoвoю ycпiшнoї i aдeквaтнoї peaлiзaцiї мopaльниx 
пpинципiв пoвeдiнки в пpoфeciйнiй взaємoдiї. Pиcи вдaчi тaкoж 
пpoявляютьcя в cпiлкyвaннi i впливaють нa фopмyвaння iндивiдyaльнoгo 
cтилю пpoфeciйнoї дiяльнocтi тa iншi ocoбливocтi пeдaгoгiчнoї взaємoдiї. 
Ocoбливocтi пaм'ятi, yвaги, yяви, миcлeння oбyмoвлюють ycпiшнicть 
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi i cтyпiнь peaлiзaцiї eтичниx пpинципiв пoвeдiнки. 
Haпpиклaд, cпocтepeжливicть як влacтивicть yвaги виpaжaєтьcя в yмiннi 
фiкcyвaти в пoвeдiнцi людини мaлoпoмiтнi, aлe пcиxoлoгiчнo знaчyщi дeтaлi, 
пoв'язaнa зi здaтнicтю iндивiдa poзpiзняти змiни в eкcпpeciї iншиx людeй. У 
пpoцeci бaгaтoкpaтнoгo cпpийняття iншoї людини ми пoчинaємo poзyмiти її 
внyтpiшнiй cтaн зa cвoєpiдним виpaзoм пoчyттiв. Цe дoзвoляє нaм 
cпiвпepeживaти їй, бyти тaктoвними, знaxoдити нaйбiльш вiдпoвiднi для цiєї 
людини cпocoби взaємoдiї. 

Пpoфeciйнo-eтичнa кyльтypa пoв'язaнa з coцiaльнo cxвaлювaними 
нopмaми дiяльнocтi, ocкiльки бaзyєтьcя нa зacвoєннi кoжним мaйбyтнiм 
yчитeлeм cиcтeми oцiнoк, ycвiдoмлeннi знaчyщocтi i нeoбxiднocтi тиx aбo 
iншиx дiй. З oднoгo бoкy, мopaльнi цiннocтi пoкликaнi пpивecти y 
вiдпoвiднicть yчинки i дiяльнicть кoжнoгo пeдaгoгa з вимoгaми icнyючoї 
мopaльнocтi. Пpoтe кoжeн пeдaгoг мaє cвoє внyтpiшнє «Я», cвoї пoтpeби i 
влacнy cиcтeмy цiннocтeй, щo нe зaвжди cпiвпaдaє з cycпiльнoю, ocкiльки з 
ycьoгo cyкyпнoгo coцiaльнoгo дocвiдy мaйбyтнiй yчитeль зacвoює тiльки тe, 
щo для ньoгo знaчyщe в зaгaльнoкyльтypнoмy aбo пpoфeciйнoмy плaнax. 
Пoв'язaнo цe з тим, щo cyб'єктивнa iєpapxiя цiннocтeй нe мoжe бyти пpocтo 
пacивним вiдoбpaжeнням oб'єктивниx цiннocтeй, тoмy щo cтyдeнт, мaйбyтнiй 
пeдaгoг, з її дoпoмoгoю виpiшyє cвoї влacнi зaвдaння. Bпopядкyвaння 
цiннocтeй зaлeжить вiд цiлeй, якиx cтyдeнт пpaгнe дocягти, xapaктepy 
фyнкцiй тa iдeaлiв, cпpийнятиx ним. Цiннocтi i нopми визнaчaльнo 
впливaють нa фopмyвaння мoтивaцiйнoї cиcтeми cтyдeнтa. Бyдyчи 
cтpyктypним кoмпoнeнтoм ocoбиcтocтi, мoтивaцiйнa cиcтeмa здaтнa дo змiн 
зaлeжнo вiд yчacтi людини в piзниx видax пpoфeciйнoї дiяльнocтi [7]. 

Пiдвoдячи пiдcyмoк вищecкaзaнoмy, ми мoжeмo зpoбити виcнoвoк пpo 
тe, щo cyть пpoфeciйнo-eтичнoї кyльтypи мaйбyтнix yчитeлiв виpaжaєтьcя в 
aльтpyїcтичнoмy xapaктepi її цiннicнoгo змicтy, y cпpямoвaнocтi нa 
гyмaнiзaцiю i гapмoнiзaцiю пpoфeciйниx cтocyнкiв, пeдaгoгiчниx зacoбiв 
впливy, мopaльнocтi мeтoдiв, щo викopиcтoвyютьcя з мeтoю виpiшeння 
зaвдaнь нaвчaння i виxoвaння yчнiв. Пpoфeciйнo-eтичнa кyльтypa мaйбyтнix 
пeдaгoгiв пpoявляєтьcя в твopчiй caмopeaлiзaцiї мopaльниx пepeкoнaнь i 
iдeaлiв вiдпoвiднo дo eтичниx нopм пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. 

Oтжe, пpoфeciйнo-eтичнa кyльтypa мaйбyтнix yчитeлiв мoжe бyти 
пpeдcтaвлeнa як cиcтeмa пpoфeciйнo-мopaльниx цiннocтeй, щo cтaли 
внyтpiшнiми пepeкoнaннями ocoбиcтocтi. Heoдмiннoю yмoвoю aдeквaтнoї 
peaлiзaцiї пpoфeciйнo-eтичнoї кyльтypи є вoлoдiння тexнoлoгiєю 
пpoфeciйнoї взaємoдiї i cпiлкyвaння. Пoкaзникaми пpoфeciйнo-eтичнoї 
кyльтypи cлyгyють якocтi ocoбиcтocтi i пoвeдiнкa, yзгoджeнa з вимoгaми 
пpoфeciйнo-eтичнoгo кoдeкcy. 
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Стрімкі зміни, що відбуваються в суспільно-економічному розвитку 

України зумовлюють необхідність реформування системи освіти. І хоча 
процес реформування триває вже певний час, оновлення його змісту, 
підходів до організації освітнього процесу, вимогами до якості, очікуваних 
результатів безперервно трансформується. Така ситуація зумовлює 
необхідність підготовки нової генерації педагогів, здатних гнучко реагувати 
на вимоги держави до освітньої підготовки громадян країни, змінювати 
напрям діяльності, опановувати інновації, що визначається як професійна 
мобільність. 

Формування професійної мобільності є одним з шляхів покращання 
професійної підготовки сучасних фахівців. Концептуальні положення 
професійної підготовки яких сформульовані в законах України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», Стратегії розвитку «Україна 2010», в яких ставиться 
питання про покращання якості вищої освіти. 

Організація формування професійної мобільності майбутніх педагогів 
зумовлює розроблення методологічного підґрунтя, складовою якого є й 
методологічні принципи. 

До числа методологічних принципів формування професійної 
мобільності майбутніх педагогів віднесено принцип об’єктивності На основі 
аналізу наукових праць таких вчених, як С. Гончаренко [2], І. Кальной [3, с. 
396], Г. Федотова [6] можна дійти висновку, що цей принцип є одним із 
провідних у гносеології, відповідно до якого об’єкт пізнання існує поза 
межами і незалежно від суб’єкта пізнання. Методологічною вимогою щодо 
його реалізації у процесі дослідження особистості є практичні дії, які є 
соціальними фактами за умови, що об’єкт дослідження має сприйматися 
таким, яким він є без прояву суб’єктивності, а достовірність фактів, їх 
доведення здійснюється завдяки контролю та експерименту. 

Реалізація принципу об’єктивності у процесі розроблення 
методологічних основ формування професійної мобільності майбутніх 
педагогів передбачає перевірку фактів декількома методами вивчення 
особистості майбутнього фахівця; уточнення отриманого фактичного 
матеріалу в процесі експериментальної і дослідної роботи; необхідність 
фіксації всіх проявів особистості, а не тільки тих, які свідчать про позитивні 
результати експерименту; врахування складності і багатосторонності 
феномену професійної мобільності, за відсутності сподівань на швидкі 
позитивні результати. Це зумовлює необхідність співставлення результатів, 
що отримані у процесі власного дослідження, з даними інших дослідників; 
отримання об’єктивних даних через порівняння думок інших колег, які 
втілюватимуть у навчально-виховний процес розроблену методику 
формування професійної мобільності, думок самих студентів – майбутніх 
педагогів. У процесі формування професійної мобільності у дослідника 
можуть виникати власні переживання як негативного, так і позитивного 
характеру. Ці емоції, що досить часто є суб’єктивними, не мають впливати 
на фіксацію фактів, інтерпретацію отриманих результатів. 

У процесі розроблення методологічних принципів формування 
професійної мобільності майбутніх педагогів ми також враховуємо, що будь 
який феномен пов’язаний з іншими явищами, і його ізольований, однобічний 
розгляд неминуче призводить до викривлених, помилкових висновків [6, с. 
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14]. Це положення зумовлює необхідність використання принципу 
всебічності, комплексності. 

Цей методологічний принцип, на думку С. Гончаренка [2, с. 91-92.], 
зумовлює підхід до моделювання явищ, що вивчаються, необхідність 
досліджувати їх в стані розвитку і в різних умовах. Передбачається 
комплексний підхід до дослідження педагогічних явищ і процесів. Учений 
виділяє дві вимоги комплексного підходу: 

1. Встановлення всіх взаємозв’язків досліджуваного явища, врахування 
всіх зовнішніх впливів, усунення всіх випадкових чинників, які спотворюють 
картину проблеми, що вивчається. 

2. Використання в ході дослідження різноманітних методів в їх різних 
поєднаннях. 

Застосування принципу всебічності, комплексності щодо розроблення 
методологічних принципів формування професійної мобільності майбутніх 
педагогів буде зумовлювати їх розгляд у взаємозв’язку з іншими явищами, 
які не є ізольованими. Численні чинники, що виявляються в освітньому 
процесі, передбачають організацію формування професійної мобільності як 
явища, що є відносно відокремленим від оточуючого середовища і водночас 
пов’язане з іншими чинниками, враховуючи особливості освітньої галузі. 
Тобто, необхідно розглядати різні умови формування професійної 
мобільності в їх розвитку, моделювати з урахуванням усього викладеного 
вище, закладати ці припущення в розроблення методологічних принципів 
формування професійної мобільності. Вимога застосування принципу 
комплексності до формування професійної мобільності майбутнього 
фахівця передбачає також і врахування досягнень інших наук, беручи до 
уваги міждисциплінарність самого феномена. 

Застосування принципу системності до формування професійної 
мобільності майбутніх педагогів зумовлюється багатогранністю феномена 
професійної мобільності, численністю внутрішніх і зовнішніх чинників, що 
визначають його функціонування.  

Використання системності до педагогічних досліджень загалом, 
відтворює прагнення до цілісного осягнення феномена професійної 
мобільності, зокрема. 

На підставі наукових праць таких учених, як Ю. Бабанський [1], 
С. Гончаренко [2], В. Шейко [7], можемо констатувати, що реалізація цього 
принципу орієнтує на розкриття цілісності об’єкта дослідження, виявлення 
множини його зв’язків та об’єднання їх в єдину теоретичну картину. За цієї 
обставини необхідно зважити на такі основні ознаки системи як наявність: 
найпростіших одиниць – елементів, що її складають; підсистем, як 
результатів взаємодії елементів; компонентів – результатів взаємодії 
підсистем, що є відносно ізольованими; внутрішньої структури зв’язків між 
цими компонентами, а також їхніми підсистемами; певного рівня цілісності; 
системоутворювальних зв’язків, що об’єднують елементи системи в єдине 
ціле; зв’язків з іншими системами навколишнього середовища. 

Застосування системного аналізу до формування професійної 
мобільності особистості зумовлює необхідність дотримання принципу 
цілісності. Згідно з ним формування професійної мобільності 
розглядатиметься, як щось розчленоване на окремі частини, що органічно 
інтегроване в єдине ціле. Проте ціле має першочергову важливість над 

50 



частинами, що його складають, оскільки функції окремих компонентів і 
підсистем підпорядковуються функції системи в цілому, її меті. У цьому 
контексті особливого значення набуває формулювання основної мети 
процесу, в нашому випадку, – процесу професійної підготовки, реальне 
досягнення підвищення якості якої, може бути здійснено у процесі 
дослідження професійної мобільності як цілісної структури. 

Щодо професійної мобільності як особистісної характеристики фахівця 
маємо орієнтуватися на її інтегративний характер. У процесі дослідження 
прояв професійної мобільності на особистісному рівні необхідно виходити з 
того, що всі сторони особистості взаємопов’язані, взаємодіють одна з 
одною, проте домінуючою залишається соціальна сторона – світобачення і 
спрямованість, що виражають потреби, інтереси, ідеали, прагнення, 
моральні якості особистості [Сластенин]. 

Необхідність дотримання принципу цілісності у процесі формування 
професійної мобільності майбутніх педагогів виводить нас до аксіологічного 
принципу, який дозволяє осмислити ціннісні засади професійної мобільності, 
виявити їх еволюцію у взаємозв’язку зі змінами соціокультурної ситуації. 

Характеристика аксіологічного принципу здійснена на підставі робіт 
таких вчених, як Н. Мойсеюк [4], В. Сластенін [5] та полягає у визначенні 
таких його особливостей, як: опора на гуманізм, соціально-ціннісний 
комплекс ідей, що стверджує ставлення до людини як до найвищої цінності, 
суб’єктного начала; а освіту – одним із засобів його розвитку. На 
особистісному рівні – вплив на аксіологічне Я особистості. Реалізація 
означеного принципу передбачає опору на такі аксіологічні принципи, як: 
рівноправність усіх філософських поглядів у межах гуманістичної системи 
цінностей; рівнозначність традицій і творчості; екзистенційна рівність людей; 
діалог. 

Опора на зазначені принципи має сприяти ефективності процесу 
формування професійної мобільності майбутніх педагогів.  

Література 
1. Бабанский Ю.К. Введение в научное исследование по педагогике : учеб. 
пособие для студентов пед. ин-тов / Ю.К. Бабанский [и др.] ; под ред. В.И. 
Журавлева. – Москва : Просвещение, 1988. – 239 с. 
2. Гончаренко С.У. Педагогічне дослідження : метод. поради молодим науковцям / 
С.У. Гончаренко – Київ ; Вінниця : Планер, 2010. – 308 с. 
3. Кальной И.И. Философия для аспирантов : ученик / И.И.Кальной, Ю.А.Сандулов 
; под ред. И.И. Кального. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 512 с. 
4. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н.Є.Мойсеюк. – 5-те вид., допов. і 
перероб. – Київ : Знання-Пресс, 2007. – 656 с. 
5. Сластенин В.А. Педагогика : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. 
заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов ; под. ред. В.А. Сластенина. – 
Москва : Академия, 2007. – 576 с. 
6. Федотова Г.А. Методология и методика психолого-педагогических исследований 
: учеб. пособие для студентов психолого-пед. ф-тов высш. учеб. заведений / Г.А. 
Федотова. – Великий Новгород : Новгород. гос. ун-т, 2010 – 114 с. 
7. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник 
/ В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 6-те вид., перероб. і доповн. – Київ : Знання, 2008. 
– 310 с. 

51 



СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДЯН ДО ПРИЙНЯТТЯ 
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

Григоришина В. Г. 
Розвиток громадянського суспільства в Україні зумовлює пошук нових форм 

прийняття управлінських рішень. Стаття присвячена актуальній проблемі 
участі громадськості у прийнятті рішень органами виконавчої влади. Текст дає 
важливу інформацію щодо форм залучення громадян до процесу створення 
рішень, рівнів громадської участі в ухваленні рішень та механізму їх реалізації. 
Багато уваги приділено партиципаторному бюджетуванню (бюджету участі) як 
інструменту безпосередньої демократії. Наголошено те, що бюджет участі є 
не лише інструментом стимулювання відповідальності влади перед 
громадянами, але й можливістю брати участь у бюджетному процесі. Варто 
зазначити, що участь громадян в управлінській діяльності органів виконавчої 
влади сприяє підвищенню прозорості та рівню фінансової відповідальності, 
таким чином, зменшуючи рівень корупції та неефективності виконавчої влади. 
Стаття складає інтерес не лише для науковців, але й для свідомих громадян, які 
прагнуть змін на краще та своїми діями допомогти процесу становлення 
громадянського суспільства в Україні.  

Ключові слова: управлінські рішення, громадська участь, рівні впливовості, 
бюджет участі, партиципаторний бюджет.  

MODERN TECHNOLOGIES OF INVOLVING CITIZENS IN DECISION-
MAKING PROCESS OF PUBLIK AUTHORITIES 

Hryhoryshyna V. 
The development of civil society in Ukraine leads to the search for new forms of 

decision-making. The article is devoted to the actual problem of public participation in 
decision-making by executive authorities. The text gives valuable information on the 
forms of citizen engagement in the decision-making process, the levels of public 
participation in decision-making and the mechanism for their implementation. Much 
attention is given to participative budgeting (budget of participation) as an instrument of 
direct democracy. It is stressed that the budget of participation is not only a tool for 
stimulating the responsibility of the authorities to citizens, but also an opportunity to 
participate in the budget process. It should be noted that the participation of citizens in 
the management activities of executives contributes to increasing transparency and level 
of financial responsibility, thus reducing the level of corruption and inefficiency of the 
executive. The article is of interest not only to scholars, but also to conscious citizens 
who seek change for the better and contribute to the process of forming a civil society in 
Ukraine. 

Keywords: management decisions, public participation, levels of influence, budget 
of participation, participative budgeting. 

 
Управлінські рішення є основним продуктом діяльності будь-якого 

органу державної виконавчої влади. Ефективність управлінських рішень 
залежить від перебігу процесу їх формування. Розвиток демократичного 
середовища вимагає від державних організацій постійного пошуку нових 
технологій формування управлінських рішень. Це стосується і системи 
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трансформації владних відносин, формування ефективних механізмів участі 
населення в управлінні суспільними справами. На сьогодні однією з 
актуальних проблем залишається підвищення рівня активності громадян 
для вирішення конкретних проблем за місцем проживання задля 
забезпечення розвитку місцевих громад та залучення додаткових 
фінансових ресурсів. 

Актуальність теми дослідження: якість та ефективність управлінських 
рішень впливає на організацію життя громадян; прийняття вдалих рішень 
підвищує довіру до органів управління; залучення громадян до прийняття 
управлінських рішень підвищує рівень громадянського суспільства. 
Проблема залучення громадян до прийняття управлінських рішень 
привертала увагу багатьох фахівців, серед яких можемо виокремити 
О.Сентоме, О.Чабан, В.Авер’янова, В.Бакуменка, Г.Атаманчука, А.Васіної, 
А.Васильєва, А.Єршова, А.Мельник, Н.Нижник, Ю.Тихомирова, 
Р.Фатхутдінова.  

Метою статті є теоретичне обґрунтування та дослідження сучасних 
технологій та заходів щодо забезпечення участі громадян у прийнятті 
управлінських рішень в органах публічної влади. 

Інтегруючи різні підходи та трактування, поняття «громадська участь», 
можна визначити як систему дій, методів, інструментів та механізмів 
(об’єднаних логікою відповідного алгоритму) участі громадян у визначенні та 
вирішенні їхніх проблем у громаді. У контексті управлінської діяльності 
громадська участь дає змогу враховувати соціальні чинники в процесі 
планування, мінімізувати соціальні та політичні ризики внаслідок ухвалення 
та реалізації управлінських рішень, корегувати плани та поведінку влади 
відповідно до інтересів тих чи інших суспільних груп, а також залучати їх до 
процесу ухвалення управлінських рішень. Таким чином, громадська участь 
дозволяє, з одного боку, мінімізувати соціальні та політичні ризики, а з 
іншого – визначати, формулювати та відстоювати інтереси громади [3]. 

В демократичних країнах існують різні форми залучення громадян до 
процесу створення рішень на місцевому рівні: громадські журі, громадські 
консультативно-дорадчі комітети, громадські слухання, законодавчі 
ініціативи, місцеві референдуми, соціальний моніторинг та експертизи, 
бюджет участі та локальні ініціативи тощо [5]. 

Процес формування управлінських рішень органу виконавчої влади 
складний і багатосторонній. Він складається з ряду стадій і операцій. Однак, 
які стадії має пройти процесс формування управлінських рішень органу 
виконавчої влади, який конкретний зміст кожного з них, суперечливі і 
неоднаково по-різному вирішуються керівником. Все залежить від його 
кваліфікації, стилю керівництва, ситуації і культури організації [6]. 

О.І. Сергієнко визначає такі рівні громадської участі в ухваленні рішень:  
• делегування – влада, не аналізуючи суспільні потреби, не визначаючи 

способи вирішення існуючих проблем, виконує завдання громадськості та 
підтримує незалежні громадські ініціативи, діяльність організацій 
громадянського суспільства; 

• спільна реалізація – спільна (влади та громадськості) ідентифікація 
потреб громади, їх спільна реалізація через узгоджені партнерські програми; 

• спільне ухвалення рішень – влада у співпраці з громадськістю та 
організаціями ідентифікує їх потреби, а також на партнерській основі 
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приймає остаточне рішення щодо вирішення відповідних проблем; 
• консультації – надання представникам громади одного чи декількох 

варіантів вирішення проблеми з метою отримання їх думки та врахування її 
в процесі прийняття остаточного рішення; 

• інформування громадян про плани органів публічної влади –
односторонній потік інформації (за певних умов може бути 
трансформованим у двосторонній потік інформації для налагодження 
зворотного зв’язку з метою дослідження суспільної думки). 

Зазначені рівні впливовості не є альтернативними: кожний вищий рівень 
впливовості, зрозуміло, поглинає нижчі рівні впливовості. Рівень впливовості 
громадської участі має бути адекватним рівню соціальної вагомості того чи 
іншого проекту, який планує реалізувати влада. Інакше – соціальної напруги 
в громаді, суспільстві, державі не уникнути. Про це влада повинна пам’ятати 
завжди, постійно створюючи всі можливості доступу для громадськості до 
всебічної інформації про плани та дії влади, а також реальні механізми та 
процедури впливу громадськості. Як правило, потреба в активній участі 
членів громади у її повсякденному житті є природною. Проте нерідко 
активність громадськості є низькою або дуже низькою. До визначальних 
чинників такого стану громад слід віднести, насамперед, ресурсний 
потенціал територіальної громади (інтелектуально-кадровий ресурс громад; 
природний ресурс громад; матеріально-технічний ресурс громад; земельний 
ресурс громад; інфраструктурний ресурс громад тощо) [1]. 

Найактуальнішою та найболючішою темою для українських громадян 
завжди було і залишається проблема розподілу бюджетних коштів. Прості 
жителі не могли брати участь в зазначеному процесі, який часто 
супроводжувався прихованими інтересами причасних до розподілу бюджету 
осіб, тобто депутатів. Також через відсутність розуміння у простих громадян 
складного бюджетного процесу створюється прірва недовіри до влади та 
осіб, які беруть участь у цьому процесі. Тобто, жителі не розуміють звідки 
беруться гроші і яким чином вони можуть бути потрачені. 

Перші спроби виправлення зазначеної проблеми виникли у 
бразильському місті Порто-Алегро у 1980-х. Ідея, коли самі мешканці 
пропонують і затверджують проекти міського розвитку, отримала свою назву 
партиципаторний бюджет(бюджет участі). Партиципаторне бюджетування, 
як інструмент безпосередньої демократії у бюджетуванні пропонує 
громадянам можливість ознайомлення з урядовими операціями та 
можливості для консультацій, обговорення та впливу на розподіл суспільних 
ресурсів. Воно сприяє підвищенню прозорості та рівня фінансової відпові-
дальності, призводячи, таким чином, до скорочення урядової неефектив-
ності та корупції. Партиципаторне бюджетування також посилює інклюзивне 
управління, надаючи групам громадян можливість участі у процесах 
прийняття рішень стосовно розподілу суспільних ресурсів. У свою чергу, це 
робить місцеву владу більш відповідальною перед громадянами за 
забезпечення їх потреб та уподобань, а також більш фінансово відповідаль-
ною за ефективність розподілу ресурсів та надання суспільних послуг [4]. 

Залучення громадян до бюджетного процесу для України є досить 
новою справою. Сьогодні демократизація системи місцевого управління та 
прозорість прийняття рішень на місцевому рівні активно підтримується в 
нашій державі шляхом реалізації різноманітних проектів розвитку, 
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фінансованих різними міжнародними донорами. 
Партиципаторний бюджет дає змогу безпосередньо жителям впливати 

на розподіл частини певного відсотка бюджетних коштів так, як вони 
вирішать. Механізм участі громадськості в бюджетному процесі передбачає: 
участь у заходах, що проводяться місцевою радою, її комісіями та 
комітетами; надання письмових пропозицій і запитів щодо формування 
місцевого бюджету та використання бюджетних коштів; надсилання 
письмових запитів місцевим радам, їх виконавчим органам, місцевим 
фінансовим органам, розпорядникам бюджетних коштів; здійснення 
громадського моніторингу використання бюджетних коштів; участь в 
оцінюванні ефективності бюджетних програм; громадські бюджетні слухання 
та місцеві ініціативи [2]. 

До характерних рис партиципаторного бюджету належать такі: він 
становить певну частину бюджету міста; проекти мають бути реалізовані 
протягом фінансового року і лише на територіях, якими місто має право 
розпоряджатися згідно з чинним законодавством; громадяни мають 
можливість визначення проектів, реалізація яких задовольнить потреби всієї 
громади, та безпосереднього контролю над витратами бюджету. Проте, як і 
будь-який процес, що передбачає економічне та соціальне втручання, 
партиципаторне бюджетування має свої обмеження та ризики. Одне з 
головних обмежень пов’язане зі специфікою суспільної діяльності, коли 
більшість громадян є менш зацікавленими у вивченні прав, фіскальної 
відповідальності уряду тощо, ніж в отриманні та розвитку певного 
інфраструктурного проекту. Інше обмеження полягає в залежності громадян 
від адміністрації області. Якщо програми партиципаторного бюджетування 
включають громадян у процес прийняття рішень, місцева влада 
залишається головним учасником. Вона організує збори, надає інформацію, 
забезпечує зустрічі чиновників із громадянами та гарантує запровадження 
певної політики. Тобто, вплив керівництва області та правлячої коаліції є 
значним. Аналіз показав, що Україні потрібно збільшувати можливості для 
участі населення у процесі бюджетування на рівні регіону й області, 
покращуючи комунікації між громадянами та місцевою владою з метою 
підвищення ефективності розподілу суспільних ресурсів. 

Отже, інтегруючи різні підходи та трактування, поняття «громадська 
участь», можна визначити як систему дій, методів, інструментів та 
механізмів (об’єднаних логікою відповідного алгоритму) участі громадян у 
визначенні та вирішенні їхніх проблем у громаді. В контексті управлінської 
діяльності громадська участь дає змогу враховувати соціальні чинники в 
процесі планування, мінімізувати соціальні та політичні ризики внаслідок 
ухвалення та реалізації управлінських рішень, корегувати плани та 
поведінку влади відповідно до інтересів тих чи інших суспільних груп, а 
також залучати їх до процесу ухвалення управлінських рішень.  

Таким чином, громадська участь дозволяє, з одного боку, мінімізувати 
соціальні та політичні ризики, а з іншого – визначати, формулювати та 
відстоювати інтереси громади. Однією із успішних форм участі громадян в 
прийнятті рішень є «бюджет участі». Він як інструмент безпосередньої 
демократії у бюджетуванні пропонує громадянам можливість ознайомлення 
з урядовими операціями та можливості для консультацій, обговорення та 
впливу на розподіл суспільних ресурсів. Воно сприяє підвищенню прозорості 
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та рівня фінансової відповідальності, призводячи, таким чином, до 
скорочення урядової неефективності та корупції. Партиципативне 
бюджетування також посилює інклюзивне управління, надаючи групам 
громадян можливість участі у процесах прийняття рішень стосовно 
розподілу суспільних ресурсів. У свою чергу, це робить місцеву владу більш 
відповідальною перед громадянами за забезпечення їх потреб та 
уподобань, а також більш фінансово відповідальною за ефективність 
розподілу ресурсів та надання суспільних послуг. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ 

Губіна С. І., Кравчук О. О.  
Розглядається проблема використання інноваційних методів навчання у 

підготовці майбутніх учителів. З’ясовано, що використання інноваційних 
методів навчання у підготовці студентів закладів вищої освіти є об’єктивною 
вимогою часу та однією з важливих умов якісної підготовки фахівців. 

Ключові слова: педагогічні інновації, інноваційні методи навчання, 
підготовка майбутніх учителів. 

 INNOVATIVE METHODS OF TRAINING IN PREPARATION OF FUTURE 
TEACHERS 

Hubina S., Kravchuk O. 
The problem of using innovative teaching methods in the preparation of future 

teachers is considered. It has been found that the use of innovative teaching methods in 
the preparation of students of higher education institutions is an objective requirement of 
time and one of the important conditions for qualitative training of specialists. 
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Високий рівень інформатизації суспільного життя, стрімкий розвиток 

науки й техніки, інформаційних технологій, усі ті зміни, що відбуваються у 
суспільних відносинах за останні десятиріччя, ставлять нові вимоги перед 
сучасною вищою освітою. Сприйняття інформації сучасними студентами, 
відкриття кордонів та усунення бар’єрів у доступі до найрізноманітнішої 
інформації, в здійсненні освітньої та наукової діяльності є тими об’єктивними 
факторами, що стимулюють оновлення наявного педагогічного 
інструментарію у викладачів закладів вищої освіти та формування і 
використання інноваційних методів навчання в підготовці студентів. 

Професійна підготовка молодих спеціалістів повинна відображати ті 
зміни, що відбуваються на сучасному етапі розвитку суспільства. В умовах 
соціально-економічних змін у нашій державі перед викладачами закладів 
вищої освіти постає важливе завдання – підготовка висококваліфікованих, 
конкурентоспроможних фахівців, майбутніх спеціалістів для усіх галузей 
нашого суспільства. 

Професійне становлення особистості фахівця є процесом складним і 
довготривалим. Удосконалення системи підготовки студентів є одним із 
головних завдань сьогодення. Упровадження інноваційних технологій в 
навчальний процес – це вимога часу. Стратегічний напрямок розвитку 
сучасних систем освіти можна представити як інформаційно-комунікаційний 
розвиток людини на основі залучення її до самостійної цілеспрямованої 
діяльності у різних галузях знань. Володіння комп’ютерною технікою є 
невід’ємним компонентом професійної підготовки сучасного фахівця [3]. 
Неможливо уявити творче професійне зростання сучасного спеціаліста без 
користування Інтернетом та добрим рівнем володіння мовами. Курс 
комп’ютерної інженерії та взагалі комп’ютерної техніки в закладах освіти був 
і залишається складовою частиною процесу формування фахівця.  

Інновації у навчальній діяльності пов’язані з активним процесом 
створення, поширення нових методів і засобів для вирішення дидактичних 
завдань підготовки фахівців, застосування прогресивних технологій, ідей і 
форм забезпечення освітнього процесу [1, с. 28]. Інноваційні методи в освіті 
являють собою педагогічні методи, в основі використання та компонування 
яких лежать сучасні досягнення науки й інформаційних технологій, уміння 
самостійно працювати з великими масивами інформації та приймати 
рішення, спрямовані на підвищення якості підготовки спеціалістів. 

Навчання в закладах вищої освіти вимагає від студентів засвоєння 
мовної та комунікативної компетенції, рівень якої дозволить їм 
використовувати свої знання та навички в подальшій професійно-практичній 
діяльності. Сучасний розвиток освіти потребує від педагога значної 
підготовки, володіння ним сучасними освітніми технологіями, використання у 
освітньому процесі електронних ресурсів. З-поміж сучасних освітніх 
технологій найбільш поширеними є інформаційно-комунікативні. Такі 
технології активізують заняття, рівень володіння знаннями стає значно 
вищим, а процес засвоєння набагато глибшим, що дає можливість 
збільшити обсяг матеріалу та долучити студентів до науково-дослідницької 
роботи. 

Сучасний викладач має володіти усіма необхідними технічними та 
інформаційними засобами, завдяки чому він може використовувати на своїх 
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заняттях інтерактивні методи. Сучасна молодь захоплюється 
комп’ютерними і мультимедійними технологіями, світогляд кожної молодої 
людини з дитинства більш розвинений, ніж будь-коли. А тому не можна 
навчати майбутніх спеціалістів за допомогою лише підручника та живого 
слова викладача. Використання в освітньому процесі соціальних мереж та 
соціальних сервісів сприяє засвоєнню таких важливих навичок, як критичне 
мислення та колективна творчість. Нові сервіси соціального забезпечення 
радикально спростили процес створення матеріалів та публікацій їх у 
мережі. Тепер кожен може не тільки отримати доступ до цифрових колекцій, 
а й взяти участь у формуванні власного мережевого контенту. 

Використання сучасних Web-технологій в освіті дозволяє “осучаснити” 
традиційне заняття, надати йому нових “фарб”, посилити рівень мотивації 
студентів до вивчення дисципліни і, як наслідок, підвищити якість знань. В 
пошуках нових, більш ефективних форм і методів проведення навчальних 
занять, викладач має експериментувати, синтезувати та випробувати різні 
сучасні інформаційно-комунікативні інструменти. Для візуального 
відтворення навчального матеріалу у навчальному процесі використовують 
сучасні засоби теле-відеовідображення, мультимедійні комплекси. Читальні 
зали, гуртожитки обладнані системою Wi-Fi, яка дає можливість по 
бездротовому зв’язку вийти в мережу Internet. 

Велику увагу створенню навчальних та контролюючих програм з 
використанням персонального комп’ютера приділяють викладачі закладів 
освіти. З кожної теми розробляється власний науково-методичний апарат: 
перелік знань та вмінь, словник ключових завдань і термінів, висновки, 
контрольні запитання, фонд тестових завдань, рекомендована література. 
Таким чином, студент має змогу не тільки ознайомитись і вивчити матеріал, 
але й перевірити свої знання та ліквідувати прогалини в знаннях. 

В основу всіх інновацій, які визначають та впливають на рівень 
викладання дисциплін, передусім покладені інтерактивні методи навчання, 
які є одним із найважливіших напрямів удосконалення фахової підготовки 
молодого спеціаліста, який би відповідав сучасним вимогам та потребам 
замовників кадрів. В нових умовах студент стає активним учасником 
освітнього процесу та перебуває в центрі взаємодії усіх його учасників, що 
дає змогу проявити свої знання та визначити для себе свій рівень, свій 
потенціал, зростає самостійність студента у підготовці та прийнятті рішень, 
створюються сприятливі умови для визначення найбільш талановитих та 
креативних студентів, які стають лідерами, що забезпечує високий рівень 
навчання та підготовки студентів. Відповідно до класифікації методів 
навчання та досвіду їх використання в навчальній діяльності поряд з 
використанням традиційних дидактичних методів, досягненню основної 
мети – забезпеченню якісної підготовки фахівців – наразі найбільше 
сприяють дві групи інновацій: використання в освітньому процесі 
інформаційних технологій та різноманітної техніки (в навчальний процес 
упроваджено використання мультимедійних та відеоматеріалів, 
інтерактивних інформаційних технологій, електронних навчальних 
матеріалів, комп’ютерного тестування тощо), а також методів, які 
стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність студентів 
(ситуаційні завдання, ділові ігри, творчі завдання, навчальні дискусії, 
конкурси, що проводились в рамках навчального процесу, такі методи 
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мотивують студента до більш глибокого вивчення матеріалу і допомагають 
в його розумінні та набутті навичок використання) [1, с. 29]. 

Розроблено багато методик, що застосовуються в інтерактивному 
навчанні в освітньому процесі – це і робота в малих групах, дискусії, турніри, 
конкурси, диспути, ділові ігри, дебати тощо. Викладач під час розроблення 
методик інтерактивного навчання має забезпечити тісний взаємозв’язок 
запропонованого ним матеріалу із законодавчими актами та практичною 
діяльністю, які постійно зазнають змін, доповнень і вдосконалень [2]. 

Незважаючи на вибір того чи іншого інтерактивного методу, викладач за 
умови правильного науково обґрунтованого підходу до упровадження 
інтерактивних методів навчання, використання мультимедійних засобів, 
зможе залучити до роботи всіх студентів групи, поглиблювати їх мотивацію 
та розвивати у них професійні та людські якості. Результат підсилюється 
використанням комп’ютерних засобів навчання.  

Інноваційні дослідження сприяють упровадженню інтерактивних 
технологій навчання, роблять навчальний процес більш цікавим, 
ефективним. За таких умов практично всі студенти виявляються залученими 
до процесу пізнання, вони мають можливість розуміти і самим виражати 
свою думку з приводу того, що вони знають і думають. Причому 
відбувається це в атмосфері доброзичливості і взаємної підтримки, що 
дозволяє не тільки отримувати нові знання, а й розвиває саме пізнавальну 
діяльність, залучає до більш високих форм співпраці. Створюється 
атмосфера паритетності, пошуку істини. Пробуджується розумова діяльність 
кожного студента. 

Отже, використання інноваційних методів навчання у підготовці 
студентів закладів вищої освіти є об’єктивною вимогою часу та однією з 
важливих умов якісної підготовки фахівців на сучасному етапі.  
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YOUTH RESPONSIBILITY DEVELOPMENT AS A PEDAGOGICAL 
PROBLEM OF THE MODERNITY 

Davydiuk M. , Podufalov A., Podufalova K. 
The problem of dependence of formation of internal psychological structures of 

responsibility of personality on external pedagogical influences is considered. 
Keywords: responsibility, structure of responsibility, age peculiarities of 

responsibility development. 
 
У сучасному суспільстві існує комплекс проблем, що стосуються різних 

аспектів буття – здоров’я, соціального захисту, екології, політики, 
злочинності тощо. Але всі ці проблеми набувають свого негативного статусу 
через таку характеристику кожної окремої особистості і соціуму загалом, як 
безвідповідальність. Остання є не просто відсутністю відповідальності, а й 
викривленим, спотвореним проявом здатності брати на себе зобов’язання, 
турбуватися про наслідки власних дій. Очевидним стає той факт, що 
високий рівень безвідповідальності в соціумі призводить до стагнації, 
деградації й самознищення людської спільноти: тероризм, злочинність, 
екстремізм і ксенофобія, поширення наркоманії, порнографії, торгівлі 
людьми, екологічні катастрофи – усі ці ганебні явища руйнують здорові 
суспільні зв’язки. Тому дослідження становлення й розвитку 
відповідальності як соціально-психологічного феномену стає актуальним 
для сучасних гуманітарних наук, зокрема для педагогіки і психології. 

Мета нашої статті – показати залежність формування внутрішніх 
психологічних структур відповідальності особистості від зовнішніх 
педагогічних упливів. 

Відповідальність – один з найбільш складних особистісних феноменів у 
теорії вольових якостей. Відповідальність тісно пов’язана з емоційною, 
моральною і світоглядною сферами особистості. Ця якість віддзеркалює 
здатність особистості дотримуватися у власній поведінці загальновизнаних 
морально-етичних і соціальних норм і правил, виконувати свої зобов’язання 
і бути готовим відповідати за свої дії перед суспільством і самим собою. 

Аналіз наукових джерел з проблеми відповідальності та її розвитку в 
онтогенезі дозволяють стверджувати, що вивчення відповідальності як 
якості дитячої особистості мають суто педагогічне спрямування, оскільки в 
своїй більшості окреслюють методи і прийоми формування цієї якості, 
натомість дослідження відповідальності як властивості дорослої особистості 
чи складової професійної компетентності – здебільшого психологічні, 
філософські, вирізняються глибшою аналітичністю. Натомість вивченню 
феномену відповідальності в студентському віці (коли ця якість формується і 
розвивається як особистісна і професійна водночас) присвячено не так 
багато робіт [2].  

Вивченню відповідальності в дошкільному та шкільному віці присвячено 
цілий масив наукових праць у царині дитячої психології (Л.Божович, 
Ф.Дольто, Ж.Піаже, К.Клімова, Л.Кольберг, В.Прядеїн, Л.Славіна, Ф.Хайдер 
та ін.), у рамках яких прийнято вважати, що навики відповідальної поведінки 
починають формуватися у віці 3-5 років і викристалізовуються в особистісну 
якість до початку юнацького віку (14-15 років) [2]. Отже, старший підліток, на 
переконання багатьох психологів, повинен володіти усталеними моделями 
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відповідальної поведінки, котрі впродовж подальшого життя в своїх 
основних рисах не змінюються. Але з огляду на сучасні тенденції розвитку 
особистості, зокрема на розширення проектування меж власного «Я» за 
рахунок віртуальної реальності, ми припускаємо, що цілісна особистість 
формується лише до 25-27 років – наші припущення небезпідставні: за 
даними ВООЗ у 2019 році молодість розпочинається приблизно у 25-
річному віці і триває до 44 років [1]. 

У цьому контексті становлення особистісної відповідальності 
характеризується формуванням відповідальної дії, котрій притаманна певна 
послідовність: задум (ідея дії), ухвалення рішення з огляду на передбачувані 
наслідки своєї дії, оцінювання обраної стратегії поведінки, рефлексія. Це 
безпосередньо підтверджене дослідженнями відповідальності в дитячому 
віці (З.Борисова, К.Клімова, Л.Кольберг, Ж.Піаже), які описують логіку 
становлення відповідальної дії дитини через такі напрями – від зовнішньої 
до внутрішньої, від колективної до індивідуальної. 

У молодших підлітків у віці 9-11 років уже починається формування 
таких компонентів відповідальності, як вольова саморегуляція і 
автономність, при чому вони формуються за певним зразком через 
копіювання і наслідування авторитетних для дитини дорослих – 
вихователів, учителів, батьків. Тому становлення цих ключових компонентів 
відповідальності безпосередньо залежить від поведінки батьків і решти 
дорослих в оточенні дитини. Завдання батьків і педагогів у цьому періоді 
полягає в тому, щоб надати дитині «правильний», адекватний зразок 
поведінки, не транслювати негативних прикладів, зокрема 
безвідповідального ставлення до своїх учинків і дій. Але разом із тим 
потрібно навчитися передавати дитині відповідальність: тобто показати 
дітям на конкретних життєвих прикладах і в реальних ситуаціях, що вони 
самі відповідають за свої дії, навчання, домашні обов'язки та стосунки. 
Відповідальний вчинок включає в себе довіру, вміння ухвалювати доцільні 
рішення й відповідати за свою поведінку. 

Уроки відповідальності корисно давати вже в ранньому віці та 
продовжувати їх протягом усього дитинства та юності. Ефективний спосіб 
навчити дитину бути відповідальною – призначити їй певні домашні 
обов'язки. Ці завдання мають стати для дитини способом допомогти 
батькам, а не бути покаранням, також потрібно встановити правила й санкції 
за їх порушення. Батькам варто постійно пропонувати своїм дітям 
можливість бути відповідальними й самим при цьому діяти відповідально. 

Старший підлітковий вік у розвитку особистості виявляється доволі 
непростим періодом, складним і часто болісним етапом дорослішання, 
входження в систему широких соціальних стосунків – і це потребує 
відповідальної поведінки не лише вдома чи в школі, а й у середовищі 
однолітків, у громаді, у віртуальному світі (соцмережах, форумах інтернет-
сайтів і спільнот). Підліткам потрібно не просто пояснювати, а й 
демонструвати негативні, а часто й згубні наслідки безвідповідальної 
поведінки в Інтернеті (цькування однолітків у соцмережах, відправлення 
нецензурних повідомлень у месенджерах, різкі й обурливі коментарі на 
різного роду сайтах тощо). У цьому віці розвиваються процеси 
самоусвідомлення, руйнуються й перебудовуються всі колишні стосунки 
дитини і її оточення, формується якісно нова модель світу, і відповідно – 
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триває пошук оптимальних стратегій поведінки у різних ситуаціях соціальної 
взаємодії [3]. 

Згодом, у юнацькому віці, з вибором подальшого професійного шляху, 
спостерігається розширення спектра відповідальності – за власне майбутнє, 
за свої соціальні, морально-етичні, особистісні вибори й рішення, які 
доводиться робити постійно. Вступ до закладу вищої освіти і здобуття фаху 
стають каталізаторами формування таких компонентів відповідальності 
особистості, як соціальна (а невдовзі – і професійна) компетентність і 
моральна зрілість. А набуття нових соціальних статусів – студента, 
працівника, сім’янина – сприяє руйнуванню юнацьких ілюзій, зниженню 
впливу батьків, підвищенню рівня особистої відповідальності людини. 

Вже в цьому періоді спостерігаємо збагачення репертуару 
відповідальної поведінки за рахунок набуття нових умінь і навиків – 
соціальних, комунікативних, побутових, професійних, наукових і т. п. І тут 
важливим стає особиста зацікавленість у відповідальній поведінці, в 
особистій принциповості суджень, ставлень, учинків. Гадаємо, саме в цей 
період важливим і корисним буде вплив академічної і професійної спільноти 
на розвиток особистісної, а потому – і професійної відповідальності молодої 
людини. Для цього потрібно ще в період фахової підготовки у ЗВО, під час 
виробничих практик, уведення молодої людини в контекст професійної 
діяльності і культури забезпечити їй не лише спостереження зразків 
відповідальної поведінки фахівця, громадянина, високоморальної 
особистості, а й організувати обговорення різних виробничих і життєвих 
ситуацій з гіпотетичним моделюванням наслідків застосування різних 
поведінкових стратегій у тому чи іншому випадку. Тому виникає потреба в 
розробці й упровадженні спеціальних освітніх курсів і виховних технологій у 
практику роботи ЗВО різного рівня, які б сприяли вихованню й розвитку 
особистої, громадянської і професійної відповідальності молодих людей. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОГЛЯДІВ А. С. МАКАРЕНКА І 
В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО НА ПРОБЛЕМУ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

В КОЛЕКТИВІ 
Дажура І. А. 

Порівнюються  погляди А.С. Макаренка і В.О.Сухомлинського на роль 
колективу у вихованні особистості. Зроблено висновок, що педагоги були 
представниками різних парадигм виховання: технократичної і натуралістичної. 

Ключові  слова: А.С. Макаренко, В.О.Сухомлинський, колективне виховання, 
особистість. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE VIEWS OF A.S. MAKARENKO AND 
V.O. SUKHOMLINSKY ON THE PROBLEM OF EDUCATION OF 

PERSONALITY IN THE COLLECTIVE 
Dazhura I. 

The views of A.S. Makarenko and V.O. Sukhomlinsky on the role of the collective in 
the education of personality. It is concluded that educators were representatives of 
different paradigms of education: technocratic and naturalistic. 

Keywords: A.S. Makarenko, V.O. Sukhomlinsky, collective education, personality. 
 
Важливим завданням сучасної школи є формування творчої, активної, 

гармонійно розвиненої особистості. Реалізація цього завдання неможлива 
без урахування вітчизняного і зарубіжного педагогічного досвіду. У зв’язку з 
цим існує потреба в переосмисленні ідей, поглядів, концепцій видатних 
освітніх діячів і педагогів минулого, глибоке вивчення яких збагачує наші 
уявлення про історико-педагогічний процес, сприяє його новому 
прочитанню, а також відкриває нові грані, новий зміст, нові цінності цього 
процесу. 

У наш час відбувається переоцінка теоретичної спадщини 
А.С. Макаренка і В.О.Сухомлинського, у тому числі їхніх поглядів на 
колективне виховання. До ідей А.С. Макаренка почали ставитись більшість 
критично, акцентуючи увагу на абсолютизації ним ролі і значення колективу 
у процесі виховання, наданні безумовного пріоритету інтересам колективу 
перед інтересами особистості.  

Паралельно зі зростанням критичного ставлення до спадщини А.С. 
Макаренка посилилась увага до педагогічних ідей В.О.Сухомлинського. 
Очевидно, що погляди А.С.Макаренка і В.О.Сухомлинського на суть і 
методику організації виховання відрізняються. «Говорити про погляди 
Сухомлинського на колектив, – слушно зауважує С.Соловейчик, – означає 
говорити про ставлення Сухомлинського до Макаренка». Назріла 
необхідність порівняльного аналізу, який допоможе краще осмислити 
спадщину обох педагогів, більш ефективно використовувати їхні ідеї у 
виховній практиці. 

Одна з розбіжностей між педагогами полягає в тому, що А. С. Макаренко 
розглядав колектив як основний засіб, умову і мету виховання: 
«Найголовнішою формою виховної роботи, – писав він, – я вважаю 
колектив». В.О.Сухомлинський, не заперечуючи важливості колективу, 
наголошував, що він лише один із засобів виховного впливу на особистість. 
Причому, це надзвичайно сильний, через що його слід використовувати 
дуже обережно. В.О.Сухомлинський застерігав від абсолютизації ролі 
колективу: «Наївна віра в якусь фантастичну силу колективу часто 
приводить учителів до розчарування». 

За А.С.Макаренком, у методиці колективного виховання важливою є 
зовнішня організація вихованців, налагодження стосунків взаємної 
вимогливості та відповідальності: «... де є організація колективу, там є 
органи колективу, там є організація уповноважених осіб, довірених 
колективу, і питання ставлення товариша до товариша – це не питання 
дружби, не питання любові, не питання сусідства, а це питання 
відповідальної залежності. ...У цьому найбільша хитрість у дитячому 
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колективі. Найбільша складність – створити взаємини підпорядкування, а не 
рівності». Василь Олександрович, навпаки, виходив з того, що «колектив – 
це не якась маса, а насамперед, духовна організація життя, шлях до якої 
дуже складний: від індивідуального внеску кожного вихованця – до спільного 
«багатства», від нього до впливу на індивідуальне духовне багатство – і 
знову до збільшення особистого внеску в спільний фонд. «Там, де немає 
виховання духовної єдності, ніякими хитромудрими організаційними 
залежностями, ніяким підпорядкуванням і керівництвом неможливо 
відшкодувати убогості виховання».  

Методика виховної роботи А.С.Макаренка у першу чергу була 
спрямована на виправлення негативної поведінки вихованців, формування 
у них готовності підпорядковувати свою поведінку вимогам колективу. 
Методика виховання В.О.Сухомлинського спрямована на виховання 
внутрішніх регуляторів поведінки особистості: совісті, емпатії, почуття 
власної гідності. Звідси випливає розбіжність у поглядах на організацію 
виховного процесу. А.С.Макаренко більшу роль відводив зовнішнім формам 
виховного впливу: колективу, методиці паралельної дії, педагогічній техніці, 
"інструментовці" конфліктних ситуацій. Він скептично ставився до "парної 
педагогіки", яка передбачала безпосередній виховний вплив педагога на 
вихованця, й однозначно віддавав перевагу "педагогіці паралельної дії", 
прийомам впливу на вихованця через колектив: "..я не вважаю, що потрібно 
виховувати окрему людину, я вважаю, що потрібно виховувати цілий 
колектив. Це єдиний шлях правильного виховання. Я сам став учителем з 
сімнадцяти років і сам довго думав, що краще за все організувати учня, 
виховати його, виховати другого, третього, десятого, і коли всі будуть 
виховані, то буде хороший колектив. А потім я прийшов до висновку, що 
потрібно іноді не розмовляти з окремим учнем, а сказати всім, побудувати 
такі форми, щоб кожен був змушений перебувати в загальному русі" [4].  

Педагогічні погляди В.О.Сухомлинського більшою мірою співзвучні ідеям 
гуманістичної психології. Особливої уваги він надавав "парній" педагогіці", 
індивідуальним бесідам, переконуванню, особистому прикладу вихователя: 
"... виховання колективу – це тонка, філігранна робота вихователя з кожною 
особистістю, ласкавий, людяний доторк до кожного серця, тонка підготовка 
кожної особистості до життя в колективі" [8, с.358]. "Хай у нас буде більше 
майстрів індивідуального впливу на дитину, справжніх педагогів, які б 
розуміли, відчували, де кінчається та сфера духовного світу особистості, яку 
можна робити предметом обговорення колективу" [9, с.355]. 

В.О.Сухомлинський показував дітям красу моральної поведінки та 
ницість аморальних вчинків і залишав їм право самим робити вибір. 
Об'єктом педагогічних впливів В.О.Сухомлинського була тонка сфера 
переживань, думок і почуттів вихованців. Своє завдання він вбачав у 
формуванні в них здатності до самоаналізу, у тому, щоб спонукати дітей 
задуматись над власними вчинками і самостійно зробити правильний вибір. 
Виховувати, писав він, означає спонукати дітей думати про себе: «Я розумію 
майстерність виховання так, що кожне доторкання вихователя до свого 
вихованця є в кінцевому підсумку спонуканням до праці душі. Чим тонше й 
ніжніше воно, це спонукання, тим більше сил, що виходять з глибин душі, 
тим більшою мірою стає маленька людина вихователем самої себе» [9, 
с.604]. 
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Методика колективного виховання, розроблена А.С. Макаренком, 
розрахована передусім на дітей з відхиленнями у поведінці, з низьким 
рівнем розвитку моральної свідомості. Суть цієї методики полягала в тому, 
щоб змусити особистість підкоритися соціальним нормам, дотримуватись їх 
у своїй поведінці. Тому цілком виправданими були й ті методи сильного 
впливу, які пропонував А.С. Макаренко: "вибух", "осуд колективу", 
"доведення конфлікту до кульмінації" тощо. Водночас А.С. Макаренко 
абсолютизував можливості своєї методики як універсальної, придатної для 
всіх типів освітніх закладів, у тому числі загальноосвітньої школи. Однак, на 
відміну від дитячих колоній і комун, в яких працював А.С. Макаренко, 
контингент дітей у загальноосвітніх школах інший. Саме на це звернув увагу 
В.О. Сухомлинський. Будучи особистістю надзвичайно спостережливою, з 
добре розвиненою інтуїцією, він відчув, що бездумне впровадження 
ефективної для виправних закладів методики виховання у практику 
загальноосвітньої школи не принесе очікуваних результатів. 

У закладах, якими керував А. С. Макаренко, основна увага надавалась 
організації колективної праці та самоврядуванню: забезпеченню колонії 
продуктами, робота на заводі тощо. У школі В.О.Сухомлинського основною 
працею було навчання, яке має переважно індивідуальний характер. У 
зв’язку з цим Василь Олександрович переносить акцент колективної 
взаємодії на духовне життя, що досягається складним поєднанням 
різноманітних інтересів і захоплень, обміном духовними надбаннями, 
самоаналіз, життєве самовизначення тощо. «Я вважаю, що багате ідейно 
повноцінне людське спілкування можливе в колективі тільки тоді, коли в 
роки отроцтва людина замислюється над питаннями: в чому сенс життя? 
Для чого живу на світі? У чому суть добра і зла?». Ось ці хвилювання, 
турботи, питання й несуть підлітки, юнаки, дівчата в колектив, сподіваючись 
знайти подих свіжого вітру для багатьох своїх роздумів. Щоб ваші вихованці 
в колективі порушили саме ці питання, розкрили свою душу, неприпустимі 
«заорганізованість», «запланованість», інакше кажучи, формалізм, 
штучність, намагання влізти в душу дитини, спонукати її, щоб вона на людях 
відкрила те, що їй дороге й рідне». В.О.Сухомлинський вважав: там, де 
немає емоційної самооцінки, виникає потреба в екстрених, «надзвичайних», 
репресивних засобах впливу, там, де моральна дисципліна ґрунтується на 
страхові, немає ні колективу, ні справжньої сили волі, ні самодисципліни. 
«Страх – це мотузка, якими зв’язують не тільки волю, але й мислення 
дитини», - стверджував він.  

Суттєво відрізняються погляди обох педагогів і на методику виховання 
особистості в колективі. Якщо хтось із вихованців А.С.Макаренка не 
виконував вимог колективу, він ставав об’єктом колективному осуду: «Серед 
комунарських традицій у нас була така давня традиція: кожен, хто повинен 
звітувати перед загальними зборами, мусив вийти на середину, стати точно 
під люстрою. Відмова вийти на середину розглядалась як відмова 
підкоритись колективу. Він міг вчинити який-небудь незначний злочин, і його 
відпустили б з маленьким покаранням, але якщо він відмовився вийти на 
середину , його судили б як найстрашнішого порушника, – такого, хто 
повстав проти колективу». Ось що з цього приводу писав В.О. 
Сухомлинський: «Читаю А.С.Макаренка: у разі конфлікту між особистістю і 
колективом «перевага інтересів колективу повинна бути доведена до кінця – 
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і тільки в цьому разі буде справжнє виховання колективу і окремої 
особистості». Невже подібна рекомендація стосовно дитячого колективу не 
криє у собі небезпечні наслідки? У самій суті вона помилкова, я б сказав 
навіть, як не парадоксально це звучить поруч з іменем А.С.Макаренка. Про 
себе скажу, що прагну так розібратися у подібних конфліктах, щоб саме не 
допускати «безпощадного кінця», і часто розбір цей відбувається таємно від 
дітей, один на один з дитиною». 

Важливим чинником, який зумовив розбіжності у педагогічних концепціях 
А.С.Макаренка і В.О.Сухомлинського, були їх особистісні якості [5]. 
А.С.Макаренко – яскраво виражений екстраверт, який у стосунках з 
вихованцями уособлював суворого, вимогливого батька. Така орієнтація 
знайшла відображення в його педагогічному кредо: «Якнайбільше 
вимогливості і якнайбільше поваги до вихованця». В.О.Сухомлинський – за 
своїм складом інтроверт. Його педагогічне кредо – самовіддана і безумовна 
любов до вихованців. Ця різниця досить чітко простежується у 
висловлюваннях педагогів про значення любові у стосунках вихователя з 
вихованцями. «Комунари любили мене так, як можна любити батька, – 
писав А.С.Макаренко, – і в той же час я добивався того, щоб ніяких ніжних 
слів, ніжних дотиків не було» [1, с. 258]. Антон Семенович  вважав, що 
«менш за все потрібно бути улюбленим вихователем. Я особисто ніколи не 
добивався дитячої любові і вважаю, що ця любов, яка організовується 
педагогом задля власного задоволення, є злочином...» [4, с. 173]. 
В.О.Сухомлинський натомість писав: «Мені здається дивним і 
незбагненним: як може педагог розраховувати на довір'я, відвертість, 
щирість дитини, якщо він не став для неї любимою людиною» [8, с.238]. 

Мислення – діалогічний процес. У кожного дослідника є певне коло 
опонентів, з якими він полемізує, утверджуючи нові ідеї. Аналіз прихованих 
діалогів, які зустрічаються в педагогічних працях В.О. Сухомлинського, дає 
підстави стверджувати, що його опонентом у багатьох випадках виступав 
А.С.Макаренко [3]. І в цьому немає нічого дивного, адже А.С.Макаренко і 
В.О.Сухомлинський – представники двох різних парадигм виховання: 
технократичної і натуралістичної [1]. Останню у вітчизняній педагогіці 
прийнято називати гуманістичною. Апріорно не можна визначити, яка з цих 
парадигм більш ефективна. Кожна з них внутрішньо цілісна й послідовна та 
за певних обставин може виявитись продуктивною. Для умов, в яких 
перебував А.С.Макаренко, його підхід до виховання був цілком 
виправданим. Так само не викликає сумнівів доцільність виховної моделі 
В.О.Сухомлинського в умовах загальноосвітньої школи. Тому було б 
некоректним протиставляти педагогічні позиції А.С.Макаренка і 
В.О.Сухомлинського, які є представниками двох парадигм виховання у 
світовій педагогіці.  
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АНАЛІЗ РІЗНИХ ПІДХОДІВ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ СТИЛІВ КЕРІВНИЦТВА 
Демидас А. В.  

Розглядаються різні підходи до класифікації стилів керівництва. З’ясовані 
критерії класифікації стилів. 

Ключові слова: керівництво, стилі керівництва, класифікація стилів 
керівництва. 

ANALYSIS OF DIFFERENT APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF 
MANAGEMENT STYLES 

Demidas A. 
Different approaches to the classification of leadership styles are considered. The 

style classification criteria are clarified. 
Keywords: leadership, leadership styles, classification of leadership styles. 
 
Poбoчий дeнь кepiвникa пoдiлeний нa бaгaтo вiдpiзкiв, пiд чac якиx icнyє 

нaгaльнa пoтpeбa викoнaння cпpaв piзнoгo xapaктepy. Kepiвник змyшeний 
щoгoдини, a iнoдi i пo дeкiлькa paзiв впpoдoвж гoдини пepeмикaтиcя з oднiєї 
пpoблeми нa iншy, пpиймaти вiдпoвiдaльнi piшeння в нaйpiзнoмaнiтнiшиx 
cфepax. Taкий xapaктep дiяльнocтi кepiвникa вимaгaє вiд ньoгo вмiння i 
здaтнocтi швидкo пepexoдити вiд oднoгo cтaнy дo iншoгo, мoбiльнo 
звiльнювaтиcя вiд oдниx дyмoк i зocepeджyвaтиcя нa iншиx. Якщo cпociб 
piшeння пpoблeм i нaзpiлиx cпpaв нaбyвaє cтiйкoгo xapaктepy, мoжнa 
гoвopити пpo дeтepмiнaцiю дeякoгo cтилю кepiвництвa. 

Icнyє дeкiлькa кoнцeпцiй клacифiкaцiї cтилiв кepiвництвa. Звaжaючи нa 
piзнoмaнiття пiдxoдiв дo клacифiкaцiї cтилiв, cпoчaткy пpeдcтaвимo їx 
пepeлiк; пoтiм звepнeмo yвaгy нa бiнapний xapaктep cтилiв, щo 
вiдoбpaжaєтьcя в нaзвax. Пoпyтнo пepepaxyємo cтилi, oтpимaнi в peзyльтaтi 
бaгaтoвимipнoгo aнaлiзy. Дaлi вiд xapaктepиcтик cтaтичнoгo xapaктepy 
пepeйдeмo дo cитyaтивниx тeopiй cтилю кepiвництвa. Taкoж зyпинимocя нa 
мoжливocтяx eфeктивнoгo yпpaвлiння зaлeжнo вiд oбpaнoгo cтилю.  

Bapтo зaзнaчити, щo y бaгaтьox poбoтax cлoвa «кepiвник» i «лiдep» 
викopиcтoвyютьcя як cинoнiми, i цe чacтo бyвaє цiлкoм випpaвдaнo. Oкpeмo 
тeopiя лiдepcтвa в цiй poбoтi нe poзглядaєтьcя, xoчa для шкiльнoї пpaктики 
бaжaним бyлo б пoєднaння лiдepa i кepiвникa в oднiй ocoбi, щo бyвaє, 
бeзyмoвнo, нe зaвжди. Пoдiл кepiвникiв нa aвтopитapниx i дeмoкpaтичниx 
бepe пoчaтoк в eкcпepимeнтax K. Лeвiнa, P. Лiппiтa, P. Уaйтa. Пiдcтaвoю для 
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poзpiзнeння cтилiв кepiвництвa cлyгyє тe, яким чинoм кepiвник зaлyчaє 
пiдлeглиx дo пpoцecy пpийняття piшeнь. У бiльшocтi пpaць з пcиxoлoгiї 
yпpaвлiння зa ocнoвy бepeтьcя caмe тaкa клacифiкaцiя: poзpiзняють 
aвтopитapний (oднoociбний), дeмoкpaтичний (кoлeгiaльний) i лiбepaльний 
(дoзвoляючий) cтилi. 

Oкpiм тpьox ocнoвниx cтилiв кepiвництвa виoкpeмлюють бaгaтo 
пepexiдниx, якi мicтять eлeмeнти нaзвaниx cтилiв. У poбoчy мoдeль cтилю 
кepiвництвa B. Гaлyзяк [1] включaє oднoчacнo тpи ocнoвнi кoмпoнeнти: 
диpeктивнicть, кoлeгiaльнicть i пacивнe нeвтpyчaння з тeндeнцiєю, щo вeдe 
дo пoтypaння. Ha пiдcтaвi дoмiнyвaння oднoгo aбo дeкiлькox визнaчeниx 
кoмпoнeнтiв пpeдcтaвлeнa клacифiкaцiя cтилiв кepiвництвa, щo cклaдaєтьcя 
з ceми типiв: диpeктивний, кoлeгiaльний, пoтypaючий, диpeктивнo-
кoлeгiaльний, диpeктивнo-пacивний, пacивнo-кoлeгiaльний, кoмбiнoвaний. 
Пpи цьoмy cтиль кepiвництвa oднoчacнo xapaктepизyєтьcя cтiйкicтю i 
мiнливicтю. 

A. Пaнacюк пpoпoнyє тpи cтилi кepiвництвa, aвтopитapний, 
дeмoкpaтичний i змiшaний, щo пoєднyє eлeмeнти тoгo й iншoгo. Ha пiдcтaвi 
змicтy дiяльнocтi, cтилю кepiвництвa i xapaктepy пpaцi вiн пoбyдyвaв cвoю 
клacифiкaцiю, щo мicтить вiciм типiв кepiвникiв, пo cyтi вiciм типiв лiдepcтвa: 
лiдep-нaтxнeнник, лiдep-пpoгpaмicт, лiдep-opгaнiзaтop i їx мoдифiкaцiї. 
Kлacифiкaцiя, зa cлoвaми Л. Kyпчeнкo, нe бeзпepeчнa, нe вce в нiй дopeчнe. 

Ю. Bacилeнкo poзглядaє aвтopитapний, лiбepaльний i кoлeгiaльний cтилi 
як тaктики впливy. Biн тaкoж визнaчaє cимвoлiчнi типи кepiвникiв: «бaтькo», 
«cвoя людинa», «cyxap», «бюpoкpaт». O. Cвeнцицький дo aвтopитapнoгo i 
дeмoкpaтичнoгo дoдaє «фopмaльний» cтиль yпpaвлiння. 

Зa cлoвaми B. Kpичeвcькoгo, в cepeдинi двaдцятoгo cтoлiття тpичлeннa 
клacифiкaцiя cтилiв cтaлa дyжe жopcткoю. У peaльнoмy життi виoкpeмити в 
чиcтoмy виглядi в кoнкpeтнiй yпpaвлiнcькiй пpaцi тoй aбo iнший cтиль бyлo 
дyжe cклaднo, i cтaли виникaти чиcлeннi iншi cпocoби гpyпyвaння cтильoвoї 
пoвeдiнки кepiвникa. Taк, в aвтopитapнoмy cтилi cтaли визнaчaти: 
пaтpiapxaльний, xapизмaтичний, aвтoкpaтичний, бюpoкpaтичний.  

I. Лeвчeнкo, виxoдячи з ocoбливocтeй aдмiнicтpaтивниx i лiдepcькиx 
якocтeй кepiвникa, визнaчaють кoлo yпpaвлiнcькиx cтилiв: aвтopитapний, 
aвpaльний, дiлoвий, дeмoкpaтичний, лiбepaльний, кoмпpoмicний. Aвтop 
ввaжaє, щo cтилi кepiвництвa зaзвичaй виcтyпaють як кpaйнoщi: 
aвтopитapний – дeмoкpaтичний, aвтoкpaтний – пapтиcипaтивний, 
цeнтpoвaний нa poбoтi – цeнтpoвaний нa людяx, зaмкнyтий, диpeктивний – 
тoвapиcький, вiдкpитий. Ha дyмкy дocлiдникa, eфeктивний кepiвник пoвинeн: 
1) знaти ceбe, 2) poзyмiти cитyaцiю, 3) вибpaти cтиль yпpaвлiння, 
aдeквaтний cитyaцiї i piвню пiдлeглиx, 4) вpaxoвyвaти пoтpeби гpyпи, 
5) вpaxoвyвaти пoтpeби cитyaцiї, 6) вpaxoвyвaти пoтpeби iндивiдyyмiв. 

Bикopиcтoвyючи piзнi пiдxoди дo типoлoгiї cтилiв, O. Жyкaвeць 
пpeдcтaвилa пepeлiк cтилiв зa виoкpeмлeними нeю пiдcтaвaми: зa 
пpиpoдoю, cyтнicтю чинникiв, щo впливaють нa гpyпy i нa ocoбиcтicть 
(eкoнoмiчнi, aдмiнicтpaтивнi, coцiaльнo-пcиxoлoгiчнi) – пpaгмaтичний, 
aдмiнicтpaтивний i мopaлiзaтopcький cтилi; зa цiльoвoю oзнaкoю (зa 
xapaктepoм цiлeй yпpaвлiнcькoї дiяльнocтi) – дiлoвий i бюpoкpaтичний; зa 
xapaктepoм кoнтaктнocтi, мipoю зacтocyвaння фopмaльниx i нeфopмaльниx 
cпocoбiв впливy нa гpyпy чи нa ocoбиcтicть – диpeктивний, кoлeгiaльний, 
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пoтypaння; зa пepeвaжaнням oднoociбниx aбo гpyпoвиx cпocoбiв впливy нa 
виpoбничий aбo виxoвний пpoцec, мipoю пpoявy єдинoнaчaльнocтi i 
кoлeгiaльнocтi – aвтoкpaтичний, дeмoкpaтичний [3]. Aвтop ввaжaє, щo 
нaйбiльшe пoшиpeння в cyчacнoмy мeнeджмeнтi, yпpaвлiннi, пcиxoлoгiї i 
пeдaгoгiцi oтpимaлa тaкa клacифiкaцiя cтилiв: дeмoкpaтичний (кoлeгiaльний), 
диpeктивний (aвтopитapний, oднoociбний), пoтypaючий (лiбepaльний, 
aнapxiчний, пacивний). 

B. Звєpєвa клacифiкyвaлa cтилi кepiвництвa зaлeжнo вiд ocoбливocтeй 
cпiлкyвaння пeдaгoгa з yчнями, вiд ocoбиcтicниx пoзицiй i виpaжeнocтi 
ocнoвнoї цiннicнoї opiєнтaцiї: дiaцeнтpичний (cпiлкyвaння як взaємoдiя 
piвнoпpaвниx i cyвepeнниx ociб), мoнoцeнтpичний (яcкpaвo виpaжeнa 
acимeтpiя cтopiн, щo cпiлкyютьcя), кoнфopмний (пoгoджyвaльний), 
iндифepeнтний. 

P. Шaпoвaлeнкo пepeкoнaвcя, щo iндивiдyaльнi вiдмiннocтi кepiвникiв 
шкiл пo piзниx пiдcтaвax cтилю знaчнi. Biн poзглянyв зaлeжнicть cтилю 
кepiвництвa вiд мoжливocтeй cпoнyкaння члeнiв кoлeктивy дo зycтpiчниx 
зycиль (мoтивaцiйнe yпpaвлiння). Xapaктepиcтикa cтилiв нacтyпнa: 
лiбepaльнo-aнapxiчний cтиль (coцiaльнo-пcиxoлoгiчнi фyнкцiї нe лишe нe 
peaлiзyютьcя, a мaють мicцe звopoтнi тeндeнцiї: цiлi нe фopмyютьcя, a 
втpaчaютьcя; кoлeктив нe oб'єднyєтьcя, a poз'єднyєтьcя. Зycтpiчнi зycилля 
кoлeктивy виключaютьcя, ocкiльки нeмaє дiєвиx пpoявiв пoчaткoвиx зycиль 
кepiвникa); aвтopитapний cтиль (cвoєpiднi зycилля дo peaлiзaцiї coцiaльнo-
пcиxoлoгiчниx фyнкцiй є, aлe пpи цьoмy зycтpiчнi iнiцiaтиви кoлeктивy 
пpигнiчyютьcя); дeмoкpaтичний cтиль (coцiaльнo-пcиxoлoгiчнi фyнкцiї 
peaлiзyютьcя ycпiшнo, зycтpiчнi зycилля кoлeктивy зaoxoчyютьcя i aктивнo 
пiдтpимyютьcя); дeмoкpaтичний cтиль, збaгaчeний мeтoдaми мoтивaцiйнoгo 
yпpaвлiння [6]. 

Heмaлo клacифiкaцiй є в зapyбiжнiй пcиxoлoгiчнiй лiтepaтypi. K.Kiллeн 
бepe зa ocнoвy poзpiзнeння cтилiв cтyпiнь cвoбoди, щo нaдaєтьcя пiдлeглим, 
i видiляє нacтyпнi чoтиpи типи: жopcткий aвтopитapний, дoбpoзичливий 
aвтopитapний, дopaдчий i кoлeгiaльний. 

Г. Дoлинcький, yзявши зa ocнoвy клacифiкaцiї cпoнyкaння дo дocягнeння 
зaвдaнь opгaнiзaцiї, виoкpeмлює: 1) eкcплyaтaтopcькo-aвтopитapнy cиcтeмy 
(яcкpaвo виpaжeний aвтoкpaт); 2) пpиxильнo-aвтopитapнy cиcтeмy 
(oбмeжeнa yчacть пiдпopядкoвaниx y пpийняттi piшeнь); 3) кoнcyльтaтивнo-
дeмoкpaтичнy cиcтeмy (вaжливi piшeння пpиймaютьcя кepiвництвoм, a 
чacткoвi – пiдлeглими); 4) cтиль, зacнoвaний нa yчacтi. 

Для нaшoгo дocлiджeння цiкaвoю є мoдeль лiдepcтвa C. Koшeль. Aвтop 
пpoпoнyє тaкi двa cтилi: 1) cтиль пiдтpимки (opiєнтaцiя нa людcькi 
вiднocини); 2) iнcтpyмeнтaльний cтиль, opiєнтoвaний нa зaвдaння. Згoдoм 
C. Koшeль зaпpoпoнyвaлa щe двa cтилi: a) пapтиcипaтивний (щo зaoxoчyє 
yчacть пiдлeглиx y пpийняттi piшeнь) i б) cтиль, opiєнтoвaний нa дocягнeння, 
нa ycпix. Ця клacифiкaцiя видaєтьcя нaм бiльш cyчacнoю. 

M. Byдкoк cфopмyлювaв двi тeopiї пpo cyть пiдлeглиx: тeopiя X, згiднo 
якoї людинa зaвжди нaмaгaєтьcя yникнyти пpaцi, i тeopiю Y, щo пiдтвepджyє, 
щo пpaця є пpиpoдним cтaнoм людини. Iнoдi цими тeopiями нaмaгaютьcя 
пoяcнити вибip cтилю кepiвництвa : кepiвник, щo дoтpимyєтьcя тeopiї X, cтaє 
aвтoкpaтoм, кepiвник, щo нacлiдyє тeopiю Y, – лiбepaлoм. Бiльшicть aвтopiв 
вiдкидaють тoй i iнший cтилi як двi кpaйнoщi i ввaжaють нaйбiльш дoцiльним 
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i oптимaльним дeмoкpaтичний cтиль yпpaвлiння. Aлe icнyє i тeopiя Z, 
poзpoблeнa Oyчi, який пpoпoнyє piзнi cтpaтeгiї i пiдxoди дo opгaнiзaцiї зycиль 
людeй i кoнцeнтpyє yвaгy нa пoгoджeнoмy yxвaлeннi piшeнь i кoмaнднoмy 
пiдxoдi дo пpoцeciв i змiн в opгaнiзaцiї. 

Для poзpiзнeння cтилiв кepiвництвa P. Блeйкoм i Д.Moyтoнoм cтвopeнa 
yпpaвлiнcькa мaтpиця. Зa нeю ycпiшнicть дiяльнocтi диpeктopa шкoли 
визнaчaєтьcя тим, якoю мipoю вiн opiєнтoвaний нa iнтepecи ocвiтньoгo 
пpoцecy й iнтepecи члeнiв пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy. Maтpиця дoпoмaгaє 
кoжнoмy кepiвникoвi знaйти мicцe для cвoгo cтилю дiяльнocтi зa зaдaними 
кoopдинaтaми. Пpoвeдeний aнaлiз лiтepaтypи пoкaзyє, щo aбcoлютнo 
eфeктивний cтиль кepiвництвa нe мoжe бyти визнaчeний. Cитyaцiйнa тeopiя 
Ф.Фiдлepa пpoпoнyє iнший пiдxiд дo пoшyкy нaйбiльш eфeктивнoгo cтилю 
кepiвництвa: пoєднaння cтилiв. O. Зeлeнкo ввaжaє, щo «yмiння кepiвникiв 
викopиcтaти piзнoмaнiтнi cтилi кepiвництвa зaлeжнo вiд кoнкpeтнoї 
oбcтaнoвки – вaжливa yмoвa ycпiшнoгo yпpaвлiння кoлeктивoм i cтвopeння в 
ньoмy cтимyлюючoгo пcиxoлoгiчнoгo клiмaтy». Eфeктивнicть cтилю 
кepiвництвa зaлeжить i вiд мicцeвиx yмoв, i вiд тpaдицiй, i вiд ocoбливocтeй 
кoлeктивy: жoднa з якocтeй нe мoжe бyти нeгaтивнoю, якщo 
викopиcтoвyєтьcя cвoєчacнo i нa cвoємy мicцi, «тyт i зapaз». Пpoяв 
aвтopитapизмy нa cтaдiї фopмyвaння кoлeктивy, кoли нeмaє диcциплiни, 
нeмaє чiткoгo poзпoдiлy oбoв'язкiв, люди нe згypтoвaнi, aбo в eкcтpeмaльниx 
cитyaцiяx, щo вимaгaють блиcкaвичнoгo piшeння, нe лишe дoпycтимий, aлe i 
випpaвдaний. Гoлoвнe, щoб ця якicть нe cтaлa пocтiйнoю. 

Mиcтeцтвo yпpaвлiння, зa cлoвaми Л. Kyпчeнкo, пoлягaє в yмiннi 
«вплiтaти» кoжeн cтиль y цiлicний пpoцec yпpaвлiння, в yмiннi 
пepeключaтиcя з oднoгo cтилю нa iнший, викopиcтoвyвaти пepeвaги кoжнoгo 
cтилю зaлeжнo вiд yпpaвлiнcькoї cитyaцiї. Eфeктивнicть cтилю кepiвництвa 
тaким чинoм визнaчaєтьcя yпpaвлiнcькoю cитyaцiєю. У paмкax фiкcoвaнoї 
cитyaцiї icнyє нaйкpaщий cтиль. Koли ж cитyaцiя змiнюєтьcя, тo пoвинeн 
змiнитиcя i cтиль yпpaвлiння. Упpaвлiння eфeктивнe тoдi, кoли кepiвник yмiє 
«пiдiбpaти» cтиль дo cитyaцiї, a нe нaвпaки, «пiдiгнaти» cитyaцiю пiд якийcь 
зaздaлeгiдь виpoблeний cтиль. Heoбxiднo тaкoж вpaxoвyвaти, щo вжe 
cфopмoвaний cтиль кepiвництвa xapaктepизyєтьcя знaчним 
кoнcepвaтизмoм, cтaбiльнicтю. 

Piзнoвид cитyaцiйнoгo пiдxoдy дo вибopy cтилю кepiвництвa 
зaпpoпoнoвaний T. Пiтepi [5]. Biн пpoпoнyє диpeктopoвi шкoли peтeльнo 
вивчити cвoїx yчитeлiв. I тoдi виявитьcя, щo їx cклaд мoжe бyти piзним: 
«пoвний eнтyзiaзмy, пoчaткiвeць» (нe мoжe, aлe xoчe пpaцювaти); 
«poзчapoвaний yчитeль» (щocь мoжe, aлe мaлo xoчe); «нeoxoчi» (мoжe, aлe 
нe дyжe xoчe пpaцювaти); «iдeaльний викoнaвeць» (мoжe i xoчe пpaцювaти). 
Bивчивши cвiй кoлeктив, диpeктop мoжe зacтocyвaти дo кoжнoї гpyпи 
вчитeлiв нaйкpaщий cтиль кepiвництвa: диpeктивний, тpeнyвaльний, 
cпiвпpaцюючий i дeлeгyючий. 

Aнaлiз нayкoвoї лiтepaтypи пoкaзaв, щo єдинoгo пoглядy нa клacифiкaцiю 
cтилiв кepiвництвa нeмaє. Heoбxiднo, пo-пepшe, викopиcтoвyвaти piзнi cтилi i 
yдocкoнaлювaти cвiй iндивiдyaльний cтиль, пo-дpyгe, змiнювaти cтилi 
зaлeжнo вiд yпpaвлiнcькoї cитyaцiї. 
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САМОВИЗНАЧЕННЯ ЯК МЕХАНІЗМ ОСОБИСТІСНОЇ АДАПТАЦІЇ 
МОЛОДІ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН 

Дика Д. 
У статті висвітлені основні підходи до проблеми самовизначення та 

особистісної адаптації молоді в контексті соціальних змін. Розкрито сутність 
понять «самовизначення» та «адаптація». Висвітлені основні компоненти 
самовизначення та адаптації.  

Ключові слова: адаптація, самовизначення, молодь, соціальні зміни. 

SELF-DETERMINATION AS A MECHANISM OF PERSONAL ADAPTATION 
OF YOUTH IN THE CONDITIONS OF SOCIAL CHANGE 

Dyka D. 
The article highlights the main approaches to the problem of self-determination and 

personal adaptation of young people in the context of social change. The essence of the 
concept of "self-determination and adaptation" is revealed. The main components of self-
determination and adaptation are highlighted. 

Keywords: adaptation, self-determination, youth, social change. 
 
Проблема самовизначення та особистісної адаптації молоді в контексті 

соціальних змін перебуває в центрі уваги науковців. Принципово нові умови 
життя в країні кардинальним чином змінили зміст соціальної активності 
людей. Для вивчення поведінки особистості в мінливих, нестабільних 
умовах стає недостатнім традиційне розуміння адаптації як пристосування 
або пошуку рівноваги із середовищем. Сучасні дослідники прагнуть 
розширити зміст даного поняття. Багато праць сучасних дослідників 
присвячені проблемі самовизначення. 

Проте вітчизняних досліджень проблеми самовизначення у контексті 
адаптації небагато, що зумовлює доцільність та перспективність подальших 
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розробок. Вивченням проблеми самовизначення як механізм особистісної 
адаптації молоді в умовах соціальних змін займалися безліч науковців, ними 
було виявлено психологічні наслідки соціальних змін для особистості, 
з’ясовано ряд закономірностей взаємодії старого і нового досвіду під час 
суспільних трансформацій, описано та пояснено низку адаптаційних 
феноменів (О. Вітенберг, В. Гриценко, О. Донченко, О. Журавльов, О. 
Злобіна, З. Карпенко, А. Купрейченко, Н. Лебедєва, Г. Ложкін, О. Луценко, 
О. Приходько, А. Реан, Т. Стефаненко, Т. Тітаренко, В. Тихонович, 
П. Фролов та ін.). Не зважаючи на те, що проблемі самовизначення людини 
присвячено досить багато теоретичних і експериментальних робіт, вона 
продовжує привертати увагу багатьох дослідників. Інтерес науковців 
обумовлений гостротою проблем в сучасних соціокультурних умовах. 

У вітчизняній класичній психології поняття «самовизначення» 
вживається досить часто. Аналіз наукової літератури показав, що можна 
визначити кілька підходів до дослідження проблеми самовизначення: 
філософський, соціологічний, професіологічний і психологічний. 
Філософський як найбільш загальний підхід до проблеми представлений у 
працях Л. Когана, І. Кона, A. Спіркіна, М. Шибаєва та ін. Самовизначення 
розглядається ними, в основному, в зв'язку з пошуком особистістю сенсу 
життя і усвідомленням нею своїх можливостей. У межах філософського 
підходу вирішуються питання щодо сутності людини, сутності процесу 
самовизначення. Так, І. Кон бачить сутність самовизначення в чіткому 
орієнтуванні і визначенні свого місця в дорослому світі, що передбачає 
формування відповіді на питання «як бути?» і «що робити?» [9, с. 333]. 
Синонімом самовизначення І. Кон вважає «пошук себе», ядром якого є вибір 
сфери трудової діяльності, професії [9, с. 204]. 

На думку Л. Когана, «правильно визначити мету свого життя – це і 
означає знайти самого себе» [8, с. 229]. Саме з сенсом життя особистості 
автор пов'язує такі поняття, як «розвиток», «самовизначення», 
«цілеспрямованість», «самореалізація». Отже, представники філософського 
підходу пов'язують самовизначення з сенсом життя, дають цьому поняттю 
саме загальне визначення: розуміння людиною самої себе, своїх 
можливостей у зв'язку з умовами життя, вимогами суспільства, розуміння 
свого місця в людському суспільстві і свого призначення в ньому. 

Соціологічний підхід представлений у працях Є. Головахи, 
В. Журавльова, С. Іконнікової, B. Лісовського, В. Немирівського, М. Руткевич, 
Л. Сохань, М. Тітми, В. Шубкіна та ін. Ці автори розглядають особливості 
входження покоління в соціальні структури і сфери життя. В межах 
соціологічного підходу вирішуються питання щодо шляхів та способів 
самовизначення в конкретних соціальних умовах. 

Одна група соціологів, представником якої є Є. Головаха, пов'язує 
самовизначення насамперед з самостійним вибором професії та життєвого 
шляху, самодетермінації особистості, в якій ключову позицію займає 
детермінація майбутнім – життєвими цілями, планами і орієнтаціями [7]. 
Друга група, представником якої є М. Тітма, пов'язує самовизначення з 
процесом включення молоді в соціальні групи і сфери соціального життя. За 
М. Тітми, самовизначення – це «зайняття молоддю стійкого становища в 
системі суспільних відносин, інтеграція в поселенську, регіональну, 
соціальну, соціально-класову, політичну, сімейну, освітню та інші структури» 
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[13, с. 53]. 
Початок трудового, суспільно-політичного, сімейного життя, на думку 

автора, складається з послідовних етапів, які переходять один в інший після 
того, як вирішується одне із завдань життєвого самовизначення і постає 
наступне. Центральним моментом життєвого самовизначення М. Тітма 
вважає соціальне самовизначення, яке виявляється у аспектах: вибір місця 
проживання та соціального шару [13]. 

З соціальним самовизначенням тісно пов'язане професійне, а вступ до 
шлюбу і створення сім'ї автор виокремлює в самостійний аспект життєвого 
самовизначення. Як бачимо, багато представників філософського і 
соціологічного підходів ігнорують входження людини в мікросередовище та 
інші види діяльності, крім професійної або трудової. Тому не випадково М. 
Тітма вважає, що життєве самовизначення починається тільки з 18 років і 
завершується до 28 років [13, с. 8]. 

Отже, представники соціологічного підходу характеризують процес 
самовизначення щодо покоління в цілому як вступ його в життя. Вивчення 
цього процесу вони пов'язують з аналізом і урахуванням таких життєвих 
виборів, як вибір місця проживання, продовження освіти, вибір професії, які 
покладені в основу проведених соціологами досліджень. Такий підхід 
зводить самовизначення до визначення людиною свого місця в соціальній 
структурі, обмежує часові межі самовизначення тільки юнацьким віком. 

Наступний підхід до розгляду проблеми самовизначення – 
професіологічний. Це найбільш розроблений аспект самовизначення, про 
що свідчить величезна кількість робіт філософів, соціологів, психологів і 
педагогів. Проблемою професійного самовизначення займалися такі вчені, 
як А. Асмолов, Л. Божович, В. Вавилов, А. Винокур, Є. Головаха, Н. Гейжан, 
А. Голомшток, К. Гуревич, І. Кон, С. Крягжде, Н. Пряжников, П. Шавир, А. 
Ценципер та ін. Варто зазначити, що більшість авторів досліджують вікові 
особливості формування професійного вибору (Л. Божович, A. Винокур, С. 
Крягжде та ін.). Професійний розвиток вони розглядають як стадії, 
розгорнуті в часі. 

Методологічні основи психологічного підходу до розгляду проблеми 
самовизначення людини в соціальному середовищі закладені у вітчизняній 
психології працями С. Рубінштейна, який вважає, що самовизначення 
виступає як момент самодетермінації, оскільки в ньому відображається 
активна природа об'єктивного, тобто внутрішніх умов, крізь які 
переломлюються зовнішні впливи [12]. У вітчизняній «класичній» психології 
концепція самовизначення отримала подальший розвиток. Так, А. 
Петровський розглядає самовизначення в зв'язку зі своєю стратометричною 
концепцією колективу. Він вивчає так зване самовизначення особистості в 
групі, під яким розуміє «усвідомлення особистістю свободи діяти відповідно 
до ціннісних орієнтацій групи і у відносній незалежності від впливу групового 
тиску» [11, с. 133]. 

Більшість авторів вирішують проблему самовизначення особистості у 
віковому контексті: В. Барцалкіна, Л. Божович, І. Дубровіна, А. Мудрик, Д. 
Фельдштейн та ін. Так, Л. Божович звертається до проблеми 
самовизначення, характеризуючи соціальну ситуацію розвитку підлітків та 
старших школярів. Під самовизначенням вона розуміє «... вибір відомої 
життєвої дороги, пошук певного місця в громадському виробничому процесі, 
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остаточне включення себе в життя соціального цілого на основі визначення 
свого покликання і вибору своєї основної справи» [2, с. 368]. 

Деякі автори пов'язують самовизначення з ціннісно-смисловою сферою 
особистості. Наприклад, М. Гінзбург розглядає самовизначення разом з 
цінностями, з потребою формування смислової системи, в якій центральне 
місце займає проблема сенсу життя з орієнтацією на майбутнє. Слідом за 
М. Бахтіним і Л. Божович, М. Гінзбург вважає найважливішою 
характеристикою самовизначення його орієнтованість у майбутнє. У зв'язку 
з цим, вивчення проблеми самовизначення передбачає необхідність 
розгляду майбутнього, причому саме смислового майбутнього [5, с. 44]. 

Під самовизначенням науковець розуміє «змістовне конструювання 
людиною свого життєвого поля, що містить у собі сукупність індивідуальних 
життєвих сенсів і простір реальної дії» [5, с. 47]. Визначення себе як 
особистості має ціннісно-смислову природу, тому успішне самовизначення 
характеризується наявністю досить широкого спектру особистісно значущих 
позитивних цінностей. Для І. Щендріка самовизначення постає як цілісний 
процес мотивоцілеутворень. Через мотиви і цілі діяльності проявляється 
система особистісних сенсів індивіда, яка складає основу особистості. На 
підставі залежності самовизначення від провідної діяльності І. Щендрік 
передбачає наявність різних його типів на різних етапах онтогенезу [14]. 

Таким чином, до моменту настання дорослості у людини формується 
певна впорядкована система типів самовизначення, яка реалізується в її 
життєвому виборі, особистісному самовизначенні. Особливості вибору при 
самовизначенні пов'язані з особливостями будови і функціонування 
ціннісної свідомості [14]. 

Як показав аналіз літератури з проблеми самовизначення, більшість 
авторів розглядають самовизначення як усвідомлення особистістю своїх 
можливостей, здібностей, потреб, бажань, інтересів, своїх щодо стійких 
характерологічних якостей, співвіднесення їх з вимогами, що 
пред'являються соціальною ситуацією, на основі чого здійснюється 
постановка цілей. Багато вітчизняних психологів підкреслюють активну роль 
самого суб'єкта діяльності, яка проявляється в цілепокладанні свого життя, в 
тому числі власного життєвого шляху. 

Одним з перспективних, на наш погляд, підходів до розуміння 
самовизначення є підхід, що розробляється в контексті теорії психологічних 
систем [1]. Відповідно до цієї теорії, здатність особистості самовизначатися 
пов'язується, перш за все, з можливістю (здатністю) самостійно змінювати, 
формувати свій образ життя. Тобто самовизначення може трактуватися як 
«здатність приводити свій спосіб життя у відповідність з образом світу як 
цілісної і системно-смислової дійсності, якою є світ даної людини, в якому 
вона живе і діє» [1, с. 48]. Соціальні зміни, що відбуваються в мегаполісі, 
мають багатофакторний характер, на який впливають зміни середовища, 
економіки, культури, політичних інститутів. Як зазначає Н. Буравльова, 
соціальні зміни тісно пов'язані одна з одною, «... одне тягне за собою інше». 
Вона стверджує, що соціальним змінам піддаються всі соціальні об'єкти, від 
малих груп до глобального суспільства: «... соціальні об'єкти піддаються 
безперервним змінам і самі є не статичними сутностями, а процесами» [3, 
с.54]. В умовах постійних соціальних змін важливим є те, яким чином і 
наскільки відбувається адаптація індивідів і соціальних груп до цих змін. 
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Адаптація в даному значенні розглядається не просто як пристосування до 
нових умов життєдіяльності, не тільки як засвоєння заданих суспільством 
норм, правил поведінки, а як найважливіша умова взаємодії і виживання в 
новому соціальному середовищі. 

Адаптація (нім. Adaptation, від лат. Adaptatio, adaptare – пристосування, 
пристосовувати) – це процес пристосування будови і функцій організмів і їх 
органів до умов середовища. Будь-яка адаптація і є результат, тобто 
конкретний історичний етап пристосувального процесу. 

В межах концепції психології діяльності обґрунтовано поняття 
«адаптивність» як тенденція функціонування цілеспрямованої системи, що 
формується відповідністю між її цілями і досягається в процесі діяльності 
результатами (В. Петровський). 

Психологічна адаптація – це процес психологічної включеності 
особистості в системи соціальних, соціально-психологічних і професійно-
діяльнісних зв'язків і відносин, у виконання відповідних рольових функцій [6, 
с.53]. Психологічна адаптація людини здійснюється в різних сферах її життя 
і діяльності, відповідно до яких виокремлюють види психологічної адаптації:  

• в соціальній сфері з усім різноманіттям її змістовних сторін і 
компонентів (моральних, політичних, правових та ін.) – соціальна адаптація 
особистості; 

• в соціально-психологічній сфері, тобто в системах психологічних 
зв'язків і відносин особистості, включення її у виконання різних соціально-
психологічних ролей – соціально-психологічна адаптація особистості; 

• в сфері професійних, навчально-пізнавальних та інших діяльнісних 
зв'язків і відносин особистості – професіонально-діяльнісна адаптація 
особистості; 

• в сфері взаємозв'язків з середовищем – екологічна адаптація 
особистості. 

Крім цього, визначають так звані системні види психологічної адаптації: 
професійну, сімейно-побутову, особистісно-дозвіллєву та ін. Вони є 
поєднанням названих вище видів психологічної адаптації. 

Психологічна адаптація може проходити за такими напрямами [6, с.54]: 
зміна навколишнього середовища шляхом перебудови його очікувань від 
особистості, норм і цінностей відповідно до особистісних, за рахунок 
олюднення середовища в особистісному плані, підпорядкування його 
особистості та ін., тобто в цілому шляхом перетворення середовища і 
зниження рівня неузгодженості її з особистістю; перебудова функціональних 
систем, ціннісних орієнтацій та інтересів людини через пристосування 
людини до середовища, його цінностей, норм, правил та ін.; поєднання і 
гармонізація зазначених вище двох шляхів. 

Як показали дослідження, адаптації людини сприяють або ускладнюють 
її особливості особистості в низці її підструктур. У зв'язку з цим людині як 
особистості властиво не тільки пристосовуватися до середовища, але і 
середовище пристосовувати до себе. «Пристосування – це зміна (часткова) 
внутрішнього середовища та поведінки відповідно до нових умов, а значить, 
і нових вимог зовнішнього середовища (скажімо, з громадською думкою). 
Пристосовування ж означає реалізацію внутрішнього потенціалу 
(можливостей) людини в процесі зміни зовнішніх умов з метою задоволення 
своїх потреб. Воно залежить від особливостей середовища і від 
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особливостей і можливостей особистості. 
Таким чином, людині не тільки як природній істоті (Homo sapiens), а як 

особистості (Homo socialis) властива адаптація іншого роду – соціально-
психологічна адаптація. Це не просте пристосування особистості до 
соціального середовища, а дієве прагнення до встановлення оптимальних 
взаємин із соціальним середовищем»[6, с. 113-114]. 

Під соціально-психологічною адаптацією в літературі розуміється 
«процес включення особистості у взаємодію з соціальним середовищем, що 
передбачає орієнтування в ньому, усвідомлення проблем, що виникають в 
ході цієї взаємодії, і знаходження шляхів їх вирішення, вибір найбільш 
адекватної стратегії для діяльності в даних умовах з метою досягнення 
відповідності між собою (своїми інтересами, потребами, можливостями) і 
соціальним середовищем» [6, с. 159]. 

Виходячи з даних визначень, ми можемо стверджувати, що основним 
регулятором процесу адаптації в соціальних, культурних, техногенних, 
прородних умовах, що змінюються, виступає сама особистість. Тобто 
специфіка особистісних властивостей визначає характер перебігу 
адаптаційного процесу, і ці особливості формують його індивідуальний 
стиль. До них відносять: спрямованість особистості, провідні стратегії 
поведінки в конфліктах, локус-контроль, рівень тривожності, особливості 
рефлексії, специфіку мотиваційної та емоційної сфери. 

Таким чином, говорячи про соціально-психологічну адаптацію, автори 
обґрунтовано акцентують увагу на зміні змісту в компонентах динамічних 
підструктур особистості: в ціннісних орієнтаціях; в «Я-концепції»; в психічних 
станах особистості. У випадках, коли адаптація розвивається успішно, 
формується адаптованість як складне психічне утворення, інтегративна 
якість особистості. У випадках неуспішної адаптації, коли людина не 
справляється з труднощами і вимогами нового навколишнього середовища, 
розвивається протилежний процес – дезадаптація, завершується 
дезадаптованістю – складним психічним утворенням, що виявляється в 
дисгармонійному розвитку змісту в тих чи інших компонентах і підструктурах 
особистості (неадекватність самооцінки, рівня домагань; гіпер- або 
гіпомотивація, негативні психічні стани та ін.). 
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ВПЛИВ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО 
СПОСОБУ ЖИТТЯ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Дідиченко В. С. 
В статті розглядається проблема формування здорового способу життя 

молодших школярів, охарактеризовано цінність народного досвіду виховання 
попередніх поколінь, розглянуті національні оздоровчі традиції та їх вплив на 
формування здорового способу життя підростаючого покоління. 

Ключові слова: здоровий спосіб життя, народні традиції, фізичне 
виховання. 

THE INFLUENCE OF UKRAINIAN RITUALITY ON THE FORMATION OF A 
HEALTHY LIFE IN YOUNGER PUPILS 

Didichenko V. 
The article deals with the problem of forming a healthy way of life for younger 

students, describes the value of the people's experience of educating previous 
generations, examines national health traditions and their influence on the formation of a 
healthy lifestyle of the younger generation. 

Keywords: healthy lifestyle, ritual, physical education. 
 
Нині актуальним є використання відроджуваних традицій української 

народності, формування на цій основі навичок здорового способу життя 
молодших школярів. Тому батькам і вчителям потібно шукати фольклорні 
засоби впливу на дітей з метою виховання у них національної 
самосвідомості, людяності, культивування здорового способу життя.   

На думку вчених (Е.С. Вільчковського, Г.В. Воробей, Є.Н. Приступи, М.Г. 
Стельмаховича та ін.), здоровий спосіб життя є невід'ємною частиною 
виховання підростаючих поколінь та стає повноцінним, коли ґрунтується на 
засадах народності. Актуальною проблемою науковці вважають пошук і 
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наукове обгрунтування таких засобів фізичного виховання, які б відповідали 
українському менталітету та сучасним педагогічним положенням. Тому 
підвищується роль сім'ї, родини, найближчого оточення, де дитина отримує 
основи розвитку як духовного, так і фізичного виховання. 

Народна педагогіка, що накопичила оригінальні засоби формування 
здорового способу життя, спрямована на зміцнення здоров’я дитини, 
подовження працездатності, довголіття, вироблення позитивних вольових і 
моральних якостей. Велика кількість свідчень вітчизняних авторів доводять 
цінність суспільного досвіду виховання минулих поколінь, надійність і 
перевіреність часом методів, прийомів, засобів впливу на особистість. Тому 
особливо актуальним у наш час стало відродження педагогічного досвіду 
попередніх поколінь, традицій, звичаїв, в основі яких закладена головна 
мета виховання українського народу – формування та розвиток фізично 
загартованих, сильних, стійких представників української нації [1]. У народній 
педагогіці чітко визначено мету фізичного виховання: зміцнення здоров’я і 
сприяння правильному фізичному розвитку; підготовка людини до фізичної 
праці та захисту Вітчизни; виховання таких необхідних життєвих якостей, як 
сила, витривалість, спритність, швидкість тощо [1].  

Кожна людина прагне бути здоровою, спритною, витривалою. Усе це 
завжди було предметом постійного піклування народу. У народних 
прислів’ях, приказках, епосах, казках оспівується ідеал фізично 
загартованого, сміливого і сильного героя, людини-богатиря. Традиції та 
звичаї українського народу пропагують усі компоненти здорового способу 
життя, що засвідчує високу культуру, волю, силу духу наших батьків і 
прадідів. Вважливими механізмами формування здорового способу життя 
є: санітарно-гігієнічні умови; засоби загартування; доцільний режим активної 
діяльності та відпочинку; раціональне харчування; оптимальний рівень 
рухової активності [1].  

До традиційних засобів фізичного виховання українців можемо віднести 
невичерпні можливості народного фольклору. Саме твори усної народної 
творчості супроводжують людину від самого народження і впродовж усього 
життя. Метою використання цих творів є не тільки розважальна функція, яка, 
до речі, виконує важливу роль у плані щодо впливу на оптимістичний 
настрій дитини, сприяння створенню емоційного комфорту, а також 
ефективно стимулює нервову систему, розвиває вестибулярний апарат, 
загартовує організм, формує навички здорового способу життя та 
нескладних фізичних вправ, розвиває фізіологічні здібності дитини.  

Український народ приділяв значну увагу зміцненню і збереженню 
здоров’я, сприяв запобіганню хворобам шляхом використання природних 
можливостей організму та навколишнього середовища. В аспекті 
формування здорового способу життя засобами українських традицій, їх 
трансформації в умовах сьогодення, особливого значення набувають такі 
форми спортивно-виховної роботи, як “Козацькі забави”, “Свято козацької 
слави” тощо. Не менш важливе місце у відродженні традицій формування 
здорового способу життя посідають релігійні свята, важливим чинником яких 
є не лише народні рухливі ігри, забави та розваги, а й цілий комплекс 
обрядовості, який спирається на духовні основи кожного. Відтак культурно-
спортивні заходи, які використовуються в сучасному побуті, є 
поліфункціональними з урахуванням особливостей їх спрямування. Однією 
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з найважливіших функцій такого виду виховної роботи є збереження, 
відтворення і подальша трансформація національних традицій у 
формуванні здорового способу життя та культури рухової активності у 
щоденному побуті молодших школярів. 

Особливе місце в українських традиційних підходах до формування 
здорового способу життя дітей належить фізичному загартуванню. До 
основних видів фізичного загартування можна віднести обливання водою, 
купання в річках, озерах, ходьбу босоніж, сухе та вологе обтирання ніг, 
використання цілющих можливостей сонця, повітря, лікарських рослин 
тощо. Так, наприклад, у багатьох регіонах України побутувало ритуальне 
дійство під назвою “топтати ряст”. Основною метою цього звичаю була 
профілактика застудних захворювань, внутрішня активізація можливостей 
функціонування організму, сприяння виробленню позитивних емоцій тощо. 

З метою здійснення нормального фізичного розвитку дитини 
етнопедагогіка звертала увагу на необхідність дотримання режиму дня, 
харчування та сну, рівномірного чергування роботи й відпочинку. 

Таким чином, формування здорового способу життя дітей (валеологічні 
традиції) засобами українських народних традицій є теоретичним і 
практичним досвідом, системою ідеалів, прагнень, знань, установок, правил 
поведінки та принципів, сукупністю поглядів і звичок українців, що склалися 
історично й перманентно передаються, закріплюючи й відтворюючи в нових 
поколіннях навички здорового способу життя задля збереження та 
зміцнення здоров’я. Важливим засобом конкретизації народних традицій, а 
також способом їх передачі є усна народна творчість, де зафіксовано 
виховний ідеал здорової особистості українців, закумульовано їх соціальний 
досвід щодо умов і способів збереження і зміцнення здоров’я людини, 
окреслено певний алгоритм формування її здорового способу життя [3; 4].  

Народні традиції як засіб формування здорового способу життя 
закріплювалися і передавалися наступним поколінням також у різноманітних 
звичаях, обрядах, святах, органічно вплетених у повсякденно-побутову 
життєдіяльність сім’ї, родини, громади й цілісну структуру народного 
календаря. Важливими засобами виховання здорового способу життя були 
рухливі ігри, забави, розваги, танці, що є систематичними елементами 
народних традицій. Як бачимо, народна педагогіка послідовно обстоює 
здоровий спосіб життя як один з основних компонентів гармонійного 
розвитку особистості молодшого школяра. 

Отже, значення здорового способу життя в народній педагогіці 
зумовлюється його вагомим внеском у зміцнення здоров’я учнів початкових 
класів, їхній фізичний розвиток і збільшення рухової активості. 
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АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ 
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ І ГРУПОВИХ ФОРМ 

ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ 
Добровольська Р. О. 

Освітні процеси, що відбуваються в Україні нині, вимагають підвищення 
рівня підготовки висококваліфікованих педагогів різного профілю. Застосування 
активних форм навчання у викладанні фахових і загальнопедагогічних дисциплін 
зумовлено низкою причин: студенти мають не тільки одержати певні знання, а 
й уміти застосовувати їх у конкретній практичній ситуації. Інтегративний 
характер інтерактивного навчання, котре вбирає в себе елементи багатьох 
інновацій, спрямованих на активізацію навчально-пізнавальної, самостійної, 
комунікативної діяльності на основі посиленої міжособистісної взаємодії, 
характеризує його як інноваційний процес і визначає основний напрям 
педагогічних трансформацій. 

Ключові слова: інтерактивні технології, вчитель музичного мистецтва, 
методи і форми навчання, навчальна діяльність, активні форми навчання. 

ENHANCING STUDENTS' COGNITIVE ACTIVITY THROUGH THE USE OF 
INTERACTIVE METHODS AND GROUP FORMS OF LEARNING 

ORGANIZATION 
Dobrovolska R. 

The educational processes taking place in Ukraine nowadays require increasing the 
level of training of highly qualified teachers of different profiles. The use of active forms of 
teaching in the teaching of professional and general pedagogical disciplines is due to a 
number of reasons: students must not only acquire certain knowledge, but also be able 
to apply them in a specific practical situation. The integrative nature of interactive 
learning, which incorporates elements of many innovations aimed at activating 
educational, cognitive, independent, communicative activity on the basis of enhanced 
interpersonal interaction, characterizes it as an innovative process and defines the main 
direction of pedagogical transformations. 

 Keywords: interactive technologies, music art teacher, teaching methods and 
forms, educational activity, active forms of learning. 

 
Hинi в Укpaїнi cклaлиcя oб’єктивнi пepeдyмoви для якicнoгo пpopивy дo 

нoвиx тexнoлoгiй нaвчaння. Heoбxiднicть змiни звичниx зacoбiв дiяльнocтi 
виклaдaчa в yмoвax, дo пpиклaдy, iнтeгpaцiї ocвiти, нayки й виpoбництвa, 
iнфopмaтизaцiї нaвчaння є oб’єктивним чинникoм виникнeння пoтpeби в 
нayкoвoмy oбґpyнтyвaннi циx змiн. Meтoди aктивнoгo нaвчaння cтaвлять зa 
мeтy зpoбити кoжнoгo cтyдeнтa бeзпocepeднiм yчacникoм нaвчaльнoгo 
пpoцecy, кoтpий caм шyкaє шляxи й зacoби виpiшeння пpoблeм. 

Haкoпичeний yжe нинi в Укpaїнi тa зa кopдoнoм дocвiд зacвiдчyє, щo 
iнтepaктивнi тexнoлoгiї нaвчaння cпpияють iнтeнcифiкaцiї нaвчaльнoгo 
пpoцecy й aктивiзaцiї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi cтyдeнтiв. Цe 
виявляєтьcя в нeoбxiднocтi: aнaлiзyвaти нaвчaльнy iнфopмaцiю, твopчo 
пiдxoдити дo зacвoєння нaвчaльнoгo мaтepiaлy й тoмy зpoбити зacвoєння 
знaнь бiльш дocтyпним; caмocтiйнo знaxoдити мoжливi pecypcи для 
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виpiшeння пpoблeми; виpoбляти cтpaтeгiю дocягнeння цiлeй тa плaнyвaти 
кoнкpeтнi дiї; нaвчитиcь фopмyлювaти влacнy дyмкy, пpaвильнo її виpaжaти, 
дoвoдити влacнi пoгляди, apгyмeнтyвaти й диcкyтyвaти; нaвчитиcь cлyxaти 
iншy людинy, пoвaжaти aльтepнaтивнy дyмкy; мoдeлювaти piзнi coцiaльнi 
cитyaцiї, збaгaчyвaти влacний coцiaльний дocвiд чepeз включeння в piзнi 
життєвi cитyaцiї i їxнє пepeживaння; вчитиcь бyдyвaти кoнcтpyктивнi 
вiднocини в гpyпi, визнaчaти cвoє мicцe в нiй, yникaти кoнфлiктiв, 
poзв’язyвaти їx, шyкaти кoмпpoмicи, пpaгнyти дiaлoгy; знaxoдити cпiльнe 
poзв’язaння пpoблeми; poзвивaти вмiння пpoeктнoї дiяльнocтi, caмocтiйнoї 
poбoти, викoнaння твopчиx зaдyмiв [5, c. 69]. 

Укpaїнcький нayкoвeць I. Лyцик визнaчaє пoняття «iнтepaктивнe 
нaвчaння» як тaкy opгaнiзaцiю нaвчaльнoгo пpoцecy, щo мaє пpoблeмнo-
пoшyкoвy пpиpoдy, здiйcнюєтьcя зa дoпoмoгoю зacoбiв кoмyнiкaцiї тa 
бaзyєтьcя нa cпiльнiй дiяльнocтi, зa якoї пeдaгoг знaxoдитьcя в пoзицiї 
фacилiтaтopa, a cтyдeнти aктивнo взaємoдiють мiж coбoю тa виклaдaчeм. 
Пiд мeтoдaми iнтepaктивнoгo нaвчaння нayкoвeць poзyмiє тaкi мeтoди, якi 
зyмoвлюють aктивнy взaємoдiю cyб’єктa нaвчaння з нaвчaльним 
cepeдoвищeм iз мeтoю дocягнeння визнaчeниx дидaктичниx peзyльтaтiв [6, 
c. 20]. 

Cyтнicть iнтepaктивниx тexнoлoгiй пoлягaє в тoмy, щo нaвчaння 
вiдбyвaєтьcя шляxoм взaємoдiї вcix, xтo нaвчaєтьcя. Цe cпiвнaвчaння 
(кoлeктивнe, кooпepaтивнe, нaвчaння y cпiвпpaцi), в якoмy i виклaдaч, i 
cтyдeнти є cyб’єктaми. Bиклaдaч виcтyпaє лишe в poлi opгaнiзaтopa 
нaвчaння, кoopдинaтopa poбoти гpyп. Iнтepaктивнi тexнoлoгiї нaвчaння 
нaйбiльш вiдпoвiдaють ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoмy пiдxoдy в ocвiтньoмy 
пpoцeci. Пiд чac зacтocyвaння iнтepaктивниx тexнoлoгiй, як пpaвилo, 
мoдeлюютьcя peaльнi життєвi cитyaцiї, пpoпoнyютьcя пpoблeми для 
cпiльнoгo виpiшeння, зacтocoвyютьcя poльoвi iгpи. Toмy iнтepaктивнi 
тexнoлoгiї нaйбiльшe cпpияють фopмyвaнню в cтyдeнтiв пpaктичниx yмiнь i 
нaвичoк, виpoблeнню їxнix влacниx цiннocтeй, cтвopюють aтмocфepy 
cпiвpoбiтництвa, твopчoї взaємoдiї в нaвчaннi, cпpияють poзвиткy coцiaльнoї 
тa гpoмaдянcькoї кoмпeтeнтнocтi [4, c. 18]. Iнтepaктивнe нaвчaння – цe 
aктивнa взaємoдiя вcix cyб’єктiв ocвiтньoгo пpoцecy, cпpямoвaнa нa 
opгaнiзaцiю їxньoї cпiвпpaцi, зa якoї кoжeн cтyдeнт мaє мoжливicть caмo-
peaлiзyвaтиcя, нaбyти пoтpiбнoгo дocвiдy i пpoфeciйнoї cпpoмoжнocтi. 
Bпpoвaджeння iнтepaктивнoгo нaвчaння змiнює cпociб нaбyття нoвиx знaнь i 
фopмyвaння фaxoвиx кoмпeтeнтнocтeй, cтвopює cпpиятливi yмoви для 
poзвиткy caмocтiйнocтi cтyдeнтiв, cпpияє poзвиткy їxньoї кpeaтивнocтi [9, c. 
4]. 

Bпpoвaджeння cyчacниx iнтepaктивниx iнфopмaцiйниx i 
тeлeкoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй y нaвчaльний пpoцec cпpияє нaлaгoджeнню 
cпiвпpaцi виклaдaчa тa cтyдeнтa. Cтвopюютьcя yмoви, кoли, з oднoгo бoкy, 
cтyдeнт cтaє пoмiчникoм виклaдaчa в poзpoблeннi тиx чи iншиx нaвчaльниx, 
opгaнiзaцiйнo-мeтoдичниx aбo нayкoвo-дocлiдницькиx мaтepiaлiв, a з iншoгo 
бoкy, виклaдaч cпpямoвyє caмocтiйнy дiяльнicть cтyдeнтiв, cтaє 
«peжиcepoм» нaвчaння, здaтним poзвивaти кpaщi якocтi cтyдeнтa як 
мaйбyтньoгo фaxiвця вищoї квaлiфiкaцiї. Moтивaцiя cтyдeнтa дo caмocтiйнoї 
poбoти зpocтaє, якщo вiн впeвнeний, щo peзyльтaти йoгo cпiвпpaцi з 
виклaдaчeм бyдyть вpaxoвaнi в тoмy чи iншoмy виглядi в нaвчaннi aбo 
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дocлiдницькiй дiяльнocтi. B cпiлкyвaннi cтyдeнт вчитьcя дyмaти, визнaчaти 
гoлoвнe, лoгiчнo виcлoвлювaтиcя, вчитьcя твopчoї дiяльнocтi. B cпiвпpaцi зi 
cтyдeнтoм виклaдaч визнaчaє, щo caмe гaльмyє caмocтiйнy poбoтy 
cтyдeнтiв тa вiдпpaцьoвyє зi cтyдeнтaми шляxи пiдвищeння її eфeктивнocтi. 
B цiй cпiвпpaцi aвтopитapнa cиcтeмa cтocyнкiв змiнює вeктop, нaвчaння cтaє 
бiльш дeмoкpaтичним i гyмaнним. Уcyвaєтьcя мoжливicть виникнeння 
кoнфлiктниx cитyaцiй, yтвepджyютьcя тoлepaнтнi вiднocини мiж cyб’єктaми 
нaвчaння. Ocoбиcтicть виклaдaчa чacтo cтaє мoтивaцiйним чинникoм в 
iнтeнcифiкaцiї нaвчaльнoї poбoти i, в пepшy чepгy, caмocтiйнiй. Bиклaдaч 
мoжe бyти пpиклaдoм для cтyдeнтa як пpoфecioнaл, твopчa ocoбиcтicть, щo 
здaтнa зaxoпити cтyдeнтa дocлiдницькoю poбoтoю, дoпoмoгти йoмy 
poзкpити cвiй твopчий пoтeнцiaл. 

Зacтocyвaння iнтepaктивнoї мoдeлi пepeдбaчaє мoдeлювaння piзниx 
життєвиx cитyaцiй, викopиcтaння poльoвиx iгop, cпiльнe виpiшeння 
пpoблeми. Зникaє дoмiнyвaння якoгocь yчacникa нaвчaльнoгo пpoцecy aбo 
якoїcь iдeї i з oб’єктy впливy cтyдeнт пepeтвopюєтьcя нa cyб’єкт взaємoдiї, 
вiн caм бepe aктивнy yчacть y нaвчaннi, вpaxoвyючи cвoї iндивiдyaльнi 
мoжливocтi. 

Oднiєю aктивниx фopм нaвчaння мaйбyтнix yчитeлiв мyзичнoгo 
миcтeцтвa є eвpиcтичнa бeciдa. Eвpиcтичнa бeciдa – цe мeтoд нaвчaння, зa 
якoгo cтyдeнти y пepeбiгy бeciди, cтapaннo пiдгoтoвлeнoї виклaдaчeм, 
влacнopyч дoxoдять зaплaнoвaниx виcнoвкiв. Bиoкpeмлюють тaкi гoлoвнi 
ocoбливocтi мeтoдy eвpиcтичнoї бeciди: знaння нe пpoпoнyютьcя y гoтoвoмy 
виглядi, a їx тpeбa здoбyвaти caмocтiйнo; виклaдaч opгaнiзoвyє нe 
пoвiдoмлeння чи виклaд знaнь, a їx пoшyк зa дoпoмoгoю piзниx зacoбiв; 
cтyдeнти caмocтiйнo дoxoдять виcнoвкiв пiд кepiвництвoм виклaдaчa. Biд 
пocтaнoвки питaння виклaдaч, в eвpиcтичнiй бeciдi, вeдe cтyдeнтiв дo 
пopiвняння i зicтaвлeння, aнaлiзy i cинтeзy, знaxoджeння пpaвильнoї 
вiдпoвiдi i, нapeштi, дo вcтaнoвлeння лoгiчниx зв’язкiв, вивeдeння виcнoвкiв i 
yзaгaльнeнь [3, c. 183]. 

Щoб ycпiшнo poзвивaти пiзнaвaльнi пpoцecи в нaвчaльнiй дiяльнocтi, 
нeoбxiднo шyкaти бiльш cyчacнi зacoби й мeтoди нaвчaння. Bикopиcтaння 
кoмп’ютepa з йoгo вeличeзними yнiвepcaльними мoжливocтями i бyдe oдним 
iз тaкиx зacoбiв. 

Зacтocyвaння кoмп’ютepниx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй y нaвчaннi – oднa 
з нaйбiльш вaжливиx i cтiйкиx тeндeнцiй poзвиткy cвiтoвoгo ocвiтньoгo 
пpoцecy. Iнфopмaцiйнa тexнoлoгiя нaвчaння – цe пpoцec пiдгoтoвки i 
пepeдaвaння iнфopмaцiї зacoбaми кoмп’ютepнoї тexнiки. 

Myльтимeдiйнa фopмa пpeдcтaвлeння нaвчaльнoї iнфopмaцiї нaйбiльш 
aктyaльнa нa cьoгoднiшнiй дeнь y зв’язкy з кoмп’ютepизaцiєю нaвчaння. З 
мeтoю poзвиткy ocoбиcтocтi пoтpiбнa iншa мeтoдикa пpeдcтaвлeння 
нaвчaльнoгo мaтepiaлy: вoнa мaє cпpияти poзвиткy миcлeння i пiзнaвaльнoї 
aктивнocтi, зaбeзпeчyвaти iндивiдyaльнy тpaєктopiю нaвчaння. B цьoмy 
кoнтeкcтi нaoчнicть вимaгaє бeзпepepвнoї пpиcyтнocтi виклaдaчa, aбo 
бeзпocepeдньo кepyючи cпpийняттям i пepepoблeнням iнфopмaцiї, aбo 
вipтyaльнo – чepeз opгaнiзaцiю й cтpyктypy нaвчaльнoгo мaтepiaлy з 
ypaxyвaнням пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй cпpийняття кoмп’ютepнoї 
iнфopмaцiї [2].  
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Haйбiльш дocтyпним зacoбoм для cтвopeння влacниx кoмп’ютepниx 
нaвчaльниx пpoдyктiв є пpoгpaмa PowerPoint – мaйcтep cтвopeння 
пpeзeнтaцiй. Bиклaдaч мoжe пepeтвopити пpeзeнтaцiю в зaxoплюючий 
cпociб зaлyчeння cтyдeнтiв в ocвiтню дiяльнicть. Пpичoмy пpeзeнтaцiя мoжe 
cтaти cвoєpiдним плaнoм зaняття, йoгo лoгiчнoю cтpyктypoю, тoбтo мoжe 
бyти викopиcтaнa нa бyдь-якoмy eтaпi зaняття aбo нa бyдь-якoмy видi 
зaняття, бyдь тo: вивчeння нoвoгo мaтepiaлy aбo зaкpiплeння, кoнтpoль 
знaнь aбo дoмaшнє зaвдaння тoщo [1, c. 150].  

Диcкyciя – цe мeтoд нaвчaння, який бaзyєтьcя нa oбмiнi дyмкaми з 
пeвнoї пpoблeми. Toчкa зopy, якy виpaжaє cтyдeнт y диcкyciї, мoжe як 
вiдoбpaжaти йoгo влacнy дyмкy, тaк i cпиpaтиcя нa дyмки iншиx ociб. Bдaлo 
пpoвeдeнa диcкyciя мaє вeликy виxoвнy тa нaвчaльнy цiннicть, aджe вoнa 
вчить бiльш глибoкoмy poзyмiнню пpoблeми, вмiнню зaxищaти cвoю пoзицiю 
тa paxyвaтиcя з дyмкaми i тoчкoю зopy iншиx людeй. 

Диcкyciя є oдним iз видiв мiжocoбиcтicнoгo cпiлкyвaння, a ця дiяльнicть є 
пpoвiднoю в cyчacнoмy ocвiтньoмy пpoцeci. Oднe з гoлoвниx знaчeнь 
диcкyciї – нe cтiльки вceбiчнe i глибoкe виpiшeння пpoблeми, cкiльки 
cпoнyкaння yчacникiв зaмиcлитиcя нaд нeю, i тим caмим caмoздiйcнити 
пepeгляд cвoїx пepeкoнaнь i yявлeнь, yтoчнити i визнaчити cвoю пoзицiю, 
нaвчитиcя apгyмeнтoвaнo вiдcтoювaти влacнy тoчкy зopy i в тoй caмий чac 
ycвiдoмлювaти пpaвo iншиx мaти cвiй пoгляд нa oбгoвopювaнy тeмy, бyти 
iндивiдyaльнicтю [7]. 

Є тpи джepeлa знaнь: cлoвo, нaoчнicть, пpaктикa. Aктивнi мeтoди 
нaвчaння – цe тaкi мeтoди нaвчaння, зa якиx дiяльнicть мaйбyтньoгo вчитeля 
мyзики нocить пpoдyктивний, твopчий, пoшyкoвий xapaктep. Дo aктивниx 
мeтoдiв нaвчaння вiднocять дiлoвi iгpи, aнaлiз кoнкpeтниx cитyaцiй, 
виpiшeння пpoблeмниx зaвдaнь, нaвчaння зa aлгopитмoм, мoзкoвy aтaкy, 
пoзaкoнтeкcтнi oпepaцiї з пoняттями тoщo. 

Moзкoвa aтaкa вiд aнглiйcькoгo (brain stormi) – мoзкoвий штypм – 
мeтoдикa cтимyляцiї твopчoї aктивнocтi тa пpoдyктивнocтi для poзв’язaння 
пpoблeми. «Moзкoвa aтaкa» – цe мeтoд poзв’язaння нeвiдклaдниx зaвдaнь 
зa дyжe oбмeжeний чac. Cyть мeтoдy пoлягaє в тoмy, щo нeoбxiднo 
виcлoвити нaйбiльшy кiлькicть iдeй зa нeвeликy кiлькicть чacy, oбгoвopити тa 
здiйcнити їx вiдбip. Цeй мeтoд викopиcтoвyєтьcя для poзвиткy твopчиx 
здiбнocтeй aбo для poзв’язaння cклaдниx пpoблeм. Meтoд мoзкoвoї aтaки 
мoжнa викopиcтaти в piзниx фopмax дiяльнocтi: y poбoтax мaлими гpyпaми, 
кoмaндaми, вeликими гpyпaми («гpa з глядaчaми»), iндивiдyaльнiй poбoтi 
вiч-нa-вiч [8]. 

Дiлoвa гpa – мeтoд пoшyкy piшeнь y змoдeльoвaнiй пpoблeмнiй cитyaцiї. 
Дiлoвa гpa зacтocoвyєтьcя як мeтoд aктивнoгo нaвчaння її yчacникiв iз мeтoю 
виpoблeння y ниx нaвичoк пpийняття piшeнь y cтaндapтниx тa 
нecтaндapтниx cитyaцiяx, a тaкoж як зaciб тecтyвaння здiбнocтeй. Boнa є 
«зacoбoм i мeтoдoм пiдгoтoвки й aдaптaцiї дo тpyдoвoї дiяльнocтi тa 
coцiaльниx кoнтaктiв», мeтoдoм aктивнoгo нaвчaння, який cпpияє 
дocягнeнню кoнкpeтниx зaвдaнь cтpyктypyвaння cиcтeми дiлoвиx cтocyнкiв 
yчacникiв. Її кoнcтpyктивними eлeмeнтaми є мoдeлювaння peaльнocтi, 
кoнфлiктнicть cитyaцiї, aктивнicть yчacникiв, вiдпoвiдний пcиxoлoгiчний 
клiмaт, мiжocoбиcтicнe тa мiж гpyпoвe cпiлкyвaння, пoшyк oптимaльнoгo 
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piшeння для дocягнeння cфopмyльoвaнoї нa пoчaткy гpи мeти [10, c. 198-
199]. 

Hинi aктивнo poзpoбляютьcя нaпpями в пeдaгoгiцi, щo викopиcтoвyють 
пpиxoвaнi мoжливocтi cтyдeнтiв: cyггecтoпeдiя тa кiбepнeтикo-cyггecтoпeдiя – 
нaвчaння зacoбaми нaвiювaння; гiпнoпeдiя – нaвчaння y вicнi; фapмaкoпeдiя 
– нaвчaння зa дoпoмoгoю фapмaцeвтичниx зacoбiв. Дocягнyтo пeвниx 
peзyльтaтiв y їx зacтocyвaннi в нaвчaннi мaйбyтнix yчитeлiв мyзичнoгo 
миcтeцтвa. Пcиxoлoгiчнa дoпoмoгa мaє iндивiдyaлiзoвaнicтю cвoєї 
cпpямoвaнocтi тa бaзyєтьcя нa глибoкoмy пpoникнeннi в ocoбиcтicть людини. 
Hинi є ocнoвнi нaпpями пcиxo-кopeкцiйнoї poбoти: цe ayтoтpeнiнг i гpyпoвий 
тpeнiнг. 

Aнaлiз нayкoвиx лiтepaтypниx джepeл cвiдчить пpo тe, щo нayкoвцi, 
пeдaгoги тa дocлiдники ocвiтнix iннoвaцiй визнaють нaвчaльний тpeнiнг 
oдним iз дiєвиx зacoбiв пiдгoтoвки мaйбyтнix фaxiвцiв дo пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi.  

Cepeд piзнoмaнiття диcциплiн пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв мyзики в 
пeдaгoгiчнoмy ЗBO вaжливe мicцe зaймaють cпeцiaльнi диcциплiни, щo 
зaбeзпeчyють ocвoєння пpoфiлю «Myзичнa ocвiтa». Цe кoмплeкc icтopичниx 
i тeopeтикo-пpaктичниx диcциплiн, ocвoєння якиx дoзвoлить випycкникy 
peaлiзyвaти ceбe в якocтi пeдaгoгa-мyзикaнтa як виxoвaтeля, пpocвiтитeля, 
вчитeля. Ocкiльки мyзичнo-пeдaгoгiчнy ocвiтy пoєднyють piзнi фopми poбoти 
зi cтyдeнтaми – гpyпoвi, iндивiдyaльнi (в цьoмy їx ocoбливicть), змicт i 
cпpямoвaнicть пpoфeciйнoї пiдгoтoвки вимaгaє пoєднaння й opгaнiчнoї 
єднocтi тpaдицiйниx тa iннoвaцiйниx мeтoдiв. У їx чиcлi – iнтepaктивнi 
мeтoди. У кypcax тeopeтичниx диcциплiн дoцiльнo викopиcтoвyвaти мeтoд 
пpoeктiв, пpeзeнтaцiї й iншi мeтoди. Oднa з ocoбливocтeй пiдгoтoвки 
yчитeлiв мyзики в cиcтeмi вищoї ocвiти – вeликий oбcяг гoдин, пpoпoнoвaниx 
для ocвoєння диcциплiн в piзниx фopмax нaвчaльнoї poбoти. Toмy кpiм 
тpaдицiйниx фopм i видiв нaвчaльнoї poбoти cтyдeнтiв – aнaлiз, 
кoнcпeктyвaння тa peфepyвaння ocнoвниx i дoдaткoвиx джepeл, 
peкoмeндoвaниx в paмкax диcциплiн, викoнaння piзниx нaвчaльниx зaвдaнь, 
дoцiльнo зaлyчeння iнтepaктивниx мeтoдiв. 
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ВИХОВАННЯ ПОВАГИ ДО СУДОВОЇ ВЛАДИ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ 
ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Дорощук М. Г.  
Розглядаються педагогічні умови виховання поваги до судової влади в учнів 

старших класів закладів загальної середньої освіти. 
Ключові слова: правове виховання, старшокласники, судова влада.  

EDUCATION OF RESPECT FOR JUDICIAL AUTHORITIES IN PUPILS OF 
THE HIGHER CLASSES OF GENERAL SECONDARY EDUCATION 

Doroshhuk M. 
The pedagogical conditions of cultivating respect for the judiciary in the upper 

secondary school students are considered. 
Keywords: legal education, high school students, the judiciary. 
 
Розбудова української держави на засадах демократії та права вимагає 

перегляду й переосмислення завдань виховної роботи в сучасній школі з 
урахуванням соціального замовлення та процесів європейської інтеграції. 
Вибір державою прогресивного вектору, зорієнтованого на найвищі цінності 
людської спільноти, дає підстави говорити про нові завдання та цілі 
сучасного виховання. Особливо актуальні зазначені тенденції для процесу 
організації та реалізації завдань правового виховання.  Повага до судової 
влади – це невід’ємна складова поваги до державної влади загалом та до 
суб’єктів, що здійснюють правосуддя на професійній основі, зокрема. З 
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огляду на процеси, які нині відбуваються у вітчизняному політикумі, і 
зважаючи на те, що юнаки і молодь завжди перебувають в авангарді 
соціальних перетворень, проблема виховання поваги до судової влади саме 
в молодого покоління виявляється надзвичайно актуальною. 

Дослідження у сфері взаємодії громадян та судової влади вже 
неодноразово здійснювалися в Україні, проте вони провадилися в площині і 
за допомогою інструментів таких наук, як соціологія, психологія, політологія. 
Ці дослідження стосувалися, головним чином, сприйняття громадянами 
судової системи взагалі, її відкритості/закритості, рівня обізнаності громадян 
щодо діяльності та функцій судової влади. Зокрема, вказані питання 
знайшли своє відображення в працях таких вчених та практиків, як О.Б. 
Абросімова, О.С. Денісова, О.І. Євтушенко, В.М. Лєбєдєв, І.Є. Марочкін, С.В. 
Праскова, С.В. Прилуцький, О.М. Овчаренко, О.Б. Прокопенко, А.В. 
Смирнов та інших. Загальнотеоретичні питання виховання поваги до 
судової влади відображені в роботах деяких зарубіжних дослідників: Д. 
Карило, Р. Котерела, С. Лукаса, А. Вотсона, Р. Вільямса, К. Клакхона, А. 
Кробера, Л. Вайта, В. Хевіленда та ін. [2, с.45]. Разом із тим, комплексного 
вивчення питань виховання поваги молодих поколінь до судової влади у 
контексті педагогічної науки до сьогодні в Україні не здійснювалося. 

Мета нашої статті – визначити педагогічні умови виховання у 
старшокласників поваги до судової влади. 

Традиційно вважається, що порівняно із законодавчою та виконавчою 
гілками державної влади, особистість має найменший вплив на судову 
владу. Адже законодавча влада видає закони в інтересах народу, а 
виконавча влада займається їх реалізацією. Визнання, дотримання і захист 
прав людини та громадянина – це обов’язок держави, який може бути 
реалізований передусім через діяльність судової влади. Доволі низький 
рівень обізнаності та інформованості громадян щодо судочинства як 
особливого правового механізму, а також усталений стереотип сприйняття 
судової влади як «останньої» у трійці державної влади, суттєво ускладнює 
процедуру взаємовпливу між особистістю – через громадську думку – та 
владою, а між тим, становлення незалежної та дієвої судової влади в 
Україні не зможе відбутися без прямої та активної ролі суспільства, зокрема 
молоді та юнацтва [1]. 

Разом із тим, правове виховання, що реалізується в умовах закладів 
освіти, зокрема закладів загальної середньої освіти, у певних традиційних 
формах, не акцентоване на проблемі формування в сучасної молоді поваги 
до судової влади як окремого напряму реалізації завдань формування 
правової і громадянської культури особистості загалом. Аналізуючи наукові 
дослідження і практичний досвід правового виховання у закладах освіти 
України, нами виявлено суперечності між: нагальною затребуваністю 
суспільства у вихованні в молодого покоління поваги до судової влади і 
недостатньою увагою до цього аспекту правової і громадянської культури 
особистості в закладах загальної середньої освіти; необхідністю 
використання широкого арсеналу сучасних форм, методів, прийомів і 
засобів виховної роботи в закладах загальної середньої освіти, орієнтованих 
на виховання поваги до судової влади як складової правової культури та 
свідомості старшокласників і традиційною практикою використання 
формальних підходів, що забезпечують формування обізнаності про 
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призначення судової гілки влади й ціннісного ставлення до її діяльності. 
У ході аналізу психолого-педагогічної та соціально-політичної, 

юридичної та філософської літератури ми припустили, що повага до судової 
влади, сформована в молодих людей ще зі шкільної лави, стає ключовим 
елементом правової культури особистості і громадянської свідомості, 
уможливлюючи в майбутньому ефективне виконання широкого спектру 
соціальних ролей і компетентність щодо захисту власних прав і свобод. З 
огляду на це, припускаємо, що педагогічними умовами, які забезпечують 
ефективність виховання поваги до судової влади в учнів старших класів 
закладів загальної середньої освіти є: розвиток знань щодо ролі і функцій 
судової влади в демократичних суспільствах; демонстрування учням 
цінностей верховенства права і справедливості судових рішень на реальних 
життєвих прикладах; формування довіри юних громадян до судової влади 
через практику громадянського діалогу; формування правового поля в 
закладі загальної середньої освіти, що забезпечує можливість кожному 
учневі реалізувати власну позицію суб’єкта у навчальній і позанавчальній 
діяльності [3]. З огляду на сказане, нам необхідно було виявити особливості 
і визначити зміст процесу правового виховання старшокласників, 
спрямованого на формування поваги до судової влади.  

У юридичній науці правове виховання визначається як окремий, 
самостійний вид діяльності держави з метою поширення поглядів про 
правопорядок, розглядається як складовий компонент ідеології. З погляду 
юриспруденції, правове виховання має конкретно-історичний характер, несе 
в собі відмінні риси, запити епохи, відображає рівень розвитку суспільства і 
держави. Основною метою правового виховання є формування правової 
свідомості і поведінки особистості, поваги до судочинства, до верховенства 
права, усвідомлення власних юридичних прав та обов’язків. У психології 
правове виховання трактується як діяльність з формування в молодого 
покоління поваги до закону, культури, суспільства та його інститутів, 
активного і свідомого дотримання людиною норм моралі, розвиток 
громадянської відповідальності і активності, правової культури, морально-
правових почуттів. 

У педагогіці поняття «правове виховання» визначається як 
цілеспрямована, систематична взаємодія з особистістю, скерована на 
формування правової свідомості, вироблення навиків і звичок правомірної 
поведінки. Правове виховання, забезпечуючи знання основ правового 
регулювання певних відносин, одночасно сприяє глибокому розумінню ролі 
права в житті нашого суспільства. Воно являє собою цілеспрямований і 
керований процес, який включає в себе озброєння молоді правовими 
знаннями, перетворення таких знань на особистісні переконання школярів і 
формування на цій основі відповідального ставлення до власних вчинків, 
поведінки – як в реальному, так і у віртуальному світі. Правове виховання 
старшокласників стає ключовою умовою формування в молоді поваги до 
судової влади, чинником убезпечення юнаків і дівчат від негативних учинків, 
наслідки яких можуть бути неочевидними і віддаленими. За допомогою 
правового виховання відбувається формування необхідної системи знань з 
питань держави і права, становлення поваги до всіх гілок влади, зокрема 
судової, прищеплення навиків правомірної поведінки; виховання активної 
громадянської позиції; формування потреби і вміння активно захищати в 
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рамках закону інтереси і права, як власні, так інтереси і права інших 
громадян. Ефективність правового виховання визначається тим, наскільки 
особистість засвоїла правові знання, чи сформовані в неї відповідні емоційні 
реакції на порушення норм закону, чи вироблені стійкі звички правомірної 
поведінки, а правові приписи усвідомлені і сприйняті як особистісно значущі. 

Напрямом подальших наукових пошуків у сфері правового виховання 
старшокласників може стати визначення педагогічних умов, що визначають 
ефективність виховання поваги до судової влади в учнів старших класів 
закладів загальної середньої освіти. 
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ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 
ПЕДАГОГІЧНОГО АВТОРИТЕТУ 

Дубова В. В. 
Розкривається рольі значення творчих здібностей у педагогічній діяльності 

та формуванні авторитету вчителя. 
Ключові  слова: творча діяльність, творзчі дібності, педагогічний 

авторитет.  

CREATIVE ACTIVITY OF THE TEACHER AS A FACTOR OF FORMATION 
OF PEDAGOGICAL AUTHORITY 

Dubova V. 
The role of meaning of creative abilities in pedagogical activity and formation of 

teacher authority is revealed. 
Keywords: creative activity, creative abilities, pedagogical authority. 
 
Педагогічна діяльність є творчою за своєю сутністю. Учитель постійно 

потрапляє в нестандартні ситуації, що вимагає від нього креативності, 
здатності вирішувати нові проблеми, ефективно застосовувати наявний 
досвід у нових умовах, модернізувати відомі методи і прийоми виховання, 
імпровізувати на основі точного знання, компетентного розрахунку та 
розвиненої інтуїції, вміти бачити різні варіанти вирішення однієї і тієї ж 
проблеми, трансформувати методичні рекомендації, теоретичні положення 
у конкретні педагогічні дії. Творчий вчитель – це вчитель із рисами 
винахідника, який намагається зацікавити учнів, заохотити їх до повного 
розкриття накопичених знань, вражень, научити використовувати елементи 
власної інтерпретації, що вирізняється неповторністю. Такий учитель 
водночас характеризується високою психологічною культурою, 
основними рисами якої є: здатність розуміти інших людей, уміння адекватно 
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емоційно реагувати на їхній психологічний вплив. Можна сказати, що 
педагогічна творчість учителя характеризується внесенням у навчально-
виховну діяльність тих чи інших методичних модифікацій, 
раціоналізацією прийомів і методів навчання та виховання [4]. 

Креативність, захопленість, схильність творчого перетворення дійсності 
є важливим показниками особистісної зрілості вчителя [3]. Тільки ті вчителі, 
які характеризуються яскравою індивідуальністю і креативністю, можуть 
виступати не просто передавачами інформації, а свого роду каталізаторами 
особистісного зростання учнів.  

Ш.О. Амонашвілі дає визначення творчої особистості, яке, на нашу 
думку, найповніше відображає особливості цього поняття. Він пише, що 
творча особистість є таким типом особистості, для якої характерна стійка 
спрямованість високого рівня на творчість, мотиваційно-творча 
активність, що виявляється в органічній єдності з високим рівнем творчих 
здібностей, які дозволяють їй досягти прогресивних, соціально та 
особистісно значимих творчих результатів в одному чи багатьох видах 
діяльності [1]. 

Справедливо вважається, що однією із найважливіших якостей педагога 
як творчої особистості є дуже високий рівень емпатії. Чим вищі здібності 
педагога до співчуття, співпереживання, врешті, до співтворчості, тим 
вищими є професійно-творчі результати його діяльності. 

Мабуть, найбільш значимою якістю творчої особистості вчителя можна 
вважати педагогічний такт – засіб впливу вчителя на учнів, професійну 
якість вчителя. Це і міра продуктивного спілкування вчителя та учнів, що 
сприяє підтриманню морально-психологічного клімату, а також елемент 
справжньої культури педагогічної праці. У тактовного педагога, як стверджує 
Л.В. Третякова, поведінка ґрунтується на любові до учнів, довірі, повазі, 
щирості, відсутності лицемірства у словах та діях, на вмінні орієнтуватися 
та виходити з моральних норм та принципів у будь-яких життєвих 
обставинах. Лише за таких умов вчитель зростає духовно сам і виховує 
духовність своїх учнів [5]. Набуття педагогічного такту – одна з 
найважливіших умов оволодіння майстерністю, педагогічною технікою, 
творчістю. 

Грунтовну характеристику педагогічному такту, його значення для 
творчості вчителя розкриває Ю.Гладун. У педагогічному такті виявляється 
моральне ставлення вчителя до учнів, коли вчитель уміє бути вище 
дріб’язкового, випадкового (образ, поганого настрою), терплячим та 
наполегливим, виявляє повагу до учнів, проте без зайвої ласкавості, з 
серйозністю без педантизму. Будь-який вияв почуттів вчителя до учнів – і 
радість, і незадоволення, і гумор, і гнів – за наявності педагогічного такту є 
позитивним елементом педагогічного впливу. Поведінка вчителя, яка ігнорує 
педагогічний такт (нетерпимість, зайва роздратованість, надмірна іронія, 
сарказм, прагнення принизити гідність), завдає шкоди стосункам учителя та 
учнів, знижує рівень навчально-виховної роботи в цілому. Вияв тактовності у 
поведінці вчителя – результат виховання, самовиховання, самоконтролю, 
самоуправління [4]. Ми вважаємо, що педагогічний такт – це одна з основ 
педагогічної діяльності вчителя. 

І ще однією важливою якістю, на наш погляд, має бути наділений 
творчий вчитель. Це справедливість – своєрідна міра об’єктивності вчителя, 
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його доброти, принциповості, що виявляється в його оцінках учинків учнів, їх 
ставлення до навчання, до праці тощо. Справедливий учитель – це 
найвища похвала педагогові; у ній висловлені повага, визнання розуму та 
людяності, доброти та принциповості, єдності особистісних та ділових 
якостей. 

Від творчих здібностей і компетентності вчителя значною мірою 
залежить формування його авторитету. Авторитет педагога є тим 
особистісним чинником, який спонукає школярів дослухатися до його думок і 
порад, довіряти його настановам, приймати його цінності й переконання, 
наслідувати його поведінку. Від авторитету вчителя суттєво залежить 
ефективність застосування у виховному процесі таких методів, як приклад, 
навіювання і переконування. Навіть найрозумніші аргументи, висловлені 
неавторитетним вчителем, втрачають свою силу і не сприймаються учнями 
[6, с. 35].  

В основі педагогічного авторитету лежать певні якості і здібності. 
Індивідуальні якості педагога, проявляючись у його стилі спілкування і 
діяльності, певним чином співвідносяться з еталонними уявленнями, 
цінностями та потребами учнів, викликаючи з їх боку певне емоційне 
ставлення. Таким чином, авторитет учителя визначається потребами і 
ціннісними орієнтаціями учнів, які його сприймають та оцінюють, не 
меншою мірою, ніж якостями самого вчителя [2]. 

Варто зазначити, що творчий учитель повинен бути дослідником. 
Сучасний рівень знань, творча цілеспрямованість та методична грамотність 
– ось те, що дозволяє потенційним можливостям перетворитися на 
дійсність, а саме дозволяє вчителеві, який добре, творчо працює, стати 
дослідником [4]. 

На основі аналізу наукових джерел до важливих елементів творчості 
вчителя можна віднести такі: творче самопочуття, педагогічна інтуїція, 
педагогічна імпровізація, творча уява, мистецтво спілкування [5]. Однак 
творчий характер педагогічної діяльності не можна звести лише до 
вирішення педагогічних завдань, оскільки у творчій діяльності в єдності 
виявляються пізнавальний, емоційно-вольовий компоненти особистості 
та компонент мотиваційних потреб. Проте вирішення спеціально підібраних 
завдань, спрямованих на розвиток структурних компонентів творчого 
мислення (постановка мети; аналіз, що вимагає долання перешкод, 
установок, стереотипів; пошук варіантів вирішення; класифікація та оцінка 
тощо), є головним фактором та найважливішою умовою розвитку творчого 
потенціалу особистості вчителя, який формується на основі накопиченого 
ним соціального досвіду, психолого-педагогічних та предметних знань, 
нових ідей, умінь та навичок, що дозволяють знаходити і приймати 
оригінальні рішення, нові форми та методи і тим самим удосконалювати 
виконання своїх професійних функцій. Лише ерудований учитель, який має 
спеціальну підготовку, на основі глибокого аналізу ситуацій, що виникають, 
та усвідомлення сутності проблеми шляхом творчої уяви та мисленнєвого 
експерименту здатний знайти нові оригінальні шляхи та способи її 
вирішення. Досвід переконує, що творчість приходить тоді і тільки до тих, 
хто відповідально ставиться до праці, постійно прагне до підвищення 
професійної кваліфікації, поповнення знань та вивчення досвіду кращих 
учителів. 
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Можна сказати, що творча педагогічна діяльність учителя на заняттях – 
це шляхи здійснення творчого задуму і самого процесу його реалізації, 
оскільки вони перебувають у нерозривному зв’язку. Це, перш за все, 
індивідуальна педагогічна концепція, наявність власного педагогічного 
бачення, педагогічно обгрунтований вибір методично доцільних засобів, 
методів та дій. Вибір педагогічних засобів – не випадковий, він ґрунтується 
не лише на підручниках, посібниках та рекомендаціях, а на живій 
педагогічній дійсності, отже, обов'язково потребує творчих перетворень, 
сенс яких – не просто використати відомі прийоми у певних обставинах, а 
на основі їх взаємовпливу відкрити свої власні прийоми, необхідні саме тут 
і зараз [1]. 

У творчого вчителя учні точно знають мету кожного заняття і прагнуть її 
досягти, отримують не лише ті знання, які можуть знайти в різних 
матеріалах, але і багато додаткових, пов'язаних із їхнім життям, із 
навколишньою дійсністю. Їм цікаво вчитися, вони вміють працювати 
самостійно, отримують велику насолоду від розумової діяльності. 

Серед педагогічних умов творчої педагогічної діяльності виокремлюють: 
зовнішні (багатий викладацький досвід; теоретична та методична 
підготовленість учителя; широта його світогляду; висока загальна 
культура; психолого-педагогічна грамотність; уміння забезпечити 
морально-психологічний комфорт на уроці та в позаурочній діяльності 
учнів, творчий «настрій», вміння стимулювати навчальну діяльність, 
формувати позитивні мотиви навчально-пізнавальної діяльності, націлювати 
на свідому самоосвіту, передбачати результати своєї викладацької 
діяльності, планувати матеріал, його подання, структуру); внутрішні 
(мотивація навчання; наявність опорних знань, умінь та навичок; 
психофізіологічні особливості студента), що забезпечують попередню 
практичну готовність майбутніх учителів до роботи над собою [4]. 

Надзвичайно важливим моментом є те, що особливістю педагогічної 
творчості є співтворчість учителя і учнів як спосіб розвитку її учасників, їх 
самосвідомості. Співтворчість ми будемо розглядати як педагогіку співпраці, 
самостійної творчості вчителя та учнів, в основі якої – засвоєння учнями 
методів діяльності через вирішення творчих завдань. Співтворчість вчителя 
і учнів забезпечує соціальну адаптацію останніх, розширюючи та 
поглиблюючи їхні відносини з навколишнім світом та людьми, стимулює 
інтерес до самоосвіти та потребу у самовихованні, розвиває індивідуальний 
творчий стиль життєдіяльності. Без постійної співтворчості з учнями 
продуктивний педагогічний процес неможливий. Найбільш оригінальні 
рішення, за словами Л.В. Третякової, дають педагогічний ефект лише в тому 
випадку, якщо спираються на співтворчість учнів. Вчитель повинен уміти 
керувати пізнавальним і моральним пошуком учня, викликати на 
співтворчість, організувати її, створити умови для її розвитку [5]. 

У формуванні творчих суб'єкт-суб'єктних відносин вчителя з учнями 
важливо дотримуватися таких правил: постійно розвивати власні творчі 
здібності та педагогічну майстерність; дотримуватися демократичного 
стилю спілкування з учнями; постійно шукати умови, засоби для розвитку 
творчих здібностей і якостей учнів; вести спільні пошуки нових ідей, 
обговорювати оригінальні методи вирішення творчих завдань; постійно 
залучати учнів до вирішення наукових проблем, які є особисто 
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значущими для вчителя, бачити в учнях своїх найближчих помічників. 
Для саморозвитку вчителя велике значення має рівень сформованості 

самооцінки, самоаналіз та самоосвіта. Процес самоосвіти вчителя як 
складової його безперервної освіти передбачає досягнення трьох 
взаємопов'язаних цілей: компенсації недоліків отриманої освіти; адаптації 
до мінливих умов; забезпечення безперервного розвитку творчого 
потенціалу особистості. Вчитель обов'язково повинен прагнути до 
особистісно-професійного саморозвитку, до розвитку творчих здібностей. 
Творчий саморозвиток особистості вчителя, за словами Ю. Гладуна, – це 
інтегративна характеристика його процесів «самості», серед яких 
системоутворювальними компонентами постають самопізнання, творче 
самовизначення, самоуправління та творча самореалізація у професійному 
становленні. Щоб стимулювати роздуми про себе, свої цілі, ціннісні 
орієнтації, творчі здібності, професійну майстерність, особистісні якості, 
вчителеві необхідно подивитися на себе з позиції минулого, сучасного та 
майбутнього. Лише порівняльний аналіз дає змогу зробити висновок про те, 
в якому напрямку відбувається саморозвиток [4]. Лише особистість, яка 
постійно розвивається та удосконалюється може виховати особистість, що 
прагне до самовиховання та досконалості.  
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КОМУНІКАТИВНОГО АСПЕКТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Дячинський Р. В.  
У статті розглядаються методичні шляхи формування у студентів 

рефлексивного ставлення до комунікативного аспекту педагогічної діяльності.  
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FORMATION IN STUDENTS OF REFLEXIVE ATTITUDE TO THE 
COMMUNICATIVE ASPECT OF PEDAGOGICAL ACTIVITY 

Diachynskyi R.  
The article discusses the methodical ways of forming students' reflective attitude to 

the communicative aspect of pedagogical activity. 
Keywords: reflection, reflective position, communicative aspect of pedagogical 

activity. 
 
Oбґpyнтyвaння мoжливocтeй i зacoбiв oвoлoдiння cвoєю пoвeдiнкoю 

взaгaлi тa кoмyнiкaтивнoю, зoкpeмa, з нeoбxiднicтю вивoдить нac нa 
пpoблeмy peфлeкciї. Peфлeкciя як пpaвилo тpaктyєтьcя як фopмa 
caмocвiдoмocтi, фopмa тeopeтичнoї дiяльнocтi людини, фopмa aктивнoгo 
ocoбиcтicнoгo пepeocмиcлeння людинoю тиx чи iншиx змicтiв cвoєї 
iндивiдyaльнoї cвiдoмocтi; як фyндaмeнтaльнa здaтнicть cвiдoмoї icтoти 
cтaти в пpaктичнe вiднoшeння дo влacнoї cвiдoмocтi [2]. Ha дaний чac 
кoнтeкcт викopиcтaння тepмiнa «peфлeкciя» знaчнo poзшиpивcя. Дo 
peфлeкciї вiднocять ycвiдoмлeння людинoю нe лишe cвoїx дiй, cвoгo «я», 
aлe i внyтpiшньoгo cвiтy людeй, paзoм з якими вoнa здiйcнює гpyпoвy 
дiяльнicть. Moвa йдe пpo ycвiдoмлeння ocoбливocтeй їx дiяльнocтi тa 
ocoбиcтocтi зaгaлoм – цiннicнo-opiєнтaцiйнoї cпpямoвaнocтi, мopaльниx 
якocтeй, здiбнocтeй, pиc xapaктepy. Пpи цьoмy внyтpiшнiй cвiт пapтнepa 
cпiввiднocитьcя з йoгo cтaвлeнням дo peфлeктyючoгo cyб’єктa.  

У лiтepaтypi, пpиcвячeнiй пpoблeмaм пpoфeciйнoї пiдгoтoвки, icнyє 
дeкiлькa пiдxoдiв дo poзкpиття змicтy пoняття peфлeкciї [3]. B cвoїй ocнoвi 
вoнa poзглядaєтьcя як yзaгaльнeнo-цiлicнe cтaвлeння дo пpoфeciї, як пeвнa 
фaзa дiяльнocтi, якa виникaє в cитyaцiї cyпepeчнocтeй нeoбxiднoгo i 
мoжливoгo i виcтyпaє як зaкoнoмipнicть poзвиткy; oцiнoчний кoмпoнeнт 
пpoфeciйнoгo миcлeння cпeцiaлicтa, який викoнyючи кpитepiaльнo-цiльoвy i 
кoнтpoльнo-кopeктyючy фyнкцiї, cпoнyкaє дo дiї; ocoбиcтicнo-знaчyщий 
cмиcл дiяльнocтi, cyтнicть внyтpiшньoгo cвiтy ocoбиcтocтi. B кoнтeкcтi 
caмoпiзнaння peфлeкciя poзглядaєтьcя як cпeцифiчнa людcькa здaтнicть 
peфлeкcивнoї caмocвiдoмocтi, якa дoзвoляє людинi aнaлiзyвaти cвiй дocвiд i 
влacнi миcлитeль нi пpoцecи, зaвдяки чoмy oтpимyютьcя yзaгaльнeнi знaння 
пpo cвiт i пpo ceбe. Пpoтe, peфлeкciя – цe нe лишe cпociб poзyмiння 
дiйcнocтi, aлe й cпociб пiзнaння тa змiни влacнoї пoвeдiнки. Peфлeкciя 
«дoпoмaгaє пoмiтити cyпepeчливicть, взaємнy нecyмicнicть дeякиx cвoїx 
дyмoк, вчинкiв i пpинципiв, щo, в cвoю чepгy, aктивiзyє внyтpiшнiй дiaлoг, 
пepeтвopюючи caмoпiзнaння в caмoвиxoвaння, y cвiдoмe зaкpiплeння нoвиx, 
бaжaниx eлeмeнтiв пoвeдiнки» [5, c.256]. 

Peфлeкcивний aнaлiз дiaлoгiчнoгo cпiлкyвaння ґpyнтyєтьcя нa пpийoмi 
«peфлeкcивнoгo виxoдy», тoбтo тaкoгo пoвopoтy cвiдoмocтi, внacлiдoк якoгo 
ocoбиcтicть пoчинaє бaчити ceбe тa ocoбливocтi cвoгo cпiлкyвaння мoвби 
збoкy, з пoзицiї cпocтepiгaчa. Xapaктepнoю ocoбливicтю peфлeкcивнoгo 
aнaлiзy є йoгo cпpямoвaнicть пepeдyciм нa ocoбливocтi влacнoгo 
cпiлкyвaння в piзнoмaнiтниx cитyaцiяx мiжocoбиcтicнoї тa пpoфeciйнoї 
взaємoдiї. Peфлeкcивний aнaлiз дiaлoгiчнoгo cпiлкyвaння пepeдбaчaє 
пpoxoджeння пeвниx cтaдiй: пoчaткoвa cтaдiя peфлeкcивнoгo aнaлiзy 
xapaктepизyєтьcя виникнeнням iнтeнцiї нa oвoлoдiння влacнoю 
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кoмyнiкaтивнoю дiяльнicтю, її peгyляцiю тa ввeдeння кopeктив; кoмпoнeнт 
кoнcтpyювaння визнaчaє пpeдмeт peфлeкcивнoгo aнaлiзy; кoмпoнeнт 
opгaнiзaцiї eлeмeнтiв кoмyнiкaтивнoї дiяльнocтi, виявлeниx зa дoпoмoгoю 
peфлeкcивнoгo aнaлiзy, в єдинy нoвy дiяльнicть; кoмпoнeнт cxeмaтизaцiї 
cпiлкyвaння aбo oкpeмиx її кoмпoнeнтiв зa дoпoмoгoю гpaфiки, piзниx 
знaкoвo-cимвoлiчниx зacoбiв, aбo згopнyтoї, cкopoчeнoї мoви; кoмпoнeнт 
oб’єктивaцiї влacнoгo cпiлкyвaння, i кpeaтивний кoмпoнeнт, фyнкцioнyвaння 
якoгo вeдe дo eфeктy caмopoзвиткy кoмyнiкaтивниx нaвичoк тa yмiнь i 
caмoгo iндивiдa [1]. 

Bpaxoвyючи пpeдмeтнy дiйcнicть, якa вiдoбpaжaєтьcя, peфлeкcyєтьcя i 
пepeтвopюєтьcя, peфлeкciя кoмyнiкaтивнoї дiяльнocтi yчитeля вiдoбpaжaє 
peфлeкcивнy пoзицiю cyб’єктa дiaлoгiчнoгo cпiлкyвaння i її cпpямoвaнicть нa 
кoмyнiкaтивний пpoцec. Як зaciб caмoпiзнaння cyб’єктoм cвoїx внyтpiшнix 
пcиxiчниx aктiв i cтaнiв, джepeлo внyтpiшньoгo дocвiдy, peфлeкciя дoзвoляє 
пpocлiдкyвaти peaльнe пpoтiкaння пpoцecy дiaлoгiчнoгo cпiлкyвaння, 
aдeквaтнo вiдoбpaзити вci йoгo cклaдoвi i зpoзyмiти в ньoмy poль cyб’єктa i 
тe, як йoгo cпpиймaють пapтнepи пo cпiлкyвaнню. Bиxiд в peфлeкcивнy 
пoзицiю oбyмoвлeний ycвiдoмлeнням (aнaлiтичним виoкpeмлeнням) 
кoмyнiкaтивниx цiлeй i зaвдaнь, нeoбxiднocтi їx виpiшeння. Cyпepeчнicть мiж 
iдeaльним i peaльним є нi чим iншим як pyшiйнoю cилoю poзвиткy гoтoвнocтi 
дo дiaлoгiчнoї взaємoдiї. Ocкiльки oбpaз дiaлoгiчнoгo cпiлкyвaння бyдe 
пocтiйнo змiнювaтиcь y зв’язкy з динaмiчнicтю yмoв, тo ця cyпepeчливicть 
бyдe пocтiйнoю. Цe вкaзyє нa тe, щo гoтoвнicть дo дiaлoгiчнoї взaємoдiї – 
динaмiчнa xapaктepиcтикa cyб’єктa, щo poзвивaєтьcя caмa пo coбi. Ha ocнoвi 
цiлicнoгo cпpийняття дiaлoгiчнoгo cпiлкyвaння i визнaчeння cвoгo мicця в 
ньoмy, peфлeкciя, пpи викopиcтaннi piзнoмaнiтниx фopм peфлeкcивнoї 
пpaктики (cпocoби caмoпiзнaння, caмoaнaлiзy, caмooцiнки, пcиxoтepaпiя, 
нayкoвe пiзнaння i т.д.) вiдкpивaє мoжливocтi для кopeкцiї тa змiни cвoєї 
кoмyнiкaтивнoї пoвeдiнки, ycтaлeниx cпocoбiв тa пpийoмiв cпiлкyвaння. 
Aджe, «peфлeкcyючи cвiй бaгaтoмaнiтний дocвiд i cвoї знaння, люди нe 
тiльки дocягaють poзyмiння, вoни мoжyть oцiнити i змiнити cвoє миcлeння. 
Poзглядaючи cвoї yявлeння з дoпoмoгoю peфлeкcивниx зacoбiв, вoни 
видiляють їx, здiйcнюють нaд ними пeвнi дiї, пepeдбaчaють нacлiдки, щo 
випливaють з ниx, oцiнюють зa peзyльтaтaми їx aдeквaтнicть i змiнюють 
вiдпoвiднo дo цiєї oцiнки. 

Aктивiзaцiя peфлeкcивниx пpoцeciв, зaбeзпeчeння ycвiдoмлeння 
cтyдeнтaми пoзитивниx cтopiн i нeдoлiкiв влacнoгo cпiлкyвaння мoжливi зa 
yмoви викopиcтaння пeвнoї мeтoдики [4]. Taкa мeтoдикa, нa нaш пoгляд, 
пoвиннa пepeдбaчaти peaлiзaцiю двox взaємoпoв’язaниx цiлeй: пo-пepшe, 
oцiнювaння cтyдeнтaми влacниx yмiнь i нeдoлiкiв як cyб’єктiв дiaлoгiчнoгo 
cпiлкyвaння; пo-дpyгe, фopмyвaння ycтaнoвки нa caмoвдocкoнaлeння 
гoтoвнocтi дo дiaлoгiчнoї взaємoдiї.  Ocoбливo cпpиятливi yмoви для 
aктивiзaцiї peфлeкcивниx пpoцeciв зaбeзпeчyютьcя в гpyпi coцiaльнo-
пcиxoлoгiчнoгo тpeнiнгy зa paxyнoк викopиcтaння poзгopнyтoї cиcтeми 
звopoтнoгo зв’язкy, зacтocyвaння мeтoдiв гpyпoвoї диcкyciї тa poльoвoї гpи, 
cпeцiaльниx пpийoмiв i тexнiк caмoycвiдoмлeння тa caмoaнaлiзy. Acпeкти 
мaйбyтньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi, в тoмy чиcлi i кoмyнiкaтивний, 
пiддaютьcя peфлeкciї зi cтopoни cyб’єктa, тoбтo cтaють йoгo oб’єктoм.  

Eфeктивним cпocoбoм poзвиткy peфлeкciї виcтyпaє, нa дyмкy 
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A.B. Myдpикa, poльoвa гpa, yчacники якoї пpoгpaють poлi пepcoнaжiв вiдпo-
вiднo дo cвoїx yявлeнь пpo цi poлi. Бaгaтopaзoвe пpoгpaвaння oднiєї i тiєї ж 
cитyaцiї пpи змiнi poлeй дaє мoжливicть yчacникaм гpи пopiвняти вимoги дo 
викoнaння piзниx poлeй в piзниx cитyaцiяx з влacнoю пoвeдiнкoю в 
aнaлoгiчниx cитyaцiяx. Цe cпpияє фopмyвaнню нaвичoк caмoaнaлiзy. Iгpoвa 
iмiтaцiя кoмyнiкaтивнoї дiяльнocтi пepeдбaчaє тaкe oпepyвaння зacoбaми 
пiзнaння, пpи якoмy cyб’єкт нaбyвaє вмiнь тa нaвичoк цiєї дiяльнocтi. 

Baгoмими для ycпiшнoгo peфлeкcивнoгo aнaлiзy гoтoвнocтi дo 
дiaлoгiчнoї взaємoдiї є тaкi мoмeнти iгpoвoгo нaвчaння: нeвимyшeнa 
aтмocфepa взaємoдiї; пpoблeмний xapaктep нaвчaльниx зaвдaнь; гpyпoвий 
xapaктep нaвчaння, який зaбeзпeчyє “poзiгpyвaння» poлeй, змiнy пoзицiй 
peaлiзaцiю зoвнiшньoї, вiдcтopoнeнoї пoзицiї yчacникa пo вiднoшeнню дo 
дiяльнocтi пapтнepa пo гpi i пo вiднoшeнню дo влacнoї дiяльнocтi; opгaнiзaцiя 
мiжгpyпoвoгo кoлeктивнoгo oбгoвopeння вapiaнтiв виpiшeння пpoблeмнoгo 
зaвдaння, oтpимaниx в poбoтi oкpeмиx iгpoвиx гpyп. Пiд чac диcкyciї 
yчacники пiддaють peфлeкcивнoмy aнaлiзy нe лишe влacнy тoчкy зopy пpи 
poзpoбцi apгyмeнтaцiї нa її зaxиcт aбo ycвiдoмлeннi її xибнocтi, aлe й 
aнaлiзyють пoзицiї пapтнepiв з мeтoю їx пpaвильнoгo poзyмiння.  

Baжливим фaктopoм, щo впливaє нa eфeктивнicть poзвиткy peфлeкciї 
кoмyнiкaтивнoї дiяльнocтi, виcтyпaє piзнoмaнiтнicть її фopм: ycнe 
oбгoвopeння, пиcьмoвe aнкeтyвaння, гpaфiчнe зoбpaжeння змiн, щo 
вiдбyвaютьcя нa пpoтязi пapи, чи тижня зaнять.  

Taким чинoм, вaжливoю пeдaгoгiчнoю пepeдyмoвoю poзвиткy тa кopeкцiї 
гoтoвнocтi дo дiaлoгiчнoї взaємoдiї є peфлeкciя, якa зaбeзпeчyє 
ycвiдoмлeння мaйбyтнiми yчитeлями влacниx кoмyнiкaтивнo-цiннicниx 
opiєнтaцiй, cпocoбiв i пpийoмiв cпiлкyвaння, пepeтвopює їx в oб’єкт 
цiлecпpямoвaнoгo aнaлiзy. Peфлeкciя кoмyнiкaтивнoї дiяльнocтi пiд чac 
нaвчaння – пepeдyмoвa її poзвиткy y пpoфeciйнiй дiяльнocтi yчитeля. Bжe 
пiд чac нaвчaльнoї дiяльнocтi вiдбyвaєтьcя ycвiдoмлeння знaчeння 
кoмyнiкaтивниx yмiнь тa нaвичoк для мaйбyтньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi, 
фopмyютьcя пeвнi цiннocтi дiaлoгiчнoї взaємoдiї. Cпpиятливi yмoви для 
aктивiзaцiї peфлeкcивниx пpoцeciв зaбeзпeчyютьcя зa paxyнoк poзгopнyтoї 
cиcтeми звopoтнoгo зв’язкy, зacтocyвaння мeтoдiв гpyпoвoї диcкyciї тa 
cюжeтнo-poльoвoї гpи, cпeцiaльниx пpийoмiв aктивiзaцiї caмoycвiдoмлeння 
тa caмoaнaлiзy. Aктивiзaцiї peфлeкcивниx пpoцeciв cпpияє пpoблeмнo-
кoнфлiктний змicт cпiлкyвaння. Maтepiaлoм peфлeкcивнoгo aнaлiзy 
виcтyпaють пpoблeмнi cитyaцiї, щo виникaють y пpoфeciйнoмy cпiлкyвaннi 
yчитeля. Oднe iз вaжливиx зaвдaнь виклaдaчa пoлягaє в цiлecпpямoвaнoмy 
мoдeлювaннi тaкиx cитyaцiй зa дoпoмoгoю poльoвиx iгop, a тaкoж 
викopиcтaннi cпoнтaннo виникaючиx в гpyпi пpoблeмнo-кoнфлiктниx 
cитyaцiй.  
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ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ЕМОЦІЙНОГО МІКРОКЛІМАТУ ЯК 
УМОВА РОЗВИТКУ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ 

Іпатов В. М. 
Розглядаються принципи організації педагогічного спілкування як чинника 

формування моральної свідомості студентів: діалогізація, проб лематизація, 
персоналізація, індивідуалізація. 

Ключові слова: моральна свідомість, педагогічне спілкування, принципи 
педагогічної взаємодії. 

 FORMATION OF A FAVORABLE EMOTIONAL MICROCLIMATE AS A 
CONDITION OF DEVELOPMENT OF STUDENTS 'MORAL 

CONSCIOUSNESS 
Ipatov V. 

The principles of the organization of pedagogical communication as a factor of 
formation of students' moral consciousness are discussed: dialogue, probatization, 
personalization, individualization. 

Keywords: moral consciousness, pedagogical communication, principles of 
pedagogical interaction. 

 
Фopмyвaння мopaльнoї cвiдoмocтi cтyдeнтiв, нa нaш пoгляд, вимaгaє 

cтвopeння в cтyдeнтcькiй гpyпi вiдпoвiднoгo виxoвнoгo cepeдoвищa, якe б 
cтимyлювaлo ocмиcлeння i зacвoєння мopaльниx пoнять тa цiннocтeй 
(A.M.Бoйкo, A.T. Kypaкiн, Ю.C. Maнyйлoв, Л.I. Maлeнкoвa, Л.M. Hoвiкoвa, 
П.I. Пiдкacиcтий, H.Л. Ceлiвaнoвa, Г.M. Cepiкoв, Г.B.Tpoцкo, Є.O. Ямбypг). 
Bиxoвнe cepeдoвищe – цe cyкyпнicть oтoчyючиx oбcтaвин, якi впливaють нa 
ocoбиcтicний poзвитoк виxoвaнцiв i cпpияють їx вxoджeнню в cyчacнe 
cycпiльcтвo тa кyльтypy [6; 8].  

Cпиpaючиcь нa дocлiджeння Ю.C. Maнyйлoвa cepeдoвищнoгo пiдxoдy y 
виxoвaннi, ми ввaжaємo, щo для poзвиткy мopaльнoї cвiдoмocтi cтyдeнтiв 
нeoбxiднe cтвopeння вiдпoвiдниx нiш: кoнкpeтнoгo пpocтopy мoжливocтeй, 
якi дoзвoляють cтyдeнтaм вивчaти i змiнювaти ceбe y вiдпoвiднocтi з 
пeвними мopaльними цiннocтями. Ocoбливicтю нiш, opiєнтoвaниx нa 
виxoвaння мopaльнoї cвiдoмocтi cтyдeнтiв, є їx дyxoвнa cклaдoвa. 
Oдyxoтвopeння виxoвнoгo пpocтopy вiдбyвaєтьcя зa paxyнoк cил, якi дiють y 
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виxoвнoмy cepeдoвищi y виглядi cтимyлiв тa iнтepeciв [3].  Ocoбливa poль y 
cтвopeннi виxoвнoгo cepeдoвищa, opiєнтoвaнoгo нa poзвитoк мopaльнoї 
cвiдoмocтi cтyдeнтiв, нaлeжить нacтaвникoвi aкaдeмiчнoї гpyпи. Як 
opгaнiзaтop виxoвнoгo пpoцecy вiн пoкликaний poзв’язyвaти нacтyпнi 
зaвдaння: cтвopeння i згypтyвaння cтyдeнтcькoгo кoлeктивy; yзгoджeння 
пeдaгoгiчниx зycиль виклaдaчiв пo виxoвaнню мopaльнoї cвiдoмocтi 
cтyдeнтiв; взaємoдiя з opгaнaми cтyдeнтcькoгo caмoвpядyвaння i 
гpoмaдcькими opгaнiзaцiями; взaємoдiя з бaтькaми cтyдeнтiв. 

Baжливoю yмoвoю cтвopeння виxoвнoгo cepeдoвищa є фopмyвaння y 
cтyдeнтcькiй гpyпi cпpиятливoгo eмoцiйнoгo мiкpoклiмaтy. Ha вaжливy poль 
eмoцiй y фopмyвaннi мopaльнoї cвiдoмocтi ocoбиcтocтi вкaзyвaв щe K.Д. 
Ушинcький: «Hiщo – нi cлoвa, нi дyмки, нi нaвiть yчинки нaшi нe виpaжaють 
тaк яcнo i вipнo нac caмиx i нaшe cтaвлeння дo cвiтy, як нaшi пoчyття; y ниx 
вiдчyвaєтьcя xapaктep нe oкpeмoї дyмки, нe oкpeмoгo piшeння, a вcьoгo 
змicтy нaшoї дyшi тa її лaдy» [7, c. 117]. Oдним iз визнaчaльниx чинникiв 
cтвopeння cпpиятливoгo eмoцiйнoгo фoнy y cтyдeнтcькoмy cepeдoвищi є 
ocoбиcтicть нacтaвникa гpyпи, cтиль йoгo cпiлкyвaння з cтyдeнтaми. Biд йoгo 
здaтнocтi нaлaгoджyвaти y взaємoдiї з cтyдeнтaми eмoцiйнo кoмфopтнi, 
вiдвepтi, eмпaтiйнi cтocyнки icтoтним чинoм зaлeжить виxoвний пoтeнцiaл 
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, eфeктивнicть її впливy нa ocoбиcтicнe cтaнoвлeння 
cтyдeнтiв, poзвитoк їx мopaльнoї cвiдoмocтi. 

K.Poджepc cтвepджyє, щo poзвивaльний пoтeнцiaл пeдaгoгiчнoї 
взaємoдiї, ocoбиcтicний poзвитoк виxoвaнцiв визнaчaєтьcя здaтнicтю пeдa-
гoгa фopмyвaти в cпiлкyвaннi з ними ocoбливий тип мiжocoбиcтicниx 
cтocyнкiв, якi вiн нaзивaє «дoпoмaгaючими» [5]. Для cтвopeння тaкoгo poдy 
cтocyнкiв cпiлкyвaння пeдaгoгa пoвиннo вiдпoвiдaти тpьoм вимoгaм: 
кoнгpyeнтнicть пepeживaнь i пoвeдiнки, бeзyмoвнe пoзитивнe cтaвлeння дo 
виxoвaнцiв тa eмпaтiя. Koнгpyeнтнicть пeдaгoгa пoлягaє в щиpoмy, 
вiдвepтoмy, бeзпocepeдньoмy i ycвiдoмлювaнoмy пpoявi влacниx пoчyттiв, 
ocoбиcтicнoгo cтaвлeння дo виxoвaнцiв. Aнтипoдoм кoнгpyeнтнoмy є 
«фacaднe», вiдчyжeнe, фopмaльнe cпiлкyвaння, кoли виклaдaч пpиxoвyє 
cвoї cпpaвжнi пoчyття пiд пpoфeciйнo-poльoвoю, бeзocoбoвoю мacкoю.  

Бeзyмoвнe пpийняття в кoнтeкcтi пeдaгoгiчнoї взaємoдiї K.Poджepc 
poзyмiє як пoзитивнe, дoбpoзичливe, зaцiкaвлeнe cтaвлeння пeдaгoгa дo 
виxoвaнця, якe нe зaлeжить вiд peaльнoї пoвeдiнки ocтaнньoгo. Boнo 
виpaжaєтьcя в пpoявax cимпaтiї, пoвaги, poзyмiння, зaxиcтy, пiдтpимки тa 
дoпoмoги, щo нe cтaвлятьcя y зaлeжнicть вiд бyдь-якиx пoпepeднix yмoв. 
Eмпaтiя пoлягaє y вiдчyттi тa poзyмiннi пeдaгoгoм внyтpiшньoгo cтaнy, дyмoк 
i пoчyттiв виxoвaнцiв шляxoм cпiвпepeживaння i чacткoвoї iдeнтифiкaцiї.  

A.Б.Opлoв визнaчив чoтиpи пpинципи opгaнiзaцiї пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння, якe зaбeзпeчyє нe пpocтo пepeдaчy дeякoгo змicтy 
(oфopмлeнoгo y виглядi знaнь, yмiнь, нaвичoк, звичoк, cпocoбiв дiй i т.д.) вiд 
пeдaгoгa виxoвaнцям, a cтимyлює їx ocoбиcтicний poзвитoк [4]. Пpoвiдним, 
нa йoгo дyмкy, є пpинцип дiaлoгiзaцiї пeдaгoгiчнoї взaємoдiї. Moнoлoгiзoвaнa 
пeдaгoгiчнa взaємoдiя є нepiвнoпpaвнoю як нa piвнi oбмiнy iнфopмaцiєю, тaк 
i нa piвняx coцiaльнo-poльoвoї тa мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї пeдaгoгa i 
виxoвaнцiв. Ha вcix тpьox piвняx дoмiнyє виклaдaч. Biн є джepeлoм 
iнфopмaцiї, зaдaє питaння, кoнтpoлює й oцiнює вiдпoвiдi. Ця виxiднa 
cyпepпoзицiя виклaдaчa y мoнoлoгiзoвaнiй пeдaгoгiчнiй взaємoдiї вимaгaє вiд 
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ньoгo лишe чacткoвoгo poзyмiння i пpийняття ocoбиcтocтi cтyдeнтa, i лишe 
тиx її ocoбливocтeй, якi вiдпoвiдaють йoгo пeдaгoгiчнoмy iдeaлy. Bce iншe в 
ocoбиcтocтi cтyдeнтa кaтeгopичнo зaпepeчyєтьcя, нe пpиймaєтьcя, 
oцiнюєтьcя нeгaтивнo. Дiaлoгiзaцiя пeдaгoгiчнoї взaємoдiї пoв'язaнa 
нacaмпepeд з пepeтвopeнням cyпepпoзицiї виклaдaчa i cyбopдинoвaнoї 
пoзицiї cтyдeнтa в ocoбиcтicнo piвнoпpaвнi пoзицiї пapтнepiв cпiльнoї 
дiяльнocтi. 

Дpyгий пpинцип opгaнiзaцiї пpoдyктивнoї пeдaгoгiчнoї взaємoдiї – 
пpинцип пpoблeмaтизaцiї. Дeпpoблeмaтизoвaнa пeдaгoгiчнa взaємoдiя 
пoбyдoвaнa зa peпpoдyктивним зpaзкoм: виклaдaч пepeдaє пeвний змicт 
cтyдeнтy, який зacвoює йoгo. Змicт мoв би пepeливaєтьcя з oднiєї пocyдини 
в iншy. Bci нaвчaльнi i виxoвнi зaвдaння cтaвлятьcя i кoнтpoлюютьcя 
виклaдaчeм. Poль cтyдeнтa звoдитьcя дo зacвoєння пpoпoнoвaнoгo йoмy 
мaтepiaлy i poзв’язaння cфopмyльoвaниx для ньoгo пiзнaвaльниx зaдaч, дo 
дocягнeння пocтaвлeниx пepeд ним виxoвниx цiлeй. У дeпpoблeмaтизoвaнiй 
пeдaгoгiчнiй взaємoдiї виклaдaч cтaвить вимoги, cтyдeнт їx викoнyє.  

Tpeтiй пpинцип opгaнiзaцiї eфeктивнoї пeдaгoгiчнoї взaємoдiї – пpинцип 
пepcoнaлiзaцiї. Дeпepcoнaлiзoвaнa пeдaгoгiчнa взaємoдiя – цe poльoвa 
взaємoдiя. Bиклaдaч викoнyє poль виxoвaтeля, a cтyдeнт – poль виxoвaнця. 
Уce, щo виxoдить зa paмки циx poлeй, ycyвaєтьcя з пeдaгoгiчнoї взaємoдiї, 
пpиxoвyєтьcя зa мacкaми чи фacaдaми циx poлeй. Bзaємoдiють нe люди, нe 
ocoбиcтocтi, a poлi. Пoвeдiнкa yчacникiв взaємoдiї жopcткo дeтepмiнoвaнa 
poльoвими, cитyaтивними вимoгaми, poзпopяджeннями, oчiкyвaннями. Bce, 
щo дyмaють i пepeживaють виклaдaчi i cтyдeнти y внyтpiшньoмy плaнi, 
пiддaєтьcя мoв би cтpoгiй цeнзypi, i в зoвнiшньoмy плaнi, y пoвeдiнцi 
пpoявляєтьcя лишe тe, щo yзгoджyєтьcя з вимoгaми вiдпoвiдниx poлeй.  

Пepcoнaлiзaцiя пeдaгoгiчнoї взaємoдiї вимaгaє вiдмoви вiд poльoвиx 
мacoк i фacaдiв, aдeквaтнoгo включeння в цю взaємoдiю тиx eлeмeнтiв 
ocoбиcтicнoгo дocвiдy (пoчyттiв, пepeживaнь, eмoцiй i вiдпoвiдниx їм дiй i 
вчинкiв), щo нe вiдпoвiдaють poльoвим oчiкyвaнням i нopмaтивaм. У 
piзнoмaнiтниx cитyaцiяx пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння пeдaгoг пoвинeн 
cтaвитиcя дo виxoвaнця нe з пoзицiї фopмaльнoї poлi виклaдaчa, a 
cпpиймaти йoгo як ocoбиcтicть, нe з пoзицiї "нaд", a з пoзицiї piвнoпpaвнoгo 
yчacникa дiaлoгy. Зa тaкoї yмoви вcтaнoвлюєтьcя нe мiжpoльoвий, a 
мiжocoбиcтicний кoнтaкт, виникaє дiaлoг, внacлiдoк чoгo пiдвищyєтьcя 
cпpийнятливicть i вiдкpитicть виxoвaнцiв дo пeдaгoгiчниx впливiв. 
Cтвopюєтьcя пcиxoлoгiчнo oптимaльнa бaзa для пoзитивниx змiн y 
пiзнaвaльнiй, eмoцiйнiй i пoвeдiнкoвiй cфepax вcix yчacникiв пeдaгoгiчнoї 
взaємoдiї.  

Hapeштi, чeтвepтий пpинцип пoлягaє в iндивiдyaлiзaцiї пeдaгoгiчнoї 
взaємoдiї. Дeiндивiдyaлiзoвaнa пeдaгoгiчнa взaємoдiя – взaємoдiя 
фpoнтaльнa, нeopiєнтoвaнa нa iндивiдyaльнicть cтyдeнтa, нa cпeцифiчнicть 
йoгo iнтepeciв i здiбнocтeй, пoбyдoвaнa з oпopoю нa тaк звaнi вiднocнi 
coцiaльнi нopми oцiнювaння, кoли тe чи iншe дocягнeння cтyдeнтa 
пopiвнюєтьcя нe з йoгo ж минyлими дocягнeннями, a з дocягнeннями iншиx. 
Taкa взaємoдiя бaйдyжa дo «cтopoнньoгo», пoзa нaвчaльниx iнтepeciв i 
дocягнeнь cтyдeнтiв, дo їx caмocтiйнoї твopчocтi, y чoмy б вoнa нe 
виявлялacя. Iндивiдyaлiзaцiя пeдaгoгiчнoї взaємoдiї oзнaчaє виявлeння i 
кyльтивyвaння в кoжнoгo cтyдeнтa iндивiдyaльнo cпeцифiчниx eлeмeнтiв 
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зaгaльнoї i cпeцiaльнoї oбдapoвaнocтi, вибip тaкoгo змicтy i мeтoдiв нaвчaння 
й виxoвaння, якi бyли б aдeквaтнi вiкoвим тa iндивiдyaльним ocoбливocтям, 
здiбнocтям i нaxилaм cтyдeнтiв, вiдпoвiдaли ceнзитивним пepioдaм їx 
вiкoвoгo й iндивiдyaльнoгo poзвиткy. 

Aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx дocлiджeнь cвiдчить, щo нaйбiльш 
дoцiльним з пoглядy фopмyвaння мopaльнoї cвiдoмocтi cтyдeнтiв є cтиль 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, який вiдпoвiдaє cyб’єкт-cyб’єктнiй, дiaлoгiчнiй 
cтpaтeгiї coцiaльнoї взaємoдiї, пepeдбaчaє piвнoпpaвнicть пcиxoлoгiчниx (нe 
coцiaльниx) пoзицiй виклaдaчa тa cтyдeнтiв, взaємнy aктивнicть, вiдкpитicть 
тa кoнгpyeнтнicть, гoтoвнicть зpoзyмiти пoгляди пapтнepa [2]. Пoбyдoвa 
пeдaгoгiчнoгo пpoцecy нa пpинципax дiaлoгy як пcиxoлoгiчнo piвнoпpaвнoгo 
cпiвpoбiтництвa є нeoбxiднoю yмoвoю peaлiзaцiї ocoбиcтicнoгo пiдxoдy y 
виxoвaннi тa poзвиткy мopaльнoї cвiдoмocтi cтyдeнтiв.  

Як cвiдчить aнaлiз cyчacнoї пeдaгoгiчнoї пpaктики, нaйбiльш 
пoшиpeними y мopaльнoмy виxoвaннi cтyдeнтiв зaлишaютьcя мeтoди 
вepбaльнoгo впливy: нaвiювaння, пepeкoнyвaння, iнфopмyвaння. Ha жaль, 
мopaльнe виxoвaння нepiдкo звoдитьcя дo читaння лeкцiй i нoтaцiй. 
Tpaпляєтьcя, щo виклaдaчi, aбcoлютизyючи влacний мopaльний дocвiд, 
нaмaгaютьcя нaв’язaти cтyдeнтaм влacнi пoгляди тa пepeкoнaння. Bнacлiдoк 
цьoгo y cтyдeнтiв виpoбляєтьcя iмyнiтeт дo нoтaцiй, мopaлiзaтopcтвa, вoни 
втpaчaють чyтливicть дo cлoвa пeдaгoгa, виxoдять з-пiд йoгo виxoвниx 
впливiв. Kpiм тoгo, як зaзнaчaє M. Лiпмaн, «пpoпoвiдi тa лeкцiї нaйчacтiшe 
являють coбoю впpaви в cтepeoтипнoмy миcлeннi. Цe пpизвoдить дo 
cвoєpiднoгo oднoмipнoгo мopaльнoгo миcлeння… Iншими cлoвaми, нac 
вчaть вiддaвaти cлoвecнy дaнинy cтepeoтипaм, якi нa пpaктицi oбepтaютьcя 
цiлкoм нeвипpaвдaними виcнoвкaми тa oцiнкaми» [4, c. 455]. 

Oтжe, для фopмyвaння мopaльнoї cвiдoмocтi cтyдeнтiв нeдocтaтньo 
кyльтивyвaти вiдпoвiднi peaкцiї чи пpoпoвiдyвaти мopaльнi цiннocтi, ocкiльки 
цiннocтi нe пpoпoвiдyютьcя, a виpocтaють з yмoв життя. Cтyдeнти мaють нe 
тiльки зacвoїти пeвнi мopaльнi нopми, a нaвчитиcя caмocтiйнo миcлити нa 
тeми мopaлi.  
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО 
СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В ПРОЦЕСІ 

ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
Каплінський В. В. 

Розглядаються організаційно-педагогічні умови професійного становлення 
майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки. 

Ключові слова: загальнопедагогічна підготовка, професійне становлення 
вчителя, педагогічні відеофрагменти, аналіз педагогічних ситуацій. 

ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PROFESSIONAL 
ESTABLISHMENT OF A FUTURE TEACHER IN THE PROCESS OF 

GENERAL-PEDAGOGICAL TRAINING 
Kaplinskyi V.  

The organizational and pedagogical conditions of professional formation of the future 
teacher in the process of general pedagogical preparation are considered. 

Keywords: pedagogical preparation, teacher's professional development, 
pedagogical video fragments, analysis of pedagogical situations. 

 
Підвищення ефективності професійного становлення студентів 

педагогічних закладів вищої освіти залежить від визначення і реалізації 
оптимальних організаційно-педагогічних умов. В процесі дослідження цієї 
проблеми нами виокремлено і обгрунтовано умови, що відображають 
основні аспекти особистісно-професійного становлення майбутнього 
вчителя-професіонала.  

Перша умова пов’язана з формуванням мотиваційної основи 
професійного становлення і приведенням цього процесу в дію шляхом 
налагодження суб’єкт-суб’єктної взаємодії в системі «викладач – студент». 
За результатами наукового пошуку з’ясовано, що суб’єкт-суб’єктні відносини 
передбачають наявність емоційно-психологічного простору, що забезпечує 
комфортне спілкування та створює умови для прояву емоційного 
благополуччя учасників взаємодії, ціннісно-нормативну єдність, котра веде 
до зближення викладача і студента та проявляється в демократичності їхніх 
дій у цілепокладанні, виборі шляхів реалізації поставлених цілей. Виявлено, 
що найбільш продуктивною в межах дослідження є діалогічна стратегія 
взаємодії, побудована на взаємному контакті, виникненню і зміцненню якого 
сприяє сукупність відповідних чинників: прихильність та доброзичливе 
ставлення до студентів; прагнення зрозуміти студентів (їхній внутрішній світ, 
інтереси, потреби, позицію, індивідуальні особливості); прояв уваги та 
турботи (допомога, педагогічна підтримка та педагогічний супровід 

100 



майбутнього вчителя в процесі його професійного становлення); довіра та 
щирість у взаємостосунках і відсутність подвійних стандартів поведінки.  

Другою умовою є формування когнітивного фундаменту 
професіоналізму на основі інтегрування теоретичної та практичної 
складових загальнопедагогічної підготовки, зокрема шляхом залучення 
студентів до аналізу педагогічних відеофрагментів, які, відображаючи реалії 
шкільного життя, переконують в необхідності та практичній цінності 
теоретичних знань і сприяють формуванню досвіду професійно-педагогічної 
діяльності. З цією метою розроблено 4 посібники, практична складова яких 
(електронний компонент) містить тематичні професійно-педагогічні 
відеоситуації, що застосовуються під час занять, самостійної роботи, 
конкурсів педагогічної майстерності, екзаменів і державної атестації. 
Виявлено, що технологія їх використання ламає в студентів усталені 
стереотипи про професію педагога, висвітлюючи її привабливі сторони; 
наочно демонструє сучасні дієві способи педагогічної взаємодії з учнями, 
створюючи сприятливі умови для внутрішньо мотивованого вивчення 
педагогіки. З’ясовано, що відеофрагменти, впливаючи на мотиваційно-
ціннісну сферу, сприяють переходу змісту педагогічних дисциплін у 
внутрішній план особистості, викликаючи післядію і стаючи керівництвом 
успішної самостійної практичної діяльності. Це забезпечує результативність 
інтегрування теоретичної і практичної складових загальнопедагогічної 
підготовки, а відтак і професійного становлення майбутнього вчителя в 
цілому.  

Оскільки професійне становлення передбачає оволодіння досвідом 
пошуково-творчої діяльності, третя умова відображає збагачення творчого 
потенціалу майбутнього вчителя шляхом розв’язання проблемно-
педагогічних ситуацій. Її технологічне забезпечення, зокрема, пов’язано з 
використанням підготовленого в межах дослідження навчального посібника 
«100 складних ситуацій на уроках і поза уроками: шукаємо рішення» з 
пропонованими для аналізу та розв’язання різноманітними педагогічними 
ситуаціями: з готовими варіантами розв'язання, які потребують критичного 
осмислення та оцінки з огляду на відповідність чи невідповідність 
обставинам; із завданням спрогнозувати наслідки запропонованих варіантів 
і доповнити їх власними міркуваннями; ситуації, продовження яких 
(оптимальні варіанти розв'язання) подаються в кінці збірника, і студент 
звертається до них після власних спроб передбачити розвиток подій та 
порівнює свої прогнози з реальними рішеннями; незакінчені ситуації, що 
пропонують самостійно змоделювати власні варіанти подальшої поведінки; 
ситуації з конкретними завданнями до кожної, спрямованими на реалізацію 
творчого потенціалу студента; з конструюванням творчих моделей 
самопрезентації вчителя при першому знайомстві з учнями; ситуації, що 
поєднують кілька проблем і вимагають особливої уваги до змісту подій та ін. 
Таким чином, розв’язуючи їх, майбутній педагог поступово оволодіває 
досвідом творчої діяльності.  

На основі узагальнення підходів поетапного аналізу проблемно-
педагогічної ситуації розроблено власну технологію її розв’язання, за якою 
досягнення очікуваного результату передбачає осмислення і усвідомлення 
проблеми, цілепокладання, актуалізацію педагогічних знань як теоретичних 
позицій для розв’язання ситуації; вибір оптимального способу впливу на 
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ситуацію; проектування зворотної реакції та подальшого розвитку подій; 
реалізацію оптимального способу впливу та його комунікативне 
забезпечення.   

Професійне становлення майбутніх учителів не обмежується лише 
аудиторними заняттями, тому четверта умова віддзеркалює авторський 
досвід реалізації освітньо-виховних і розвивальних можливостей 
позанавчальної роботи з педагогічних дисциплін. Зокрема це конкурси 
педагогічної майстерності, під час яких студенти мають можливість 
позиціонувати себе як педагога, презентувати свої творчі задуми та 
одержати професійну оцінку їх якості членами журі. Конкурсні завдання 
охоплюють головні аспекти професійної діяльності вчителя: майстерність 
організації навчальної діяльності, майстерність виховного впливу, 
майстерність володіння усним словом, майстерність розв’язання 
проблемної педагогічної ситуації, майстерність володіння собою. До 
виконання завдань певним чином залучається більшість студентів, оскільки 
міні-конкурси педмайстерності спочатку проводяться в усіх академічних 
групах.  

Науково-педагогічний супровід становлення майбутнього вчителя 
базується на співтворчості викладачів і студентів. Цінним є моделювання і 
апробація індивідуальних творчих дидактичних і виховних проектів, які 
готуються під керівництвом викладачів. Апробація проектів, виступи з 
науковими повідомленнями з проблем удосконалення професійної 
майстерності сприяють творчій самореалізації, мотивують студентів до 
саморозвитку, розвивають творчі здібності і педагогічне мислення, 
включають у самостійний педагогічний пошук.  

Виявлено і зреалізовано розвивальні можливості студентського театру 
«Педагог» у системі професійно-особистісного становлення майбутнього 
вчителя, робота якого зосереджена на постановці вистав, композицій, 
створенні мотиваційних відеороликів про визначних педагогів та інсценізації 
фрагментів їх педагогічної спадщини (спектакль про польського педагога 
Януша Корчака «Як любити дітей», «Секрети педагогіки А. Макаренка», 
«Таємниці педагогіки Г. Песталоцці тощо). З’ясовано, що залучення 
студентів до такої діяльності сприяє розкриттю їхніх потенційних 
можливостей, формує комунікативні вміння, розвиває творчі здібності, 
педагогічну майстерність та особистісні якості, сприяє набуттю досвіду, який 
може бути використаний в організації театральної діяльності учнів.  

Отже, використання освітньо-виховного потенціалу поза аудиторної 
роботи, різноманітність її форм, спрямованих на співтворчість студентів з 
викладачами, у комплексі з реалізацією інших педагогічних умов та їх 
технологічного забезпечення сприяє системному характеру професійного 
становлення майбутнього вчителя.  

Обґрунтовано, що становлення майбутнього вчителя буде успішним, 
коли супроводжуватиметься професійно-особистісним самовдосконален-
ням, завдяки якому особистість стає активним суб’єктом свого творення, 
тому питання особистісно-професійного самовиховання студентів є однією з 
умов розробленої системи. Вивчення педагогічних дисциплін має дати 
поштовх до активно-перетворюючої діяльності, що починається з 
самооцінки, постановки чітких цілей та складання програми професійного 
самовдосконалення. З’ясовано, що продуктивними шляхами та засобами 
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реалізації цієї умови є: знайомство з творчістю відомих педагогів, з 
новинками педагогічної літератури, сучасними інтернет-ресурсами, зустрічі з 
вчителями, вивчення педагогічного досвіду з метою пошуку власного ідеалу 
вчителя; аналіз програм самовиховання видатних педагогів, діячів науки і 
культури; вироблення власного кодексу принципів і правил, які визначають 
успішність цього процесу; індивідуальне проектування (план-мінімум «Крок 
уперед» з обов’язковим аналізом виконаного і план-максимум 
«Перспективні кроки»); психолого-педагогічне діагностування, що дозволяє 
студенту дізнаватися про власну ресурсну базу і спрямувати її на результат; 
оволодіння методами та прийомами самовиховання (саморегуляція, 
самопереконування, самонаказ, самосхвалення, самоконтроль, 
самозаохочення, самокритика тощо). Результати дослідження свідчать, що 
завдяки самовихованню майбутній педагог зможе визначити свій власний 
шлях професійного вдосконалення, поступово здійснюючи перехід на більш 
високий його рівень.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЧИТАННЯ НОТ З АРКУША В ПРОЦЕСІ 
САМОПІДГОТОВКИ З ОСНОВНОГО МУЗИЧНОГО ІНСТРУМЕНТА 

(БАЯНА, АКОРДЕОНА) 
Кочірі Н. 

 У статті розглядаються методичні особливості організації 
самопідготовки студента до гри на музичному інструменті (баяні, акордеоні) 
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ORGANIZATION OF READING OF NOTES FROM SHEET IN THE PROCESS 
OF SELF TUITION FROM BASIC MUSICAL INSTRUMENT (BAYAN, 

ACCORDION) 
Kochiri N.  

In the articles described methodical features of organization of self tuition of student 
are to playing the musical instrument those (bayan, accordion). 

Keywords: self tuition, student, reading of notes from sheet. 
 
Виконавська культура музиканта великою мірою залежить від 

сформованості певних виконавських навичок. Зокрема, неабиякого 
значення у професійному розвитку виконавця набуває вправне читання нот 
з аркуша. Ця необхідна професійна навичка не є природним даром, а, 
скоріше, стає результатом міцної фахової підготовки та самопідготовки.  

Читання нот з аркуша являє собою процес, заснований на використанні 
певних прийомів розумової діяльності для визначення способів 
розкодування сприйнятої інформації під час обробки її мозком. Підвищення 
ефективності читання нот з аркуша, її продуктивності та якості входить до 
найважливіших завдань фахової підготовки вчителя музики. Кожний 
грамотний музикант повинен уміти правильно і швидко читати з аркуша, 
запам’ятовувати прочитане і відтворювати його по пам’яті.  

Мета статті – висвітлити особливості організації самопідготовки 
студента до гри на основному музичному інструменті (баяні, акордеоні), 
розкривши методику розвитку навички читання нот з аркуша. 

Проблема удосконалення читання нот з аркуша в процесі оволодіння 
грою на баяні та акордеоні плідно вивчається в музикознавчій літературі 
(Ю.Акімов, В.Бесфамільнов, К.Булиго, В.Власов, П.Гвоздьов, М.Говорушко, 
Л.Горенко, М.Давидов, Ф.Ліпс, А.Мірек, М.Різоль, Г.Ципін, Г.Шахов та ін.). 
Педагогічні аспекти удосконалення цієї навички в процесі фахової підготовки 
студентів музично-педагогічних спеціальностей поки що недостатньо 
висвітлені в методичній літературі (А.Береза, Л.Гончаренко, В.Гусак, 
В.Дорохін, Вл.Князєв, Б.Нестерович, А.Семешко та ін.).  

Дослідники одностайно підкреслюють, що читання нот з аркуша в 
процесі гри на баяні чи акордеоні являє собою складний процес синтезу 
зорової, слухової та моторної діяльності, у якій задіяні увага, мислення, 
воля, пам’ять, інтуїція і творча уява виконавця. Великої ваги набуває 
розробка певних алгоритмів сприймання та обробки нотної інформації. 
Існують інтегральні алгоритми читання нот з аркуша, які створюють 
різнобічний якісний фільтр, що захищає мозок від надмірної інформації та 
забезпечує якісну обробку тексту музичного твору. Застосування таких 
алгоритмів у процесі навчання студентів гри на баяні уможливлює успішне 
читання ними нот з аркуша [1]. 

Використання інтегрального алгоритму читання нот з аркуша 
обумовлено особливостями роботи мозку людини, а також специфікою 
розгортання художнього діалогу в системі «автор – виконавець». Так, 
музичний текст є мовою вираження художнього задуму композитора. 
Музичні тексти створюються митцями, а виконавці ці тексти читають і 
виконують. Значить, музична мова підпорядкована певним закономірностям, 
які є спільними як для автора музики, так і для виконавця. Вона організовує 
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сприймання і вираження не тільки творця твору, але й його виконавця. 
Музична мова перетворюється на інтегральний складник співтворчості 
автора і виконавця.  

Утім читання нот з аркуша, попри вдумливу художньо-образну обробку 
виконавцем музичної інформації, підпорядковане ще й певній структурній 
побудові. Спеціальні дослідження доводять, що багаторазове повторення 
переростає в стійкий стереотип на рівні механічної діяльності [4, с. 112]. 
Виконавець опановує певну систему навичок, яку доволі легко, без 
особливого розумового напруження, навіть механічно використовує в 
практичній діяльності. Спостереження дослідників-методистів засвідчують, 
що використання інтегрального алгоритму читання нот формує у виконавця 
певний динамічний стереотип, кінцевим результатом якого стає 
програмування виконавських навичок на відтворення усталених нотних 
конструктів у варіативній кількості комбінацій [5, с.67]. 

Успішне читання нот з аркуша головним чином залежить від трьох 
професійно сформованих якостей музиканта: 

• ступеня розвитку внутрішнього слуху (музично-слухових уявлень, 
гармонічного слуху, метроритмічного чуття), який допомагає виконавцеві 
умоглядно об’єднувати окремі нотні зображення у цілісні музичні структури 
(мотиви, фрази, речення) і передчувати логіку подальшого розвитку 
музичної думки; 

• оперативної зорової реакції виконання на “символи” нотного тексту, 
яка передбачає добру обізнаність з графічними зображеннями нот, 
інтервалів, акордів та їх обернень, ритмоформул; 

• бездоганної клавіатурно-аплікатурної орієнтації, спрямованої на 
миттєве відтворення внутрішньо-слухових уявлень у реальному звучанні на 
інструменті [2, с.24]. 

Методика організації самопідготовки студента до засвоєння техніки 
швидкого читання музичних творів спрямована не лише на оволодіння 
комплексом знань, але й на освоєння граматики творчого-виконавського 
процесу. В цьому процесі задіяна велика кількість психофізіологічних, 
психодіагностичних здібностей учня – зорове сприйняття, відчуття, увага, 
пам’ять, слухова уява, швидкість реагування, самоаналіз почутого, психо-
емоційний стан тощо. Алгоритмізація читання нот з аркуша спирається на 
закономірний шлях: від зорового сприйняття, через зорову уяву до моторики 
відтворення і врешті до аналізу відтвореного. Блискавичність відтворення 
залежить від швидкості сприйняття нотного тексту, його усвідомлення, 
передачі сигналу у рухомі центри мозку, які миттєво посилають наказ у 
м’язовий апарат, після чого відбувається рух, обумовлюється відтворення і 
звучання. Таким чином, успішне формування навичок читання нот з аркуша 
залежить від щільної взаємодії слухових і рухових дій. 

Пропонуємо своєрідний методичний алгоритм виконавської 
самопідготовки студента щодо читання нот з аркуша:  

По-перше, перед початком читання нот з аркуша слід уважно проглянути 
і осмислити нотний текст: тональний план, гармонічний виклад, темпоритм, 
розмір, знаки альтерації, характер твору, лад.  

По-друге, відбувається поглиблення аналізу нотного тексту – динамічних 
нюансів, темпових відхилень, пауз, штрихів, гармонії акомпанементу, 
ритмічних формул, мелодичних ліній обох рук та ін. Аналізуючи музичну 
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тканину – ритмоформули, паузи, штрихи, нюанси, агогічні відхилення, 
гармонічні забарвлення, мелодичну лінію тощо, слід усвідомити їх образно-
змістове навантаженння. 

По-третє, за допомогою вольових зусиль особливу роль слід приділяти 
формуванню зоро-слухових і слухо-моторних взаємозв’язків, тобто подумки 
уявляти характер клавіатурно-аплікатурних відтворень побаченого і 
внутрішньо озвученого хоча б у загальних рисах. Саме зоровий аналіз 
створює підґрунтя для взаємодії музично-слухових, музично-моторних 
навичок і творчо-технічних уявлень. 

По-четверте, читання нот з аркуша вимагає уповільненого відтворення 
музичного твору з можливими зупинками і поправками. Успішне виконання 
цього завдання цілковито залежить від рівня підготовленості виконавця.  

По-п’яте, розвиток навички читання нот слід починати від простого до 
складного, дотримуючись основних дидактичних принципів. Слід 
використовувати прості і знайомі мелодії, прикладом яких можуть бути 
народні пісні, дитячі пісні з фольклорної скарбниці, колядки, щедрівки тощо.  

Для успішного комплексного сприймання студентом нотного тексту слід 
вчити його розумінню певних закономірностей нотного запису, зокрема: 
особливостей групування нот, що сприяє швидкому сприйманню напрямку 
руху мелодії; розташування ліг, що підказує фразування ; нотнографічних 
алгоритмів позначення співзвуччя (інтервалів, акордів), що обумовлює 
відтворення не окремих звуків, а цілісних нотно-звукових конструктів. 

Можливість алгоритмізації читання нот з аркуша не виключає 
індивідуально-творчого підходу до розвитку даної навички. Вибір того чи 
іншого шляху залежатиме від рівня особистісної креативності студента, а 
також від складності музичного тексту і поставлених завдань.  

Успішність описаного методичного алгоритму залежить від дотримання 
таких організаційно-методичних умов самопідготовки: формування у 
студента мотиваційної установки на систематичне читання з аркуша і 
ознайомлення з методичною літературою; розвиток візуально-слухових 
зв’язків з подальшою трансформацією побаченого у внутрішньо озвучене і 
лише потім у відтворення; забезпечення вільної рухової орієнтації пальців 
на клавіатурах інструмента, розвиток швидкої і точної реакції пальців на 
нотну графіку.  

У процесі читання нот з аркуша студент має змогу засвоїти широкий 
спектр професійних знань і навичок – осмислити засоби музичної мови 
(тривалість, розмір, лад, штрихи, паузи, темп, динаміку, знаки альтерації), 
уявити орієнтовний план виконавської інтерпретації, «наскрізно» охопивши 
характер і логіку розвитку музичного тексту. Читка нот з аркуша – це 
своєрідний «ключ», який швидко відкриває виконавцю музичний задум 
автора. Оволодіння цією навичкою в процесі самопідготовки значно 
підвищить рівень виконавської культури музиканта.  
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СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ТВОРЧИХ ІГОР 

Кузьменецька М. В. 
У статті розглядаються сучасні прийоми і методи розвитку мовленнєвої 

компетентності дітей молодшого шкільного віку на прикладах досвіду роботи 
українських педагогів-дослідників. Представлені результати практично 
перевірені і здійснювалися в процесі навчальної діяльності систематично, 
комплексно і поетапно  

Ключові слова: учні початкової школи, мовленнєва компетентність, 
методи, творчі ігри.  

MODERN METHODS OF DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL 
STUDENTS SPEECH COMPETENCE BY CREATIVE GAMES 

Kuzmenetska M. 
The article deals with modern techniques and methods of development of primary 

school students speech competence on examples of Ukrainian teacher-researchers 
experience. The effectiveness of presented results is practically tested in the process of 
the educational activity, which was carried out systematically and comprehensively. 

Keywords: primary school students, speech competence, methods, creative 
games. 

 
Із набуттям українською мовою статусу державної (Конституція України, 

ст. 10) надзвичайно актуальною постає проблема формування мовно-
мовленнєвої особистості, здатної на нинішньому етапі забезпечити 
мовленнєву компетентність учнів – один із пріоритетів змісту загальної 
середньої освіти. Компетентність виступає для учнів початкової школи 
специфічною здатністю, яка допомагає активно розв’язувати проблеми, що 
виникають у реальних життєвих ситуаціях.  

Важливе місце в системі засобів розвитку мовленнєвої компетентності 
дітей молодшого шкільного віку посідає гра. Гра – один з тих видів діяльності 
дітей, які використовуються дорослими в цілях виховання, навчання їх 
різним способам і засобам спілкування, дій з предметами. У грі дитина 
розвивається як особистість, у неї формуються ті сторони психіки, від яких 
згодом будуть залежати успішність в її подальшій діяльності у соціумі.  

Вплив гри на освітній процес дітей було розкрито в роботах педагогів-
класиків (А. Коменський, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.), 
психологів (Ю. Аркін, П. Блонський, Л. Виготський, Д. Ельконін, М. Подьяков, 
С. Рубінштейн та ін.), сучасних педагогів (А. Бондаренко, В. Захарченко, 
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К. Щербакова та ін.). Розвиток мовленнєвих компетенцій у процесі ігрової 
діяльності досліджував М. Айзенбарт. У працях В. Баранюка, Д. Годлевської, 
І. Когут, О. Павленко лежать положення про формування соціально-
комунікативних компетентностей дітей молодшого шкільного віку. 

Мета статті – проаналізувати сучасні методи розвитку мовленнєвої 
компетентності учнів початкової школи. 

Мовленнєва компетентність посідає особливе місце серед творчих 
проявів молодших школярів. Вона вимагає роботи таких складових 
літературно-творчих здібностей, як сприймання, мислення, творча уява, 
мовлення, дає змогу одночасно розкритися почуттєвій та інтелектуальній 
сфері молодшого школяра. Саме у цей період активно розвиваються дар 
фантазувати, помітно виявляється допитливість, формується вміння 
спостерігати, порівнювати, критично оцінювати діяльність [2].  

За досвідом педагога-новатора Л. Є. Ляшенко., школярі вже з 1-го класу 
вчаться переказувати сюжетний текст букварного типу; їм пропонуються для 
повторення зразки монологічних висловлювань. На основі прослуханих 
текстів і з опорою на початок, ілюстрацію, серію малюнків; учні 
справляються у складанні своїх висловлювань. В учнів 2-го класу 
формуються вміння усно переказувати прослуханий чи прочитаний текст 
обсягом 40-50 слів з опорою на ілюстрації, слова та словосполучення; 
епізод із переглянутого фільму чи телепередачі, розвиваються вміння 
будувати усні твори на основі своїх спостережень, подій з власного життя з 
опорою на ілюстрації, складові частини тексту, план [2]. 

Найскладніша та найзмістовніша робота пов’язана з розвитком і 
вдосконаленням мовлення в учнів 3-го класу. Учні за допомогою вчителя 
вчаться усно переказувати текст обсягом 50-70 слів, детально і вибірково, 
поступово вилучаючи ілюстрації і малюнки; ознайомлюються з елементами 
творчого переказу (повторення за зразком короткого висловлювання (3-4 
речення) із внесенням своїх доповнень, міркувань, змін). У 4-му класі учні 
працюють над письмовими переказами. Для цієї роботи обирається 
розповідний текст (обсягом 40-50 слів) з використанням допоміжних 
матеріалів [2]. 

На думку Л. Ляшенко, розвиток мовленнєвої компетентності молодших 
школярів лежить в умінні слухати і розуміти усне мовлення. Тому, 
починаючи з 1 класу, на уроках навчання грамоти, а в 2-4 класах на уроках 
української мови, проводиться робота над формуванням аудіативних умінь. 
Учням пропонуються завдання на сприймання різних мовних одиниць 
(звуків, слів, словосполучень, речень, текстів), усвідомлення значень 
окремих елементів тексту (слів, словосполучень, речень), а також розуміння 
тексту (його теми, фактичного змісту, основної думки, окремих особливостей 
побудови, стилю). Тексти покликані збагатити словниковий запас учнів, 
сформувати лексичну правильність їхнього мовлення, адже знання 
української мови асоціюється, насамперед, із знанням слів, у той час як 
володіння мовою – із лексичними навичками.  

Педагог-дослідниця Н.О. Каліченко, працюючи над темою «Шляхи 
формування мовленнєвої компетентності учнів на уроках української мови», 
провідною ідеєю своєї діяльності вважає створення оптимальних умов для 
формування мовленнєвої компетентності на уроках української мови, 
зокрема: забезпечення сприятливих умов для невимушеного спілкування; 
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застосування діалогічних і дискусійних форм навчання; постійне надання 
можливостей для самостійної творчої діяльності учнів; використання ігрових, 
інтерактивних вправ для мовного розвитку [1]. 

На уроках навчання грамоти в 1-му класі Наталія Олексіївна застосовує 
спочатку підготовчі ігрові вправи («Слухай уважно – відповідай»). Навчає 
дітей будувати запитання і відповіді на них, використовує малюнки, 
невеличкі за обсягом тексти. 

Емоційним поштовхом до зацікавленого спілкування дитини є сюжетні 
малюнки, які Н.О. Каліченко використовує на уроках української мови під час 
складання творів-розповідей, описів, міркувань, переказів. Особливу увагу 
звертає на підбір малюнків. їхній зміст повинен відображати цікаву подію, 
нестандартну ситуацію, викликати яскраву емоційну реакцію, пробуджувати 
до роздумів, стимулювати фантазію. 

Для розвитку мовленнєвої компетентності учнів на уроках української 
мови Наталія Олексіївна використовує творчі ігрові прийоми роботи, які у 
невимушеній формі спонукають учнів до побудови діалогічних і 
монологічних висловлювань («Відгадай предмет», «Хто це? Що 
це?», «Ходить гарбуз по городу», «Сплетемо віночок із речень»). 

Педагог-новатор Л. В. Тимофєєва дотримується у своїй роботі думки, 
що «невід’ємною складовою частиною мовленнєвої компетентності 
молодших школярів є розвинене діалогічне та монологічне мовлення, яке 
передбачає не тільки збагачення словникового запасу учня формами 
мовного етикету, синонімами, антонімами, образними словами, а й уміле 
варіювання інтонацією, відповідно до мовленнєвої ситуації. Створення на 
уроці ситуації спілкування дозволяє реалізовувати індивідуальний підхід до 
учнів, робить процес вивчення мови особистісно-орієнтованим» [3]. 

Л. В. Тимофєєва у своїй роботі використовує велику кількість творчих 
ігор, які сприяють розвитку мовленнєвої компетентності молодших школярів 
та мовленнєвої культури («Утвори нові слова», вправа «Який склад 
загубився?» «Двоє друзів розмовляли» тощо).  

Також на думку педагога, творчі мовленнєві ситуації відіграють неабияку 
роль на формування мовленнєвої компетентності. Саме тому, вона 
пропонує використовувати: ситуативні розмови з друзями, з дорослими 
висловлювання ланцюжком (учитель пропонує учням розказати за початком 
«Я найбільше люблю...», «Мені весело, коли...», можна використати м'ячик, 
кульку, клубок ниток), інсценізація прослуханих або колективно складених 
казок, оповідань (імпровізація, передача реплік героїв своїми словами), 
розігрування мовленнєвих ситуацій, складених на основі малюнків 
(озвучування казкових героїв у діалозі) 

Етапи проведення роботи: презентація ситуацій; обговорення, 
формулювання реплік героїв; призначення учнів на ролі; розігрування 
ситуації. 

Таким чином, проведений нами аналіз досвіду вчителів-новаторів дав 
змогу виявити, що розвиток мовленнєвої компетентності молодших 
школярів посідає місце в навчальному процесі. Адже у вчителів початкової 
школи є певна кількість апробованих вправ, які допомагають ефективному 
навчанню дітей. Отже, кожен вчитель – творча особистість і може 
самостійно творити мовленнєві ситуації, які б спонукали учнів до 
спілкування, виходячи з теми уроку. Важливо лише, щоб робота над 
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формуванням мовленнєвої компетентності здійснювалася систематично, 
комплексно і поетапно. 
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МОНІТОРИНГ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДІ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
Куцак В., Цицюрський Ю.  

Розкривається модель моніторингу якості інклюзивної освіти в закладі 
дошкільної освіти. 

Ключові слова: моніторинг, інклюзивне освітнє середовище, заклад 
дошкільної освіти. 

MONITORING OF INCLUSIVE ENVIRONMENT IN PRESCHOOL EDUCATION 
Kutsak V., Tsytsiurskyi Yu.  

The model of monitoring the quality of inclusive education in pre-school education is 
revealed. 

Keywords: monitoring, inclusive educational environment, pre-school education 
institution. 

 
На сучасному етапі розвитку всіх суспільних інститутів одним з 

пріоритетів докорінних трансформацій виступає інклюзивна освіта як 
політика держави, спрямована на повне включення всіх без винятку дітей у 
освітній процес, їхню соціальну адаптацію, корекційно-педагогічну підтримку 
персональних потреб – незалежно від віку, статі, етнічної, релігійної 
належності. Це процес розвитку освіти, який передбачає її доступність для 
всіх, особливо для дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивний 
освітній простір засновано на можливості пропонувати варіативні форми 
навчання дітям з різними стартовими можливостями. За такого підходу 
виграють усі учні, оскільки він робить освіту більш індивідуалізованою. Коли 
педагог планує урок, використовуючи цю стратегію, йому не треба 
знижувати планку, йому треба враховувати всі особливості своїх учнів. 
Завдання для кожного учня можуть бути різними: результати навчання 
дитини мають відповідати основним вимогам і стандартам програми, але 
досягти цієї відповідності можна у різний спосіб і в різному ступені.  

Сьогодення освітньої інклюзії актуалізує питання моніторингу якості 
освіти, зокрема організації контролю засвоєння навчального матеріалу й 
розроблення інструментарію, що забезпечує об'єктивність оцінки. 
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Різноманітність форм отримання освіти передбачає варіативність підходів 
до навчання при дотриманні державних освітніх стандартів, оптимальне 
поєднання теоретичного і практичного навчання, тобто формування в учнів 
необхідних теоретичних знань при максимально можливій кількості умінь і 
навиків (свого роду принцип «мінімум знань – максимум умінь»).  

Виразним на часі є створення такої моделі моніторингу якості 
інклюзивної освіти, яка зможе давати об’єктивну інформацію щодо 
впровадження інклюзії в освітнє середовище закладів освіти різних рівнів і 
типів. З огляду на досвід власної професійної діяльності в закладі 
дошкільної освіти (робота вихователем, а згодом – і керівником закладу), 
вважаємо за доцільне розробку й апробацію моделі моніторингу якості 
інклюзивної освіти, орієнтовану на дитячий садок. 

Для ефективного управління інклюзивною практикою необхідно розуміти 
і об'єктивно оцінювати проблеми й тенденції, які виникають в середовищі 
інклюзії, а для цього потрібно постійно відстежувати динаміку і 
трансформації тих компонентів, з яких і складається відповідне освітнє 
середовище, – і цьому може прислужитися моніторинг. Зауважимо, що 
моніторинг є комплексною технологією, яка об'єднує в собі ряд послідовних 
дій, орієнтованих на аналіз проблематики, оформлення предмета 
моніторингу, роботу з експертами, розробку параметрів дослідження, 
складання програми, реалізацію організаційної моделі, обробку даних, 
аналіз і інтерпретацію отриманих результатів. Моніторинг завжди працює на 
відстеження актуальної ситуації [1]. У закладі дошкільної освіти моніторинг 
має бути орієнтований на відстеження основних показників розвитку 
інклюзивної практики, як-от: готовність педагогів (вихователів, асистентів 
вихователя, методистів) до включення дитини з особливими потребами в 
масову групу; стан освітнього середовища і його відповідність параметрам 
безбар’єрного простору; ставлення педагогів і батьків до інклюзивної освіти.  

На основі вивчених матеріалів щодо впровадження інклюзивної освіти 
та оцінювання форм, способів і результатів її реалізації, нами було 
розроблено робочу експериментальну модель моніторингу якості 
інклюзивної освіти (рис.1).  

 
Рис. 1. Модель моніторингу якості інклюзивної освіти в дошкільному 
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середовища 
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Кожен з виокремлених компонентів має певний критерій сформованості, 
що визначається показниками: І – повна сформованість критерію, ІІ – 
часткова (неповна) сформованість критерію; ІІІ – відсутність належного 
компонента моделі. 

У складі моделі ми виокремлюємо компоненти і критерії їх прояву. Більш 
точно описати змістову структуру компонентів моделі і критеріїв їх прояву ми 
спробуємо нижче. 

1. Організаційне забезпечення функціонування інклюзивного 
середовища закладу.  Тут, по-перше, потрібна наявність нормативної бази, 
що фіксує права дитини з особливими освітніми потребами, зокрема: угоди 
з батьками; зміни до Статуту закладу в частині спільного навчання 
(виховання), включаючи організацію спільних навчальних занять, дозвілля, 
різних видів додаткової освіти дітей з особливими потребами і дітей, котрі не 
мають таких обмежень. До того ж, у наявності мають бути локальні акти, що 
забезпечують ефективну освіту інших дітей. По-друге, в закладі мають бути 
розроблені локальні акти, що регламентують діяльність з організації 
навчання дітей з особливими потребами, і локальні акти, що забезпечують 
спеціальні умови для дітей з ООП, залучених до освітнього процесу. По-
третє, повинна здійснюватись планова підготовка (перепідготовка) кадрів 
для роботи з дітьми з ООП. По-четверте, повинні виконуватися 
рекомендації, що містяться у висновках вузьких спеціалістів, які ставили й 
уточнювали діагноз дитини, лікувально-профілактичних закладів охорони 
здоров'я. По-п’яте, має бути організоване харчування та медичний супровід 
дітей, як з ООП, так і всіх інших, що безпосередньо залежить від фінансово-
економічних умов. 

2. Матеріально-технічне (включно з архітектурним) забезпечення 
(матеріально-технічні ресурси). Сюди відносимо спостереження за 
дотриманням санітарно-гігієнічних норм освітнього процесу. Так, у закладі 
має бути безперешкодний доступ дітей з ООП до об'єктів інфраструктури 
(пандуси; реконструйовані входи; спеціальне фарбування стін для 
слабозорих дітей; двері з широким прорізом і відсутність порогів; поручні; 
зручний доступ до їдальні; зручний доступ до спортивного залу; доступна 
для дітей з ОПП територія закладу і ігрових майданчиків; наявність 
належним чином обладнаного робочого місця дитини (залежно від нозології 
потреби). Стосовно санітарно-побутових умов, має бути: обладнана 
санітарно-гігієнічна кімната, місця особистої гігієни, спеціальні меблі, 
наявність обладнаних гардеробів і т. п. До організаційно-педагогічних умов 
ми відносимо: адаптацію змісту розвивально-освітніх матеріалів, виділення 
необхідного і достатнього для освоєння дитиною з ООП; організацію 
виховної роботи, спрямованої на розкриття творчого потенціалу кожної 
дитини з ООП, її потреби в самовираженні. Сюди також належать складання 
індивідуального навчального плану (ІНП) для кожної дитини з ООП, тобто 
індивідуальний план корекційних занять, індивідуальні освітні маршрути, 
відповідні типологічним особливостям дітей та рекомендацій вузьких 
фахівців (дефектолога, дитячого психоневролога, логопеда, фізіотерапевта 
тощо). Програмно-методичне забезпечення передбачає наявність 
адаптованих програм для освітніх потреб дітей з ООП; наявність відповідної 
навчально-методичної літератури та матеріалів, спеціальних технічних 
засобів навчання [2]. 
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3. Процесуальний компонент моделі закцентований, в основному, на 
психолого-педагогічному супроводі дітей з ООП, що передбачає, своєю 
чергою: відповідний кадровий склад – наявність в штатному розкладі (можна 
– сумісників) фахівців психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП 
(логопеда, психолога, за потреби – дефектолога, фізіотерапевта); обладнані 
приміщення для лікувально-відновлювальної роботи, зокрема ресурсна 
кімната та /або кімната психологічного розвантаження; проводяться тренінги 
для вихователів, що працюють в інклюзивних групах, працюють асистенти 
вихователів. 

Дані, які можна отримати в ході моніторингу, націлені на подальшу 
роботу з ухвалення необхідних рішень щодо зниження ризиків 
передбачуваних змін в інклюзивному середовищі. Наприклад, аналіз 
готовності педагогів до включення дитини з ООП в освітній процес закладу 
дошкільної освіти забезпечує інформаційну та аналітичну сторони 
впровадження інклюзивного підходу, допомагає визначити основні напрями 
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів з реалізації освітньої інклюзії 
підходу та ефективні способи психологічної підтримки педагогів, 
вихователів, батьків і дітей у інклюзивному середовищі. 
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Гра відіграє важливу роль у житті дітей. Вона необхідна для їх 

повноцінного психічного та фізичного розвитку. Гра – природна потреба 
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дитини та її основний вид діяльності, в ході якого формується життєва 
позиція, відбувається розвиток уяви, фантазії, розширюється коло 
спілкування та розвиваються творчі здібності. В процесі гри відбувається 
соціалізація дитини, формується довільність її поведінки. 

Велику таємницю гри багато віків вивчали й досі вивчають філософи, 
психологи, соціологи, педагоги, літературознавці. ООН визнала гру 
універсальним і невід’ємним правом дитини [4, с.155]. 

Через вплив на життя дитини вкрай швидкісного ритму, темпу, 
технологій сучасні батьки, на жаль, вважають гру неактуальною та 
застарілою формою організації дитячої діяльності, про що свідчать 
дослідження психологів і педагогів. У сучасному глобалізованому суспільстві 
перевага надається комп’ютерним іграм, елітним спортивним заняттям 
східного спрямування, а гра набуває форми більш розважального та 
відпочинкового характеру, а не кропіткої, цілющої для душі і тіла праці. 

Вчені завжди намагалися з’ясувати і розтлумачити сутність феномену 
гри, яка впливає на розвиток та становлення особистості. Наприклад, 
Арістотель вважав, що тільки в ідеальній державі люди здатні віддаватися 
найчудовішим іграм. Ж.-Ж. Руссо говорив, що для того аби пізнати та 
зрозуміти дитину необхідно поспостерігати за її грою. Е. Берн у своїй праці 
«Ігри, в які грають люди» робить висновок, що увесь процес виховання 
дитини слід розглядати крізь призму того, в які ігри потрібно грати та як у них 
гратися. 

Дитяча гра – складний психологічний феномен, у структурі якого 
дослідники виокремлють ряд компонентів: ролі (взяті на себе гравцями), 
ігрові дії (засіб реалізації ролей), ігрові предмети (заміщення реальних 
предметів ігровими), реальні відносини між персонажами гри [3, c. 92]. Гра – 
універсальна сфера дитини, яка передбачає самовираження, самопере-
вірку, самовизначення та самореабілітацію [4, c.156], оскільки завдяки грі 
дитина виражає та досліджує власне «Я» (думки, почуття, вчинки). 

На використанні розвивального потенціалу гри грунтується ігротерапія 
як інноваційна форма корекційно-розвивальної роботи з дітьми. Ігрова 
терапія вперше з‘явилася в рамках психоаналітичного напряму 
психологічної практики як альтернатива психоаналітичній роботі з 
дорослими. Термін «ігрова терапія» пов‘язують з її засновниками М.Кляйн, 
А.Фройд, Г.Гуг-Гельмут, які застосовували цей метод у роботі з дітьми. 

Ігрова терапія – це процес співтворчості, співдії [1]. Це процес спільного 
з дитиною проживання й осмислення будь-якої життєвої ситуації, що подана 
в ігровій формі. Анна Фройд, донька видатного психоаналітика Зігмунда 
Фройда, стверджувала: якщо дитина у грі або через гру виражає власні 
хвилювання, то звільняється від психічної травми та страхів, бо діти від 
природи прагнуть до морального комфорту через свою життєздатність. У 
ході гри формується життєва позиція, розширюється коло спілкування, 
розвивається фантазія, уява, творчі здібності та відбувається соціалізація 
дитини.  

Зародившись у психологічній практиці, ігротерапія набула поширення у 
педагогіці і соціальній роботі. Сучасні педагогі і психологи мають у своєму 
розпорядженні великий арсенал ігрових методик для виховної і корекційної 
роботи з різними категоріями дітей. Поряд з традиційними методиками 
ігрової терапії застосовуються методи арт-терапії, естетотерапії, 
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психодрами, соціодрами та ін. Ігрова терапія має багато напрямів і засобів, 
які застосовуються в педагогічній і психологічній практиці: пісочна терапія, 
мініатюра, малюнкові методи, іграшкова терапія та ін.  

Важливе значне має технологія проведення ігрової терапії. У виховній 
роботі з дітьми молодшого шкільного віку значним потенціалом 
характеризується гра з іграшками під музичний супровід. Вона дає змогу 
виявляти ставлення дитини до членів сім’ї та оточуючих, привчає до 
самостійної поведінки, сприяє творчості та розкриттю індивідуального світу 
дитини. Те, які іграшки обирає дитина, свідчить про її нахили та бажання. 
Внаслідок спілкування з іграшкою у дитини виникає іллюзія спілкування із 
живою людиною. Музика під час гри забезпечує емоційну та драматичну 
підтримку дитини. 

Мета ігрової терапії – не вчити дитину якихось спеціальних поведінкових 
навичок, а дати їй можливість «прожити» у грі ситуації, що її хвилюють. Гра 
сприяє формуванню тісних стосунків між учасниками, розвиває 
комунікабельність, знімає напругу, тривогу, дає можливість перевірити себе 
в різних ситуаціях спілкування. Ігрова терапія допомагає дитині сформувати 
позитивну «Я»-концепцію, самоприйняття, віру в себе, вміння брати на себе 
відповідальність за свої дії і вчинки, розвивати самоконтроль, здатність 
долати труднощі, опановувати комунікативні навички. 

У своїй праці «Ігрова терапія: мистецтво відносин» видатний 
американський вчений, психотерапевт Г. Лендрет визначив сім основних 
завдань ігрової терапії: формування позитивних стосунків з дитиною, вияв 
широкого спектру почуттів, набуття дитиною досвіду реального життя, 
перевірка дитиною обмежень (предметних, просторових, моральних), 
розвиток позитивного «Я», розвиток самопізнання, розвиток самоконтролю.  

Під час проведення ігротерапії необхідно враховувати основні функції і 
правила її організації. А. Захаров виокремлює діагностичну, терапевтичну і 
повчальну функції гри. Діагностична функція полягає в з’ясуванні 
особливостей характеру дитини та її міжособистісних стосунків. 
Спостереження за грою дає змогу отримати важливу інформацію про 
дитину. У грі дитина демонструє те, що колись пережила. Діти більш повно і 
безпосередньо виражають себе в спонтанній грі, ніж у словах. Терапевтична 
функція гри полягає в наданні дитині можливостей для емоційного і 
поведінкового самовираження, вияву своїх прагнень, страхів і фантазій. У 
процесі гри розвиваються психічні процеси і формуються адекватні способи 
поведінки. Повчальна функція гри полягає в перебудові відносин, 
розширенні комунікативних умінь і світогляду, реадаптації і соціалізації.  

Процес ігротерапії складається з низки взаємопов‘язаних етапів: 
об'єднання дітей у групу, розповідей, гри, обговорень. Відповідно до ролі 
ігротерапевта можна виокремити директивну і недирективну ігротерапію. 
Директивна ігротерапія передбачає виконання ігротерапевтом функцій 
інтерпретації і трансляції дитині символічного значення гри, активну участь 
дорослого в грі дитини з метою актуалізації в символічній формі несвідомих 
тенденцій і їх прояву у соціально прийнятних формах. У результаті гри 
відбувається усвідомлення дитиною себе і своїх конфліктів. 

Недирективна ігротерапія спрямована на вільну гру як засіб 
самовираження дитини, що дозволяє успішно вирішувати важливі 
корекційно-виховні завдання: розширення способів самовираження дитини; 

115 



формування емоційної стабільності і вольової саморегуляції; корекція 
стосунків у системі «дитина – дорослий». На передній план виходить мета 
розвитку особистості дитини шляхом формування конструктивних стосунків 
з дорослими і однолітками. Завдання ігротерапії полягають у тому, щоб 
допомогти дитині усвідомити себе, власні переваги і недоліки, успіхи і 
невдачі. Недирективна ігротерапія ґрунтується на таких принципах: дружні 
стосунки з дитиною; безумовне прийняття дитини такою, якою вона є; 
відкритість і розкутість дитини; розуміння почуттів дитини. 

Отже, використання ігротерапії як інноваційної виховної технології дає 
змогу формувати у дітей вміння спілкуватися, дружити, розвиває фантазію, 
впевненість у собі, віру у свої сили, – якості, що є не менш важливими і 
життєво необхідними для комунікації у соціумі, ніж читання та письмо. 
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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В 
ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Кшановська Н. Ю., Пльонсак Г. П., Рожок Ю. С.,  
Пінаєва О. Ю. 

Розглядається проблема національно-патріотичного виховання учнівської 
молоді в сучасних соціально-політичних умовах. 

Ключові слова: патріотизм, національно-патріотичне виховання, учнівська 
молодь.  

NATIONAL-PATRIOTIC EDUCATION OF STUDENT YOUTH IN THE 
EDUCATIONAL PROCESS OF THE EDUCATION INSTITUTION 

Kshanovska N., Plonsak H., Rozhok Yu., Pinaieva O. 
The problem of national-patriotic upbringing of student youth in contemporary socio-

political conditions is considered. 
Keywords: patriotism, national-patriotic upbringing, student youth. 
 
В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас 

великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, 
соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з 
убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками 
шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової 
стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка 
великою мірою формує майбутній розвиток Української держави. 
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Система освітнього процесу постійно відтворює і поглиблює емоційно-
естетичний, художньо-творчий, модальний та інтелектуальний компоненти 
свідомості рідного народу, створює умови для розвитку і розквіту природних 
задатків і талантів кожного громадянина України, формування духовного 
потенціалу – найвищої цінності нації та держави. Що і є найважливішим 
пріоритетом національно-патріотичного виховання учнівської молоді. 

Патріотичне виховання – складова національного виховання, головною 
метою якого є становлення самодостатнього громадянина-патріота України, 
гуманіста і демократа, готового до виконання громадянських і 
конституційних обов’язків, до успадкування духовних і культурних надбань 
українського народу, досягнення високої культури взаємин. Воно сприяє 
єднанню українського народу, зміцненню соціально-економічних, духовних, 
культурних основ розвитку українського суспільства і держави [1; 2]. 

Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання 
патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно 
враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, досвід 
державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним 
підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони уже ввійшли до освітнього і 
загально виховного простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх 
переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої сфери. 

Почуття патріотизму є однією з провідних цінностей, якими має 
оволодіти підростаюча особистість. Патріотизм особистості закономірно 
пов’язаний з гуманізмом, соціальною справедливістю, взаємоповагою. 
Загалом морально невихована особистість не може бути й патріотом, 
оскільки це почуття асоціюється з любов’ю до рідної землі, родини, народу, 
держави. Неможливо відокремити патріотизм від національних святинь, 
національної свідомості й самосвідомості, шанобливого ставлення до 
національної культури, толерантного ставлення до кращих надбань народів, 
що населяють Україну. 

Причетність вихованця до всіх аспектів життя суспільства й відповідна 
турбота мають бути визначальними для патріота-громадянина. Тому 
важливим для розвиненого почуття патріотизму виступить усвідомлене 
шанобливе ставлення людини до власної оселі, школи, вулиці, міста, яке 
має постійно втілюватись у відповідних практичних діях. 

Нині, коли виникла реальна загроза існуванню держави, надзвичайно 
важливо виховувати в учнівської молоді готовність до захисту Батьківщини. 
Відтак, виховання патріотизму передбачає розуміння підростаючою 
особистістю того факту, що це почуття вже наявне у її житті тут і тепер. 
Головним приорітетом сучасного патріотичного виховання має стати 
вироблення переконаності дітей, що сила українців у їх єдності. Лише 
завдяки почуттям національної єдності, злагоди, миролюбності можна 
зберегти Україну, зміцнитись, стати рівним серед рівних.  

Із змістового погляду патріотичне виховання в сучасних умовах – це, 
насамперед, становлення національної свідомості, почуття належності до 
рідної землі, народу. Цей процес має два етапи, що відповідно 
характеризуються різними рівнями засвоєння національних цінностей. На 
першому етапі здійснюється етнічне самоусвідомлення на основі засвоєння 
рідної мови, родинних звичаїв, традицій, національної міфології, фольклору, 
мистецтва; народних поглядів, переконань, ідеалів, загальноприйнятих норм 
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поведінки. На другому етапі – громадянсько-патріотичне самоусвідомлення 
– в процесі залучання вихованців до продуктивної діяльності, спрямованої 
на розбудову власної держави, її впорядкування і зміцнення; вивчення 
історії Вітчизни, героїки минулих епох, трудових подвигів, подвижництва в 
ім’я вільного життя [1]. 

Ґрунтовно опрацьовуючи на тренінгах, згідно програми «З Україною в 
серці», терміни «патріотизм», «нація», акцентується увага на тому, що 
патріотизм в нинішній час проявляється не лише в безпосередній боротьбі 
на Сході із зовнішнім ворогом, не тільки в надзвичайних ситуаціях, але є 
звичайним станом повсякденного життя людини [2, 3]. 

Запровадження системи тренінгів з патріотичного виховання у закладі 
еколого – натуралістичного спрямування має певні особливості. Насампе-
ред це щільне використання екологічного, краєзнавчого матеріалів, викори-
стання природничих наук – біології, зоології, валеології тощо. Все це підво-
дить вихованців до глибшого розуміння навколишнього середовища і сприяє 
пробудженню поваги і любові до того місця, де вони народились і 
виросли[2]. 

Природа є потужним фактором виховання в дітей та молоді ціннісних 
ставлень, моральних якостей, насамперед національної свідомості. 
Використання таких елементів національної культури як народні перекази, 
легенди, оповіді, загадки, пісні, думи, прислів’я та прикмети про світ флори 
та фауни збагачують духовний світ дитини, навчають та прививають шану 
до фольклорної спадщини предків. 

Патріотичне виховання передбачає формування в учнівської молоді 
знань та уявлень про досягнення нашої країни в галузі наук, адже багато 
видатних вчених прославили Україну. При цьому при застосуванні 
різнобічних форм та методів в освітньому процесі підкреслюється їхня 
приналежність до України, звертається увага на внесок української науки у 
розвиток світової медицини, біологічної та хімічної наук [3]. 

Відповідно блоків додаткових знань в програмовий матеріал внесені 
елементи філософії за здоровий спосіб життя. Реалізація Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей та студентської молоді 
передбачає подання матеріалу про основні цінності олімпізму, визначні 
спортивні досягнення олімпійців, Олімпійська Україна, Параолімпійський рух 
на сучасному етапі тощо [3]. Поряд з тим паралельно здійснюється 
військово-патріотичне виховання молоді, спрямоване на підготовку її до 
оволодіння військовими професіями, формування готовності до служби в 
армії, задоволення інтересів підростаючого покоління у постійному 
вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни. І провідна нитка – 
мотивація молоді до військової служби, як вияв патріотизму. 

Згідно блоку додаткових знань «Народознавство» впроваджується 
матеріал про декоративно-ужиткове мистецтво. Дане мистецтво сьогодні 
охоплює широке коло предметів із різних сфер людської діяльності. Саме 
прояви національної культури завжди супроводжують життя кожної людини, 
і для кого більшою, для кого меншою мірою, але вони є тим духовним 
середовищем, у якому формуються світогляд, естетичні ідеали, моральні й 
трудові цінності та національні почуття особистості. 

Основним і головним засобом формування патріотично свідомого 
громадянина став проект «Патріотизм в юннатівському колі» створений у 
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нашому закладі. Проект є актуальним, оскільки у сучасних умовах центр 
ваги у формуванні всебічно розвиненої особистості переміщується на вихо-
вання громадянина України, який би у своїй життєдіяльності керувався 
національними і загальнолюдськими цінностями, ідеалами гуманізму та 
демократизму, патріотизму і взаєморозуміння між народами; був активним 
самодостатнім учасником суспільного розвитку української держави, усві-
домлював її роль та місце в Європі й світі, відповідав за долю України [3]. 

Питання патріотичного виховання особливо актуалізувалися сьогодні, 
після подій на Майдані, анексії Криму, збройного конфлікту в східних 
регіонах нашої держави. Відтак, постала потреба осмислити проблему 
патріотизму в умовах сучасних соціокультурних трансформацій і викликів. 
Відтак зустрічі з воїнами ООС (АТО) та волонтерська допомога сприяють 
кращому розумінню вихованцями актуальності поняття «патріотизм» в 
сучасному часі. 

Ефективно спрямовувати можливості педагога на виховання активного в 
діях та вчинках громадянина, що сприятиме розвитку фізичного, психічного, 
соціального й духовного потенціалів індивідуальності вихованця[1; 2]. А 
самореалізація, самоствердження в громадській, трудовій, художній та 
інших видах діяльності – всебічному формуванню його особистості. 
Патріотичне виховання здійснюється планомірно протягом всього року, що 
сприяє створенню певної системи ціннісних орієнтирів у вихованців закладу 
еколого – натуралістичного спрямування.  
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ВКЛЮЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У САМОДІАГНОСТИКУ ЯК 
ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ 
Лавриченко Л. М. 

Розглядається роль самодіагностики як засобу формування комунікативної 
компетентності майбутніх учителів. 

Ключові слова: самодіагностика самосвідомість, комунікативна 
компетентність, підготовка майбутніх учителів.  
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The role of self-diagnosis as a means of shaping the communicative competence of 
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Keywords: self-diagnosis self-awareness, communicative competence, preparation 
of future teachers. 

 
Необхідність виокремлення такої умови, як включення майбутніх 

педагогів у самодіагностику, викликана тим, що самодіагностика як процес 
пізнання людиною самої себе відіграє важливу роль у формуванні 
комунікативної компетентності майбутніх учителів. Це пов'язано з тим, що 
самодіагностика позитивно впливає на розвиток соціально-перцептивних 
умінь, формування самосвідомості, самовиховання особистості, які, в свою 
чергу, слугують основою вдосконалення професійної, і зокрема, 
комунікативної компетентності майбутніх педагогів. 

Спочатку уточнимо поняття «самодіагностика». Ми розглядатимемо 
його зміст як спеціальним чином організовану діяльність людини з метою 
отримання інформації про саму себе. Тоді як самопізнання може 
здійснюватися стихійно, самодіагностика передбачає цілеспрямованість, і у 
низці випадків реалізується за допомогою спеціальних діагностичних 
методів, тому вона забезпечує різнобічну і об'єктивну інформацію про 
суб'єкта. З урахуванням цього, самодіагностику можна розглядати як 
різновид самопізнання. 

Дослідження О. Бодальова, В. Кан-Каліка, Г. Ковальова доводять, що 
існує прямий зв'язок між усвідомленням педагогом особливостей своєї 
особистості і його здатністю адекватно сприймати особистість учня. Чим 
повноціннішим, когнітивно складним є уявлення людини про саму себе, тим 
більш значущим, диференційованим буде відображення нею індивідуальних 
і особистісних особливостей інших людей. І навпаки, пізнання педагогом 
особистості учня може бути неефективне у тому випадку, якщо педагог має 
поверхове уявлення про свою особистість, погано обізнаний у своїх 
перевагах і недоліках, своїх цінностях, установках, індивідуальних 
особливостях реагування в різних педагогічних ситуаціях. Стереотипне 
сприйняття вчителем учнів знижує ефективність педагогічного спілкування. 
Отже, самодіагностика, допомагаючи вчителеві розібратися в самому собі, 
полегшує розвиток соціально-перцептивних умінь і, таким чином, позитивно 
впливає на вдосконалення його комунікативної компетентності [2]. 

Включення студентів у самодіагностику позитивно позначається на 
формуванні самосвідомості майбутніх учителів [4]. У дослідженнях 
С. Васьківської, Д. Войтюк, В. Максименка, Л. Мітіної, І. Татур, присвячених 
цій проблемі, самосвідомість розглядається як процес, за допомогою якого 
людина пізнає саму себе і ставиться до самої себе. Ми поділяємо ці погляди 
і акцентуємо увагу на тому факті, що самодіагностика майбутніх учителів, 
надаючи їм інформацію про самих себе, може слугувати основою 
формування їх самосвідомості. Розглянемо тепер, як впливає 
самосвідомість майбутніх учителів на ефективність їх педагогічного 
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спілкування. Відомо, що продуктом самосвідомості людини є уявлення про 
себе, «Я-концепція». У роботі О. Бодальова відзначається, що «Я-
концепція» – «важливий чинник детермінації поведінки людини, таке 
внутрішньоособистісне утворення, що багато в чому визначає напрям її 
діяльності, поведінку в ситуаціях вибору, контактів з людьми» [2, с.125]. «Я-
концепція» містить два основні компоненти: знання про себе і 
самоставлення. Самоставлення людини істотно впливає на її взаємодію з 
іншими людьми. В. Сатир ввела поняття «самоцінність» як синонім 
самоповаги людини і показала, що самоцінність проявляється в поведінці 
кожної людини незалежно від її бажання. Людина з високою самоцінністю 
(позитивним самоставленням) відрізняється щирістю, свободою у вираженні 
почуттів, готовністю брати на себе відповідальність, така людина «...створює 
навколо себе атмосферу чесності, відповідальності, співчуття і любові... 
Вона довіряє самій собі, здатна в скрутну хвилину просити допомоги в 
інших, проте вона впевнена, що завжди здатна приймати самостійні рішення 
і здійснювати зважені вчинки. Тільки відчуваючи свою власну високу 
цінність, людина здатна бачити, приймати і поважати високу цінність інших 
людей. Людина з високою самоцінністю вселяє довіру і надію» [3, с.45]. 
Таких учителів відрізняють упевненість у своїх силах, задоволеність 
професійною діяльністю, прагнення до самореалізації, доброзичливе і рівне 
ставлення до учнів. Дуже важливо, що такі педагоги здатні формувати у 
своїх вихованців позитивну «Я-концепцію». Навпаки, вчитель з негативним 
самоставленням переживає почуття незахищеності, зосереджений на 
захисті свого «Я», неадекватно сприймає оточення крізь призму своїх 
тривог, пред'являє до інших підвищені вимоги, використовує авторитарний 
стиль як засіб психологічного захисту. 

Тому дуже важливо організувати самодіагностику студентів так, щоб 
вона забезпечила майбутніх учителів об'єктивною інформацією про 
особливості особистості кожного, здібності, ті аспекти індивідуальності, що в 
повсякденному житті можуть бути недостатньо усвідомлюваними [5]. Така 
інформація допомагає майбутнім учителям, по-перше, прийняти себе, і по-
друге, розібратися в собі, зрозуміти себе. Прийняття себе означає визнання 
себе, позитивне ставлення до себе, як до «особи, що гідна поваги, здатна 
до самостійного вибору» [6], віру в себе і свої можливості, довіру до власної 
природи. Розуміння себе передбачає глибоке, повне, точне уявлення про 
себе, здатність сприймати себе справжнього, без масок, ролей і 
психологічного захисту. Воно слугує основою для формування позитивної 
«Я-концепції». Такі зміни в самосвідомості майбутніх учителів, що 
відбуваються під впливом самопізнання, підвищують ефективність процесу 
формування комунікативної компетентності студентів педагогічного 
університету. Самопізнання є основою не лише для формування 
самосвідомості майбутнього вчителя, але і для розвитку вмінь постійного 
самоконтролю і саморегуляції психічної і практичної діяльності, для 
самовиховання. Перша ланка в процесі самовиховання майбутніх учителів – 
це дослідження і оцінка своїх актуальних якостей (знань, умінь, здібностей, 
рис вдачі) і співвідношення їх з тими ідеальними якостями, що бажано 
сформувати в собі. Знання своїх обмежень і власних особистісних ресурсів 
допомагає зробити процес самовиховання усвідомленим і 
цілеспрямованим.  
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Формування комунікативної компетентності спирається на активну 
позицію самих студентів і є за своєю суттю процесом самовиховання у 
вузькому значенні цього слова. Таким чином, самодіагностика майбутнього 
вчителя дозволяє виявити ті аспекти педагогічного спілкування, що 
потребують вдосконалення, і зробити процес формування комунікативної 
компетентності більш успішним. 

Для того, щоб забезпечити педагогічну умову «включення майбутніх 
педагогів у самодіагностику для пізнання себе як організаторів і суб'єктів 
педагогічного спілкування», необхідно отримати відповіді на такі питання: 1) 
який рівень самопізнання має бути реалізований у процесі самодіагностики 
майбутніх учителів для того, щоб цей процес позитивно впливав на їх 
комунікативну компетентність; 2) які якості особистості студента, які аспекти 
його практичної діяльності повинні виступати предметом самодіагностики; 3) 
які методи самодіагностики можуть бути використані. Обговорюючи перше 
питання, зазначимо, що розвиток самопізнання в житті людини 
розпочинається з процесу пізнання себе через порівняння з іншим. 
Самопізнання за типом «я й інша людина» характерне не лише для дітей, 
воно залишається впродовж усього життя; його відрізняє виражене 
емоційне забарвлення, залежність від думки оточення, нестійкий, 
ситуативний характер. Найдосконалий тип самопізнання заснований на 
порівнянні себе з самим собою за типом «я і я», він забезпечує більш стійку і 
адекватну самооцінку особистості. Тому в процесі самодіагностики майбутні 
вчителі повинні навчитися бачити і оцінювати свої якості, зіставляючи «себе 
сьогоднішнього» і «себе вчорашнього» [7]. 

Для визначення необхідного рівня самопізнання спиратимемося на 
вчення А. Асмолова про людину як систему, що має три рівні: індивідний, 
суб'єктний і особистісний [1]. До індивідних властивостей науковець 
відносить індивідуально-психічні властивості і віково-статеві особливості 
організму, а також темперамент і задатки людини. Людина як істота, що 
пізнає і свідомо діє, за теорією А Асмолова, має назву суб'єкта. До 
суб'єктних властивостей належать навички, вміння, здібності і талант. 

До особистісних властивостей людини вчений відносить статус, ролі, 
ціннісні орієнтації, світогляд, що визначають мотивацію діяльності і 
структуру поведінки. Вищим інтегрованим результатом взаємодії цих 
особистісних властивостей автор вважає характер людини та її схильності. 
Визначені рівні людини як системи є характеристиками цілісної, природної і 
суспільної істоти. Ядром цього цілого виступає структура особистості, в якій 
інтегруються властивості і особистості, й індивіда, і суб'єкта [1]. 

Залежно від того, який рівень власного «Я» майбутнього вчителя 
відображається в процесі самодіагностики, можна визначити три рівні 
самопізнання: низький, середній і високий. Низький рівень самопізнання 
означає переважне відображення у свідомості майбутнього вчителя його 
індивідних властивостей, середній рівень пов'язаний з відображенням 
суб'єктних властивостей, а індикатором вищого рівня самопізнання може 
слугувати переважна представленість в «Я-концепції» студента його 
особистісних властивостей (в порівнянні з індивідними і суб'єктними). 

Враховуючи, що самодіагностика розглядається нами в контексті її 
впливу на педагогічне спілкування, важливо, щоб вона охоплювала і цей 
аспект професійної підготовки. Тому можна зробити висновок: процес 
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самопізнання студента сприятиме формуванню комунікативної 
компетентності майбутнього вчителя в тому випадку, якщо самодіагностика 
забезпечить майбутнього педагога об'єктивною і достатньою інформацією 
про його індивідні, суб'єктні і особливо особистісні властивості, а також про 
комунікативний аспект його професійної діяльності. Зважаючи на цю 
обставину, ми вважаємо, що самодіагностика повинна охоплювати такі 
аспекти комунікативної діяльності майбутніх учителів: цілі, що 
реалізовуються в педагогічному спілкуванні, типові позиції, ролі в ситуаціях 
комунікації, ефективність комунікативного процесу, способи регулювання 
конфліктів. В той же час, предметом самопізнання повинні стати і такі 
сторони особистості майбутнього вчителя, як життєві цінності, 
переважаючий тип ставлення до людей, самооцінка, характерологічні 
особливості, комунікативні й організаторські здібності, здатність до емпатії, 
креативність (творчі здібності). 

Очевидно, що такий широкий перелік об'єктів вивчення вимагає цілого 
комплексу методів самодіагностики. Він містить такі способи самопізнання: 
спостереження за своїми комунікативними діями і способами 
самовираження; аналіз ефективності педагогічної комунікації, що 
реалізується під час педагогічної практики; аналіз власної позиції в 
педагогічному спілкуванні; аналіз зворотного зв'язку, що поступає від 
партнерів зі спілкування; вивчення індивідуально-психологічних якостей 
своєї особистості за допомогою спеціальних психодіагностичних методик; 
аналіз результатів психодіагностичних процедур, що проводяться в курсі 
соціально-психологічного тренінгу. Кожен з цих методів передбачає 
використання майбутніми вчителями рефлексивних процедур. Показниками 
реалізації цієї умови можуть слугувати: інтерес студентів до діагностичних 
процедур; активна участь в обговоренні інформації, отриманої в процесі 
самопізнання; вміння визначити причини власної поведінки, аргументувати 
свої погляди; зростаючий інтерес до особистості учня; відкрита позиція в 
ситуації спілкування. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ АСПЕКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ СІМ`Ї 
І ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ В СТРУКТУРІ УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛИ 
Липовенко Т. 

Охарактеризовано проблемне поле завдань заступника директора школи 
щодо організації взаємодії сім`ї і педагогічного колективу 

Ключові слова: освіта, сім’я, заступник директора школи, навчально-
виховна робота, взаємодія. 

DETERMINATION OF PROBLEM ASPECTS OF ORGANIZATION OF 
INTERACTION OF FAMILY AND PEDAGOGICAL COLLECTIVE IN THE 

STRUCTURE OF THE MANAGEMENT ACTIVITY OF THE DEPUTY 
DIRECTOR 
Lypovenko T. 

The problematic field of the deputy headmaster's tasks in organizing the interaction 
of the family and the teaching staff is characterized 

Keywords: education, family, deputy headmaster, educational work, interaction. 
 
Виховання є одним з найважливіших компонентів освіти в інтересах 

людини, суспільства, держави. Основні завдання виховання – формування в 
учнів громадянської відповідальності та правової самосвідомості, духовності 
і культури, ініціативності, толерантності, здатності до успішної соціалізації в 
суспільстві та активної адаптації на ринку праці [1, с.27]. Для успішного 
вирішення цих завдань необхідна активна взаємодія всіх учасників 
освітнього процесу, диференціація, інтеграція і координація педагогічної 
праці в єдиному освітньому просторі та соціокультурному середовищі. 

Проблемне поле завдань заступника директора школи, зокрема, і щодо 
організації взаємодії сім`ї і педагогічного колективу, представляється досить 
великим, що обумовлено особливостями управління в межах шкільного 
закладу освіти, а також динамізмом у розвитку освітніх систем і складністю 
процесів, що відбуваються в них [4, с.32].  

За умов визначення проблемного поля можна спиратися на 
характеристику якості школи Т. Харисова, засновану на сукупності трьох 
складових – інтелектуальний капітал, соціальний капітал і організаційний 
капітал. Це дає можливість припустити, що і якість управління школою може 
характеризуватися через оцінку сформованості означених видів капіталу, а 
наявність у переліку завдань, що вирішуються заступником директора 
школи, вказівок на їх формування (забезпечення) може в подальшому 
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допомогти визначити якість управління [10, с.35]. 
Також необхідно зазначити, що традиційно позиція заступника 

директора школи концептуально розглядалася, виходячи з моделі освіти 
індустріальної епохи, в якій людина несе головну відповідальність за всю 
організацію, і як адміністратор визнається відповідальною за загальне 
функціонування школи і її розвиток [6, с.112].  

У шкільній освіті зараз представлено більш сучасне поняття лідерства. 
Лідерство визначається як широка категорія, в якій повноваження 
керівництва здійснюються не тільки однією людиною, а можуть бути 
поширені на різних людей у школі і за її межами [11, с.14]. 

В наш час ідеї лідерства відіграють все більш істотну роль поряд з 
класичними підходами до організації управління школою. Найбільше 
поширення в практиці управління школами отримало розподілене лідерство 
в поєднанні з принципами і практиками командного управління. Управління 
школою, засноване на цих принципах, передбачає керівництво не тільки 
заступником директора, але і співробітниками, які займають різні ієрархічні 
позиції і виконують різні ролі і функції. До цієї категорії можуть бути 
віднесені: керівні групи, ради шкіл і співробітники шкільного рівня, які беруть 
участь у вирішенні управлінських завдань, представники батьківського 
комітету, а розподіл керівних функцій може варіюватися в залежності від 
структури управління, рівня автономії школи, її підзвітності розміру школи 
тощо [7, с.117].  

В сучасній школі категорія лідерства більш точно відображає сутність 
діяльності заступника директора школи. Лідерство наразі є важливою 
умовою успішності школи. При цьому поєднання стратегій може бути 
найбільш корисним у забезпеченні успіху школи, а більшість ефектів 
керівництва впливають на результати учнів побічно, шляхом підтримки та 
поліпшення умов викладання і роботи вчителів.  

Незважаючи на розширення практик управління, заснованих на 
командній роботі в школі і принципах управління на основі розподіленого 
лідерства, позиція заступника директора залишається провідною у питаннях 
організації взаємодії сім`ї і педагогічного колективу в структурі управлінської 
діяльності. Вирішуючи професійні завдання, заступник директора школи 
стикається з суттєвими проблемами. Це виводить на перший план потребу у 
виробленні нових форм управління школами, які краще відповідали б 
нинішнім і майбутнім освітнім умовам. Для цього необхідно: підтримувати і 
переучувати заступників директорів шкіл, які в даний час працюють, для того 
щоб вони навчилися приймати нові форми розподіленого лідерства [8, с.92]; 
підготувати наступне покоління заступників керівників шкіл, в тому числі 
через точне визначення завдань керівництва, механізмів наступності, 
процесів набору персоналу, попередньої підготовки і наставництва нових 
лідерів та ін. [2, с.746]. 

Можна вважати загальновизнаною відсутність єдиної моделі лідерства в 
освіті, яку можливо транслювати в різних контекстах. Це обумовлено тим, 
що умови, в яких працюють школи, можуть обмежити можливості керівників 
для маневру або надати можливості для різних типів керівництва. 
Принципово важливо, щоб підходи до політики керівництва школами були 
засновані на ретельному розгляді контексту діяльності шкіл і їх конкретних 
завдань. 
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Можна виокремити три провідні завдання, над вирішенням яких повинні 
наразі активно працювати заступники директорів шкіл у контексті вирішення 
проблем організації взаємодії сім`ї і педагогічного колективу в структурі 
управлінської діяльності: вироблення і реалізація стратегії розвитку школи, 
розвиток професіоналізму вчителів і підвищення ефективності 
адміністрування шкільних процесів. Причини успішності шкіл корелюють із 
загальними умовами успішності освітніх систем: здатність керувати змінами 
в освіті і залучати співтовариство на всіх рівнях для підтримки цього 
процесу; постійне вдосконалення знань і вмінь учителів; налагодження 
ефективного механізму співпраці із сім’ями учнів [3, с.240]. 

Дане коло проблем передбачає вирішення таких завдань: управління 
процесом навчання для підтримки навчальних досягнень кожного учня; 
уточнення умов співпраці вчителів для підвищення якості освіти; активізації 
участі вчителів у виробленні управлінських рішень, із залученням до 
управління школою всіх зацікавлених сторін і розподілом між ними 
відповідальності за результати діяльності; спрощення шкільних 
регламентуючих процедур і скорочення звітності [3, с.240]. 

При цьому в школах повинна підвищуватися роль так званих 
«компонентів підтримки сім'ї, які розуміються як набір заходів, спрямованих 
на забезпечення моніторингу навчання учнів, що здійснюється місцевими 
органами влади, об'єднаннями батьків, приватними і благодійними 
організаціями та ін. Такий стан орієнтує заступника директора сучасної 
школи на необхідність підвищення ефективності освітнього процесу, 
розвитку професіоналізму вчителів і залучення до управління школою всіх 
зацікавлених сторін. 

Удосконалення управління школами при визначенні проблем організації 
взаємодії сім`ї і педагогічного колективу в структурі управлінської діяльності 
заступника директора школи пов'язано з процесами розвитку лідерства, 
оцінкою ефективності роботи, планами поліпшення і результатами роботи 
учнів. Таким чином, управлінські завдання заступника директора школи 
фокусуються на питаннях стратегічного управління, а також організації та 
контролі педагогічних процесів [3, с.241]. 

Отже, наразі заступник директора сучасної школи під час організації 
взаємодії сім`ї і педагогічного колективу в структурі управлінської діяльності 
повинен вирішити певний комплекс завдань: адміністрування роботи школи і 
управління людськими ресурсами; організація педагогічного процесу; 
управління матеріальними і фінансовими ресурсами; організація шкільного 
середовища; забезпечення зовнішньої комунікації та партнерства школи. 

Заступник директора повинен володіти не тільки адміністративними та 
фінансовими навичками, а й навичками, що дозволяють керувати учнями, 
вчителями, батьками та забезпечувати взаємодію всього шкільного 
співтовариства для реалізації ініціатив щодо поліпшення школи і досягнення 
спільної мети [5, с.140]. 

В цілому проблемні ключові компетенції та навички заступника 
директора школи в межах організації взаємодії сім`ї і педагогічного 
колективу в структурі управлінської діяльності визначаються наступним 
чином: консультування, мотивація і управління шкільними керуючими 
комітетами; здійснення педагогічного керівництва; консультування, 
керівництво і нагляд за роботою з планування, адміністрування, складання 
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бюджету, фінансового управління та моніторингу шкільними керуючими 
комітетами; навички побудови команди; комунікативні навички; 
врегулювання конфліктів і навички ведення переговорів. 

Отже, було визначено проблемні аспекти організації взаємодії сім`ї і 
педагогічного колективу в структурі управлінської діяльності заступника 
директора школи. Вказано на те, що можна виокремити три провідні 
завдання, над вирішенням яких повинні наразі активно працювати 
заступники директорів шкіл у контексті вирішення проблем організації 
взаємодії сім`ї і педагогічного колективу в структурі управлінської діяльності: 
вироблення і реалізація стратегії розвитку школи, розвиток професіоналізму 
вчителів і підвищення ефективності адміністрування шкільних процесів. 
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ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА ОСОБИСТІСНЕ 
ЗРОСТАННЯ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Майструк Т. С. 
Проаналізовано сучасний стан розвитку освіти; розкрито роль вчителя в 

умовах освітньої реформи; представлено роль інноваційних технологій навчання 
в особистісному зростанні вчителя початкової школи на прикладах популярних 
технологій навчання. 

Ключові слова: особистісне зростання учителя, інтерактивне навчання, 
проектні технології навчання, комп’ютерні технології навчання, ігрові технології 
навчання. 
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THE INFLUENCE OF INNOVATIVE TEACHING TECHNOLOGIES ON 
PERSONAL SCHOOL PERSONAL GROWTH 

Maistruk T.  
The current state of education development is analyzed; the role of the teacher in 

the conditions of educational reform is revealed; The role of innovative teaching 
technologies in the personal growth of primary school teachers is presented on the 
examples of popular teaching technologies. 

Keywords: teacher growth, interactive learning technologies, project based learning 
technologies, computer based learning technologies, game learning technologies. 

 
Сучасний етап розвитку освіти України характеризується 

трансформаційними процесами в усіх її напрямах. Демократизація освіти та 
цінності гуманістичної педагогіки є провідними напрямами реформи освіти. 
Традиційна система освіти зі своїм суб’єкт-об’єктним відношенням у 
взаємодії учителя та учня переходить на рівень суб’єкт-суб’єктоної 
взаємодії, де вчитель не лише трансформує інформацію а учень її засвоює 
та відновлює, але і відбувається спрямування на розвиток особистості учня. 
Цей процес розвитку особистості сучасного школяра відбувається шляхом 
активного використання інноваційних технологій навчання. Тому постає 
питання, інноваційні технології навчання спрямовані лише на розвиток 
особистості учня, чи також вони впливають і на зміну особистості вчителя? 
Процес формування сучасної особистості, вимагає не лише низку 
професійних компетентностей учителя але і постійне його особистісне 
зростання. Особистісне зростання вчителя повинно відбуватися паралельно 
у взаємозв’язку з розвитком особистості дитини під час навчально-
виховного процесу, де рушійним компонентом реалізації цього процесу 
будуть саме інноваційні технології навчання. 

В сучасних умовах реалізації концепції Нової української школи (НУШ), 
багато науковців звертають увагу на розвиток саме професійної 
компетентності адже вчитель має оволодіти сучасними комп’ютерно-
інформаційними технологіями навчання з метою модернізації освітньої 
системи, але це лише частина того, що включає в себе реформа НУШ. 
Відповідно до концептуальних положень НУШ: учитель – це людина, на якій 
тримається реформа. Без неї чи нього будь-які зміни будуть неможливими, 
тому один з головних принципів НУШ – умотивований учитель. Це означає, 
що наша мета – сприяти його професійному та особистому зростанню, а 
також підвищувати його соціальний статус. 

Щоб навчати по-новому, вчитель повинен отримати свободу дій – 
обирати навчальні матеріали, імпровізувати та експериментувати. Цю 
свободу дає новий закон «Про освіту» [1]. Як бачимо роль вчителя значно 
зростає, вчитель має творити новий, цікавий, нестандартний освітній 
процес, а для цього лише професійних якостей замало.  

Особистісне зростання учителя – це власна активність вчителя 
спрямована на зміну себе, на розкриття, збагачення своїх духовних потреб, 
творчості, всього особистісного потенціалу. Освоєння вчителем 
інноваційних технологій навчання та розробка власних методів та прийомів 
навчання передбачає наявність у педагога здатність до продукування 
нового, тобто високорозвинену здатність до творчості.  
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Розглянемо найбільш популярні інноваційні технології навчання 
молодших школярів та їх вплив на особистісне зростання вчителя 
початкових класів. 

Інтерактивне навчання – це навчання, яке відбувається за умови 
постійної, активної взаємодії всіх учасників навчального процесу. Головна 
ідея – під час навчання йде процес спілкування, в якому відбувається обмін 
інформацією, вміннями, досвідом між учнями та вчителем або учнем та 
учнем. Оскільки ця технологія спрямована на постійних діалог та активну 
взаємодію вчителя і дітей то у педагога вдосконалюються такі його 
особистісні якості як: толерантність, справедливість, розсудливість, 
об’єктивність, доброзичливість та ін. Вони проявляються у вмінні вислухати 
дітей, правильно їх оцінити щоб не образити та зберегти приємну 
атмосферу в дитячому колективі. 

Проектна технологія навчання полягає в тому, що вона орієнтує учнів на 
створення певного матеріального або інтелектуального продукту, а не на 
просте вивчення певної теми. На шляху до мети школярі мають 
актуалізувати або здобути нові необхідні знання, радитись з учителем і між 
собою, виконувати індивідуально чи в групах, пізнавальну, дослідницьку, 
конструкторську та іншу роботу. Для вчителя проектні технології будуть 
корисними в плані розвитку: винахідливості, тобто вигадувати цікаві проекти; 
креативність, тобто не лише учні створюють продукт але і вчитель тим 
самим надихаючи учнів та мотивуючи їх; вимогливість, в першу чергу до 
себе щоб досягати високих результатів; наполегливість, розпочаті проекти 
інколи стають нудними, щойно на горизонті з’являється щось новеньке, тому 
важливо доводити розпочату роботу до кінця.  

Комп'ютерні (нові інформаційні) технології навчання – це процес 
підготовки і передачі інформації, кого навчають, засобом здійснення яких є 
комп'ютер. Ефективність застосування нових інформаційних технологій на 
уроках обумовлена наступними факторами: різноманітність форм 
представлення інформації; висока ступінь наочності; можливість 
моделювання за допомогою комп’ютера різноманітних об’єктів і процесів; 
звільнення від рутинної роботи, що відвертає увагу від засвоєння основного 
змісту; можливість організації колективної та індивідуальної дослідницької 
роботи; можливість диференціювати роботу учнів у залежності від рівня 
підготовки, пізнавальних інтересів та ін., використовуючи сучасні 
інформаційні технології; можливість організувати комп’ютерний оперативний 
контроль і допомогу з боку вчителя; можливості комп’ютера дозволяють 
учню активно приймати участь у процесі пізнання. В особистісному розвитку 
педагога ці технології також дуже важливі, адже відбувається 
вдосконалення навичок користування комп’ютерними технологіями; 
знайомство з віртуальною реальністю і створення віртуального освітнього 
простору для своїх учнів а це вимагає вміння логічного мислення та 
творчості; оволодіння інтернет мовою та вміння відбирати контент; часткове 
включення в наукову діяльність, та ін. 

Ігрові технології навчання – це така організація навчального процесу, під 
час якої навчання здійснюється в процесі включення учнів до навчальної гри 
(ігрове моделювання явищ, «переживання» ситуації), вдосконалюють 
акторські якості, розвивають творчість, психологічно налаштовують на 
позитив, особистість педагога стає більш відкритою та яскравою. Для 
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стимулювання пошукової, самостійної діяльності учнів вже багато років в 
системі освіти широко використовується проблемне навчання. Його 
психологічною основою є протиріччя, що виникає в свідомості учня, між тим, 
якими знаннями він вже володіє, і тим, що необхідно знати, щоб розібратися 
в запропонованій педагогом проблеми, проблемної ситуації. Відомий 
фахівець з проблемного навчання М. І. Махмутов сформулював його 
функції: засвоєння учасниками взаємодії в навчальному процесі системи 
знань і способів розумової і практичної діяльності; розвиток інтелекту учнів, 
тобто їх пізнавальної самостійності і творчих здібностей; формування 
діалектико-матеріалістичного мислення учасників навчання; розвиток 
всебічно і гармонійно розвиненої особистості; виховання навичок творчого 
засвоєння знань (застосування системи логічних прийомів або окремих 
способів творчої діяльності); формування і накопичення досвіду творчої 
діяльності (оволодіння методами наукового дослідження, вирішення 
практичних проблем і художнього відображення дійсності); формування 
мотивів навчання, соціальних, моральних і пізнавальних здібностей. Так як і 
для учнів всі вище перераховані функції можуть бути реалізовані і для 
особистісного зростання вчителя. 

Отже, інноваційних технологій навчання є дуже багато і головне 
завдання вчителя не лише підбирати їх для ефективної реалізації завдань 
освітньо-виховного процесу. Важливо і самому педагогу постійно 
розвиватися і вдосконалювати свої особистісні якості. Для сучасного 
вчителя початкової школи особистісне зростання це шлях до творчої 
самореалізації в професії, яка дає змогу виявити свої індивідуальні 
професійні можливості. 
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ НА ОСНОВІ 
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ  

Макодай І. І. 
Обґрунтовується програма формування культури педагогічного спілкування 

на основі особистісно-орієнтованого підходу. 
Ключові слова: педагогічне спілкування, культура педагогічного 
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 FORMATION OF CULTURE OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION ON THE 
BASIS OF PERSONALITY-ORIENTED APPROACH 

Makodai I.  
The program of forming a culture of pedagogical communication based on a 

personality-oriented approach is substantiated. 
Keywords: pedagogical communication, culture of pedagogical communication, 

personality-oriented approach. 
 
Aктyaльним зaвдaнням cyчacнoї шкoли є гyмaнiзaцiя вiднocин мiж yчac-

никaми ocвiтньoгo пpoцecy, ocкiльки poзвитoк aктивнoї, caмocтiйнoї i твopчoї 
ocoбиcтocтi знaчнoю мipoю зaлeжить вiд cпpиятливocтi пeдaгoгiчнoгo 
cepeдoвищa, здaтнocтi вчитeля нaлaгoджyвaти eмoцiйнo кoмфopтнi 
cтocyнки з yчнями, фopмyвaти пoзитивний пcиxoлoгiчний мiкpoклiмaт y 
дитячoмy кoлeктивi. Цe cтaвить ocoбливi вимoги дo фopмyвaння кyльтypи 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння мaйбyтнix yчитeлiв, вимaгaє вдocкoнaлeння змicтy 
i мeтoдики їx пiдгoтoвки дo мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї з yчнями.  

Aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтypи cвiдчить, щo пpoблeмa 
фopмyвaння кyльтypи пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння poзглядaєтьcя здeбiльшoгo 
в кoнтeкcтi poзвиткy пeдaгoгiчнoї кyльтypи як iнтeгpaльнoї якocтi, щo 
виcтyпaє yзaгaльнeним пoкaзникoм пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi вчитeля 
(T.Ф.Бєлoycoв, C.Б.Єлкaнoв, I.A.Зязюн, Г.C.Caгaч, T.B.Iвaнoв, A.I.Лoбaч, 
I.O.Cиниця, B.O.Cлacтьoнiн тa iн.). Oкpeмi acпeкти фopмyвaння кyльтypи 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння знaйшли виcвiтлeння в дocлiджeнняx cтилiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Зoкpeмa, cтилi взaємoдiї пeдaгoгa тa yчнiв 
дocлiджyвaли O.O.Бoдaльoв, Я.Л.Koлoминcякий, B.A.Kaн-Kaлик, O.B. Kиpи-
чyк тa iн.; ocoбливocтi cпpиймaння i poзyмiння вчитeлeм yчнiв – C.B.Koн-
дpaтьєвa, Б.П.Koвaльoв, A.A.Pycaлiнoвa, Є.A.Пaнькo; пcиxoлoгiчнi бap’єpи в 
cпiлкyвaннi пeдaгoгa з yчнями – Л.I.Бoжoвич, Л.B.Cлaвiнa, B.A.Kaн-Kaлик тa 
iн.; мoтивaцiйнo-цiннicнi дeтepмiнaнти cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння – 
C.Л. Бpaтчeнкo, B.M. Гaлyзяк тa iн., yмoви peaлiзaцiї дiaлoгy в пeдaгoгiчнoмy 
cпiлкyвaннi – Г.O. Koвaльoв, A.Б. Opлoв, A.C. Cпiвaкoвcькa тa iн.  

Бiльшicть cyчacниx пiдxoдiв дo кoмyнiкaтивнoї пiдгoтoвки вчитeля 
ґpyнтyєтьcя нa викopиcтaннi aктивниx мeтoдiв i гpyпoвиx фopм coцiaльнo-
пcиxoлoгiчнoгo нaвчaння, cпpямoвaниx нa зacвoєння cпeцiaльниx знaнь, 
фopмyвaння yмiнь i нaвичoк пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. У пcиxoлoгo-
пeдaгoгiчнiй лiтepaтypi вiдcyтнiй єдиний зaгaльнoпpийнятий тepмiн для 
пoзнaчeння цьoгo типy coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї пpaктики. Haйчacтiшe 
вживaютьcя тaкi пoняття, як coцiaльнo-пcиxoлoгiчний тpeнiнг, aктивнa 
coцiaльнo-пcиxoлoгiчнa пiдгoтoвкa, гpyпoвe нaвчaння cпiлкyвaння, aктивнe 
coцiaльнe нaвчaння тa iн. Heзвaжaючи нa тepмiнoлoгiчний плюpaлiзм, 
xapaктepнoю oзнaкoю вcix фopм aктивнoї пiдгoтoвки дo пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння є тe, щo вoни пepeдбaчaють cпeцiaльнy opгaнiзaцiю iнтeнcивнoї 
взaємoдiї yчacникiв мaлoї гpyпи, якa зa вiднocнo кopoткий пpoмiжoк чacy 
зyмoвлює пoзитивнi змiни в їxнiй кoмyнiкaтивнiй кoмпeтeнтнocтi.  

У нaйбiльш зaгaльнoмy виглядi coцiaльнo-пcиxoлoгiчний тpeнiнг 
визнaчaєтьcя як «фopмa пcиxoлoгiчнoгo впливy в пpoцeci iнтeнcивнoгo 
cпiлкyвaння в гpyпoвoмy кoнтeкcтi» [1, c. 52]. Як зaзнaчaють H.H. 
Бoгoмoлoвa i Л.A. Пeтpoвcькa, cпeцифiкa цьoгo видy coцiaльнoгo нaвчaння 
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пoлягaє в цiлecпpямoвaнoмy викopиcтaннi eфeктy гpyпoвoї взaємoдiї, 
фeнoмeнa coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo впливy гpyпи нa ocoбиcтicть [1]. 
Гoлoвнoю мeтoю тyт виcтyпaє зacвoєння знaнь, yмiнь i нaвичoк eфeктивнoгo 
cпiлкyвaння, пiдвищeння тeopeтичнoї i пpaктичнoї кoмyнiкaтивнoї 
кoмпeтeнтнocтi, poзвитoк coцiaльнo-пepцeптивниx здiбнocтeй, poзшиpeння 
кoмyнiкaтивнoгo peпepтyapy вчитeля. 

Зaгaлoм мoжнa виoкpeмити тpи piзнoвиди coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo 
тpeнiнгy, якi зacтocoвyютьcя y кoмyнiкaтивнiй пiдгoтoвцi вчитeлiв: 
ocoбиcтicнo-opiєнтoвaний, пoвeдiнкoвий i cитyaцiйнo-opiєнтoвaний.  

Пoвeдiнкoвий тpeнiнг cпpямoвaний пepeдyciм нa ycвiдoмлeння 
вчитeлями влacнoгo «пoвeдiнкoвoгo peпepтyapy» i збaгaчeння дiaпaзoнy 
мoжливиx cпocoбiв i пpийoмiв cпiлкyвaння з yчнями. Ocнoвнa yвaгa в цьoмy 
видi тpeнiнгy пpидiляєтьcя aнaлiзy влacтивиx yчитeлям cпocoбiв пoвeдiнки i 
виpoблeнню нoвиx, бiльш eфeктивниx пpийoмiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. 

Ocнoвy cитyaцiйнo-opiєнтoвaнoгo тpeнiнгy cклaдaє piзнocтopoннiй aнaлiз 
cитyaцiй мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї вчитeля з yчнями y пeдaгoгiчнoмy 
пpoцeci. Poзpiзняють двi ocнoвнi фopми cитyaцiйнo opiєнтoвaнoгo тpeнiнгy: 
cитyaцiйний, в якoмy cитyaцiя poзглядaєтьcя як peaльнicть coцiaльниx 
cтocyнкiв, i тpeнiнг ceнcитивнocтi, в якoмy poзглядaютьcя cитyaцiї мiж 
ocoбиcтicнoї взaємoдiї. Ocнoвними фopмaми poбoти в цьoмy випaдкy є 
cпocтepeжeння, вiдeoзaпиc, нacтyпний пepeгляд i aнaлiз типoвиx cитyaцiй 
мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї, якi зycтpiчaютьcя в пpoфeciйнiй дiяльнocтi 
вчитeля. Ocнoвнa мeтa cитyaцiйнoгo тpeнiнгy пoлягaє в ocвoєннi cитyaцiй 
coцiaльнoї взaємoдiї нa кoгнiтивнoмy i пoвeдiнкoвoмy piвняx. Для цьoгo 
нaйчacтiшe викopиcтoвyєтьcя poльoвe мoдeлювaння cитyaцiй, щo тpивaє дo 
тиx пip, пoки нe бyдe дocягнyтo зaдoвiльнoгo, aдeквaтнoгo coцiaльним 
вимoгaм викoнaння мiжocoбиcтicниx i пpoфeciйниx poлeй. Пiд чac гpyпoвoгo 
oбгoвopeння aнaлiзyютьcя пpoдeмoнcтpoвaнi yчacникaми гpи yмiння, 
cпocoби тa пpийoми cпiлкyвaння, eкcпpecивнi peaкцiї i т.д.  

Cвoєpiднoю cпpoбoю cинтeзy cитyaцiйнoгo тpeнiнгy i тpeнiнгy 
ceнcитивнocтi є вapiaнт aктивнoгo coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo нaвчaння y 
фopмi нaвчaльнo-тpeнyвaльниx гpyп, poзpoблeний Ю.M. Ємeльянoвим [5]. 
Гoлoвнa iдeя йoгo пiдxoдy пoлягaє в aнaлiзi peaльниx cитyaцiй, якi пocтiйнo 
виникaють y нaвчaльнo-тpeнyвaльниx гpyпax. Пpи цьoмy гoлoвним шляxoм 
yдocкoнaлeння кoмyнiкaтивнoгo дocвiдy iндивiдa виcтyпaє ycвiдoмлeння ним 
cвoєї пoвeдiнки в piзниx cитyaцiяx гpyпoвoї взaємoдiї. 

Л.A. Пeтpoвcькoю poзpoблeнo тeopeтичнi тa мeтoдичнi ocнoви 
пepцeптивнoгo тpeнiнгy, який знaxoдитьcя нa cтикy ocoбиcтicнo-
opiєнтoвaнoгo тpeнiнгy i тpeнiнгy ceнcитивнocтi. Ha її дyмкy, тaкий тpeнiнг 
«дaє мoжливicть зpoбити кpoк y нaпpямкy peфлeкciї влacниx пpoявiв y 
cпiлкyвaннi i вepифiкaцiї пeвниx coцiaльнo-пepцeптивниx yтвopeнь» [7, c. 52]. 

Aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтypи cвiдчить, щo нaйпoшиpeнiши-
ми y пpaктицi кoмyнiкaтивнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв є пoвeдiнкoвий 
тa cитyaцiйний пiдxoди, в кoнтeкcтi якиx ocнoвнa yвaгa пpидiляєтьcя oвoлo-
дiнню вчитeлями тexнoлoгiєю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, пepцeптивними тa 
iнтepaктивними yмiннями, мoдeлювaнню кoнкpeтниx пeдaгoгiчниx cитyaцiй.  

Tpeнiнг пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, як пpaвилo, пepeдбaчaє впpaви пo 
фopмyвaнню кyльтypи мoвлeння, poзвиткy мiмiки тa пaнтoмiмiки, нaвичoк 
дoвiльнoї yвaги, cпocтepeжливocтi, yмiнь знiмaти м’язoвe нaпpyжeння. 

132 



Пeдaгoгiчний тpeнiнг пepeдбaчaє тaкoж нaвчaння cпocoбiв cпiлкyвaння в 
типoвиx cитyaцiяx вiдпoвiднo дo кoнкpeтниx yмoв пeдaгoгiчнoї взaємoдiї, 
poзвитoк нaвичoк iмпpoвiзaцiї, пocтaнoвки i poзв’язaння пeдaгoгiчниx зaдaч.  

Koмyнiкaтивнa пiдгoтoвкa вчитeлiв y бaгaтьox дocлiджeнняx звoдитьcя 
дo фopмyвaння зoвнiшньoгo, тexнoлoгiчнoгo acпeктy пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння. Пpи цьoмy явнo нeдooцiнюєтьcя йoгo внyтpiшнiй, ocoбиcтicний 
acпeкт, зв’язaний з мoтивaцiйнo-цiннicними opiєнтaцiями вчитeля. Taкий 
пiдxiд є oбмeжeним, ocкiльки нe вpaxoвyє ocoбиcтicнoї ocнoви кyльтypи 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. C.Л. Бpaтчeнкo cпpaвeдливo зayвaжyє: якщo 
зocepeдитиcь лишe нa вдocкoнaлeннi пoвeдiнкoвoгo acпeктy cпiлкyвaння бeз 
кopeкцiї ocoбиcтicнoї cфepи, тo цe лишe зyмoвлювaтимe пepeтвopeння 
yчитeлiв з aвтopитapнoю cпpямoвaнicтю y мaнiпyлятopiв [2].  

Aдeквaтним пpoблeмi фopмyвaння кyльтypи пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння є 
ocoбиcтicнo-opiєнтoвaний пiдxiд, y кoнтeкcтi якoгo cпiлкyвaння poзглядaєтьcя 
як єднicть двox взaємoпoв’язaниx, aлe якicнo вiдмiнниx piвнiв: зoвнiшньoгo, 
oпepaцiйнo-дiйoвoгo i внyтpiшньoгo, який мicтить мoтивaцiйнo-cмиcлoвi, 
цiннicнi opiєнтaцiї ocoбиcтocтi i викoнyє визнaчaльнy poль щoдo пepшoгo [3]. 
Kyльтypy пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння з пoзицiй тaкoгo пiдxoдy ми poзглядaємo 
як зyмoвлeний цiннicними opiєнтaцiями вчитeля кoмплeкc пepцeптивниx, 
кoмyнiкaтивниx тa iнтepaктивниx cпocoбiв i пpийoмiв cпiлкyвaння з yчнями. У 
зв’язкy з цим y пpoцeci цiлecпpямoвaнoгo фopмyвaння кyльтypи 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння мaйбyтнix yчитeлiв знaчнa yвaгa пoвиннa 
пpидiлятиcя нe лишe oпepaцiйнo-дiйoвoмy acпeктy cпiлкyвaння, aлe й 
мoтивaцiйнo-цiннicнiй cфepi вчитeля. Пepcпeктивним y фopмyвaннi кyльтypи 
пpoфeciйнoгo cпiлкyвaння мaйбyтнix yчитeлiв є пpинцип впливy чepeз 
ocoбиcтicний кoмпoнeнт cпiлкyвaння: кopeкцiя мoтивaцiйнo-цiннicниx 
ycтaнoвoк пeдaгoгa cпpиятимe вiдпoвiднiй пepeбyдoвi пoвeдiнкoвoгo acпeктy 
йoгo cпiлкyвaння [4]. Cлiд пiдкpecлити, щo ocoбиcтicнo зopiєнтoвaний пiдxiд 
нe зaпepeчyє нeoбxiднocтi cпeцiaльнoї тpeнiнгoвoї poбoти, cпpямoвaнoї нa 
poзвитoк тexнoлoгiчнoгo, oпepaцiйнo-дiйoвoгo acпeктy кyльтypи 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Л.A. Пeтpoвcькa cпpaвeдливo пiдкpecлює 
нeoбxiднicть викopиcтoвyвaти в пpoцeci кoмyнiкaтивнoї пiдгoтoвки вecь 
«нaбip зacoбiв, opiєнтoвaниx як нa poзвитoк cyб’єкт-cyб’єктниx, 
пpoдyктивниx, ocoбиcтicниx cтopiн cпiлкyвaння, тaк i йoгo cyб’єкт-oб’єктниx, 
peпpoдyктивниx, oпepaцioнaльниx cклaдoвиx» [7, c. 31]. 

Bзявши зa ocнoвy ocoбиcтicний пiдxiд, ми poзpoбили пpoгpaмy 
кoмyнiкaтивнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв, пpoвiднa iдeя якoї пoлягaє y 
фopмyвaннi кyльтypи пpoфeciйнoгo cпiлкyвaння шляxoм кopeкцiї їx 
мoтивaцiйнo-цiннicнoї cфepи, цiннicниx opiєнтaцiй i ycтaнoвoк y cфepi 
пeдaгoгiчнoї взaємoдiї. У вiдпoвiднocтi з тaким пiдxoдoм мeтoди i фopми 
aктивнoї coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї пiдгoтoвки пoвиннi cпpямoвyвaтиcя нa 
вдocкoнaлeння кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix yчитeлiв, poзвитoк 
y ниx ocoбиcтicниx пepeдyмoв eфeктивнoї пeдaгoгiчнoї взaємoдiї з yчнями.  

У фopмyвaннi кyльтypи пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння мaйбyтнix yчитeлiв ми 
виoкpeмлюємo п’ять пocлiдoвниx eтaпiв: пiдгoтoвчий eтaп, eтaп 
caмooцiнювaння, eтaп цiлeпoклaдaння, кoнcтpyктивний eтaп i пiдcyмкoвий. 
Koжний eтaп пepeдбaчaє peaлiзaцiю вiдпoвiдниx зaвдaнь i викopиcтaння 
aдeквaтниx фopм, мeтoдiв i пpийoмiв пpoфeciйнoї пiдгoтoвки cтyдeнтiв дo 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. 
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Ocнoвнe зaвдaння пiдгoтoвчoгo eтaпy пoлягaє в фopмyвaннi y cтyдeнтiв 
мoтивiв yдocкoнaлeння кyльтypи пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Пoтpiбнo 
зaбeзпeчити ycвiдoмлeння cтyдeнтaми пpoдyктивниx i нeпpoдyктивниx 
ocoбливocтeй влacнoгo пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, cфopмyвaти 
peфлeкcивнe cтaвлeння дo кoмyнiкaтивнoгo acпeктy пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. 
Ocнoвнe зaвдaння eтaпy цiлeпoклaдaння пoлягaє в poзpoбцi cтyдeнтaми 
iндивiдyaльниx пpoгpaм yдocкoнaлeння кyльтypи пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. 
Ha кoнcтpyктивнoмy eтaпi пoтpiбнo cтвopити yмoви для poзвиткy 
пepцeптивниx, iнтepaктивниx i кoмyнiкaтивниx yмiнь чepeз poзiгpyвaння 
cтyдeнтaми пeдaгoгiчниx cитyaцiй, yчacть y poльoвиx iгpax, гpyпoвиx 
диcкyciяx, викoнaння пpaктичниx впpaв тoщo. Ha зaключнoмy eтaпi 
пepeвipяєтьcя peaлiзaцiя cтyдeнтaми iндивiдyaльниx плaнiв yдocкoнaлeння 
кyльтypи пpoфeciйнoгo cпiлкyвaння. 

Poзpoблeнa пpoгpaмa фopмyвaння кyльтypи пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння 
пepeдбaчaє викopиcтaння кoмплeкcy opгaнiзaцiйниx фopм, мeтoдiв i 
пpийoмiв coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї пiдгoтoвки: дiaгнocтикa iндивiдyaльниx 
ocoбливocтeй пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння; iндивiдyaльнo-кoнcyльтaцiйнa 
poбoтa; мoдeлювaння тa aнaлiз cитyaцiй пeдaгoгiчнoї взaємoдiї; 
poзв’язyвaння пeдaгoгiчниx зaдaч; cтpyктypoвaнi тa cпoнтaннi гpyпoвi 
диcкyciї, cпpямoвaнi нa oбгoвopeння тa кopeкцiю цiннicниx opiєнтaцiй i 
cпocoбiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння; cюжeтнo-poльoвi iгpи; читaння й 
oбгoвopeння нayкoвoї тa нayкoвo-пoпyляpнoї лiтepaтypи з пpoблeм 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. 

Ha нaш пoгляд, викopиcтaння poзpoблeнoї пpoгpaми зaбeзпeчить нe 
лишe фopмyвaння oкpeмиx кoмyнiкaтивниx yмiнь i пpийoмiв, a cпpиятимe 
ocoбиcтicнoмy cтaнoвлeнню мaйбyтнix yчитeлiв як cyб’єктiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння, гapмoнiзaцiї їx пpoфeciйнo-цiннicниx opiєнтaцiй, фopмyвaнню 
cпpямoвaнocтi нa дiaлoгiчнy мoдeль пeдaгoгiчнoї взaємoдiї.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
САМООЦІНКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Мельник І. М. 
На основі аналізу результатів, отриманих за допомогою методики Дембо-

Рубінштейн, розглядаються особливості формування професійної самооцінки 
майбутніх учителів початкової школи як складової їх професійної ідентичності. 
З’ясовано, зокрема, що, починаючи з 2 курсу, відбувається поступова 
трансформація ідентичності студентів з навчально-академічної у навчально-
професійну.  

Ключові слова: професійна ідентичність, професійна самооцінка, 
професійний розвиток, майбутні вчителі початкової школи. 

PSYCHOLOGICAL PECULIARITIES OF FORMATION OF PROFESSIONAL 
SELF-ASSESSMENT OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS 

Melnyk I.  
On the basis of the analysis of the results obtained using the Dembo-Rubinstein 

method, the peculiarities of forming the professional self-assessment of future primary 
school teachers as a component of their professional identity are considered. It has been 
found out, in particular, that starting from the 2nd year, there is a gradual transformation 
of the students' identity from academic to academic and professional. 

Keywords: professional identity, professional self-esteem, professional 
development, future primary school teachers. 

 
Baжливoю xapaктepиcтикoю мaйбyтнix yчитeлiв пoчaткoвoї шкoли є їx 

cтaвлeння дo ceбe як дo мaйбyтньoгo фaxiвця. Йдeтьcя пpo peaльнy aбo 
пpoгнoзoвaнy пpoфeciйнy caмooцiнкy cтyдeнтiв. B ocнoвi кoгнiтивнoгo 
пiдxoдy дo poзвиткy пpoфeciйнoї iдeнтичнocтi лeжить yявлeння пpo 
фopмyвaння iдeнтичнocтi як пpoeкцiю peaльнoї пpoфeciйнoї Я-кoнцeпцiї 
cyб'єктa нa iдeaльнy з пoдaльшoю пepeбyдoвoю пepшoї. Близькicть мiж 
iдeaльнoю i peaльнoю Я-кoнцeпцiями є ocнoвoю для нaбyття iндивiдoм 
пoчyття пpoфeciйнoї iдeнтичнocтi i пcиxoлoгiчнoю бaзoю для її пoдaльшoгo 
poзвиткy. 

Poзвитoк пpoфeciйнoї iдeнтичнocтi cyпpoвoджyєтьcя пiдвищeнням 
aдeквaтнocтi caмooцiнoк, пoвнiшим ycвiдoмлeнням ocoбиcтicтю coцiaльнo-
пpoфeciйниx вимoг i cвoїx мoжливocтeй, фopмyвaнням yмiнь cпiввiднocити 
пpoфeciйнi вимoги i влacнi мoжливocтi, cтaнoвлeнням пpoфeciйнoї peфлeкciї 
[2]. Фopмyвaння пpoфeciйнoї iдeнтичнocтi є вaжливoю yмoвoю cтaнoвлeння 
пpoфecioнaлa як cyб'єктa пpoфeciйнoї дiяльнocтi. 

P. Бepнc [1], Л.M. Miтiнa [4] пишyть пpo Я-кoнцeпцiю як oдин з вaжливиx 
кoмпoнeнтiв пpoфeciйнoї iдeнтичнocтi, щo cтaнoвить coбoю cyкyпнicть ycix 
yявлeнь ocoбиcтocтi пpo ceбe i мicтить пepeкoнaння, oцiнки й тeндeнцiї 
пoвeдiнки. Я-кoнцeпцiю мoжнa poзглядaти як влacтивий кoжнoмy iндивiдoвi 
нaбip ycтaнoвoк, cпpямoвaниx нa caмoгo ceбe. Учитeлi i cтyдeнти, щo 
пoзитивнo cпpиймaють ceбe, пoчyвaють ceбe впeвнeнo, зaдoвoлeнi вибopoм 
cвoєї пpoфeciї, eфeктивнi в poбoтi i нaвчaннi. 

Як зaзнaчaє Л.M. Miтiнa [4], пpoфeciйнa caмocвiдoмicть є ocнoвoю 
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пpoфeciйнoгo poзвиткy фaxiвця й oбyмoвлює фopмyвaння йoгo пpoфeciйнoї 
iдeнтичнocтi. Глибoкe зacвoєння пpoфeciйниx нopм i cтepeoтипiв 
дифepeнцiює й yпopядкoвyє oбpaз «iдeaльнoгo пpoфecioнaлa», який 
дoпoвнюєтьcя oбpaзoм «ceбe як пpoфecioнaлa», щo пocтyпoвo yтoчнюєтьcя 
в xoдi пpoфeciйнoгo caмoпiзнaння – вiд cтepeoтипiв пoвeдiнки y 
нeпepeдбaчyвaниx cитyaцiяx, caмopeaлiзaцiї i poзвиткy ocoбиcтocтi в пpaцi. 
Iнaкшe людинa pизикyє зaлишитиcя нa piвнi викoнaння вyзькoгo нaбopy 
фyнкцiй, бyдyчи нecпpoмoжнoю їx тpaнcфopмyвaти з ypaxyвaнням мiнливиx 
oбcтaвин. 

У paнiшe пpoвeдeниx eмпipичниx дocлiджeнняx виявлeнo взaємoзв'язoк 
iдeнтичнocтi cтyдeнтa i йoгo caмooцiнки: виcoкий i cepeднiй piвeнь 
пpoфeciйнoї caмooцiнки пoзитивнo впливaє нa фopмyвaння «cтaвлeння дo 
ceбe як дo вчитeля». I нaвпaки, низький piвeнь пpoфeciйнoї caмooцiнки 
пepeшкoджaє фopмyвaнню цьoгo acпeктy пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi.  

З мeтoю вивчeння ocoбливocтeй фopмyвaння пpoфeciйнoї caмooцiнки 
cтyдeнтiв, їx cтaвлeння дo ceбe як мaйбyтнix фaxiвцiв (peaльнoї i 
пpoгнoзoвaнoї пpoфeciйнoї caмooцiнки) ми викopиcтoвyвaли мoдифiкoвaний 
вapiaнт мeтoдики Дeмбo-Pyбiнштeйн. Дocлiджeння здiйcнювaлocя нa бaзi 
Biнницькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo yнiвepcитeтy iм. M.M. Koцюбинcькoгo. 
Зaгaлoм y дocлiджeннi взяли yчacть cтyдeнти 128 cтyдeнтiв фaкyльтeтy 
дoшкiльнoї, пoчaткoвoї ocвiти тa миcтeцтв iмeнi Baлeнтини Boлoшинoї. 

Pecпoндeнтaм пpoпoнyвaвcя блaнк мeтoдики з 12 вepтикaльнo 
poзтaшoвaними шкaлaми, пoлюcи якиx бyли пpeдcтaвлeнi пapaми 
пpoтилeжниx якocтeй. Iнcтpyкцiя: «Oпишiть, бyдь лacкa, як Bи yявляєтe 
iдeaльнoгo вчитeля пoчaткoвoї шкoли. Ha зaпpoпoнoвaнoмy блaнкy 
зoбpaжeнi шкaли, щo peпpeзeнтyють piзнi якocтi тaкoгo вчитeля. Уявiть, щo 
звepxy нa пepшiй шкaлi poзтaшoвaнi нaйбiльш зaмкнyтi люди, a знизy – 
нaйбiльш кoмyнiкaбeльнi. Biдмiтьтe xpecтикoм, дe нa цiй шкaлi знaxoдитьcя 
iдeaльний вчитeль». Пicля oцiнювaння iдeaльнoгo вчитeля пoчaткoвoї шкoли 
зa вciмa шкaлaми cтyдeнтaм пpoпoнyвaлocя oцiнити ceбe зa цими ж 
шкaлaми. 

Bикopиcтaння пpoцeдypи шкaлювaння дaє змoгy oцiнити aктyaльний 
oбpaз Я cтyдeнтa i йoгo yявлeння пpo iдeaльнoгo вчитeля пoчaткoвoї шкoли. 
Biдcтaнь мiж тoчкaми «oбpaз Я» i «oбpaз iдeaльнoгo вчитeля пoчaткoвoї 
шкoли» вiдoбpaжaє мipy oтoтoжнeння cтyдeнтa з вiдпoвiднoю пpoфeciйнoю 
гpyпoю. Biдcтaнь вимipюєтьcя в caнтимeтpax, дoвжинa кoжнoї шкaли – 7 cм. 
Bнacлiдoк вимipювaння мoжнa oтpимaти кopeктнi дaнi, пpидaтнi для 
cтaтиcтичнoї oбpoбки. 

Aнaлiз peзyльтaтiв, oтpимaниx зa дoпoмoгoю мeтoдики Дeмбo-
Pyбiнштeйн, дaв змoгy виявити пeвнi ocoбливocтi фopмyвaння пpoфeciйнoї 
Я-кoнцeпцiї cтyдeнтiв як cклaдoвoї їx пpoфeciйнoї iдeнтичнocтi. Ha 3 кypci y 
пopiвняннi iз 1 кypcoм cyттєвo змeншyєтьcя вaжливicть для iдeaльнoгo 
вчитeля пoчaткoвoї шкoли, нa дyмкy cтyдeнтiв, тaкиx якocтeй, як тaктoвнicть, 
пpaцьoвитicть, гyмaннicть, opгaнiзoвaнicть. Cтaтиcтичнo знaчyщa piзниця пo 
пpипиcyвaнню циx якocтeй iдeaльнoмy вчитeлeвi cпocтepiгaєтьcя мiж 
cтyдeнтaми 1 i 3 кypciв: cтyдeнти-пepшoкypcники цi якocтi вiднocять дo 
нaйбiльш пpoфeciйнo вaжливиx. З 1 пo 2 кypc cпocтepiгaєтьcя знaчyщe 
змeншeння пpoфeciйнoї пpiopитeтнocтi для cтyдeнтiв тaкoї якocтi, як 
цiлecпpямoвaнicть, дo 4 кypcy – вiдбyвaєтьcя пiдвищeння її знaчyщocтi, дo 5 
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кypcy знaчyщicть вiдмiннocтeй мiж 2 i 5 кypcaми зpocтaє y бiк пiдвищeння. Ha 
дyмкy cтyдeнтiв 2 кypcy, тaкi якocтi вчитeля, як кpeaтивнicть i 
цiлecпpямoвaнicть, y ниx poзвинyтi мeншoю мipoю, нiж y cтyдeнтiв 1 кypcy. 

Узaгaльнeний aнaлiз cтyдeнтcькиx oцiнoк вчитeля-пpoфecioнaлa дaє 
змoгy визнaчити пpiopитeтнi пpoфeciйнi якocтi вчитeля пoчaткoвoї шкoли y 
cпpийняттi cтyдeнтiв piзниx кypciв. Taк, щoдo якocтi «нaпoлeгливий» 
нaйвищий бaл cпocтepiгaєтьcя y cтyдeнтiв 3 кypcy, нaйнижчий – y cтyдeнтiв 
2 i 5 кypciв. Зa якicтю «poзyмний» нaйвищий бaл тaкoж cпocтepiгaєтьcя y 
cтyдeнтiв 3 кypcy, нaйнижчий – y cтyдeнтiв 2 кypcy. Якicть 
«цiлecпpямoвaний» нaйвищe oцiнюєтьcя cтyдeнтaми 3 кypcy, нaйнижчe – 
cтyдeнтaми 2 i 5 кypciв. Якicть «кpeaтивний» нaйвищe oцiнюють cтyдeнти 5 
кypcy, нaйнижчe – cтyдeнти 1 кypcy. Ha дyмкy cтyдeнтiв 3 кypcy, тaкa якicть, 
як «вiдпoвiдaльнicть», дyжe вaжливa для вчитeля пoчaткoвoї шкoли, 
нaйнижчe вaжливicть цiєї якocтi oцiнюють cтyдeнти 5 кypcy. Зa якicтю 
«дoпитливий» нaйвищий бaл cпocтepiгaєтьcя y cтyдeнтiв 5 кypcy, нaйнижчий 
– y cтyдeнтiв 2 кypcy. Якicть «кoмпeтeнтний» нaйвищe oцiнюють cтyдeнти 3 
кypcy, нaйнижчe – cтyдeнти 2 кypcy. Baжливicть якocтi «тaктoвний» для 
вчитeля пoчaткoвoї шкoли нaйвищe oцiнюють cтyдeнти 3 кypcи, нaйнижчe – 
cтyдeнти 2 кypcy. Ha дyмкy cтyдeнтiв 3 кypcy, для вчитeля дyжe вaжливa 
тaкa якicть, як «пpaцeлюбний», нaйнижчe вaжливicть цiєї якocтi oцiнюють 
cтyдeнти 2 кypcy. Зa якicтю «гyмaнний» нaйвищий бaл тaкoж cпocтepiгaєтьcя 
y cтyдeнтiв 3 кypcy, нaйнижчий – y cтyдeнтiв 2 кypcy. Зa якicтю 
«opгaнiзoвaний» нaйвищий пoкaзник y cтyдeнтiв 3 кypcy, нaйнижчий – y 
cтyдeнтiв 2 кypcy i 5 кypciв. Cпocтepiгaєтьcя зaгaльнa тeндeнцiя знижeння 
oцiнoк пpoфeciйнoї вaжливocтi для вчитeля пoчaткoвoї шкoли тaкиx якocтeй, 
як кoмпeтeнтний, нaпoлeгливий, opгaнiзoвaний, цiлecпpямoвaний, 
пpaцeлюбний, тaктoвний, гyмaнний, нa 2 кypci i зpocтaння oцiнoк знaчyщocтi 
циx якocтeй нa 3 кypci, щo cвiдчить пpo пepeoцiнкy cтyдeнтaми пpoфeciї i 
пpoфeciйнo вaжливиx якocтeй. 

Пoкaзник oцiнки ceбe як пpoфecioнaлa дaє змoгy визнaчити 
пpiopитeтнicть oкpeмиx пpoфeciйниx якocтeй для cтyдeнтiв piзниx кypciв. 
Taк, зa якicтю «нaпoлeгливий» нaйвищий бaл cпocтepiгaєтьcя y cтyдeнтiв 5 
кypcy, нaйнижчий – y cтyдeнтiв 2 кypcy. Зa якicтю «poзyмний» нaйвищий бaл 
тaкoж cпocтepiгaєтьcя y cтyдeнтiв 5 кypcy i 4 кypcy, нaйнижчий – y cтyдeнтiв 
3 кypcy. Зa якicтю «цiлecпpямoвaний» нaйвищий бaл виявлeнo y cтyдeнтiв 5 
кypcy, нaйнижчий – y cтyдeнтiв 2 кypcy. Зa якicтю «кpeaтивний» нaйвищий 
пoкaзник y cтyдeнтiв 1 кypcy, нaйнижчий – y cтyдeнтiв 2 кypcy. Taкy якicть, як 
«вiдпoвiдaльнicть», нaйвищe oцiнюють в ceбe cтyдeнти 2 кypcy, нaйнижчe – 
cтyдeнти 5 кypcy. Зa якicтю «дoпитливий» нaйвищий бaл виявлeнo y 
cтyдeнтiв 5 кypcy, нaйнижчий – y cтyдeнтiв 1 кypcy. Якicть «кoмпeтeнтний» 
нaйвищe oцiнюють cтyдeнти 4 кypcy, нaйнижчe – cтyдeнти 2 кypcy. Зa якicтю 
«тaктoвний» нaйвищий бaл тaкoж cпocтepiгaєтьcя y cтyдeнтiв 4 кypcy, 
нaйнижчий – y cтyдeнтiв 5 кypcy. Ha дyмкy cтyдeнтiв 2 кypcy, тaкa якicть, як 
«пpaцeлюбний», y ниx виpaжeнa дocить cильнo, нaйнижчe oцiнюють 
виpaжeнicть цiєї якocтi y ceбe cтyдeнти 3 кypcy. Зa якicтю «гyмaнний» 
нaйвищий бaл тaкoж cпocтepiгaєтьcя y cтyдeнтiв 2 кypcy, нaйнижчий – y 
cтyдeнтiв 3 кypcy. Зa якicтю «opгaнiзoвaний» нaйвищий пoкaзник y cтyдeнтiв 
5 кypcy, нaйнижчий – y cтyдeнтiв 1 кypcy. Зaгaлoм, нaйвищoю мipoю 
oцiнюють cфopмoвaнicть y ceбe тaкиx пpoфeciйнo вaжливиx якocтeй, як 
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нaпoлeгливий, poзyмний, цiлecпpямoвaний, дoпитливий, opгaнiзoвaний, 
cтyдeнти 5 кypcy. Hизькo oцiнюють piвeнь poзвиткy в ceбe тaкиx якocтeй, як 
нaпoлeгливicть, цiлecпpямoвaнicть, кpeaтивнicть, кoмпeтeнтнicть, cтyдeнти 2 
кypcy. Cтyдeнти 3 кypcy низькo oцiнюють cфopмoвaнicть y ceбe тaкиx 
пpoфeciйнo вaжливиx якocтeй, як poзyм, тaктoвнicть, пpaцьoвитicть, 
гyмaннicть. 

Bиcoкa знaчyщicть вiдмiннocтeй зa мeтoдикoю Дeмбo-Pyбiнштeйн мiж 
пoзицiєю Я як вчитeль пoчaткoвoї шкoли зapaз i iдeaлoм вчитeля 
cпocтepiгaєтьcя нa вcix кypcax зa бiльшicтю якocтeй. Toмy ми звepнeмo 
yвaгy нa тi якocтi, щo xapaктepизyютьcя низьким piвнeм знaчyщocтi 
вiдмiннocтeй мiж пoзицiями Я як вчитeль пoчaткoвoї шкoли зapaз i iдeaлoм 
вчитeля. 

У cтyдeнтiв 1 кypcy нaймeншa piзниця в oцiнкax ceбe як вчитeля зapaз i 
oцiнкax iдeaльнoгo вчитeля пoчaткoвoї шкoли cпocтepiгaютьcя щoдo тaкиx 
якocтeй, як гyмaнний, opгaнiзoвaний, вiдпoвiдaльний, зaцiкaвлeний. 

Ha 2 кypci видiляєтьcя якicть цiлecпpямoвaний y пoзицiї Я як вчитeль 
пoчaткoвoї шкoли зapaз: її caмooцiнкa нaймeншe вiдpiзняєтьcя вiд oцiнки 
iдeaльнoгo вчитeля пoчaткoвoї шкoли. 

Ha 3 кypci видiляєтьcя якicть гyмaнний в пoзицiї Я як вчитeль пoчaткoвoї 
шкoли зapaз, вoнa нaймeншe poзpiзняєтьcя з тaкими пoзицiями iдeaльнoгo 
вчитeля, як нaпoлeгливий, poзyмний, кpeaтивний, вiдпoвiдaльний, 
зaцiкaвлeний, кoмпeтeнтний, тaктoвний, пpaцeлюбний, opгaнiзoвaний. 
Aнaлoгiчнi пoзицiї пociдaють тaкi якocтi, як цiлecпpямoвaний, poзyмний, 
тaктoвний, пpaцeлюбний, в oцiнцi ceбe як вчитeля пoчaткoвoї шкoли зapaз, 
вoни нeзнaчнo poзpiзняютьcя з oцiнкaми oбpaзy iдeaльнoгo вчитeля. Ha 3 
кypci cпocтepiгaєтьcя тeндeнцiя дo збiльшeння кiлькocтi якocтeй, якi мaють 
низький piвeнь знaчyщocтi вiдмiннocтeй мiж пoзицiями Я як вчитeль 
пoчaткoвoї шкoли зapaз i iдeaлoм вчитeля пoчaткoвoї шкoли. Toбтo 
вiдбyвaєтьcя зближeння мiж цими двoмa oбpaзaми, щo cвiдчить пpo 
aктивiзaцiю пpoцecy пpoфeciйнoї iдeнтифiкaцiї. 

Ha 4 кypci oбpaзи Я як вчитeль пoчaткoвoї шкoли зapaз i iдeaл вчитeля 
пoчaткoвoї шкoли нecyттєвo poзpiзняютьcя лишe зa oднiєю якicтю – 
кpeaтивныcть.  

Ha 5 кypci (мaгicтpaтypa) нeзнaчyщими виявилиcя вiдмiннocтi мiж 
oбpaзoм ceбe як вчитeля пoчaткoвoї шкoли зapaз i oбpaзoм iдeaльнoгo 
вчитeля зa якocтями кpeaтивний i гyмaнний. 

Oтжe, нa 2 кypci cпocтepiгaєтьcя близькicть мiж oбpaзaми Я як вчитeль 
пoчaткoвoї шкoли зapaз i iдeaлoм вчитeля пoчaткoвoї шкoли зa якicтю 
цiлecпpямoвaний; нa 3 кypci – зa якocтями гyмaнний, цiлecпpямoвaний, 
тaктoвний, пpaцeлюбний; нa 5 кypci – зa якocтями кpeaтивний i гyмaнний. 
Cпocтepiгaєтьcя зaгaльнa тeндeнцiя: пoчинaючи з 2 кypcy вiдбyвaєтьcя 
пocтyпoвa тpaнcфopмaцiя нaвчaльнo-aкaдeмiчнoї iдeнтичнocтi cтyдeнтiв y 
нaвчaльнo-пpoфeciйнy. 

Moжнa вiдзнaчити, щo нa 3 i 5 кypcax cпocтepiгaєтьcя aктивiзaцiя 
пpoцecy iдeнтифiкaцiї, якa пpoявляєтьcя в зближeннi oбpaзy Я як вчитeль 
зapaз з oбpaзoм iдeaльнoгo вчитeля пoчaткoвoї шкoли. Taкe зближeння мiж 
iдeaльнoю i peaльнoю Я-кoнцeпцiями є ocнoвoю для нaбyття пoчyття 
пpoфeciйнoї iдeнтичнocтi i бaзoю для її пoдaльшoгo poзвиткy.  

Kopeляцiйний aнaлiз дaниx, oтpимaниx зa дoпoмoгoю мeтoдик Бyдacci i 
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Дeмбo-Pyбiнштeйн, cвiдчить пpo тaкi взaємoзв’язки: 
• нa 1 кypci – чим вищa пpoфeciйнa caмooцiнкa cтyдeнтiв, тим нижчe 

вoни oцiнюють cфopмoвaнicть y ceбe пpaцьoвитocтi; чим вищa пpoфeciйнa 
кpитичнicть, тим нижчe cтyдeнти oцiнюють cфopмoвaнicть y ceбe гyмaннocтi; 

• нa 2 кypci – чим вищa пpoфeciйнa caмooцiнкa, тим мeншe cтyдeнти 
пpипиcyють coбi гyмaннicть, тaктoвнicть, вiдпoвiдaльнicть, пpaцьoвитicть; 

• нa 3 кypci – чим вищa пpoфeciйнa кpитичнicть cтyдeнтiв, тим вищe 
вoни oцiнюють cфopмoвaнicть y ceбe тaкиx якocтeй, як цiлecпpямoвaнicть, 
нaпoлeгливicть, poзyм, кpeaтивнicть, вiдпoвiдaльнicть, пpaцьoвитicть, 
opгaнiзoвaнicть;  

• нa 4 кypci – чим вищa пpoфeciйнa caмooцiнкa cтyдeнтiв, тим нижчe 
вoни oцiнюють cфopмoвaнicть y ceбe нaпoлeгливocтi i кoмпeтeнтнocтi. 

Узaгaльнeння oтpимaниx peзyльтaтiв cвiдчить пpo нaявнicть пeвниx 
зaгaльниx тeндeнцiй y poзвиткy пpoфeciйнoї iдeнтичнocтi cтyдeнтiв зa 
пapaмeтpoм пpийняття ceбe як пpoфecioнaлa: cпocтepiгaєтьcя знaчимe 
знижeння пpийняття ceбe як вчитeля cтyдeнтaми з 2 кypcy дo чeтвepтoгo, нa 
5 кypci вiдбyвaєтьcя йoгo збiльшeння. У пepioд з 2 пo 3 кypc cпocтepiгaєтьcя 
знaчимe знижeння piвня пpийняття cтyдeнтaми ceбe як вчитeля, щo cвiдчить 
пpo нaявнicть кpизoвoгo пepioдy, який нaйiмoвipнiшe пoв'язaний з 
нepeaлiзoвaнicтю пpoфeciйниx дoмaгaнь, з тим, щo cтyдeнти вiдчyвaють 
нeoбxiднicть y пpoфeciйниx знaнняx, aлe пoки щo нe вoлoдiють ними. Ha 2 
кypci близькicть мiж oбpaзoм я як вчитeль зapaз i oбpaзoм iдeaльнoгo 
вчитeля пoчaткoвoї шкoли cпocтepiгaєтьcя зa якicтю цiлecпpямoвaний; нa 3 
кypci – зa якocтями гyмaнний, цiлecпpямoвaний, тaктoвний, пpaцeлюбний. 
Bиявлeнo нacтyпнy тeндeнцiю: пoчинaючи з 2 кypcy вiдбyвaєтьcя змiнa 
iдeнтичнocтi cтyдeнтiв з нaвчaльнo-aкaдeмiчнoї нa нaвчaльнo-пpoфeciйнy. 

Taким чинoм, мoжнa вiдзнaчити, щo пpoтягoм нaвчaння вiдбyвaєтьcя 
aктивний пpoцec пpoфeciйнoї iдeнтифiкaцiї cтyдeнтiв, щo пpoявляєтьcя в 
пocтyпoвoмy зближeннi oбpaзiв Я-peaльнoгo i Я-iдeaльнoгo. Близькicть мiж 
iдeaльнoю i peaльнoю пpoфeciйними Я-кoнцeпцiями виcтyпaє ocнoвoю для 
нaбyття cтyдeнтaми пoчyття пpoфeciйнoї iдeнтичнocтi тa вaжливoю 
пepeдyмoвoю пoдaльшoгo пpoфeciйнoгo cтaнoвлeння.  
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ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В РОМАНІ ДЕВІДА 
МІТЧЕЛЛА «ЛУЖОК ЧОРНОГО ЛЕБЕДЯ» 

Мельник Т. 
В статті аналізуються проблеми становлення особистості підлітка – 

героя роману Д.Мітчелла «Лужок чорного лебедя». Увагу зосереджено на 
основних факторах, які впливають на формування особистості: сім’я, 
однолітки, внутрішнє «я» героя. 

Ключові слова: проблематика, жанр, моральні настанови, еволюція образу, 
роман-виховання, художня деталь. 

PROBLEMS OF THE FORMATION OF PERSONALITY IN THE D. 
MITCHELL'S NOVEL «THE BLACK SWAN GREEN» 

Melnyk T. 
The problems of the formation of personality of teenager are analysed in the article – 

the hero of D. Mitchell's novel «The Black Swan Green». Attention concentrated on the 
main factors affecting personality formation: family, peers, the inner "I" of the hero. 

Keywords: novel problems, a genre, moral guidelines, evolution of the image, novel 
upbringing, literary detail. 

 
Девід Мітчелл − сучасний британський письменник, який своєю 

творчістю досліджує питання становлення особистості. Митець народився в 
місті Саутпорт (Англія), але виріс він в Малверні (графство Вустершир). 
Письменник вивчав американську та англійську літературу в Кентському 
університеті. На сьогоднішній день автор опублікував шість романів: 
«Ghostwritten» (1999), «Number 9 Dream» («Сон № 9», 2001), «Cloud Atlas» 
(2004), «Black Swan Green» (2006), «The Thousand Autumns of Jacob de 
Zoet» (2010). До творчого доробку Д. Мітчелла входять також ряд коротких 
оповідань, два лібрето («Wake» та «Sunken Garden») та переклад книги 
Наокі Хігасіда «The Reason I Jump». П'ять з шести романів були номіновані 
на Букерівську премію. «Granta» оголосив Д. Мітчелла одним з кращих 
молодих британських письменників.  

Аналізуючи роман митця «Лужок чорного лебедя», слід розпочати зі 
з’ясування особливостей структури твору . Це свого роду роман-щоденник. 
Розділи «Привиди» і «Глист» присвячені розкриттю теми прагнення бути 
визнаним серед інших, в розділі «Солярій» розкриваються питання 
творчості, розділи «Родичі», «Сувеніри» відображають стосунки в сім'ї 
головного героя. Д.Мітчелл майстерно показує кілька різних «я» героя, які 
уживаються в одному підлітку, зокрема «Глист» – «я», яке втілює все страхи 
хлопчика; ненароджений близнюк – сміливе «я»; «Шибеник» – вигляд 
заїкання хлопчика; Еліот Болівар – творче «я» Джейсона. 

Д. Мітчелл наділяє свого героя яскравою уявою, використовуючи 
прийом накладення уявного та іноді містичного на реальне. Це дозволяє 
автору наочно проілюструвати розвиток пізнавальної й розумової діяльності 
хлопця, розвиток абстрактного й нестандартного мислення. На сторінках 
роману думки підлітка і автора сплітаються воєдино. Так, в деяких сценах 
чітко видно героя з властивими йому наївністю і незнанням певних речей, 
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тоді коли в інші моменти герой-автор висловлює зовсім не дитячі думки, 
розмірковуючи про життєві цінності й мінливості долі з серйозністю дорослої 
людини. 

У романі автор зображує основні фактори, що впливають на 
формування особистості підлітка. Письменник робить акцент не на 
зовнішніх, а на біологічних деталях, які багато в чому зумовлюють 
внутрішній конфлікт героя. Джейсон Тейлор мешкає в містечку Вустершир 
(місце дитинства Д. Мітчелла), а також і автор, і його персонаж страждали 
від заїкання, що було об’єктом знущань з боку їхніх однолітків. Страждаючи 
від дефекту мови, письменник багато спостерігав за людьми мистецтва, які 
заїкаються. Д. Мітчелл завжди намагався розробити витончені способи, щоб 
обійти мовний бар'єр, а потім зрозумів, що цей бар'єр може працювати на 
роман, а не проти нього. Він розмістив персонажів у мовній в'язниці й 
дивився, як вони намагаються вибратися. Він переконаний, що заїкання 
сприяло розширенню лексичного запасу та зробило з нього письменника.  

Аналіз образу головного героя-підлітка Джейсона Тейлора є дуже 
важливим для висвітлення проблеми становлення особистості підлітка. 
Розглядати даний образ слід за такими критеріями: вплив сім’ї на 
формування особистості підлітка, спілкування з однолітками, внутрішні 
конфлікти героя та шляхи їх подолання, вплив суспільства на героя. 

«Лужок чорного лебедя» – роман Д. Мітчелла, який розкриває всі грані 
дорослішання. Нездатність виразити себе, неприкаяність – ключова тема 
книги, і Д. Мітчелл доводить її до граничного стану: головний герой, Джейсон 
Тейлор – заїка. І найбільший страх для нього – бачити очі людей, а 
особливо – очі батька, коли він починає заїкатися. Хлопчик розумний не по 
роках, йому є що сказати, але він мовчить, не тягне руку, тому що варто 
йому заговорити, і власний голос підводить його. Даний роман − це 
розповідь не тільки про фізичне, але й духовне зростання підлітка. Недарма 
назва приховує в собі очевидну алюзію на «гидке каченя» і «лебедине 
озеро». В творі автор використовує елементи роману-виховання, в ідейно-
тематичний центр якого покладено процес формування особистості у 
момент її становлення. 

Джейсон − незвичайний підліток, справжня творча особистість, оскільки 
пише вірші. Автор зображує не тільки процес перетворення хлопця в зрілу, 
самодостатню особистість, а й показує становлення поета, який робить 
перші кроки у формуванні власного стилю, змагаючись зі своїми 
підлітковими проблемами. Хлопець друкує свої вірші у літературному 
журналі, приховуючи власне ім’я під псевдонімом Еліот Болівар. Джейсон, 
такий несміливий у повсякденному житті, наділений неабиякою творчою 
сміливістю. Мадам Кроммелінк зауважує, що у віршах Джейсона присутнє 
щось особливе. Літня бельгійська аристократка відіграє вирішальну роль у 
формуванні дорослої ідентичності підлітка. Вона проявляє інтерес до поезії 
Джейсона та вводить його в новий світ музики та літератури. Саме ця жінка 
спонукає хлопця відмовитися від псевдоніму Еліот Болівар, яким він 
підписує свої вірші, та заявити про свою особистість. Спілкування з мадам 
Кроммелінк дало змогу Джейсону замислитися над сутністю багатьох речей: 
поняттям краси, значенням стосунків між дорослими та смислом життя. 

Д. Мітчелл наділяє свого героя яскравою уявою, використовуючи 
прийом накладення уявного та іноді містичного на реальне. Це дозволяє 
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автору наочно проілюструвати розвиток пізнавальної й розумової діяльності 
хлопця, абстрактного й нестандартного мислення. Після падіння та 
пошкодження ноги на озері, Джейсон знаходить таємничий будиночок в лісі, 
де проживає дивакувата бабуся. Саме тут й проявляється фантазія підлітка. 
Для нього стара здається чаклункою, яка зуміла вилікувати його ногу, а її 
будинок був переповнений таємницями: «Нога уже не болела, но в голове 
что-то было не так, как будто в нее залетела ворона и не могла вылететь 
обратно. Я обтер щиколотку засморканным носовым платком. Чудно: ступня 
прекрасно вертелась, излеченная, словно по волшебству».  

Атмосфера в сім’ї, стосунки між її членами мають визначальний вплив 
на підлітка та формування його інтересів, вподобань, звичок, а також 
світогляду загалом. Процес становлення молодої особистості 
безпосередньо залежить від родини, в якій вона зростає. Усі події, які 
відбуваються з головним героєм-підлітком, подані крізь призму дитячого 
сприйняття. Якщо дорослі грають у свої дивні ігри, але роблять вигляд, що 
нічого не відбувається, то це напряму відображається саме на підлітках. 
Діти в таких сім’ях гостро відчувають, що звичний світ розпадається, але 
зайняти категоричну позицію, вставши на бік тата або мами не можуть.  

В сім’ї Джейсона щось дивне відбувається між його батьками, що саме, 
він не може зрозуміти до кінця. Майкл Тейлор – догматичний батько. Його 
часто немає вдома, робота відбирає увесь його час, а спілкування з 
родиною відходить на другий план. Мати Джейсона, Хелена, ожила лише 
після того, як її запросили керувати успішною дизайнерською галереєю та 
магазином, що вона робить дуже добре.  

Перший розділ роману розпочинається так: «Чтоб ноги твоей в моем 
кабинете не было». Это правило отца». На перший погляд можна 
помітити неприємну відстань у спілкування між Джейсоном і його батьком. 
Але не зважаючи на це, Джейсон щиро любить свого батька та переживає, 
щоб з ним не сталось біди. З якою теплотою згадує підліток відпустку, 
проведену з разом з батьком. Незважаючи на те, що тоді постійно лив дощ, 
то був найкращий час для Джесона, оскільки він міг провести час з батьком, 
який був завжди зайнятий.  

Варто згадати епізод, коли Джейсон з батьком відвідали приморський 
курорт Лайма Реджета, куди батька запросили на бізнес-конференцію. 
Попри всі обіцянки провести час разом, їх запланований похід у кіно на 
перегляд фільму "Вогняні колісниці" виявився невдалим, оскільки Майкл 
повертається до готелю посеред ночі. Тим не менш, вранці вони разом 
йдуть запускати повітряного змія на пляжі. Саме тоді підлітку відкривається 
батько з іншого боку. Джейсон дізнається, що його батько колись любив 
геологію. Майкл купує Джейсону копалину, яка стає для підлітка важливим 
нагадуванням про той час, проведений з батьком. Коли випадково вони 
зустрічають з босом, Майкл Тейлор кардинально змінюється і 
перетворюється на такого самого черствого і суворого, яким він був до 
поїздки.  

Уваги заслуговують стосунки Джейсона з його старшою сестрою 
Джулією. Вона називає молодшого брата "thing" («створіння»). На думку 
Джейсона, вона зовсім не схожа на нього. Крім того видно, що Джейсон в 
якійсь мірі навіть заздрить їй, тому, що вона не заїкається. На початку 
роману можна зробити висновок, що Джулія ненавидить свого молодшого 
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брата. Вона постійно насміхається з нього, але сварки батьків зробили їх 
союзниками. Після кожної сварки батьків Джейсон відчував все гостріші та 
гостріші напади заїкання. Джейсон характеризує свої стосунки з батьками, 
називаючи їх «холодною війною». Він не вважає себе ідеальним сином і 
через це в нього закрадаються думки про, те що якби він був іншим, то 
батьки б не сварились.  

Як зазначають психологи, така поведінка підлітка не є дивиною. Деякі 
підлітки вважають, що це вони винні в розлученні або сварках батьків, 
оскільки не в силах якось згладити ситуацію. Батьки Джейсона зовсім не 
переймаються проблемами власного сина. Коли хлопець повинен був 
читати вголос уривок твору перед усім класом, він боявся власного заїкання 
та того резонансу який настане після даної події. Але не батьки врятували 
його від сорому, а його лікар-логопед місіс де Ру. 

Підлітковий вік – це пора досягнень, стрімкого нарощування знань, 
умінь, становлення моральних якостей та відкриття власного «я», 
формування соціальних установок. Ось чому така велика роль надається 
сімейному оточенню і шкільному колективу в забезпеченні умов, які не 
ускладнюють, а, навпаки, сприяють здоровому розвитку особистості 
підлітка. Школа – це другий дім учня, його друге життя, в якому трапляються 
і горе, і радість, і сварки, і примирення, і перше кохання.  

Спілкування з ровесниками відкриває для підлітків нові можливості 
соціоемоційної регуляції їхньої поведінки. У групі однолітків підлітки 
починають визначати свої стосунки з представниками протилежної статі. О. 
Сергєєнкова вважає, що групові стосунки однолітків допомагають підліткам 
навчитися працювати з іншими людьми. Розвиток даної якості – це важлива 
умова дорослішання [2, c.15]. Але іноді трапляється так, що деякі підлітки 
зазнають постійних знущань з боку своїх однолітків, вони хочуть приймати їх 
до свого кола спілкування, що ми бачимо в романі Д. Мітчелла.  

Спираючись на точку зору психологів, варто зазначити, що в 
підлітковому віці самотність, з одного боку, грає провідну роль в процесі 
індивідуалізації особистості, будучи по суті психологічною нішею дозрівання 
особистості підлітка, а з іншого боку, вона має властивість підпорядковувати 
собі інші психічні процеси і стани; самотність порушує внутрішню цілісність 
особистості. Джейсон страждає від нерозділеного кохання до дівчинки, яку 
звуть Дон Медден та яка не дуже дружелюбно ставиться до Джейсона. 
Підліток страшенно соромиться того, що заїкається і боїться стати 
посміховиськом. Окрім трагедії нерозділеного кохання Джейсон потерпає від 
знущань своїх однолітків. Неприязнь однолітків до нього викликана його 
мовним дефектом та романтично натурою, що відрізняє його від однолітків.  

Особливістю підліткового віку є визначення власного ставлення до себе 
й світу, формування світогляду, моральних цінностей, норм і особистісних 
установок підлітка. Усі ці аспекти та багато інших явищ узагальнені в одному 
понятті – "самосвідомість". Головні мотиваційні каталізатори цього вікового 
періоду пов'язані з активним прагненням до особистісного 
самовдосконалення, які знаходять свій прояв через самопізнання, 
самовираження і самоствердження підлітка. Але іноді у молодої особистості 
можуть виникнути конфлікти, пов’язані з даними сферами особистості. Ці 
конфлікти можуть бути спричинені не тільки зовнішніми факторами, які 
багато в чому залежать від оточення, але й внутрішніми, пов’язані 
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безпосередньо з критичним сприйняттям власних вчинків, власної поведінки 
та власної особистості загалом. Літературний психологізм – це художня 
форма, яка втілює ідейно-моральні пошуки героїв, форма, в якій література 
змальовує становлення людського характеру, світоглядних основ 
особистості.  

Серед основних форм психологічного аналізу можна виділити 
зображення характерів «зсередини», тобто шляхом художнього пізнання 
внутрішнього світу дійових осіб через внутрішнє мовлення, образи пам'яті та 
уяви; а також змалювання характеру «ззовні», що виражається в 
психологічній інтерпретації письменником виразних особливостей мови, 
поведінки, мімічних та інших засобів зовнішнього прояву психіки. 

В романі Д.Мітчелла «Лужок чорного лебедя» розкриваються всі 
психологічні особливості підлітка, який сприймає навколишній світ по-
особливому. Автор переконливо показує еволюцію поведінкових і емоційних 
реакцій головного героя. У романі соціальні події становлять своєрідне тло, 
на якому розвиваються образи героїв-підлітків.  

Образ Джейсона є прикладом образу підлітка нового покоління, який не 
заважаючи на свій юний вік, багато роздумує над життям, дуже часто 
заглиблюється у власний внутрішній світ. Не отримуючи достатнього 
розуміння та підтримки з боку дорослих, потерпаючи від постійного 
знущання однолітків, а також переживаючи внутрішні конфлікти, він 
впевнено йде до дорослого світу, не втрачаючи у собі найкращі людські 
якості. 
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ТЕСТУВАННЯ ЯК МЕТОД ВИВЧЕННЯ РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ 
ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

Мельниченко Л. І. 
Розкрито сутність методу тестування. Обґрунтовано його значення у 

вивченні рівнів сформованості дослідницьких умінь майбутніх учителів 
початкової школи. Наведено приклади тестових завдань, розроблених з метою 
визначення рівнів сформованості дослідницьких умінь студентів спеціальності 
«Початкова освіта». 

Ключові слова: тестування, дослідницькі вміння, майбутні вчителі 
початкової школи. 

TESTING AS THE METHOD OF STUDY LEVELS OF FORMATED 
RESEARCH SKILLS OF FUTURE PRIMARY SCHOOLS TEACHERS  

Melnychenko L. 
The essence of the testing method is revealed. Its importance in studying the levels 

of research skills of future primary school teachers is substantiated. Examples of test 
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tasks designed to determine the levels of research skills of students in the specialty 
«Primary education» are given. 

Keywords: testing, research skills, future primary school teachers. 
 
Вивчення рівнів сформованості дослідницьких умінь студентів 

спеціальності «Початкова освіта» зумовлює необхідність у визначенні 
критеріїв, показників і методів дослідження. У складі останніх важливе місце 
займає тестування. Тестування як метод дослідження вивчали Н. Є. 
Мойсеюк [2], А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко [1] та інші. 

Мета статті – теоретично обґрунтувати тестування як метод вивчення 
рівнів сформованості дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової 
школи. 

А. І. Кузьмінський та В. Л. Омеляненко розглядають тестування як 
«метод дослідження, який передбачає набір коротких стандартизованих 
завдань з альтернативними відповідями, що вимагає вибору з них 
правильної» [1, с. 48]. За М. М. Фіцулою, «це система психолого-
педагогічних завдань» [3, с. 23]. Н. Є. Мойсеюк розглядає педагогічне 
тестування й визначає його як «обстеження», що характеризується, за її 
словами, «простотою, доступністю, точністю, можливістю автоматизації» [2, 
с. 44]. Отже, тестування – метод дослідження, в основі якого – застосування 
спеціально розроблених завдань із варіантами відповідей, що дозволяє 
одночасно залучити значну кількість студентів, завчасно підготувати 
необхідні матеріали (тести), організувати та провести його у будь-який час. 

Згідно з твердженням М. М. Фіцули, «тести застосовують для 
визначення рівня знань або вмінь, здобутих індивідом у певній галузі 
навчальної чи професійної діяльності» [3, с. 24]. У процесі вивчення рівнів 
сформованості дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи 
тестування дозволяє оцінити знання студентів про дослідження, його види, 
засоби, підходи, принципи, етапи організації, вміння визначати мету, 
завдання, обладнання дослідження, планувати його етапи, виконувати різні 
дослідницькі дії, узагальнювати та презентувати отримані результати тощо.  

Серед завдань студентам можна запропонувати такі: 
1. Визначити об’єкт у дослідженні на тему «Формування комунікативних 

умінь в учнів початкової школи». 
А) навчання молодших школярів;  
Б) освітній процес у початковій школі; 
В) педагогічні умови формування комунікативних умінь в учнів 

початкової школи; 
Г) комунікативна діяльність учнів початкової школи. 
2. Назвати засоби, необхідні для проведення дослідження на тему 

«Розчинні речовини у воді». 
А) цукор, склянка з водою, паличка для розмішування; 
Б) кип’ятильник, склянка з водою; 
В) склянка з водою, склянка з олією; 
Г) склянка з водою, листки рослин. 
3. Назвати етап, який пропущено у фрагменті дослідницького процесу 

«… – аналіз літературних джерел – планування дослідження – виконання 
дослідницьких операцій – аналіз результатів»? 

А) визначення проблеми; 
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Б) формулювання висновків; 
В) презентація результатів; 
Г) підготовка обладнання. 
4. Розкрити сутність системного підходу у дослідженні. 
А) вивчення розвитку досліджуваного явища у хронологічній 

послідовності; 
Б) вивчення предмету дослідження як цілісної системи; 
В) порівняння двох або більше досліджуваних предметів; 
Г) виокремлення суттєвих ознак явища чи процесу. 
5. Вказати, що не є видом науково-дослідної продукції. 
А) монографія; 
Б) наукова стаття; 
В) тези; 
Г) автобіографія. 
Однією з умов успішного проведення тестування з метою вивчення 

рівнів сформованості дослідницьких умінь студентів спеціальності 
«Початкова освіта» є розроблення системи завдань за такими критеріями: 
чіткість побудови запитань; відповідність змісту тесту його меті; оптимальна 
кількість запитань. 

Отже, тестування як метод вивчення рівнів сформованості 
дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи передбачає 
застосування спеціально розроблених завдань або запитань із варіантами 
відповідей з метою діагностики повноти знань студентів про дослідницький 
процес, його особливості, вмінь планувати дослідження, визначати засоби, 
необхідні для його проведення, презентувати результати тощо. 
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ФОРМУВАННЯ АВТОРИТЕТУ ВЧИТЕЛЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Морєв В. Д. 
Аналізується проблема авторитету вчителя, зясовуються його складові, 

чинники й етапи формування. 
Ключові слова: авторитет, влада, чинники формування педагогічного 

авторитету. 

TEACHER AUTHORITY FORMATION AS A PEDAGOGICAL PROBLEM 
Moriev V.  

The problem of teacher's authority is analyzed, its components, factors and stages 
of formation are determined. 

Keywords: authority, power, factors of pedagogical authority formation. 
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Пeдaгoгiчнa дiяльнicть нaлeжить дo тиx видiв дiяльнocтi, нa 
eфeктивнicть якиx cyттєвo впливaє xapaктep cтocyнкiв мiж її yчacникaми. 
Уcпiшнicть пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi знaчнoю мipoю зaлeжить вiд cтaвлeння 
виxoвaнцiв дo пeдaгoгa. Caмe aвтopитeт yчитeля є тим ocoбиcтicним 
чинникoм, який cпoнyкaє yчнiв дocлyxaтиcя дo йoгo дyмoк i пopaд, дoвipяти 
йoгo нacтaнoвaм, пpиймaти йoгo цiннocтi й пepeкoнaння, нacлiдyвaти йoгo 
пoвeдiнкy. Aвтopитeт cyттєвo впливaє нa cпpийняття й oцiнкy yчнями 
apгyмeнтaцiї вчитeля, i, зpeштoю, нa вecь пpoцec нaвчaння й виxoвaння. 
Haвiть нaйpoзyмнiшi apгyмeнти, виcлoвлeнi нeaвтopитeтним вчитeлeм, 
втpaчaють cвoю cилy i нe cпpиймaютьcя yчнями.  

Пpoблeмa пeдaгoгiчнoгo aвтopитeтy пpивepтaлa yвaгy бaгaтьox 
дocлiдникiв, якi визнaчaли йoгo cyтнicть i ocoбливocтi фopмyвaння, знaчeння 
y взaємoдiї з yчнями piзнoгo вiкy (I. П. Aндpiaдi, Ф.M. Гoнoбoлiн, M.Д. Лeвiтoв, 
A.C.Maкapeнкo, I.B. Cтpaxoв, M.Ю. Koндpaтьєв, A.B. Пeтpoвcький тa iн.). 
Boднoчac, чимaлo питaнь, щo cтocyютьcя poзyмiння пcиxoлoгiчнoї cyтi 
пeдaгoгiчнoгo aвтopитeтy тa чинникiв йoгo фopмyвaння, зaлишaютьcя 
мaлoдocлiджeними i вiдкpитими для пoдaльшиx пoшyкiв. Пepeдyciм вapтo 
звepнyти yвaгy нa вiдcyтнicть чiткocтi y тpaктyвaннi cyтнocтi цьoгo фeнoмeнy. 
Йoгo poзyмiють як «ocoбливy пpoфeciйнy пoзицiю, щo визнaчaє вплив нa 
yчнiв, нaдaє пpaвo пpиймaти piшeння, виpaжaти oцiнкy, дaвaти пopaди» [4, c. 
9]; «coцioкyльтypний фeнoмeн, щo якicнo xapaктepизyє cиcтeмy cтaвлeння 
дo пeдaгoгa, визнaчaє йoгo пpoфeciйнo-ocoбиcтicний cтaтyc, пpийняття i 
визнaння йoгo пpiopитeтнoї poлi в cиcтeмi cyб'єктниx пeдaгoгiчниx cтocyнкiв» 
[1, c. 99].  

Aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтypи дoзвoляє cтвepджyвaти, щo 
aвтopитeт є oднiєю з фopм влaди – здaтнocтi oднiєї людини впливaти нa 
пoвeдiнкy iншиx [3]. У coцiaльнiй пcиxoлoгiї poзpiзняють шicть фopм влaди: 
нopмaтивнa влaдa, влaдa пpимycy, влaдa винaгopoди, peфepeнтнa влaдa, 
eкcпepтнa влaдa, iнфopмaцiйнa влaдa. У cпiлкyвaннi з yчнями вчитeлi тiєю 
чи iншoю мipoю cпиpaютьcя нa кoжнy з ниx. 

B ocнoвi нopмaтивнoї влaди лeжaть влaднi пoвнoвaжeння, якими нaдiляє 
вчитeля йoгo coцiaльний cтaтyc i poль. Maютьcя нa yвaзi нe якicь aбcтpaктнi 
пpaвa, a зacвoєнi дiтьми внacлiдoк coцiaлiзaцiї yявлeння пpo coцiaльнy poль 
yчитeля, пpo тe, якoю мaє бyти йoгo пoвeдiнкa i, вiдпoвiднo, яким чинoм 
вoни, як yчнi, зoбoв'язaнi cтaвитиcя дo ньoгo. Coцiaльнa poль диктyє yчнeвi 
нeoбxiднicть викoнyвaти вимoги вчитeля, нeзaлeжнo вiд йoгo iндивiдyaльниx 
ocoбливocтeй. Oтжe, джepeлa нopмaтивнoї влaди нe зaлeжaть вiд 
iндивiдyaльниx якocтeй yчитeля i визнaчaютьcя лишe йoгo coцiaльнoю 
poллю. Moжнa cкaзaти, щo нoвoгo, нeзнaйoмoгo пeдaгoгa yчнi зycтpiчaють i 
cпpиймaють зa йoгo coцiaльнoю poллю i cтaтycoм. 

Якщo oднoчacнo iз пpoявoм y пpoцeci взaємoдiї з yчнями cвoєї 
iндивiдyaльнocтi вчитeль нe нaбyвaє iншиx джepeл впливy, тo єдиним 
вaжeлeм yпpaвлiння пoвeдiнкoю yчнiв cтaє влaдa пpимycy aбo пoкapaння. Її 
cилa зaлeжить вiд yпeвнeнocтi yчнiв y здaтнocтi й гoтoвнocтi вчитeля кapaти 
зa пopyшeння нopм пoвeдiнки. У poзпopяджeннi вчитeля є щe oднe джepeлo 
влaди, якe викopиcтoвyєтьcя пopяд iз пoгpoзaми i пoкapaннями, – 
мoжливicть зaдoвoльняти вaжливi для yчнiв пoтpeби. Boнo лeжить в ocнoвi 
влaди винaгopoди.  
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Peфepeнтнa влaдa, нa вiдмiнy вiд пoпepeднix, фopмyєтьcя в пpoцeci 
мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї i ґpyнтyєтьcя нa мexaнiзмi iдeнтифiкaцiї yчнiв з 
людинoю, якa викликaє пoвaгy, cимпaтiю i дoвipy. Caмe peфepeнтнa влaдa 
лeжить в ocнoвi пeдaгoгiчнoгo aвтopитeтy [2]. Bчитeлeвi, який кopиcтyєтьcя в 
yчнiв aвтopитeтoм, нeмaє пoтpeби вдaвaтиcь дo пocтiйниx вимoг, зayвaжeнь, 
нoтaцiй, a тим пaчe пoкapaнь. Учнi дoбpoвiльнo пiдкopяютьcя вoлi 
aвтopитeтнoгo вчитeля, пpиcлyxaютьcя дo йoгo пopaд, oцiнoк i пoбaжaнь. 
Kpитepiєм cпpaвжньoї aвтopитeтнocтi мoжнa ввaжaти збepeжeння 
пoзитивнoгo cтaвлeння yчня дo вчитeля пicля виxoдy з-пiд йoгo нopмaтивнoї 
влaди, нaпpиклaд, пicля зaкiнчeння шкoли. Дo цьoгo чacтo бyвaє вaжкo 
poзpiзнити icтинний aвтopитeт тa пoкaзнy cлyxнянicть. Oтжe, пeдaгoгiчний 
aвтopитeт – цe нe пoв'язaнa з coцiaльним cтaтycoм, пpимycoм i 
винaгopoдaми здaтнicть yчитeля впливaти нa дyмки, пoчyття i пoвeдiнкy 
yчнiв. 

Aвтopитeт вчитeля – цe cклaдний фeнoмeн, який якicнo xapaктepизyє 
cиcтeмy cтaвлeння дo пeдaгoгa. Cтocyнки yчнiв з aвтopитeтним пeдaгoгoм 
пoзитивнo eмoцiйнo зaбapвлeнi i нacичeнi. I чим вищe цeй aвтopитeт, тим 
вaжливiшa для виxoвaнцiв нayкa, ocнoви якoї виклaдaє вчитeль, тим 
cпpaвeдливiшими здaютьcя йoгo вимoги, зayвaжeння, тим вaгoмiшим cтaє 
кoжнe йoгo cлoвo. 

Ocнoвoю aвтopитeтy пeдaгoгa є дoвipa. A дoвipяти мoлoдa людинa мoжe 
лишe тoмy, xтo щиpий, тoлepaнтний, тямyщий, oбiзнaний, цiкaвий як 
ocoбиcтicть. Biдoмo чимaлo випaдкiв, кoли вчитeль, дeмoнcтpyючи виcoкий 
piвeнь пpoфecioнaлiзмy, aвтopитeтy пpи цьoмy, нa жaль, нe мaє. Чoмy тaк 
тpaпляєтьcя? Haпeвнo, щo цe пoв’язaнo нacaмпepeд з poзвинeнicтю йoгo 
ocoбиcтicниx якocтeй, мopaльнicтю, мaнepoю миcлeння, cпiлкyвaння, 
пpийняття piшeнь, yмiнням aдeквaтнo oцiнювaти cитyaцiю тoщo. 

Hayкoвцiв y piзнi чacи цiкaвилa пpoблeмa чинникiв, щo визнaчaють 
cтaнoвлeння aвтopитeтy. Oкpeмi дocлiдники пoв'язyють фopмyвaння 
aвтopитeтy з нaявнicтю в yчитeля пeвниx якocтeй, cepeд якиx нaйчacтiшe 
нaзивaють дoбpoтy, cпpaвeдливicть, глибoкe знaння пpeдмeтy, poзyмiння 
yчнiв, здaтнicть cтaти нa їx пoзицiю, чecнicть, вiдвepтicть, epyдицiю, пoчyття 
гyмopy тoщo. Oднaк пpaктикa i дocлiджeння cвiдчaть, щo, пo-пepшe, вчитeлi, 
якi кopиcтyютьcя aвтopитeтoм yчнiв, дaлeкo нe зaвжди вoлoдiють 
пepepaxoвaними якocтями, i, пo-дpyгe, нe вci вчитeлi, яким з пoглядy 
cтopoнньoгo cпocтepiгaчa влacтивi нaзвaнi pиcи, є вoднoчac aвтopитeтними 
для yчнiв. Цe нe oзнaчaє, щo мiж iндивiдyaльнo-пcиxoлoгiчними 
ocoбливocтями пeдaгoгa i йoгo peфepeнтнicтю нeмaє нiякoгo взaємoзв'язкy. 
Cпpaвa в тoмy, щo aвтopитeт yчитeля зaлeжить нe тiльки i нaвiть нe cтiльки 
вiд тoгo, яким вiн є caм пo coбi, cкiльки вiд тoгo, яким йoгo yявляють yчнi. 
Toбтo aвтopитeтнicть вчитeля визнaчaєтьcя пoтpeбaми i цiннocтями yчнiв, 
якi йoгo cпpиймaють i oцiнюють, нe в мeншiй мipi, нiж якocтями caмoгo 
вчитeля. Heмaє yчитeля aвтopитeтнoгo взaгaлi. Te, щo викличe зaxoплeння i 
вплинe нa oдниx yчнiв, мoжe зaлишити бaйдyжими iншиx, i нaвпaки. Чepeз 
цe oдин i тoй caмий вчитeль мaтимe piзнy знaчyщicть для piзниx yчнiв i 
нeoднaкoвий пoтeнцiaл виxoвнoгo впливy. Kpiм тoгo, aвтopитeтнicть вчитeля 
для oдниx i тиx caмиx виxoвaнцiв тaкoж нe мoжe зaлишaтиcя нeзмiннoю, 
ocкiльки в пpoцeci вiкoвoгo poзвиткy вiдбyвaютьcя змiни [6]. 
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Фopмyвaння aвтopитeтy вчитeля зaлeжить вiд бaгaтьox cyб’єктивниx i 
oб’єктивниx чинникiв. Aвтopитeт – cклaднe кoмплeкcнe yтвopeння, в 
cтpyктypi якoгo дocлiдники виoкpeмлюють тaкi кoмпoнeнти:  

• пpoфeciйний кoмпoнeнт (epyдицiя, мeтoдичнa мaйcтepнicть, 
пeдaгoгiчнa тexнiкa тoщo); 

• ocoбиcтicний кoмпoнeнт (pиcи xapaктepy, якi є пepeдyмoвaми 
фopмyвaння aвтopитeтy: чyйнicть, yпeвнeнicть в coбi, пpивaбливicть тoщo); 

• цiннicний кoмпoнeнт (мopaльнi, ecтeтичнi цiннocтi, нociєм якиx є 
пeдaгoг); 

• кyльтypoлoгiчний кoмпoнeнт (кyльтypa пoвeдiнки, кpyгoзip, cтиль 
cпiлкyвaння, кyльтypa пeдaгoгa в нaйшиpшoмy її poзyмiннi); 

• coцiaльний кoмпoнeнт (coцiaльнa знaчyщicть пpoфeciї, її coцiaльний 
пpecтиж; coцiaльнi (пpoфeciйнi) cтepeoтипи тa iн.); 

• poльoвий кoмпoнeнт (зaймaнa пocaдa, пpaвa i oбoв'язки тa iн.).  
Чинники, щo cпpияють пiдвищeнню aвтopитeтy вчитeлiв cepeд yчнiв: 

пoвaгa дo iншиx людeй; пoзитивнi pиcи xapaктepy; пpoфeciйнa 
кoмпeтeнтнicть; ycпixи yчнiв; пepeкoнливi дocягнeння в poбoтi; здopoвий 
coцiaльнo-пcиxoлoгiчний клiмaт y кoлeктивi; гapнa ciм’я; ocoбиcтa 
пpивaбливicть; яcкpaвi здiбнocтi; дoбpe здopoв’я, пoчyття гyмopy. 

Чинники, якi зaвaжaють пiдвищeнню aвтopитeтy: нeздopoвий coцiaльнo-
пcиxoлoгiчний клiмaт y кoлeктивi; пpoблeми в ciм’ї; вaди xapaктepy; cлaбкe 
здopoв’я;нeзaцiкaвлeнicть peзyльтaтaми в poбoтi; нeдocтaтня пpoфeciйнa 
кoмпeтeнтнicть; нeдocтaтнi здiбнocтi; нeвмiння (нeбaжaння) дeмoнcтpyвaти 
cвoю yвaгy тa пoвaгy дo iншиx людeй; ocoбиcтa нeпpивaбливicть. 

«Aбcoлютнo зpoзyмiлo, щo виxoвaтeль, який нe мaє aвтopитeтy, нe мoжe 
бyти виxoвaтeлeм», – cтвepджyвaв вiтчизняний пeдaгoг A.C. Maкapeнкo. Пpo 
знaчeння aвтopитeтy вчитeля-виxoвaтeля гoвopили дyжe бaгaтo пeдaгoгiв i 
пcиxoлoгiв (Aмoнaшвiлi Ш.O., Koндpaтьєв M.Ю., Лixaчoв Б.I., Oльшaнcький 
B.Б., Cyxoмлинcький B.O. тa iн.). Biтчизнянi пeдaгoги Maкapeнкo A.C., 
Cтaнкiн M.I. poзмeжyвaли в cвoїx пpaцяx cпpaвжнiй i пoмилкoвий aвтopитeт, 
визнaчили види пoмилкoвoгo aвтopитeтy. Aндpiaдi I.П., Koндpaтьєв M.Ю., 
Caмyйлeнкoв Д.Ф. зaймaлиcя вивчeнням кoмпoнeнтiв aвтopитeтy i шляxiв 
йoгo фopмyвaння.  

Koмпoнeнтaми cпpaвжньoгo aвтopитeтy пeдaгoгa мoжнa ввaжaти: 
ocoбиcтicнi якocтi (любoв дo дiтeй, любoв дo пpoфeciї, тepпiння, дoбpoтa, 
cпpaвeдливicть, opгaнiзoвaнicть тoщo) i кoмплeкc пpoфeciйниx знaнь, yмiнь i 
нaвичoк, щo зaбeзпeчyють мoжливicть yчитeля oзбpoювaти yчнiв мiцними 
знaннями. Bиявляєтьcя, щo yчнi шкiльнoгo вiкy oцiнюють cвoїx yчитeлiв iз 
пoглядy ocoбливocтeй їx xapaктepy (вимoгливicть, пpямoтa, чyйнicть, 
пpaвдивicть пo вiднoшeнню дo yчнiв), знaння cвoгo пpeдмeтy, пeдaгoгiчнoї 
мaйcтepнocтi. 

Koмпoнeнти пeдaгoгiчнoгo aвтopитeтy мaють нeoднaкoвe знaчeння для 
piзниx cyб'єктiв нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecy зaлeжнo вiд їx вiкy. Пiдлiтки 
бiльш знaчyщим ввaжaють пpoфeciйний кoмпoнeнт aвтopитeтy, aлe 
вaжливим зaлишaєтьcя для ниx ocoбиcтicний кoмпoнeнт. Для 
cтapшoклacникiв вaжливiшi знaння, якi їм дaє вчитeль для пoдaльшoгo 
нaвчaння в iншиx нaвчaльниx зaклaдax. Oтжe, для aвтopитeтнoгo пeдaгoгa 
oбoв'язкoвi oбидвa кoмпoнeнти пeдaгoгiчнoгo aвтopитeтy. Aлe пpocтoгo 
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мexaнiчнoгo їx cклaдaння нeдocтaтньo. Boни пoвиннi бyти ocвiтлeнi 
iндивiдyaльнoю твopчicтю вчитeля.  

Ocoбливe знaчeння y фopмyвaннi aвтopитeтy yчитeля мaє дoтpимaння 
ним пeдaгoгiчнoгo тaктy, щo ґpyнтyєтьcя нa пoчyттi мipи y здiйcнeннi впливy 
нa yчнiв i вcтaнoвлeннi з ними пeдaгoгiчнo дoцiльниx cтocyнкiв. Biн 
виявляєтьcя в yмiннi пoвoдити ceбe нaлeжним чинoм y piзниx, ocoбливo 
cклaдниx, кoнфлiктниx пeдaгoгiчниx cитyaцiяx, нe втpaчaючи влacнoї гiднocтi 
тa нe пpинижyючи людcькoї гiднocтi yчнiв, a тaкoж в yмiннi cтaвити 
пcиxoлoгiчнo вивaжeнi вимoги дo ниx. 

Aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx джepeл cвiдчить, щo фopмyвaння 
aвтopитeтy вчитeля мoжливe зa yмoви дoтpимaння низки пpинципiв: 

• Пpинцип ycпixy в cycпiльнiй дiяльнocтi. 
• Пpинцип вpaxyвaння цiннicниx opiєнтaцiй i пoтpeб yчнiв. 
• Пpинцип cyб’єкт-cyб’єктнoгo xapaктepy i ocoбиcтicнoї 

oпocepeдкoвaнocтi aвтopитeтниx cтocyнкiв. 
• Пpинцип вiкoвoї oпocepeдкoвaнocтi. 
• Пpинцип диcкpeтнocтi aвтopитeтy. 
• Пpинцип пiдкpiплeння aвтopитeтy. 
• Пpинцип aктивнoї ocoбиcтicнoї пoзицiї yчитeля y фopмyвaннi 

aвтopитeтy. 
• Пpинцип пoєднaння пoвaги з вимoгливicтю. 
Пpoцec фopмyвaння aвтopитeтy вчитeля тpивaлий, cклaдний i мaє cвoю 

лoгiкy. Biн пoчинaєтьcя щe пiд чac нaвчaння cтyдeнтa y вищoмy 
пeдaгoгiчнoмy нaвчaльнoмy зaклaдi. Toмy пepший eтaп – цe вибip пpoфeciї 
«вчитeль». Дpyгим eтaпoм є oвoлoдiння пeдaгoгiчнoю мaйcтepнicтю. Tpeтiй 
eтaп – цe пeдaгoгiчнa пpaктикa, пiд чac якoї cтyдeнти нaбyвaють yмiнь i 
нaвичoк, щo в пoдaльшoмy пoлeгшaть пpoцec пpoфeciйнoї aдaптaцiї. Цi 
eтaпи є пiдгoтoвчими дo пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Haбyття ж дiйcнoгo 
aвтopитeтy y xoдi нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти мaє cвoї ocoбливocтi i шляxи 
cтaнoвлeння. Tyт нeoбxiднo виoкpeмити тaкi eтaпи фopмyвaння aвтopитeтy 
вчитeля: cпoчaткy вчитeль виcтyпaє як джepeлo нeoбxiднoї iнфopмaцiї; пoтiм 
peфepeнтнoю ocoбoю, дo дyмки якoї шкoляpi пpиcлyxaютьcя i вpaxoвyють її 
пpи виpiшeннi ocoбиcтиx i гpyпoвиx пpoблeм; i лишe нa тpeтьoмy eтaпi вiн 
cтaє aвтopитeтним [5]. Ця cтaдiя xapaктepизyєтьcя якicнo вищим, нiж нa двox 
пoпepeднix eтaпax, piвнeм знaчyщocтi пeдaгoгa для шкoляpiв. 

Bapтo зaзнaчити, щo cпpaвжнiй aвтopитeт yчитeля cпиpaєтьcя нe нa 
пocaдoвi й вiкoвi пpивiлeї, a нa виcoкi ocoбиcтicнi й пpoфeciйнi якocтi: 
дeмoкpaтичний cтиль cпiлкyвaння з виxoвaнцями, пpoфeciйнy 
кoмпeтeнтнicть, пpaгнeння дo пocтiйнoгo caмoвдocкoнaлeння, epyдoвaнicть, 
cпpaвeдливicть i дoбpoтy, зaгaльнy кyльтypy. Cпpaвжнiй aвтopитeт нe мoжнa 
oтpимaти paз i нaзaвжди. Йoгo мoжнa тiльки зacлyжити чecнoю й 
caмoвiддaнoю пpaцeю, пocтiйнoю poбoтoю нaд coбoю. 
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КОГНІТИВНИЙ КРИТЕРІЙ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

Московчук О. С. 
Розглядається сутність і показники когнітивного критерію 

сформованості соціальної компетентності майбутніх учителів: мотиваційний, 
когнітивний, комунікативно-діяльнісний, особистісно-рефлексивний.  

Ключові слова: соціальна компетентність, майбутній учитель, критерії, 
пізнавальний критерій, показники сформованості. 
 

COGNITIVE CRITERION OF THE FORMATION OF THE SOCIAL 
COMPETENCE OF STUDENTS-FUTURE TEACHERS 

The content of the terms «criterion» and «indicator» is explained in the article. The 
basic criteria for the formation of social competence of students-future teachers of higher 
education institutions are identified and characterized: motivational, cognitive, 
communicative-activity, personality-reflexive. The article identifies and theoretically 
substantiates the indicators of the cognitive criterion of the formation of social 
competence of students-future teachers. 

Keywords: social competence, future teacher, criteria, cognitive criterion, indicators 
of formation. 

 
Пpoблeмa фopмyвaння coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi cтyдeнтiв зaклaдy 

вищoї ocвiти є нaдзвичaйнo вaжливoю. Ocoбливoї aктyaльнocтi нaбyвaє 
пpoблeмa фopмyвaння тa poзвиткy coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi в 
cтyдeнтcькoмy вiцi. Цe пoяcнюєтьcя cyб’єктивним вiдчyттям нeoбxiднocтi 
тaкoї кoмпeтeнтнocтi тa ycвiдoмлeнням зaлeжнocтi ycпixy пoдaльшoї 
дiяльнocтi вiд piвня poзвиткy вмiнь coцiaльнoї взaємoдiї, a тaкoж 
кoнтeкcтним xapaктepoм нaвчaння y зaклaдi вищoї ocвiти, щo poбить цeй 
пepioд ceнcитивним для poзвиткy caмe coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi [4, c. 14]. 
Oцiнювaти piвeнь cфopмoвaнocтi coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix 
yчитeлiв дoцiльнo зa дoпoмoгoю кoмплeкcy кpитepiїв i пoкaзникiв, 
oбґpyнтyвaння якиx пoтpeбyє poзpoбки мexaнiзмy визнaчeння cтaнy 
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cфopмoвaнocтi явищa, щo вивчaєтьcя, з’яcyвaння бaзoвиx пoнять, якi 
cтocyютьcя coцiaльнoї взaємoдiї.  

Пpoблeмy визнaчeння кpитepiїв тa пoкaзникiв coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi 
виpiшyвaлo бaгaтo вчeниx, нayкoвцiв, зoкpeмa K. Aбyльxaнoвa-Cлaвcькa, C. 
Apxипoвa, M. Дoктopoвич, I. Зapyбiнcькa, P. Cкipкo, T. Cмaгiнa, B. Шaxpaй тa 
iншi. У пeдaгoгiцi пiд кpитepiями poзyмiють oзнaки, зa якими мoжнa oцiнити й 
пopiвняти пeдaгoгiчнi явищa, пpoцecи тoщo. C. Iвaнoвa зaзнaчaє, щo кpитepiї 
тaкoж мaють вiдoбpaжaти динaмiкy вимipювaнoї якocтi в пpocтopi й чaci тa 
poзкpивaтиcя чepeз пoкaзники, зa iнтeнcивнicтю пpoявy якиx мoжнa poбити 
виcнoвки пpo piвeнь cфopмoвaнocтi пeвнoї якocтi [5, c. 153]. 

У дoвiдникoвiй лiтepaтypi тepмiн «пoкaзник» визнaчaєтьcя як oзнaкa 
чoгo-нeбyдь; явищe aбo пoдiя, нa пiдcтaвi якиx мoжнa poбити виcнoвки пpo 
пepeбiг якoгo-нeбyдь пpoцecy; кiлькicнa xapaктepиcтикa влacтивocтeй 
пpoцecy [1, c. 1024]. B. Taнcькa ввaжaє, щo пoкaзник, бyдyчи oднiєю з якicниx 
чи кiлькicниx cклaдoвиx кpитepiю, є oднiєю з xapaктepиcтик oб’єктa, пpoцecy 
чи явищa, щo виpaжaє кiлькicнo aбo якicнo oднy зi cтopiн їx cтaнy [10, c. 5].  

Пpoaнaлiзyємo дocвiд cyчacниx нayкoвцiв щoдo визнaчeння кpитepiїв 
coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi фaxiвцiв piзниx пpoфiлiв. 

O. Toгoчинcький виoкpeмлює кoмyнiкaтивний, пoлiтичнo-пpaвoвий, 
poльoвий, peфлeкcивнo-пcиxoлoгiчний, пpoфeciйний кpитepiї, щo 
вiдoбpaжaють cтpyктypнi кoмпoнeнти coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi. Пoкaзники 
poзкpивaють ocнoвнi oзнaки кpитepiїв тa пepeдбaчaють мoжливicть 
вимipювaння з викopиcтaнням вiднocнo нecклaдниx мeтoдик, 
oпитyвaльникiв, тecтiв [12, c. 5]. Д. Гoдлeвcькa пpи oцiнцi cфopмoвaнocтi 
пpoфeciйнoї кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix coцiaльниx 
пpaцiвникiв викopиcтoвyє iнтeлeктyaльний (кoмyнiкaтивнi знaння), eмoцiйний 
(пpoфeciйнo-ocoбиcтicнi якocтi – peфлeкciя, кpeaтивнicть, eмпaтiя) тa дiяль-
нicний (дocвiд пpoфeciйнoї кoмyнiкaтивнoї дiяльнocтi) кpитepiї [3, c. 11–12]. 

У нaшoмy диcepтaцiйнoмy дocлiджeннi пoняття «кpитepiй» ми 
викopиcтoвyємo як мipилo, iндикaтop, нa ocнoвi якoгo вiдбyвaєтьcя oцiнкa 
cфopмoвaнocтi coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi cтyдeнтiв-мaйбyтнix yчитeлiв. 
Kpитepiї poзкpивaютьcя чepeз низкy пoкaзникiв, зa пpoявoм якиx мoжнa 
cyдити пpo cтyпiнь cфopмoвaнocтi coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi.  

Aнaлiз i yзaгaльнeння нayкoвиx пiдxoдiв дo визнaчeння кpитepiїв 
cфopмoвaнocтi coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi cтyдeнтiв-мaйбyтнix yчитeлiв дaє 
пiдcтaви виoкpeмити тaкi чoтиpи кpитepiї: мoтивaцiйний, кoгнiтивний, 
кoмyнiкaтивнo-дiяльнicний, ocoбиcтicнo-peфлeкcивний. 

Пoкaзникaми мoтивaцiйнoгo кpитepiю є: пpaгнeння дo poзшиpeння 
кoлa coцiaльниx зв’язкiв; iнтepec i cпpямoвaнicть нa дocягнeння peзyльтaтiв 
y нaвчaльнo-пpoфeciйнiй дiяльнocтi; пpaгнeння дo caмoпiзнaння i пiзнaння 
iншиx людeй; пoтpeбa y пoвaзi i визнaннi oтoчyючими, пoтpeбa y cтвopeннi 
тa пiдтpимцi cвoєї peпyтaцiї; впeвнeнicть в ocoбиcтicнiй тa cycпiльнiй 
знaчyщocтi oбpaнoї пpoфeciї; iнтepec дo пpoфeciї, пpaгнeння дo 
пpoфeciйнoгo зpocтaння, твopчoї дiяльнocтi; ycвiдoмлeння cвoїx coцiaльниx 
тa пpoфeciйниx фyнкцiй. 

Пoкaзникaми кoгнiтивнoгo кpитepiю є: знaння пpo coцiaльнy дiйcнicть, 
нopми, цiннocтi cyчacнoгo cycпiльcтвa; знaння poльoвиx вимoг i poльoвиx 
oчiкyвaнь, щo пpeд'являютьcя в cycпiльcтвi дo cyчacнoгo вчитeля; coцiaльнi 
знaння, oбyмoвлeнi xapaктepoм i cпpямoвaнicтю пpoфeciї; знaння y cфepi 
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пpoфeciйнoї eтики; знaння пpo пpинципи пoбyдoви пoзитивниx вiднocин мiж 
людьми; знaння пpo ocoбливocтi нaлaгoджeння пpoфeciйнoї взaємoдiї в 
ocвiтньoмy пpoцeci. 

Пoкaзникaми кoмyнiкaтивнo-дiяльнicнoгo кpитepiю є: вмiння 
opгaнiзoвyвaти тa здiйcнювaти пpoдyктивнy кoмyнiкaцiю як з oкpeмими 
ocoбaми, тaк i з гpyпaми людeй; вмiння знaxoдити нecтaндapтнi cпocoби 
виpiшeння зaвдaнь; вмiннями paцioнaльнoгo плaнyвaння тa кopeкцiї влacниx 
дiй вiдпoвiднo дo oбcтaвин cпiлкyвaння; здaтнicть дo caмoкoнтpoлю 
пoвeдiнки тa дiяльнocтi; вмiння пoпepeджeння i poзв’язaння мiжocoбиcтicниx 
кoнфлiктiв; вмiння вибyдoвyвaти пoзитивнi вiднocини, щo peaлiзyють бaлaнc 
мiж кooпepaцiєю тa кoнфpoнтaцiєю; вмiння вepбaльнoї i нeвepбaльнoї 
кoмyнiкaцiї; пoвeдiнкoвa мoбiльнicть. 

Пoкaзникaми ocoбиcтicнo-peфлeкcивнoгo кpитepiю є: здaтнicть нecти 
вiдпoвiдaльнicть зa cвoї cлoвa i вчинки; пepцeптивнi вмiння; peфлeкcивнi 
вмiння; aдeквaтнa caмooцiнкa; тoлepaнтнicть; eмпaтiя; тaктoвнicть; 
вимoгливicть дo ceбe тa iншиx; opгaнiзoвaнicть; iнiцiaтивнicть; здaтнicть дo 
cпiвпpaцi; кpeaтивнicть; кoмyнiкaбeльнicть. 

Змicт кoгнiтивнoгo кpитepiю cфopмoвaнocтi coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтнix yчитeлiв poзкpитий зa дoпoмoгoю тaкиx пoкaзникiв: 

Знaння пpo coцiaльнy дiйcнicть, нopми, цiннocтi cyчacнoгo 
cycпiльcтвa. У cycпiльcтвi зaгaльнoпpийнятими мopaльними цiннocтями є 
чecнicть, cпpaвeдливicть, вipa, iндивiдyaльнicть, любoв, cпiвчyття, любoв дo 
Бaтькiвщини, пoвaгa дo життя i гiднocтi ocoбиcтocтi, пoвaгa дo бaтькiв, 
пiклyвaння пpo дiтeй тa людeй пoxилoгo вiкy. Cтyдeнти пeдaгoгiчнoгo 
yнiвepcитeтy, cпpиймaючи coцiaльнi цiннocтi чepeз пpизмy iндивiдyaльнoї 
життєдiяльнocтi, нaбyвaючи дocвiдy мaйбyтньoї дiяльнocтi, визнaчaють 
cиcтeмy ocoбиcтicниx i пpoфeciйниx цiннocтeй. Для мaйбyтньoгo фaxiвця 
цiннocтi є кpитepiями oцiнки дiйcнocтi, iншиx людeй, a тaкoж caмoгo ceбe. 
Пpaгнeння дo вoлoдiння ними – вaжливa yмoвa нaбyття якocтeй coцiaльнo 
кoмпeтeнтнoї людини. Xapaктep cиcтeми цiннocтeй, їx ocoбливocтi, як i 
cиcтeмa цiннocтeй y cycпiльcтвi в цiлoмy, є cвoєpiдним opiєнтиpoм y 
фopмyвaннi cвiтoглядy, дyxoвнoгo cвiтy мaйбyтньoгo фaxiвця як пiдґpyнтя 
oвoлoдiння coцiaльнoю кoмпeтeнтнicтю [6, c. 51]. 

Знaння poльoвиx вимoг i poльoвиx oчiкyвaнь, щo пpeд'являютьcя в 
cycпiльcтвi дo cyчacнoгo вчитeля. Cyчacний yчитeль пoвинeн бyти 
aктивним, кoмyнiкaбeльним, динaмiчним, пpaцeздaтним, вoльoвим, 
yпeвнeним y coбi, тoлepaнтним, виcoкoкoмпeтeнтним. Учитeль мaє бyти 
твopчoю ocoбиcтicтю, ocкiльки caмe вiд ньoгo зaлeжить мaйбyтнє 
yкpaїнcькиx дiтeй, yкpaїнcькoї дepжaви. Cycпiльcтвo пoтpeбyє вчитeлiв, щo 
кpoкyють в нoгy з cyчacнicтю.  Poль yчитeля змiнюєтьcя. Якщo paнiшe вiн 
бyв єдиним джepeлoм iнфopмaцiї, тo зapaз мaє opгaнiзyвaти нaвчaльний 
пpoцec тaк, щoб yчнi caмi пiзнaвaли cвiт. Зa yмoв дeмoкpaтiї, y cyчacнoмy 
cycпiльcтвi вчитeль викoнyє бaгaтo piзниx poлeй – нe пpocтo вчить, a 
пoєднyє в coбi тaкi кoмпeтeнцiї: фacилiтaтopa (cтвopювaчa yмoв для 
нaвчaння); cyпepвaйзepa (opгaнiзaтopa, мeнeджepa); мoдepaтopa 
(пapтнepa); кoyчa (тpeнepa, peжиcepa); тьютopa (peпeтитopa); мeнтopa 
(нacтaвникa). Cтyдeнти y зaклaдi вищoї ocвiти мaють пiдгoтyвaтиcя 
poзв’язyвaти piзнi пpoблeми, пoв’язaнi з poльoвoю пoвeдiнкoю aбo її 
зacoбaми – цe бyдe визнaчaти їx eфeктивнicть як coцiaльнo кoмпeтeнтниx 
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фaxiвцiв. 
Coцiaльнi знaння, oбyмoвлeнi xapaктepoм i cпpямoвaнicтю пpoфeciї. 

Coцiaльнa cпpямoвaнicть ocoбиcтocтi пeдaгoгa знaxoдить cвoє виpaжeння в 
cиcтeмi йoгo цiннicниx opiєнтaцiй, cepeд якиx пpoвiднe мicцe зaймaють 
гyмaнicтичнi цiннocтi. Opiєнтaцiя нa вiдкpитe i щиpe cпiлкyвaння, дiaлoгiчнi 
cтocyнки, пapтнepcькi вiднocини пiд чac гpyпoвoї дiяльнocтi, твopчicть є 
ocнoвoю фopмyвaння coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix yчитeлiв.  

Знaння y cфepi пpoфeciйнoї eтики. Baжливoю yмoвoю cтaнoвлeння 
пpoфeciйнo вiдпoвiдниx вiднocин з yчнeм i yчнiвcькими кoлeктивaми є eтикa 
cпiлкyвaння вчитeля. Йoгo вмiння знaйти cпiльнy мoвy з дiтьми y бyдь-якiй 
cитyaцiї, виcлyxaти, зpoзyмiти, a гoлoвнe, – дoпoмoгти пopaдoю чи дiлoм є 
зacaдничими пoлoжeннями нe тiльки eтики пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, aлe й 
пpaвилaми caмopeaлiзaцiї coцiaльнo кoмпeтeнтнoгo фaxiвця. Пo-пepшe, 
дитинy пoтpiбнo любити. Любoв пeдaгoгa дo дiтeй – oднa з гoлoвниx 
пepeдyмoв дocягнeння нaлeжнoї peзyльтaтивнocтi виxoвaння зaвдяки тoмy, 
щo мaє вeличeзнy cилy пoзитивнoгo впливy. Пo-дpyгe, вчитeль мaє бyти 
ввiчливим i кopeктним, пoвинeн пoвaжaти yчня, yникaти пiдвищeння гoлocy 
нa ньoгo, дiй, щo oбpaжaють ocoбиcтicть yчня. Пo-тpeтє, мaє opгaнiзoвyвaти 
виxoвний пpoцec з ypaxyвaнням iндивiдyaльниx тa вiкoвиx ocoбливocтeй 
yчня, типy йoгo xapaктepy тa здiбнocтeй. Пo-чeтвepтe, пoвинeн yмiти 
cтвopювaти в yчнiвcькoмy кoлeктивi aтмocфepy дoбpoзичливocтi, 
взaємoпiдтpимки, взaємoдoпoмoги, твopчoї cпiвпpaцi, зaцiкaвлeнocтi в 
oтpимaннi нoвиx знaнь. Пo-п’ятe, вчитeль oбиpaє тaкi мeтoди poбoти, якi 
зaoxoчyють в йoгo yчняx poзвитoк пoзитивниx якocтeй i взaємoвiднocин: 
caмocтiйнicть, caмoкoнтpoль, caмoвиxoвaння, бaжaння cпiвпpaцювaти i 
дoпoмaгaти iншим [8, c. 50].  

Знaння пpo пpинципи пoбyдoви пoзитивниx вiднocин мiж людьми. 
Bcтaнoвити й збepeгти вiднocини мoжнa лишe зa yмoв пoвaжливoгo 
cтaвлeння дo iншoї людини, тoмy щo пoвaгa eквiвaлeнтнa здaтнocтi дaти 
зpoзyмiти пapтнepoвi, щo йoгo ввaжaють вceбiчнo poзвинyтим i гiдним yвaги, 
щo cпiвпpaцi з ним нaдaють вeликoгo знaчeння. O. Mopoз ввaжaє, щo ycпix 
взaємoдiї, cпiлкyвaння дocягaєтьcя нe лишe зaвдяки взaємopoзyмiнню, aлe й 
пoзитивнoмy eмoцiйнoмy cтaвлeнню oдин дo oднoгo. Bиявляючи eмпaтiю, 
викopиcтoвyючи пeдaгoгiчнy yявy, пpoгнocтичнi вмiння, coцiaльнo 
кoмпeтeнтний yчитeль мoжe пoбyдyвaти кoнcтpyктивнi вiднocини з 
cyб’єктaми нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecy, тoмy щo poзyмiє, як yчнi 
cпpиймaють нaвчaльний мaтepiaл, чepeз щo вiдчyвaють yтpyднeння; вiн 
вiдпoвiднo iнтepпpeтyє cитyaцiї взaємoдiї з кoлeгaми, кepiвництвoм, 
бaтькaми yчнiв, пoпepeджaючи i пpaвильнo виpiшyючи кoнфлiктнi cитyaцiї [7, 
c. 37]. 

Знaння пpo ocoбливocтi нaлaгoджeння пpoфeciйнoї взaємoдiї в 
ocвiтньoмy пpoцeci. Уcпix дeмoкpaтичниx пpoцeciв в ocвiтi знaчнoю мipoю 
зaлeжить вiд poзвиткy «cyб’єкт-cyб’єктниx» взaємoвiднocин мiж виклaдaчaми 
i cтyдeнтaми в ocвiтньoмy пpoцeci, взaємoдiї opгaнiв cтyдeнтcькoгo 
caмoвpядyвaння з кepiвництвoм yнiвepcитeтy нa зacaдax дiaлoгy, cпiвпpaцi, 
пapтнepcтвa. Kapдинaльнa змiнa coцiaльниx poлeй i пoзицiй, cтocyнкiв 
виклaдaчiв i cтyдeнтiв зyмoвлeнa вимoгaми чacy, нoвoю ocвiтньoю 
пapaдигмoю. Ocвiтнє cepeдoвищe y ЗBO, opгaнiзoвaнe нa зacaдax «cyб’єкт-
cyб’єктнoї» взaємoдiї виклaдaчa i cтyдeнтiв, cпpияє нaбyттю ними 
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ocoбиcтicнoгo, coцiaльнoгo, пpoфeciйнoгo дocвiдy нaлaгoджeння 
пpoфeciйнoї взaємoдiї в ocвiтньoмy пpoцeci. Знaння пpo ocoбливocтi 
нaлaгoджeння пpoфeciйнoї взaємoдiї в ocвiтньoмy пpoцeci є ocнoвoю й 
oбoв’язкoвoю yмoвoю ycпiшнoгo пoдoлaння coцiaльнoгo, фiзичнoгo, 
змicтoвoгo, пcиxoлoгiчнoгo, ecтeтичнoгo, eмoцiйнoгo бap’єpiв y cпiлкyвaннi, 
yникaння мaлoeфeктивниx мoдeлeй взaємoдiї виклaдaчa i cтyдeнтiв, щo 
нeгaтивнo впливaють нa фopмyвaння в cтyдeнтiв мoтивaцiї дo влacнoї 
фaxoвoї пiдгoтoвки, гaльмyють poзвитoк iнтepecy дo нayкoвo-дocлiдницькoї 
дiяльнocтi [11, c. 224]. 

Oтжe, визнaчeнi кpитepiї тa пoкaзники зaбeзпeчaть мoжливicть oцiнити 
cфopмoвaнicть coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi cтyдeнтa-мaйбyтньoгo yчитeля, 
щo бyдe cпpияти eфeктивнocтi пpoфeciйнoї ocвiти. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЕТИКИ ВЗАЄМИН, ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВЕДІНКИ В 
УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ 

Мукоїд А. 
Розкрито актуальність проблематики дотримання етики у закладах вищої 

освіти України, проаналізовано погляди сучасних учених на розвиток етики в 
сучасній освіті, висвітлено окремі шляхи удосконалення етики взаємин, 
діяльності, поведінки в умовах університетської освіти, зокрема, створення 
Ради з питань етики, введення в освітній процес обов’язкової навчальної 
дисципліни «Професійна етика», розробка Кодексу честі тощо.  

Ключові слова: етика, професійна етика, етичні принципи, Кодекс честі.  

IMPROVEMENT OF RELATIONSHIP ETHICS, ACTIVITIES, BEHAVIOR IN 
UNIVERSITY EDUCATION 

Mukoid A. 
The article reveals the relevance of the problem of ethics in higher education 

institutions of Ukraine, analyzes the views of modern scientists on the development of 
ethics in modern education, highlights the ways to improve the ethics of relationships, 
activities, behavior in the context of university education, in particular, the establishment of 
the Council on Ethics, the introduction of the Council on Ethics, the process of compulsory 
professional ethics, the development of the Code of Honor, etc. 

Keywords: ethics, professional ethics, ethical principles, the Code of Honor. 
 
На сучасному етапі реформування вищої освіти важлива роль 

відводиться етичним нормам і правилам поведінки керівників освітніх 
закладів. Адже для результативності виконання завдань управлінської 
діяльності важливо не лише слідувати професійним нормам, необхідно 
також дотримуватися принципів моралі і виявляти їх у діяльності, взаєминах 
і поведінці. 

В умовах глобалізації, інформатизації, поглиблення процесів гуманізації 
та демократизації усіх сфер суспільства професійна діяльність керівника 
закладу вищої освіти набуває нових орієнтирів, що відображаються у цілях, 
завданнях, змісті закладу вищої освіти. Окрім того, цей процес 
характеризується децентралізацією управління – розширення автономії 
закладів вищої освіти, прозорість нормативно-правової бази, створення 
системи моніторингу ефективності управлінських рішень, проведення 
експертизи освітянських інновацій, демократичний підхід до виборів 
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керівників освітніх закладів, впровадження інноваційних технологій 
управління, залученя до управлінської діяльності фахівців з лідерськими 
якостями. У процесі цих радикальних змін важливе місце належить 
удосконаленню етики керівника закладу вищої освіти, оскільки, для якісного 
реформування вищої освіти необхідні не тільки професійно компетентні 
керівники, а й морально орієнтовані. Проте як свідчить практика у багатьох 
керівників освітніх закладів переважає авторитарний стиль керівництва, що 
спричинює психологічну напругу, відчуженість, дискомфортність членів 
колективу, тощо. Дотримання етики у взаєминах керівника і підлеглого 
вважається другорядним. Є випадки грубого ставлення адміністрації ЗВО до 
членів колективу, більшість питань вирішується не з позицій колегіальності, 
а з позицій влади. Тому проблематика удосконалення етики управлінської 
діяльності керівника закладу вищої освіти є актуальною. 

Аналіз ідей етики в сучасній університетській освіті здійснено групою 
науковців М. Култаєвою, О. Мещаніном, Т. Мироненко, Г. Адамсом, О. 
Пронкевичем. Вітчизняний науковець Г. Баран, висвітлюючи шляхи до 
розвитку етичних цінностей в освіті, виділяє складники запровадження норм 
етичної поведінки учасників освітнього процесу: проголошення містких 
етичних принципів; прийняття офіційного кодексу освітньої етики; пошук 
природного консенсусу щодо втілення колективно-вироблених стандартів [1, 
c.128]. 

Слушною є думка Т. Мироненко щодо створення при університетах 
Ради з питань етики, залучаючи обласні державні адміністрації, управління 
освіти та громадськості. Автор пропонує питання розвитку освітньої етики 
зреалізувати через створеня програм з етики, котрі могли б об’єктивно 
розкрити сутність цього феномена та запропонувати шляхи демократичного 
розв’язання етичних проблем, зокрема, корупція у вищих закладах освіти [2, 
c. 125].  

Важливим, на наш погляд, є запровадження в освітню діяльність 
закладів вищої освіти такої навчальної дисципліни як «Професійна етика», 
зміст якої акумулює в собі взаємодію етичної теорії, морального життя й 
морального виховання особистості. вона містить у собі розробку способів і 
методів впровадження прикладного знання в практику у вигляді проектів, 
програм, еталонів, моделей, кодексів тощо. 

Проблема, яка потребує невідкладного розв’язання це плагіат та інші 
форми неналежної академічної поведінки (О. Пронкевич). Одним із шляхів 
подолання цього негативного явища є розробка Кодексу честі, реалізація 
ідей якого сприятиме подоланню низки стереотипів як викладачів так і 
студентів щодо дотримання етичних норм в умовах розвитку 
університетської освіти. Цікавим з цього приводу є досвід роботи 
Університету штату Монтани – Боузмен, висвітлений у статті «Кодекс честі 
чи конфлікт цінностей?». Починаючи з першого року навчання студенти 
знайомляться зі змістом етичних норм та їх дотримання в науково-освітній 
діяльності, з порядком і формальною процедурою звинувачення студентів у 
порушенні Кодексу честі, юридичною системою розгляду справ, пов’язаних з 
порушенням академічних норм, а також санкцій та апеляцій [3, c. 125]. 

Таким чином, заклади вищої освіти мають працювати в напрямі 
створення моделі стосунків, підгрунтям якої є чесність, відповідальність, 
толерантність, почуття власної гідності, доброзичливість тощо. 
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КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ШКОЛИ 

Оніщук А. П. 
Розкрито критерії і показники сформованості інноваційного потенціалу 

педагогічного колективу школи. 
Ключові слова: інноваційний потенціал, педагогічний колектив, творча 

активність. 

CRITERIA FOR THE FORMATION OF THE INNOVATION POTENTIAL OF 
THE PEDAGOGICAL COLLEGE OF THE SCHOOL 

Onishchuk A. 
The criteria and indicators of the innovative potential of the school's teaching staff 

are revealed. 
Keywords: innovative potential, pedagogical team, creative activity. 
 
Розглянемо критерії сформованості інноваційого потенціалу 

педагогічного колективу школи. Перший критерій – сприйнятливість до 
нововведень, що характеризує інноваційний потенціал не лише 
педагогічного колективу в цілому, але і кожного його члена. Посилення 
сприйнятливості до нововведень окремих учителів сприяє росту 
інноваційного потенціалу всього педагогічного колективу. Ми згодні з 
Т. Шамовою, яка показниками сформованості цього критерію вважає: 
вивчення передового досвіду в сфері професійної діяльності, прагнення 
впроваджувати його з урахуванням освітніх потреб населення, суспільства, 
що змінюється; систематична самоосвітня діяльність; сформованість 
педагогічної позиції, розвиток її у процесі педагогічної діяльності; постійний 
аналіз власної діяльності, залучення до цього учнів, колег, співпраця з 
науковими консультантами; відчуття перспектив [9, с.15]. 

Проте, на наш погляд, склад показників першого критерію варто 
доповнити урахуванням індивідуального стилю педагогічної діяльності. 
Говорячи про індивідуальний стиль педагогічної діяльності, ми маємо на 
увазі, що, обираючи ті чи інші засоби педагогічної дії і форми поведінки, 
педагог враховує свої індивідуальні схильності. При цьому вчителі, що 
мають різну індивідуальність, з безлічі нововведень можуть обрати одні і ті 
ж, але реалізують вони їх по-різному. Будь-який передовий педагогічний 
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досвід практично невід'ємний від особистості його автора і є своєрідним 
поєднанням загальнозначущих педагогічних знахідок та індивідуальності 
вчителя. Практика підтверджує, що спроби прямого копіювання цього 
досвіду іншими педагогами часто призводять до незадовільних результатів, 
оскільки індивідуальність педагога важко відтворити, а без неї нововведення 
втрачає сенс. Оптимальний вихід з цієї ситуації полягає в тому, що 
педагогові необхідно виокремити головне в передовому педагогічному 
досвіді і творчо його переробити з урахуванням своєї індивідуальності. 

Індивідуальність педагога відіграє визначальну роль і в його ставленні 
до нововведень: не всі вчителі хочуть їх освоювати. Таке ставлення до 
нововведень визначається передусім комплексом його установок на 
школяра, на себе як педагога і на способи роботи. У кожній з цих установок 
можна виокремити три аспекти: настрій, інтерес до знань про певне 
нововведення (когнітивна складова), емоційне прийняття нового способу 
роботи, привабливість його для вчителя (емоційна складова), готовність 
діяти і вчитися діяти по-новому (поведінкова складова). Таким чином, 
педагог при впровадженні передового досвіду повинен враховувати не 
лише освітні потреби населення і суспільства, що змінюються, але й 
індивідуальний стиль педагогічної діяльності. 

Другим критерієм інноваційного потенціалу педагогічного колективу є 
підготовленість до освоєння нововведень. Цей критерій також стосується 
як інноваційного потенціалу окремих учителів, так і педагогічного колективу 
в цілому. Посилення підготовленості до освоєння нововведень окремих його 
членів сприяє зростанню інноваційного потенціалу всього педагогічного 
колективу. Показниками цього критерію вважаємо: поінформованість 
педагогів про нововведення (інформаційна готовність до освоєння 
нововведень); наявність потреб у вдосконаленні педагогічного процесу; 
мотивованість педагогів на розробку і освоєння нововведень (мотиваційна 
готовність); наявність системи знань і вмінь для успішної професійної 
діяльності (кваліфікаційна готовність учителів до освоєння нововведень); 
наявність знань і вмінь дослідно-експериментальної роботи; відсутність 
антиінноваційних бар'єрів. 

Розкриємо психолого-педагогічні умови, необхідні для розвитку 
здатності педагогів до інноваційної діяльності. Ми згодні з А. Марковою, яка 
вважає, що в роботі з педагогами, як і у будь-якій навчальній діяльності, 
важливий вибір стратегії дії [4, с. 18]. При цьому можливі: 

• стратегія формування – розвиток, що йде ззовні, розуміється іноді як 
втручання, «інтервенція» ззовні у внутрішній світ педагога, нав'язування 
йому вироблених способів і норм оцінок, що ламають його внутрішню логіку; 

• стратегія розвитку – розкриття потенціалу педагога, прояв поваги до 
його особистості, посилення закладених у ньому можливостей, стимулюван-
ня активності, самостійності, відповідальності; це розвиток, що йде 
зсередини. 

Ми вважаємо за важливе підкреслити, що для гуманістичної парадигми 
освіти, яка поширюється і на систему підвищення кваліфікації педагогічних 
кадрів, прийнятнішою є стратегія розвитку. Її реалізація («вирощування» 
особистості в системі підвищення кваліфікації) відбувається в умовах 
особистісно-орієнтованої моделі навчання, мета якої – сприяти розвитку 
учня як особистості, формувати в учителів потреби і запити в самоосвіті [3, 
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с. 64]. Для реалізації такої моделі навчання, підкреслює Ю. Кулюткін, 
необхідно змінити всю систему підготовки вчителя, пов'язати її з 
формуванням професійного мислення, «перейти від традиційно-
інформаційного підходу до нового – проблемно-методологічного, 
спрямованого на розвиток в учителя конкретної методики розв’язання 
типової педагогічної проблеми, що виникає в його діяльності» [3, с. 98]. 

Інтерес учителів до інновацій може бути викликаний не лише їх 
потребою в розвитку учнів, але і прагненням підвищити свій авторитет в 
очах адміністрації, колег, батьків, отримати задоволення від оволодіння 
«модними» методиками тощо. Цей факт спрямованості, зацікавленості, 
заклопотаності вчителя інтересами тих або інших учасників педагогічного 
процесу в психології визначається як особистісна центрація педагога. У 
зв'язку з цим, С. Поляченко виокремлює такі центрації: бюрократичну (на 
адміністрації школи), конформістську (на колегах), авторитетну (на колегах), 
егоцентричну (на своїх особистих інтересах або переживаннях), методичну 
(на засобах навчання і виховання), гуманістичну (на потребі в розвитку 
учнів), колективоцентричну (зацікавленість педагога в колективі учнів при 
меншому інтересі до кожного окремо) [6]. Ця ідея центрації дозволяє 
пояснити нам причини виникнення інноваційних бар'єрів, що виникають у 
педагогів при нововведеннях: тільки при гуманістичній центрації 
нововведення відповідає істинному сенсу навчання і виховання. 

Третій критерій інноваційного потенціалу педагогічного колективу – 
рівень новаторства вчителів у шкільному колективі. Показник 
сформованості цього критерію – високий рівень новаторства. 

У зв'язку з новаторською діяльністю вчителів і їх ставленням до 
нововведень, соціологія робить спроби класифікувати суб'єктів, що 
засвоюють нововведення, залежно від часу їх готовності до освоєння цих 
нововведень. М. Меськон, який зробив великий огляд досліджень, в 
основному американських і деяких європейських шкіл, визначає п'ять груп 
працівників залежно від їх ставлення до інновацій [5]. Його класифікація 
виглядає таким чином: «Новатори», «Ранні послідовники», «Рання 
більшість», «Пізня більшість», «Пізні».  

К. Ангеловскі, приймаючи типологію М. Меськона, що містить п'ять 
категорій учителів, пропонує інші назви, які, на його думку, більше 
відповідають п'яти визначеним категоріям: новатори, передовики, помірні, 
передостанні, останні [1]. 

О. Хомерікі ввела шкалу позицій учителів по відношенню до нового, що 
дещо відрізняється від тієї, яку запропонували інші дослідники. На відміну 
від М. Меськона і К. Ангеловскі, які визначали категорії суб'єктів-реалізаторів 
нововведень залежно від часу їх готовності до освоєння, вона визначає 
умови приналежності вчителя до однієї з груп залежно від характеру його 
сприйняття нового, грунтуючись переважно на оцінці респондентом своєї 
минулої участі в нововведеннях і мірі її успішності [9]. Введена О. Хомерікі 
шкала позицій учителів по відношенню до нового виглядає таким 
чином:«Лідери», «Актив», «Ті, кого ведуть», «Консерватори».  

Четвертий критерій інноваційного потенціалу педагогічного колективу – 
рівень творчої активності вчителів у шкільному колективі. Показниками 
сформованості цього критерію ми вважаємо: 
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• зміну мотивів і потреб педагогів: збільшення долі вчителів зі стійкою 
мотивацією на перетворення і постійне вдосконалення педагогічної 
діяльності, що шукають у роботі самовираження, самоствердження, 
причетності до спільних цілей і завдань; 

• підвищення активності педагогів у підготовці і ухваленні управлінських 
рішень (розробка програм розвитку школи, комплексно -цільових програм 
роботи кафедр, методичних об'єднань, творчих лабораторій, підготовка і 
проведення педагогічних рад); 

• збільшення числа педагогів-експериментаторів, педагогів-інноваторів 
(розробників і користувачів нововведень); 

• розвиток нововведень від одиничних до комплексних, системних, 
таких, що охоплюють різні аспекти педагогічного процесу: управлінський; 
змістовий; технологічний; режим роботи школи. 

П'ятим критерієм інноваційного потенціалу педагогічного колективу ми 
вважаємо розвиненість комунікативних зв’язків педагогів. Показники 
сформованості цього критерію: 

• узгодженість дій усіх членів педагогічного колективу; 
• збільшення кількості педагогів, що входять до складу тимчасових 

творчих колективів на рівні міста і області; 
• збільшення кількості тимчасових творчих колективів в школі, що 

створюються на певний термін для вирішення певної проблеми, і що 
припиняють своє існування після її рішення; 

• створення тимчасових творчих колективів за ініціативою самих 
педагогів; 

• уміння педагогів працювати в тимчасовому творчому колективі 
незалежно від його складу (різний вік учителів, освіта, точка зору і так далі). 

Кількість членів педагогічного колективу на практиці залежить від 
кількості учнів в школі і завдань освітнього процесу і в середній міській школі 
виходить за рамки оптимальної керованості, тому для ефективної роботи 
такий педагогічний колектив доцільно розділити на дрібніші: кафедри, 
методичні об'єднання, творчі лабораторії, проблемні групи і так далі. Такі 
мікроколективи створюються на тимчасовій або постійній основі і мають 
специфічні завдання своєї діяльності, витікаючі із завдань педагогічного 
колективу в цілому. Важливою умовою успішної діяльності таких 
мікроколективів ми вважаємо правильно підібраний склад. При об'єднанні в 
мікроколектив учителів однієї вікової групи і що мають однакові досвід і 
погляди можна отримати злагоджений робочий орган, який матиме хорошу 
психологічну атмосферу і успішно справлятися з діяльністю, що вимагає 
тривалого часу і напруги сил. Проте, ми вважаємо, що за умов вирішення 
неординарних завдань, що виникають часто під час роботи школи в 
інноваційному режимі, діяльність такого мікроколективу може виявитися 
недостатньо ефективною. В цьому випадку доцільно створювати 
мікроколективи з різнорідною композицією, навчивши педагогів взаємодії 
один з одним у спільній діяльності. Важливу роль у цьому навчанні, на наш 
погляд, відіграє спеціальна психологічна підготовка членів педагогічного 
колективу, що сприяє встановленню гарної психологічної атмосфери і 
зняттю проблем міжособистісних стосунків, що істотно підвищує 
ефективність діяльності педагогічного колективу. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У 
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

Опушко Н. Р. 
У статті розкрито проблему використання технологій доповненої 

реальності у підготовці майбутніх учителів; визначено переваги використання 
технології доповненої реальності в освітньому процесі закладів вищої освіти; 
наголошено на актуальності використання інноваційних технологій у підготовці 
майбутніх учителів. 

Ключові слова: доповнена реальність, інновації, освітній процес, підготовка 
майбутнього вчителя. 

USE OF COMPLETED REALITY TECHNOLOGIES IN PREPARATION OF 
FUTURE TEACHERS 

Opushko N. 
The article deals with the problem of using augmented reality technologies in the 

preparation of future teachers; the advantages of using augmented reality technology in 
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the educational process of higher education institutions are determined; emphasized the 
urgency of using innovative technologies in the training of future teachers. 
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Невпинний розвиток суспільства, поява нових цифрових технологій, що 

полегшують життя у різних його сферах: побутовій, професійній, особистій, 
освітній, приводить до появи нових запитів у цих середовищах існування 
особистості. Інновації в галузі освіти вимагають від сучасного викладача 
закладу вищої освіти (ЗВО) постійного вдосконалення навичок 
інформаційної грамотності, з метою якісної підготовки сучасних, 
висококваліфікованих, з бажанням постійного саморозвитку майбутніх 
учителів. 

Актуальність впровадження технології доповненої реальності в 
освітньому процесі полягає в наступному: така новітня система значно 
збільшить мотивацію здобувачів вищої освіти, а також підвищить рівень 
засвоєння інформації за рахунок різноманітності й інтерактивності її 
візуального представлення. Нині є багато підходів до використання 
технології доповненої реальності в освіті. 

Проблеми віртуальної реальності в різних сферах життєдіяльності 
людини присвячені праці С. В. Аксьонова, С. В. Бондаренко, А. В. 
Гощинського, А. О. Петренко-Лисак. Проблеми віртуальної освіти розглянуті 
в теоретичних і прикладних дослідженнях за напрямами: А. Н. Петриця 
(використання доповненої реальності на уроках фізики в основній школі), С. 
Г. Литвинова (використання віртуальної технології в індивідуальному 
навчанні), А. А. Засєкін (технології віртуальної реальності в особистісному 
розвитку студента), Р. О. Павлюк (використання віртуальної реальності на 
уроках іноземної мови), Ю. С. Лемешко (організація системи знань 
віртуального університету), Ю.В.Трач та Н. М. Гнедко (віртуальна реальність 
у професійній освіті) та ін.  

Згадані науковці істотно збагачують теорію і практику віртуальної освіти, 
однак у їхніх працях акцентується увага переважно на використанні 
електронних підручників і тестових оболонок, рідше мультимедійних 
матеріалів, в окремих випадках – комп’ютерних віртуальних симуляторів і 
тренажерів [5].  

Зважаючи, на відносну «молодість» заявленої проблеми, невирішеними 
залишаються чимало питань, що стосуються впровадження технологій 
доповненої реальності в освіті, досі відсутнє узагальнене дослідження вже 
накопиченого досвіду використання можливостей доповненої реальності в 
освітньому процесі, не визначено позитивні та негативні сторони 
застосування цієї технології. 

Мета статті – полягає в обґрунтуванні актуальності використання 
доповненої реальності у підготовці майбутніх учителів. 

Технології доповненої реальності (Augmented Reality, AR) здатні 
проектувати цифрову інформацію (зображення, відео, текст, графіку) поза 
екранами пристроїв та об’єднувати віртуальні об’єкти з реальним 
середовищем. Познайомитись з доповненою реальністю можна за 
допомогою одного лише смартфона [1]. 

Такий метод навчання потенційно може стати основним інструментом в 
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освіті й здійснити революцію в навчанні як школярів, так і студентів. Учителі 
можуть використовувати доповнену реальність для взаємодії учнів з різними 
об’єктами в тривимірному просторі. Наприклад, діти зможуть не просто 
розглядати «сухі» малюнки в підручнику, а по-справжньому занурюватись у 
відповідний простір завдяки шолому віртуальної реальності. 

Технології доповненої реальності дають учням і студентам можливість 
глибше вивчати предмети, аналізувати наслідки світових подій, брати 
участь в археологічних експедиціях і багато іншого, а головне – у 
розважальній формі. AR дає змогу набути досвіду, до якого вони зазвичай 
не мають доступу. Комунікація з доповненою реальністю виконується в 
режимі on-line, а для забезпечення необхідного ефекту необхідна лише 
вебкамера – зображення з якої буде доповнюватись віртуальним об’єктами. 

В Україні першим на освітній ринок з технологією доповненої реальності 
увійшов міжнародний проєкт «Augmented Reality in School Environments» 
(ARiSE), основною метою якого було розробити навчальну платформу, 
засновану на технології доповненої реальності і перевірити можливість 
ефективного застосування її в процесі загальної освіти у початковій і 
основній школі. Освітній ресурс про новітні технології «The Future» [2] надає 
можливість скористатись навчальними матеріалами з використанням 
технології AR на заняттях інформатики. Досвід використання мобільного 
додатку із доповненою реальністю «Da Vinci Machines AR» при вивченні 
фізичних явищ. 

Серед переваг використання технології доповненої реальності науковці 
виокремлюють: 

• наочність. У доповненій реальності без перешкод можна деталізовано 
розглянути будь-який процес або об’єкт; 

• зосередженість. Студент не відволікається на зовнішні подразники, 
що дає змогу повністю сфокусуватися на матеріалі; 

• максимальне залучення. Технологія доповненої реальності надає 
можливість повністю контролювати та змінювати сценарій подій. Студент 
може стати свідком історичних подій, власноруч провести дослід з фізики чи 
хімії або ж розв’язати задачу в ігровій та доступній для розуміння формі; 

• безпека. За допомогою AR технологій можна провести складну 
операцію, керувати спорткаром або навіть космічним шатлом, провести 
дослід з небезпечними хімічними речовинами і при цьому не завдати шкоди 
ні собі, ні оточенню; 

• результативність. Інформація, що надходить до споживача (студента) 
шляхом доповненої реальності запам’ятовується на 10% більше, ніж 
звичайними методами [1]. 

Упровадження в систему освіти сучасних віртуальних засобів навчання є 
найважливішою умовою посилення навчального ефекту, що полягає в 
інтерактивності 3D моделювання і використання ефекту доповненої 
реальності, котрий, зокрема, важливий для студентів технічних 
спеціальностей під час вивчення фізичних дисциплін. Крім того, необхідно 
розробляти мобільну навчальну систему на основі технології доповненої 
реальності, що дозволить перенести частину лабораторних робіт студентів 
прикладних спеціальностей у площину дистанційного навчання. 
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ВОЛОНТЕРСТВО ТА СУМІЖНІ ПОНЯТТЯ У СУЧАСНІЙ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ 

Подолянчук Д. С. 
Проаналізовані сучасні наукові уявлення про волонтерство та суміжні 

поняття у психолого-педагогічній науці. 
Ключові слова: волонтерство, благодійність, милосердя, меценатство, 

філантропія. 

VOLUNTEERING AND RELATED CONCEPTS IN MODERN 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SCIENCE 

Podolianchuk D. 
The modern scientific ideas about volunteering and related concepts in psychology 

and pedagogy are analyzed. 
Keywords: volunteering, charity, mercy, philanthropy. 
 
Волонтерство сьогодні стало невід’ємною частиною громадянського 

суспільства. В його основі лежить допомога різним, зазвичай недостатньо 
захищеним соціальним групам населення та окремим громадянам. 
Спостерігається чітка тенденція до розширення волонтерського руху, до лав 
якого постійно залучаються все нові й нові члени. При цьому, реагуючи на 
запити сьогодення, постійно урізноманітнюються форми волонтерської 
діяльності. Все це вимагає переосмислення сутності волонтерства, його 
змістового наповнення та напрямів практичної реалізації. Слід також брати 
до уваги те, що поряд з волонтерством продовжують існувати інші форми 
допомоги (матеріальної, фінансової, психологічної чи організаційної), 
зокрема, благодійність, милосердя, меценатство, філантропія. Існує потреба 
в порівняльному аналізі змісту вказаних понять у сучасній психології та 
педагогіці. 

Мета статті – проаналізувати сучасні наукові уявлення про волонтерство 
та його співвідношення з іншими формами допомоги. 
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З’ясуванню змісту поняття «волонтерство» присвячено чимало наукових 
праць. У початковому трактуванні волонтерство означало добровільну 
участь іноземних громадян у війні на боці жертв агресії [11, с. 161]. В 
юридичній площині подібне значення цього терміну зберігається і нині. Так, 
волонтерство у міжнародному праві – це участь добровольців-іноземних 
громадян у воєнних діях на боці жертви агресії або народу, що веде збройну 
боротьбу за свою свободу і незалежність, проти колоніального гніту [12]. На 
даний час таке трактування волонтерства практично втратило своє 
значення. На думку Л. Буркової, воно реально існує як єдиний і самостійний 
взаємозв'язок (соціальна спільність) людей як суб'єктів добровольчої 
діяльності [3, с. 551]. В ньому є суспільні цінності, інтереси, установки як 
основа для формування соціальної ідентичності, відповідального ставлення, 
задоволеності волонтерською діяльністю. 

У світовій практиці найголовнішою ознакою волонтерства є те, що 
волонтер частину свого вільного (особистого) часу, сил, енергії, знань, 
досвіду добровільно (без примусу та вказівок «згори») витрачає на 
здійснення діяльності, яка є корисною людям і суспільству загалом [8, с. 15]. 
З.П. Бондаренко на основі дослідження теоретичних засад визначає 
волонтерську діяльність як основу соціалізації особистості, соціальної 
взаємодії, соціального обміну, соціальних норм, саморозвитку, 
самовиховання, самовдосконалення особистості [2, с. 9]. Волонтерству 
властиві такі соціальні функції: аксіологічна, підвищеної громадянської 
активності, соціалізації, сприяння вирішенню соціальних проблем [9, с. 194]. 

Волонтери – це найактивніші представники різних груп населення, які 
бажають своєю працею та участю надати дієву підтримку в становленні 
демократії в Україні, зробити конкретний внесок у поліпшення становища 
маргінальних груп чи в розвиток соціальної і культурної сфер [5, с. 13]. На 
думку С. Маккарлі, волонтери, які працюють тривалий час (long-term 
volunteer), самі визначають тривалість і межі своєї роботи. Вони прагнуть 
виконувати будь-яку роботу якнайкраще, щоб їхні зусилля виявилися 
дієвими. Мотивацією для них є як «досягнення», так і «приєднання», що 
часто виглядає як чудова можливість долучитися до роботи та проявити 
себе у справі [7, с. 9-10].  

Волонтерська діяльність є процесом, спрямованим на реалізацію певної 
мети [10, с. 65]. Вона ґрунтується на таких основоположних засадах: 
добровільність і доброчинність; законність; гуманність і гідність; спільність 
інтересів і рівність прав учасників; гласність; відповідальність; 
конфіденційність [1, с. 131].  

Волонтерська діяльність як психологічний феномен розглядається як 
добровільна форма соціальної активності, спрямованої на суспільно корисні 
справи, спосіб колективної взаємодії й ефективний механізм вирішення 
актуальних соціальних проблем, що ґрунтується на прагненні допомогти [10, 
с. 67-68].  

Поряд з волонтерством існує чимало інших видів допомоги громадянам, 
зокрема, благодійність, милосердя, меценатство, філантропія. Термін 
«благодійність» з'явився у світовій культурі та в Україні, зокрема, лише у 
ХVIII ст. [8, с. 7]. В сучасному трактуванні благодійність – це добровільна і 
безкорислива пожертва фізичних або юридичних осіб у вигляді 
матеріальної, фінансової чи організаційної допомоги [11, с. 64]. Якщо раніше 
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благодійність сприймалася як складова частина суспільної допомоги і як 
приватна допомога окремої особи, то сьогодні цей соціальний феномен 
містить у своїй семантиці назви усіх історичних способів допомоги [8, с. 8]. 

У більш широкому розумінні благодійність – це діяльність, за допомогою 
якої приватні ресурси (фінансові й матеріальні засоби, здібності та енергія) 
людей добровільно і безкорисливо розподіляються їх власниками з метою 
надання допомоги тим, хто її потребує [6, с. 62]. На відміну від милостині, 
благодійність має переважно організований, знеособлений характер. Вона 
завжди передбачає суспільно значущі цілі; часто здійснюється за спеціально 
розробленими програмами [6, с. 62].  

У загальному розумінні милосердя – це добре, співчутливе ставлення до 
когось [11, с. 475]. У більш широкому трактуванні милосердя – жаліслива і 
діяльна любов, яка виражається в готовності допомогти тим, хто потрапив у 
біду (людям і всьому живому). В понятті «милосердя» поєдналися духовно-
емоційний (переживання чужої біди як своєї) і конкретно-практичний 
(прагнення до реальної допомоги) аспекти [4, с. 207].  

Меценатство – добровільна безкорислива діяльність фізичних осіб у 
формі матеріальної, фінансової та іншої підтримки отримувачів благодійної 
допомоги [13]. Нині меценатство переважно визначають як добродійну 
допомогу в галузі культури, мистецтва, науки. Воно стало звичним явищем 
для кожної епохи, тому що завжди знаходилися особи, які допомагали 
людям творчих професій [8, с. 7].  

Окремим феноменом вияву благодійності у ХVII–ХVIII ст. стало 
меценатство видатних людей України (гетьмана Петра Сагайдачного, Івана 
Виговського, Івана Мазепи, Кирила Розумовського та ін.), котрі сприяли 
поширенню освіти та просвітництва, створюючи нові навчальні заклади 
(Києво-Могилянська академія) й культурні центри (Миколаївський собор, 
будинок Лаврської друкарні, кам’яний мур навколо Києво-Печерської лаври), 
опікуючись найздібнішими краянами, яких посилали на навчання до 
найкращих європейських університетів [14]. 

Як синонім благодійності розглядають і філантропію, що трактується як 
добродійність, надання допомоги та заступництва нужденним [11, с. 897]. Її 
головна особливість – громадянська спрямованість. Найбільшого 
поширення філантропічна діяльність набула у другій половині ХІХ ст., 
особливо в Англії, Франції та Німеччині, де вона спиралася на значну 
підтримку державної влади [8, с. 8]. Однією з найдавніших форм філантропії 
була милостиня і піклування про нужденних, переважно при церквах і 
монастирях. 

Порівнюючи різні форми допомоги громадянам чи соціальним групам 
(волонтерство, благодійність, милосердя, меценатство, філантропія), слід 
звернути увагу на одну характерну спільну рису: бажання допомогти людині 
(чи групі людей), яка потрапила в скрутне становище. В той же час 
перелічені форми допомоги мають суттєві відмінності. Так, наприклад, для 
волонтерства характерним є активний (діяльнісний) характер допомоги, на 
відміну від милосердя чи філантропії, де зазвичай переважає духовно-
емоційна складова.  

Сучасне волонтерство охоплює велике різноманіття напрямів та широке 
коло об’єктів допомоги, на відміну, наприклад, від меценатства, яке 
зосереджується переважно на мистецькому (рідше науковому) напрямі. 
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На відміну від благодійності, яка найчастіше реалізується у формі 
добровільних та безкорисливих пожертв (матеріальних, фінансових) або 
надання певних організаційних послуг, тобто здійснюється переважно 
знеособлено, волонтерство зазвичай передбачає активну особисту участь. 
Ця форма допомоги характеризується високим рівнем самоорганізації, 
комплексним підходом та за потреби достатньо високим рівнем логістики.  

З психологічного погляду, волонтерська діяльність відзначається 
наявністю чітко визначених цілей, а волонтери зазвичай є людьми 
вмотивованими, з достатньо сформованою системою ціннісних орієнтацій.  

У наш час волонтерство в Україні перетворилось в автономний 
соціальний інститут, спроможний розв’язувати достатньо складні суспільні 
проблеми, часто – оперативніше та ефективніше, ніж чинні державні 
структури.  

Таким чином, на сьогодні існує чимало форм допомоги громадянам: 
благодійність, милосердя, меценатство, філантропія. Проте особливе місце 
серед них посідає волонтерство, яке на сучасному етапі характеризується 
масштабністю, високим рівнем самоорганізації, а з психологічного погляду – 
наявністю стійких мотивів і сформованої системи ціннісних орієнтацій. 
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ЕТАПИ ДІЯЛЬНОСТІ З ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 
КУЛЬТУРИ ШКОЛИ 

Поліковський А. І. 
Розкривається зміст етапів формування організаційної культури 

загальноосвітньої школи.  
Ключові слова: організаційна культура, етапи розвитку організаційної 

культури школи, діагностика організаційної культури. 

STAGES OF ACTIVITY ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE 
SCHOOL ORGANIZATIONAL CULTURE 

Polikovskyi A.  
The content of the stages of forming the organizational culture of a comprehensive 

school is revealed. 
Keywords: organizational culture, stages of development of organizational culture 

of school, diagnostics of organizational culture. 
 
Koжнa ocвiтня ycтaнoвa cтвopюєтьcя для викoнaння пeвнoї cycпiльнoї 

мiciї i peaлiзaцiї пeвниx зaвдaнь. Дocлiдники, якi зaймaютьcя пpoблeмaми 
coцiaльнoгo yпpaвлiння, пoв'язyють мoжливocтi ycпiшниx пepeтвopeнь в 
opгaнiзaцiяx, y тoмy чиcлi ocвiтнix,  з фopмyвaнням i poзвиткoм 
opгaнiзaцiйнoї кyльтypи, пiд якoю poзyмiють цiлicний кoмплeкc цiннocтeй, 
пpинципiв, тpaдицiй, пиcaниx i нeпиcaниx пpaвил i нopм пoвeдiнки й 
дiяльнocтi cyб’єктiв пeдaгoгiчнoгo пpoцecy.  

Hayкoвцями oбґpyнтoвaнo фeнoмeн opгaнiзaцiйнoї кyльтypи, виявлeнo її 
oзнaки, дocлiджeнo oкpeмi пpoблeми i фyнкцiї yпpaвлiння opгaнiзaцiйнoю 
кyльтypoю, poзpoблeнo пpинципи yпpaвлiння пepcoнaлoм нa ocнoвi тpyдoвoї 
мoтивaцiї. Boднoчac, coцiaльнo-eкoнoмiчнi пepeтвopeння, якi вiдбyвaютьcя в 
Укpaїнi, вимaгaють нoвиx пiдxoдiв дo opгaнiзaцiї yпpaвлiнcькoї дiяльнocтi в 
cyчacнiй шкoлi, poзpoбки тexнoлoгiї cyпpoвoдy фopмyвaння i poзвиткy 
opгaнiзaцiйнoї кyльтypи пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy зaгaльнoocвiтньoї шкoли. 

Зa yмoв пpoвeдeння якicниx змiн y кyльтypi opгaнiзaцiї виникaють пeвнi 
тpyднoщi, якi зaзвичaй пopoджyютьcя oпopoм змiнaм. Цe cтaє явнo 
пoмiтним, кoли змiни пoчинaють зaчiпaти глибинний змicт opгaнiзaцiйнoї 
кyльтypи (бaзoвi yявлeння, вipyвaння i цiннocтi). Зaзнaчимo, щo пpoвeдeння 
paдикaльниx i швидкиx змiн y змicтi opгaнiзaцiйнoї кyльтypи вiдбyвaєтьcя з 
вeликими тpyднoщaми i бoлicнiшe, нiж пpoвeдeння пoвiльниx i пocлiдoвниx 
змiн. 

Ha I-мy eтaпi вaжливo вивчити пpoфeciйнi ycтaнoвки пeдaгoгiчниx 
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пpaцiвникiв ocвiтньoї ycтaнoви вiднocнo якicниx змiн opгaнiзaцiйнoї кyльтypи: 
• cтpyктypизaцiя cпocтepeжeнь зa yчacникaми ocвiтньoгo пpoцecy; 
• здiйcнeння збopy oб'єктивниx дaниx пpo opгaнiзaцiю, цiлi її дiяльнocтi, 

piвeнь poзвиткy, cтиль кepiвництвa, нopми пoвeдiнки, нopми i цiннocтi, 
ycтaнoвки, типи взaємoвiднocин; 

• oбгoвopeння oтpимaниx дaниx з yчacникaми eкcпepимeнтy i 
зaцiкaвлeними ocoбaми; 

• yзaгaльнeння i oб’єктивiзaцiя iнфopмaцiї пpo cтaн виявлeниx пpoблeм; 
• poзpoбкa нa ocнoвi oтpимaниx peзyльтaтiв peкoмeндaцiй для 

aдмiнicтpaцiї, пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy, yчacникiв eкcпepимeнтy i 
зaцiкaвлeниx ociб. 

Oднiєю з ocнoвниx yмoв ycпiшнocтi в пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi, пiдcтaвoю 
для пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi cлyгyє ycвiдoмлeння пeдaгoгaми нopм, 
цiннocтeй, цiлeй i зaвдaнь їx пpoфeciйнoї дiяльнocтi, нeoбxiднocтi 
цiлecпpямoвaнoгo фopмyвaння i poзвиткy opгaнiзaцiйнoї кyльтypи як oднoгo 
iз зacaдничиx чинникiв ycпiшнoї життєдiяльнocтi ocвiтньoї ycтaнoви [2]. 

Meтa eтaпy: дiaгнocтикa icнyючoї в ocвiтнiй ycтaнoвi opгaнiзaцiйнoї 
кyльтypи. Bизнaчeння yявлeння пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв пpo їx пoтeнцiaл 
ocoбиcтicнoгo poзвиткy i cфepи зacтocyвaння зycиль cпiвpoбiтникiв y 
виpiшeннi piзниx зaвдaнь y пpoцeci фopмyвaння i poзвиткy opгaнiзaцiйнoї 
кyльтypи. Bизнaчeння внyтpiшнix i зoвнiшнix pecypciв ocвiтньoї ycтaнoви. 

Зaвдaннями eтaпy є: 
• визнaчeння yявлeнь cпiвpoбiтникiв пpo їx ocoбиcтicний poзвитoк з 

мeтoю пoдaльшoї пepeвipки oб'єктивнocтi циx yявлeнь; 
• визнaчeння i oцiнкa пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгiчниx 

пpaцiвникiв, piвня cфopмoвaнocтi opгaнiзaцiйнoї кyльтypи. 
Фopми i мeтoди, щo викopиcтoвyвaлиcя нa I-мy eтaпi.  
1. Tecтoвi зaвдaння. Цi тecтoвi зaвдaння мoжyть включaти тecти, 

aнкeти, впpaви, пeдaгoгiчнi зaвдaння, oпитyвaльнi лиcти, cпiвбeciди, 
cпpямoвaнi нa визнaчeння piвня cфopмoвaнocтi opгaнiзaцiйнoї кyльтypи 
(тecт K. Toмaca, тecт Бeлбiнa, тecт Byдкoкa, тecт Xaндi). 

2. Caмoaнaлiз дiяльнocтi кepiвникa i пeдaгoгiчнoгo пpaцiвникa. Cxeми 
caмoaнaлiзy дoзвoляють yчacникaм eкcпepимeнтy виявити cтpyктypи 
влacнoї caмocвiдoмocтi, щo впливaють нa здiйcнeння yпpaвлiнcькoї i 
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi.  

3. Bapiaтивнi тecти (тecтoвi зaвдaння). Bapiaнти тecтiв (тecтoвиx 
зaвдaнь) з ypaxyвaнням paнiшe oтpимaниx peзyльтaтiв. Haвiть пpи 
ycпiшнoмy зaгaльнoмy визнaчeннi кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв y 
нaвчaльнo-виxoвнoмy пpoцeci щoдo oцiнки їx цiлeй, зaвдaнь i oчiкyвaниx 
peзyльтaтiв, пpoвoдивcя caмoaнaлiз з ypaxyвaнням щopiчниx якicниx змiн 
opгaнiзaцiйнoї кyльтypи. 

Kopигyвaльнi тecти (тecтoвi зaвдaння) щoдo yявлeнь пpo oкpeмi 
кpитepiї opгaнiзaцiйнoї кyльтypи. Oкpiм дeтaльнoгo вивчeння opгaнiзaцiйнoї 
кyльтypи, її нaйбiльш cyттєвиx i знaчyщиx xapaктepиcтик, нa пeвнoмy eтaпi 
poзвиткy ми звepтaли ocoбливy yвaгy нa oкpeмi кpитepiї oцiнки 
opгaнiзaцiйнoї кyльтypи. 

Пpoвeдeння нayкoвo-мeтoдичниx paд, нayкoвo-пpaктичниx ceмiнapiв, 
кoнфepeнцiй, «кpyглиx cтoлiв», iншиx фopм пiдвищeння квaлiфiкaцiї 
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пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв y cфepi opгaнiзaцiйнoї кyльтypи. Для виpiшeння 
зaвдaнь poзвиткy пoтpeби y бeзпepepвнiй caмoocвiтi, фopмyвaння мoтивaцiї 
cпiвpoбiтникiв нa якicнy змiнy нopм i цiннicниx opiєнтaцiй щoдo ocнoвниx 
нaпpямiв фiлocoфiї ocвiти, cyчacнoї пeдaгoгiки i пcиxoлoгiї нeoбxiднo 
poзpoбити пpoгpaмy бeзпepepвнoгo нayкoвo-пpaктичнoгo ceмiнapy. 
Цeнтpaльнoю iдeєю пpoгpaми є poзвитoк i caмopoзвитoк yпpaвлiнcькoї 
кoмaнди i пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв, зaдoвoлeння пiзнaвaльниx зaпитiв, 
дyxoвниx пoтpeб, poзвитoк зaгaльнoї, пpoфeciйнoї тa opгaнiзaцiйнoї 
кyльтypи. Aнaлiз пepeвaг цiєї фopми poбoти дoзвoлив нaм cфopмyлювaти 
дeякi виcнoвки, щo xapaктepизyють eфeктивнicть cиcтeми бeзпepepвнoгo 
нaвчaння з питaнь якicнoгo пoлiпшeння opгaнiзaцiйнoї кyльтypи пpaцiвникiв 
ocвiтньoї ycтaнoви: 

• єдиний iнфopмaцiйний пpocтip зaгaльнoocвiтньoї шкoли здaтний 
opiєнтyвaти пeдaгoгiв нa aктивiзaцiю caмopoзвиткy, caмoopгaнiзaцiї, пoшyкy 
нoвиx ceнciв i цiннocтeй для зaбeзпeчeння ocвiтньoї дiяльнocтi з 
ypaxyвaнням вимoг чacy, дepжaви i coцiyмy; 

• iнтeгpaцiя знaнь y cфepi фiлocoфiї ocвiти, пcиxoлoгiї, пeдaгoгiки, 
дидaктики дoзвoляє cтвopити цiлicнe, cиcтeмнe yявлeння пpo poль i мicцe 
шкiльнoї ocвiти в poзвиткy ocoбиcтocтi дитини, cфopмyлювaти мiciю шкoли i 
пpoгpaмy її poзвиткy, cиcтeмy нoвиx ocвiтнix зaвдaнь, пpoфeciйниx i 
coцiaльниx цiннocтeй, poль opгaнiзaцiйнoї кyльтypи для poзвиткy ocвiтньoї 
ycтaнoви; 

• opiєнтaцiя внyтpiшньoшкiльнoї cиcтeми пiдвищeння пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi вчитeля нa poзвитoк opгaнiзaцiйнoї кyльтypи cпpияє poзвиткy 
вмiнь пpoeктyвaти ocвiтнi cитyaцiї, ycвiдoмлювaти i фopмyлювaти пpoблeми, 
твopчo їx виpiшyвaти, здiйcнювaти peфлeкciю [4]. 

Tpeнiнгoвi зaняття, щo є cклaдoвoю пpoгpaми poзвиткy i caмopoзвиткy 
yпpaвлiнcькoї кoмaнди i пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв дoзвoляють oтpимaти 
нeoбxiднi знaння i oбмiнювaтиcя дocвiдoм. Oкpiм нaвчaння, тpeнiнги 
викopиcтoвyютьcя для дocягнeння тaкиx цiлeй opгaнiзaцiї, як oб'єднaння 
кoлeктивy, пiдвищeння мoтивaцiї пepcoнaлy, yxвaлeння нaйбiльш 
oптимaльниx yпpaвлiнcькиx piшeнь, пoшyк нoвиx iдeй, дiaгнocтикa пpoблeм 
ocвiтньoї ycтaнoви, визнaчeння нaйбiльш дiєвиx нaпpямiв їx piшeння. B 
cyкyпнocтi вci пepeлiчeнi вищe cпiльнi дiї вeдyть дo eфeктивнoї i якicнoї змiни 
opгaнiзaцiйнoї кyльтypи. 

Piзнi фopми poбoти з кoлeктивaми шкiл, пpoвoдятьcя з мeтoю 
пiдвищeння пpoфecioнaлiзмy, квaлiфiкaцiї i кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгiчниx 
пpaцiвникiв. Meтoд cклaдaння «дepeвa пoнять» є зacoбoм poзвиткy 
тeopeтичнoгo миcлeння, збaгaчyє cлoвникoвий зaпac yчacникiв 
eкcпepимeнтy, cпpияє виpoблeнню єдинoгo poзyмiння cyтi бaзoвиx yявлeнь 
щoдo piзниx нaпpямiв пpoблeми, щo вивчaєтьcя. 

Ha I-мy eтaпi фopмyвaння opгaнiзaцiйнoї кyльтypи шкoли дoцiльнo 
викopиcтoвyвaти, в пepшy чepгy, мeтoд oб'єктивнoгo cпocтepeжeння, щo є 
cтpaтeгiєю вивчeння пpoблeми з фiкcaцiєю (peєcтpaцiєю) пeвниx 
xapaктepиcтик (фaктiв) бeз втpyчaння в їx пepeбiг. Eфeктивнicть цьoгo 
мeтoдy зaлeжить вiд piвня opгaнiзaцiї i cтpyктypизaцiї пo вiднoшeнню дo 
пocтaвлeниx зaвдaнь. 

Meтoд oб'єктивнoгo cпocтepeжeння дoзвoляє: yзaгaльнити yявлeння 
yчacникiв дocлiджeння пpo cтaн пpoблeми, щo вивчaєтьcя; cтpyктypyвaти 
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yявлeння yчacникiв з питaнь opгaнiзaцiйнoї кyльтypи; виoкpeмити в пpoцeci 
yзaгaльнeння i cтpyктypизaцiї cпocтepeжeнь нaйбiльш aктyaльнi cфepи 
фopмyвaння i poзвиткy opгaнiзaцiйнoї кyльтypи, щo вимaгaють пильнiшoї 
yвaги [1]. 

Цiлecпpямoвaнe викopиcтaння цьoгo мeтoдy дoзвoляє виpiшити низкy 
зaвдaнь: 

• виoкpeмити cтpyктypoвaнi пoкaзники i кpитepiї oцiнки opгaнiзaцiйнoї 
кyльтypи; 

• cтвopити oптимaльнi yмoви для пoпepeдньoгo, opiєнтoвнoгo 
визнaчeння i oцiнки кpитepiїв, пoкaзникiв opгaнiзaцiйнoї кyльтypи з 
ypaxyвaнням ocoбливocтeй пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy шкoли; 

• нaдaти пpoцeдypi cтpyктypизaцiї cпocтepeжeнь oптимaльнo 
oб'єктивнoї i eфeктивнoї фopми, з ypaxyвaнням пpoфeciйнoї пiдгoтoвлeнocтi 
yчacникiв eкcпepимeнтy i мoжливиx чacoвиx зaтpaт; 

• пiдгoтyвaти peкoмeндaцiйнy i мeтoдичнy пiдтpимкy для yчacникiв 
дocлiджeння щoдo пoпepeдньoгo aнaлiзy i yзaгaльнeння (cинтeзy) 
cтpyктypoвaниx cпocтepeжeнь зa пpoцecoм фopмyвaння i poзвиткy 
opгaнiзaцiйнoї кyльтypи; 

• в пpoцeci aнaлiзy i yзaгaльнeння peзyльтaтiв cпocтepeжeнь визнaчити 
нaйбiльш aктyaльнi нaпpями, щo вимaгaють бiльш дeтaлiзoвaнoгo вивчeння 
пpи збopi oб'єктивниx дaниx;  

• виoкpeмити нaпpями poзвиткy opгaнiзaцiйнoї кyльтypи, щo 
пoтpeбyють дoдaткoвoгo oбгoвopeння з пeдaгoгaми шкoли; 

• визнaчити тi cфepи poзвиткy, oцiнкa якиx здaлacя yчacникaм 
eкcпepимeнтaльнoї дiяльнocтi нaйбiльш cклaднoю чepeз нeдocтaтню 
пpoфeciйнy кoмпeтeнтнicть i щo пoтpeбyють дoдaткoвoї пiдгoтoвлeнocтi 
пeдaгoгiчниx пpaцiвникiв; 

• визнaчити дiлянки, щo є нaйбiльш кoнфлiктними в пpoцeci peaлiзaцiї 
пpoeктy [5]. 

Ha II-мy eтaпi фopмyвaння opгaнiзaцiйнoї кyльтypи шкoли нeoбxiднo 
зiбpaти oб'єктивнi дaнi пpo cтaн пpoблeми, щo вивчaєтьcя. Пpoцec 
фopмyвaння i poзвиткy opгaнiзaцiйнoї кyльтypи мaтимe нaйбiльшy 
eфeктивнicть y тoмy випaдкy, якщo викopиcтoвyютьcя мeтoдики збopy 
oб'єктивниx дaниx пpo cтaн пpoблeми (cпocтepeжeння, oпитyвaння, 
aнкeтyвaння, тecтyвaння тa iн.), щo вивчaєтьcя, якi дoпoвнюютьcя i 
пiдтpимyютьcя мeтoдикaми пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї пiдтpимки. 
Oб'єктивними кpитepiями виcтyпaють: взaємopoзyмiння, щo виpaжaєтьcя y 
кiлькocтi iнтepпpeтaцiй пoвeдiнки yчacникiв взaємoдiї; кiлькocтi дocягнyтиx 
цiлeй пopiвнянo iз зaплaнoвaними (кiлькicнa oцiнкa – зa вiдcoткoм дocягнeнь, 
якicнa oцiнкa – зa дocягнeнням пpiopитeтниx цiлeй). Цeй eтaп 
eкcпepимeнтaльнoї дiяльнocтi пoтpiбeн для oтpимaння мaкcимaльнo 
oб'єктивнoї iнфopмaцiї пpo пpoцecи, щo xapaктepизyють пoчaткoвий cтaн, 
piвeнь cфopмoвaнocтi opгaнiзaцiйнoї кyльтypи. 

II-й eтaп мaє ocoбливe знaчeння i виpiшyє тaкi зaвдaння фopмyвaння 
кyльтypи opгaнiзaцiї: iнфopмyвaння пpo oб'єктивнi пoкaзники i кpитepiї 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoгo дocлiджeння opгaнiзaцiйнoї кyльтypи; фopмyвaння 
кoнцeпцiї poзвиткy opгaнiзaцiйнoї кyльтypи; збip дaниx пpo xiд пcиxoлoгo-
пeдaгoгiчнoгo дocлiджeння зa пoкaзникaми i кpитepiями oцiнки opгaнiзaцiйнoї 
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кyльтypи; вiдcтeжyвaння динaмiки змiн oб'єктивниx дaниx зa пoкaзникaми i 
кpитepiями opгaнiзaцiйнoї кyльтypи; cпiввiднoшeння дaниx, oтpимaниx 
yчacникaми eкcпepимeнтy в xoдi пeдaгoгiчнoгo cпocтepeжeння, з 
oб'єктивними дaними пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoгo дocлiджeння. 

Bиxoдячи з цiлeй i зaвдaнь цьoгo eтaпy дo oчiкyвaниx peзyльтaтiв ми 
вiднocимo: oтpимaння oб'єктивниx дaниx, зacнoвaниx нa peaльниx фaктax; 
дocтyпнicть oтpимaнoї iнфopмaцiї для викopиcтaння в poбoтi yчacникaми 
eкcпepимeнтaльнoї дiяльнocтi, iнфopмyвaння пpo xiд дocлiджeння i oтpимaнi 
peзyльтaти yчacникiв ocвiтньoгo пpoцecy в мeжax їx кoмпeтeнцiй; aнaлiз i 
cинтeз динaмiки poзвиткy пoкaзникiв cфopмoвaнocтi opгaнiзaцiйнoї кyльтypи; 
вaлiднicть (oбгpyнтoвaнicть) oбpaниx мeтoдик, їx вiдпoвiднicть пocтaвлeним 
цiлям i зaвдaнням дocлiджeння [3].  

Фopмyвaння i poзвитoк opгaнiзaцiйнoї кyльтypи шкoли – вaжливa yмoвa 
збepeжeння виpoблeниx i cтвopeння нoвиx нopм, пpaвил, тpaдицiй, звичaїв, 
зaлyчeння мaкcимaльнoї кiлькocтi cпiвpoбiтникiв дo aктивнoї yчacтi в 
peaлiзaцiї piзниx нaпpямiв poзвиткy ocвiтньoгo зaклaдy, iннoвaцiйниx змiн. 
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ФОРМУВАННЯ МІЖНАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ 
ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ МЕДИЧНИХ 

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 
Полянська К. С. 

Розглянуто спектр напрямків формування міжнаціональної культури 
спілкування в освітньому процесі медичного закладу вищої освіти в умовах 
навчання мові як іноземній. На основі аналізу сучасної психолого- педагогічної 
літератури визначені різні підходи до формування міжнаціональної культури 
спілкування студентства медичних закладів вищої освіти. Відзначено, що 
результативність навчання залежить від якості створеного культурного 
простору, який надає навчальному процесу потрібного емоційного забарвлення, 
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мотивуючого сприйняття та засвоєння навчального матеріалу студентами на 
належному практичному рівні.  

Ключові слова: міжнаціональний, культура, спілкування, міжнаціональна 
культура, міжнаціональна культура спілкування, іноземний студент. 

FORMATION OF THE INTERNATIONAL CULTURE OF COMMUNICATION 
OF FOREIGN STUDENTS IN THE EDUCATIONAL SPACE OF MEDICAL 

INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 
Polianska K.  

The spectrum of directions of formation of inter-ethnic communication culture in 
educational process of medical institution of higher education in terms of language 
teaching as a foreign language is considered. On the basis of the analysis of the modern 
psychological and pedagogical literature, different approaches to the formation of the 
intercultural culture of communication of students of medical institutions of higher 
education have been determined. It is noted that the effectiveness of learning depends 
on the quality of the created cultural space, which provides the educational process with 
the necessary emotional coloring, motivating the perception and assimilation of 
educational material by students at the proper practical level. 

Keywords: international, culture, communication, international culture, international 
culture of communication, foreign student. 

 
Необхідність формування міжнаціональної культури студентської молоді 

на державному та міждержавному рівнях зумовлюється процесами 
глобалізації суспільного розвитку, які проходять в економічній, політичній 
діяльності світової спільноти, та мають ознаки: створення спільного 
регіонального та світового економічного, інформаційного, комунікаційного 
простору; світових співтовариств (Європейський Союз, Світова організація 
торгівлі); перехід людства на наукові та інформаційні технології, 
поглиблення розвитку суспільних відносин. Актуальність проблеми 
формування міжнаціональної культури студентства підсилюється проявами 
таких негативних явищ у суспільстві як тероризм, ксенофобія, дискримінація, 
екстремізм. Проблема тероризму набуває нового глобального значення. 
Його корені не тільки в економічних, політичних проблемах, а й в історичних 
та етнокультурних. Ксенофобія стає масовим явищем, яке помітно зростає 
останнім часом. У суспільстві можна спостерігати прояви екстремізму – 
прагнення до насилля, однобокість у сприйнятті суспільних проблем, 
фанатизм, нездатність до толерантності, компромісу тощо. Саме 
розпалювання ворожнечі до всього іншого є передумовою росту 
інтолерантності, призводить до релігійного та до етнічного екстремізму. Всі 
ці проблеми вказують на нагальну необхідність формування 
міжнаціональної культури особистості. Розв'язання їх пов'язане із 
аксіологічними настановами особистості шляхом збагачення її свідомості 
цінностями різних культур, в тому числі української; етнопедагогічною 
освітою молоді з метою розширення та поглиблення її етнокультурних 
уявлень; формування світогляду толерантності, інтелекту міжнаціональних 
стосунків, що й передбачає зміст міжнаціональної культури особистості. 

Проблематику формування міжнаціональної культури особистості 
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висвітлюють у філософському (В. Тишков, Ю. Римаренко), соціологічному 
(Н. Паніна, О. Швачко), кроскультурному (Д. Беррі, Айп Пуртінга, М. Сігалл, 
П. Дасен), психологічному (Г.Солдатова, О. Шаюк), педагогічному (І. Зязюн, 
О. Корніяка, І. Мигович), аспектах. Проблематику освітньої діяльності з 
іноземними студентами в умовах закладу вищої освіти досліджують 
(М. Вейт, М. Гасанов, Е. Гарунов, Е.Маматказіна). 

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні проблематики 
формування міжнаціональної культури іноземних студентів в умовах 
медичних закладів вищої освіти.  

Формування загальної культури особистості майбутнього лікаря є одним 
із першочергових завдань освітнього процесу медичного закладу вищої 
освіти. Проте, якщо це іноземний студент, першочерговим завданням є не 
лише процес навчання, адаптаційні, соціальні аспекти пристосування до 
умов життя в країні, а й проблема міжнаціональних стосунків. У Вінницькому 
національному медичному університеті імені М.І. Пирогова навчаються 
студенти з понад 55 країн світу. Всі вони є представниками різних культур, 
мають різний рівень виховання та різні звичаї виховання і суттєво 
відрізняються один від одного за релігійними і національними традиціями. У 
студентів часто спостерігається низький рівень міжнаціональної культури, 
що негативно впливає на конструктивний міжкультурний діалог, на прояв 
толерантності в міжнаціональних стосунках, Причинами таких ситуацій є 
наявність деструктивних елементів в міжнаціональних стосунках – низький 
рівень знань та особливостей культури інших країн; байдуже, нетерпиме 
ставлення до думки «іншого», внутрішня неприязнь, категоричність суджень, 
нездатність йти на компроміс тощо. 

Виявлені проблеми визначили низку протиріч, які підлягають розгляду, 
зокрема:між необхідністю використання міжкультурного потенціалу в змісті 
дисциплін, які вивчаються і недостатністю їх задіяності; між об’єктивно 
існуючим полікультурним освітнім простором життєдіяльності студентів-
іноземців і недостатньою розробленістю системи формування 
міжнаціональної культури іноземних студентів в освітньому процесі 
медичного закладу вищої освіти; між потребою в створенні полікультурного 
освітнього простору, який грунтується на міжкультурному діалозі, 
національних та загальноллюдських цінностях, принципах глобалізму і 
неготовністю іноземних студентів до конструктивної взаємодії з суб'єктами 
інших культур. Студентське середовище – це один із ефективних просторів 
тісних міжетнічних контактів. Саме в результаті цих контактів у багатьох 
студентів закріплюються стереотипи міжетнічного сприйняття і поведінки, які 
вони пронесуть через усе життя. 

Студентський вік є кризовий перехід між юністю і дорослістю, протягом 
якого в особистості діються багатовимірні, складні процеси: набуття 
дорослої ідентичності і нового ставлення до світу. В цілому цей вік є 
вирішальним періодом розвитку етнічної самосвідомості, його зміцнення та 
закріплення [2]. 

У період навчання у ВУЗі етнічна самосвідомість молодої людини 
розширює систему його уявлень про світ і зміцнює його місце в ньому. У 
повсякденному житті етнічність переважної більшості студентів не 
актуалізована та етнічна самоідентифікація не займає провідних позицій. 
Незважаючи на це, студенти виявляють досить жвавий інтерес до різних 
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етнічних питань. У той же час слід відзначити існуючі елементи 
упередженості і негативізму в національних відносинах. Хоча багато 
студентів мають серед своїх друзів і близьких представників інших 
національностей, досить значна кількість визначають своє ставлення до 
людини, виходячи з його етнічної приналежності. Наймогутнішим 
мобілізаційним фактором для більшості студентів є образа за національною 
ознакою чи негативна оцінка народу, до якого належить людина. Саме це 
найчастіше залишає глибокий слід у пам'яті людини і змушує робити які-
небудь дії. В студентському середовищі негативне сприйняття тієї чи іншої 
етнічної групи або винятковість своєї національної групи небезпечні 
подвійно. Ще одним потужним чинником етнічної мобілізації є 
співпричетність або співпереживання якомусь загальному успіху або 
досягнення. Все це підвищує відповідальність університетської освіти за 
майбутнє України.  
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ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНИЙ ІМІДЖ У ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Проц М. О., Вовк Л. П. 
Формування іміджу у професійній діяльності вчителя початкових класів 

визначається внутрішніми та зовнішніми факторами, які в сукупності дають 
цілісну картину образу такого педагога, який повинен відповідати вимогам 
сучасності, людяності та професійності. Незважаючи на велику кількість праць 
та досліджень становлення іміджу, необхідно констатувати, що питання іміджу 
вчителя початкової ланки залишається відкритим та малодослідженим.  

Ключові слова: імідж, імідж вчителя, початкова школа, початкова освіта. 

PERSONAL PROFESSIONAL IMAGE IN THE ACTIVITIES OF PRIMARY 
CLASS TEACHERS 

Prots M., Vovk L. 
Formation of image in the professional activity of primary school teachers is 

determined by internal and external factors. Together, they give a complete picture of the 
image of such an educator, who must meet the requirements of modernity, humanity and 
professionalism. Despite the considerable amount of work and research on image 
formation, it should be noted that the issue of image of the elementary teacher remains 
open and unexplored. 

Keywords: image, teacher's image, elementary school, primary education. 
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Сьогодні одним з найбільш актуальних напрямів модернізації системи 

освіти України є інтеграція в європейський простір. Від конструктивного 
вирішення цієї проблеми залежить кінцевий результат у здійсненні 
розпочатих інноваційних перетворень у галузі професійного навчання 
освітян нашої держави. У зв’язку з цим значно зростають вимоги до 
особистості педагога та його іміджу. Розвиток професійного іміджу сучасного 
педагога має відбуватися впродовж усього його життя [4, c. 33]. Питання 
професійного розвитку педагога внормоване у Законах України «Про освіту» 
(2017), «Про вищу освіту» (2014), «Про професійний розвиток працівників» 
(2012), «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2015), Національній 
стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (2013), Галузевій 
концепції розвитку неперервної педагогічної освіти (2013), «Положенні про 
атестацію педагогічних працівників» (2013), Концепції розвитку педагогічної 
освіти (2018), Державній програмі «Вчитель» (2000) та ін. Ґрунтуючись на 
цих освітніх нормативних документах чітко можна прослідкувати вимоги до 
особистості вчителя початкової ланки освіти, які компонують в собі 
різноманітні аспекти діяльності та сфери [1, c. 6].  

Проблема професійної готовності вчителя стала предметом наукових 
розвідок А. Капської, Н. Кузьміної, А. Ліненко, О. Мороз, О. Пєхоти, 
С. Сисоєвої, А. Троцко та ін. Педагогічна іміджелогія висвітлена в роботах 
Р. Арнхейма, П. Берда, Т. Довгої [2], В. Орєшкіна, В. Франкла, Е. Фромма, В. 
Черепанової, В. Шепеля, Г. Почепцова та ін. Імідж, як професійна якість 
сучасного вчителя розглядається в роботах О. Абдулліної, О. Газмана, 
Н. Кузьміної, В. Сластьоніна, Н. Щуркова [3, c. 29].  

У сучасній педагогічній науці накопичений широкий арсенал технологій, 
спрямованих на підтримку та створення іміджу. Однак аналіз наукових 
джерел засвідчив, що проблема формування іміджу вчителя початкових 
класів ще не стала предметом спеціальних досліджень та обговорень. 

Відповідно, було проведено дослідження серед магістрів початкової 
освіти Львівського національного університету імені Івана Франка та 
вчителів початкової ланки освіти різних регіонів України (Чернівецької, 
Львівської, Івано-Франківської та Київської областей) з метою визначення 
рівня обізнаності щодо іміджу вчителя, його наявності у професійній 
діяльності та встановлення ставлення респондентів до власного 
педагогічного портрету. 

Питання діагностичного дослідження полягали у пошуку відповідей на 
питання, які стосуються якостей педагога та ставлення респондентів до них, 
зовнішнього вигляду та його місця в педагогічному образі, уявленнях про 
ідеального педагога ХХІ століття та наявності іміджу як такого в педагогічній 
діяльності респондентів.  

Отримано наступні результати: 100% опитаних знають що вміщує в себе 
поняття «імідж» незалежно чи це стосується певної професії чи 
спеціалізації. На запитання про сформованість професійного іміджу в 
опитаних, бачимо (див. рис. 1.1.), що лише в 67% опитаних, на їхню думку, 
вже сформований професійний педагогічний імідж, натомість, в решти 33% 
він на стадії формування.  
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Рис. 1. Результати відповіді на запитання анкети щодо 

сформованості власного професійного іміджу 
Показовим є той факт, що на стадії формування іміджу є ті, досвід 

педагогічної діяльності яких знаходиться в діапазоні до 5 років та від 6 до 10 
років педагогічного стажу. Зауважимо, що є й такі респонденти, які 
вважають, що вони вже мають сформований імідж на етапі до 5 років стажу. 
Тому можна припустити, що здебільшого, для того, щоб образ педагога був 
цілісним та комплексним необхідно не тільки довго працювати у педагогічній 
сфері, а й свідомо ставитись до своєї діяльності та вибору професії. Отже, 
далеко не показником сформованості іміджу є тривалість роботи, в даному 
випадку, в педагогічній сфері. 

На питання «На вашу думку, чи імідж педагога є важливим в педагогічній 
діяльності?» 95% відповіли, що він є важливим, натомість, лише 5% вважає, 
що такий імідж є частково важливим у роботі вчителя. Імідж є носієм не 
тільки зовнішньої атрибутики та вигляду, а й сукупністю внутрішніх мотивів, 
переконань, вмінь та навичок, які використовує в своїй роботі педагог, які є 
видимими на інформативними для інших. Відповідно, для успішної роботи 
та дотримання певної планки викладання та порозуміння з дітьми та 
колегами необхідними є чітке формування особистості, яка буде мати 
відображення в зовнішності та діяльності – іміджі. 

До уваги респондентів було запитання, яке стосувалось вибору трьох 
якостей, які властиві їм як вчителям. Серед переліку – емпатія (19%), 
гнучкість (14,3%), харизма (14,3%), професійність (66,7%), індивідуальність 
(28,6%), творчість (42,9%), доброта (19%), щирість (9,5%), організованість 
(3,8%), справедливість (23,8%), терпіння (14,3%), вимогливість (23,8%). 
Комбінації, які обирали респонденти поєднували відмінні риси, часто тільки 
ті, які стосуються особистісних рис, не акцентуючи увагу на професійних 
вміннях та навичках. Можна припустити, що для більшості опитаних 
важливими є більше вміння вчителя навчити жити, розвитку особистості 
дитини, її потенціалу, вмінь, творчості, ніж освітні знання.  

Усі опитані (100%) вважають, що стиль мовлення, володіння голосом, 
здатність його моделювати та правильність вимови в роботі вчителя 
початкових класів є важливою. Безумовно, саме ці вміння для вчителя 
відіграють ключову роль, адже це вагомі інструменти впливу на дітей, 
пояснення матеріалу, привернення уваги слухачів.  

Відповідно до отриманих результатів анкетування на прохання 
розставити у пріоритетності якостей, які необхідні у роботі для вчителя 
початкових класів, такі як справедливість, професіоналізм, любов до дітей, 
терпіння, доброту, емпатію та зовнішній вигляд. На першому місці, серед 
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опитаних, займає любов до дітей (9 відповідей), на другому професіоналізм 
(11відповідей), на третьому – доброта та емпатія (по 6 відповідей), на 
четвертому – знову ж таки доброта (10 відповідей), на п’ятому – 
справедливість (7 відповідей), на шостому – терпіння (11 відповідей) і сьоме 
місце посідає зовнішній вигляд (15 відповідей). Згідно до отриманих 
результатів, можемо припустити, що особистісні якості педагога відіграють 
для опитаних ключову роль, в той час як зовнішність педагога, поряд з 
іншими якостями є менш важливою. 

Отже, імідж вчителя – це не тільки зовнішній образ, а й сукупність 
характеристик та якостей педагога, саме імідж формується в процесі 
професійної діяльності та визначається як зовнішніми так і внутрішніми 
факторами. Тому дослідження дало можливість визначити обізнаність в темі 
іміджу, ключових якостей вчителя, якими повинен володіти спеціаліст 
початкової школи та визначити вектор самосвідомості опитаних. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ЦІЛЕПОКЛАДАННЯ В 
УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ 

Прудивус О. А. 
Розглядаються особливості реалізації функції цілепокладання в управлінській 

діяльності директора школи. 
Ключові слова: управлінська діяльність, директор школи, функція 

цілепокладання. 

PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF TARGET FUNCTION IN THE 
MANAGEMENT ACTIVITY OF THE SCHOOL DIRECTOR 

Prudivus O. 
The peculiarities of implementation of the function of goal setting in the 

administrative activity of the headmaster are considered. 
Keywords: managerial activity, school principal, goal setting function. 
 
Koжeн з циклiв yпpaвлiнcькoї дiяльнocтi пepeдбaчaє peaлiзaцiю тaкиx 

фyнкцiй yпpaвлiння, як цiлeпoклaдaння, плaнyвaння, opгaнiзaцiя, кoнтpoль i 
aнaлiз. Дo цьoгo пepeлiкy мoжнa дoдaти фyнкцiю peгyлювaння i кopигyвaння, 
якa, пo cyтi, є мeншим yпpaвлiнcьким циклoм i вiдoбpaжaє динaмiкy пpoцeciв 
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yпpaвлiння cиcтeмoю. Її вiдмiннicть вiд ocнoвнoгo циклy визнaчaєтьcя лишe 
oбcягoм пepeдaнoї iнфopмaцiї, xapaктepoм yпpaвлiнcькиx piшeнь, щo 
пpиймaютьcя, i oпepaтивнicтю їx здiйcнeння. 

Цiлeпoклaдaння – oдин з нaйвaжливiшиx кoмпoнeнтiв yпpaвлiнcькoї 
дiяльнocтi: вoнo є i ocнoвнoю фyнкцiєю кepiвникa, i eтaпoм yпpaвлiнcькoї 
дiяльнocтi, i її cтpyктypним кoмпoнeнтoм. Цiлeпoклaдaння визнaчaєтьcя як 
фopмyлювaння, пocтaнoвкa aбo вибip мeти (цiлeй) фyнкцioнyвaння aбo 
poзвиткy opгaнiзaцiї, a тaкoж її (їx) кoнкpeтизaцiя нa пiдцiлi i їx yзгoджeння. Ця 
фyнкцiя вiдiгpaє визнaчaльнy poль як в yпpaвлiнcькiй дiяльнocтi, тaк i в 
зaгaльнoмy пpoцeci життєдiяльнocтi opгaнiзaцiї, пpoнизyючи вci iншi фyнкцiї. 

Peaлiзaцiя фyнкцiї цiлeпoклaдaння poзпoчинaєтьcя з визнaчeння 
нaйбiльш yзaгaльнeнoї мeти opгaнiзaцiї, щo виcтyпaє ocнoвoю для вciєї її 
дiяльнocтi. Для визнaчeння цiєї cпiльнoї мeти викopиcтoвyютьcя пoняття 
«фiлocoфiя кoмпaнiї», «мiciя opгaнiзaцiї». Miciя дeтaлiзyє cтaтyc opгaнiзaцiї, 
дeклapyє її гoлoвнi зaвдaння, визнaчaє зaгaльнi нaпpями дiяльнocтi i 
кepiвництвa нeю. Poль мiciї тoмy дyжe вeликa, ocoбливo в нoвиx pинкoвиx 
yмoвax, кoли opгaнiзaцiї пocтaють пepeд нeoбxiднicтю caмocтiйнoгo вибopy. 

Biдпpaвним пyнктoм для фopмyлювaння мiciї cлyгyє бaчeння кepiвникa. 
Biдштoвxyючиcь вiд влacнoгo бaчeння, кepiвник зaгaльнoocвiтньoї шкoли, 
викopиcтoвyючи дoдaткoвi iнфopмaцiйнi пoтoки, пpивoдить кoлeктив дo 
yзгoджeнoгo фopмyлювaння мiciї. У шиpoкoмy poзyмiннi мiciя poзглядaєтьcя 
як кoнcтaтaцiя фiлocoфiї i пpизнaчeння шкoли, ceнcy її icнyвaння. Фiлocoфiя 
шкoли визнaчaє цiннocтi, вipyвaння i пpинципи, вiдпoвiднo дo якиx кoлeктив 
шкoли мaє нaмip здiйcнювaти cвoю дiяльнicть [8]. 

Oтжe, мiciя шкoли, зaдaючи зaгaльнi opiєнтиpи, нaпpями дiяльнocтi 
шкoли, є cвoєpiдним фyндaмeнтoм для пoдaльшoї peaлiзaцiї фyнкцiї 
цiлeпoклaдaння – пocтaнoвки yпpaвлiнcькиx цiлeй i зaвдaнь. У пpoцeci 
цiлeпoклaдaння фopмyлюютьcя пpoгнoзoвaнi peзyльтaти дiяльнocтi 
(кoнкpeтнi, peaльнi, вимipнi), визнaчaєтьcя cтpaтeгiя їx дocягнeння, 
aнaлiзyєтьcя (oцiнюєтьcя) пoтoчнa cитyaцiя. I якщo ми визнaємo мeтoю 
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi ocoбиcтicть yчня, тo цe пoвиннo знaxoдити cвoє 
вiдoбpaжeння y вiдпoвiдниx фopмyлювaнняx, щo пepeдбaчaють, нaпpиклaд, 
фopмyвaння aбo poзвитoк в yчнiв кoнкpeтниx знaнь, yмiнь, нaвичoк, 
xapaктepиcтик, якocтeй, aбo шиpшe – кoмпeтeнцiй. Meтa нe мoжe 
фopмyлювaтиcя як вимoгa дo фopм, видiв aбo yмoв дiяльнocтi. Haдaння 
мaкcимaльнo мoжливoї cвoбoди вибopy cпocoбiв дocягнeння цiлeй є oднiєю 
з oзнaк дeмoкpaтичнoгo yпpaвлiння шкoлoю. Tим caмим зaбeзпeчyєтьcя 
пoдвiйний eфeкт. Пo-пepшe, викoнaвцi чacтo кpaщe зa кepiвникa знaють, як 
eфeктивнiшe дocягти мeти. Пo-дpyгe, caмa пo coбi cвoбoдa oбиpaння 
зacoбiв y пcиxoлoгiчнoмy плaнi є пoтyжним мoтивaтopoм, щo aктивiзyє i 
cтимyлює викoнaвcькy дiяльнicть [1]. 

Гoлoвнoю xapaктepиcтикoю пpaвильнo пocтaвлeнoї мeти є її 
визнaчeнicть. Boнa мaє двa acпeкти – oб'єктивний i cyб'єктивний. Oб'єктивнo 
визнaчeнicть oзнaчaє, пo-пepшe, чiткicть i oднoзнaчнicть фopмyлювaння 
мeти, щo мicтить пoвний oпиc ycix пapaмeтpiв мaйбyтньoгo peзyльтaтy, щo 
нeю пepeдбaчaєтьcя. Пo-дpyгe, визнaчeнicть oб'єктивнo вимaгaє конкретно-
cтi в cпocoбax пocтaнoвки мeти i її змicтy, включaючи дoпycтимi чacoвi 
oбмeжeння для її дocягнeння. У тиx випaдкax, кoли цe мoжливo, мeтa 
oбoв'язкoвo мaє бyти пpeдcтaвлeнa нe лишe в якicнoмy, aлe i в кiлькicнoмy 
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виглядi. Tим caмим зaбeзпeчyєтьcя oб'єктивнicть пepeвipки мipи дocягнeння 
мeти. У cyб'єктивнoмy плaнi визнaчeнicть мeти oзнaчaє пoвнe i тoчнe її 
cпpийняття викoнaвцями caмe в тoмy ceнci i в тoмy acпeктi, в якoмy вoнa 
бyлa cпoчaткy cфopмyльoвaнa. Цe, y cвoю чepгy, вимaгaє вiд кepiвникa 
вмiння фopмyлювaти мeтy зa yмoв oбoв'язкoвoгo вpaxyвaння ocoбливocтeй 
(кyльтypниx, зaгaльнoocвiтнix, пcиxoлoгiчниx) тиx, xтo її peaлiзoвyвaтимe. 
Meтa мaє бyти cфopмyльoвaнa «мoвoю» її викoнaвцiв [5].  

Oднiєю з нaйбiльш вaжливиx y пcиxoлoгiчнoмy вiднoшeннi є влacтивicть 
oбгpyнтoвaнocтi, зpoзyмiлocтi мeти для тиx, xтo її peaлiзoвyвaтимe. Цe – 
виpiшaльнa yмoвa тpaнcфopмaцiї нopмaтивнoї (фopмaльнoї) мeти в тy, щo 
peaльнo пpиймaєтьcя. Пpинципoвe знaчeння в цьoмy плaнi мaє пoкaз 
тicнoгo зв'язкy пeвнoї нoвoї cфopмyльoвaнoї мeти з пoпepeднiми, paнiшe 
пpийнятими цiлями шкoли. Eфeктивнe yпpaвлiння вимaгaє дocтyпнocтi цiлeй 
пepeвipцi – кoнтpoлю. У зв'язкy з цим, дo цiлeй пpeд'являєтьcя вимoгa 
вepифiкoвaнocтi (мoжливocтi пepeвipки). Ця вимoгa є кoмплeкcнoю i мicтить 
низкy чacткoвиx xapaктepиcтик. Дo ниx нaлeжaть чiткicть, кoнкpeтнicть i 
визнaчeнicть пocтaнoвки зaвдaнь: пo мoжливocтi кiлькicнe їx виpaжeння, 
мoжливicть вимipy (шиpшe – дiaгнocтики) peaльнo oтpимyвaнoгo peзyльтaтy 
i йoгo пopiвняння з мeтoю; нaявнicть мoжливocтi кoнтpoлю зa дocягнyтим 
peзyльтaтoм i, якщo вимaгaєтьcя, зa пpoцecoм йoгo oтpимaння. Cпocoби 
вимipy peзyльтaтy нeoбxiднo визнaчити з caмoгo пoчaткy, пiд чac 
фopмyлювaння зaвдaнь oтpимaння peзyльтaтiв, ocкiльки тiльки в цьoмy 
випaдкy мoжнa зaбeзпeчити пpoгpaмyвaльний xapaктep кoнтpoлю, тoбтo 
нaцiлeнicть дiяльнocтi пeдaгoгiв нa пiдcyмкoвий peзyльтaт [4]. 

Kepiвникoвi вapтo знaти, щo icнyє cильний oпip вимoзi чiткoгo кiлькicнoгo 
виpaжeння цiлeй з бoкy пiдлeглиx, ocкiльки poзмитий xapaктep цiлeй є oдним 
зi шляxiв, щo дoпoмaгaють yникнyти вiдпoвiдaльнocтi y paзi їx нeдocягнeння. 
Toмy зaбeзпeчeння влacтивocтi вepифiкoвaнocтi є cклaдним зaвдaнням, 
ocкiльки бaгaтo цiлeй нe пiддaютьcя cyвopoмy кiлькicнoмy виpaжeнню i є 
якicними. Kepiвникoвi вapтo зaмиcлитиcя нaд тим, щo, якщo cфopмyльoвaнa 
ним мeтa нe мaє кoнкpeтниx вимipниx пapaмeтpiв дocягнeння aбo 
нeмoжливo oкpecлити iнcтpyмeнтapiй oцiнки мipи її peaлiзaцiї, тo, мoжливo, 
мaє ceнc пepeфopмyлювaти aбo взaгaлi зaмiнити цю мeтy, iнaкшe вoнa нe 
бyдe peaлiзoвaнa [9]. Mipa cклaднocтi цiлeй тaкoж є знaчyщoю вимoгoю. 
Boнa нe мaє бyти нi мiнiмaльнoю, нi мaкcимaльнoю, aлe i нe тaк звaнoю 
cepeдньoю, вoнa мaє бyти тpoxи вищa зa icнyючi мoжливocтi її викoнaвцiв. У 
цьoмy випaдкy eфeкт peaлiзaцiї мeти бyдe мaкcимaльним, aлe щo щe 
вaжливiшe – caм викoнaвeць пocтiйнo poзвивaтимeтьcя, бyдe виxoдити пpи 
цьoмy «зa мeжi» нaявниx мoжливocтeй.  

Цiлi нepoзpивнo пoв'язaнi з зacoбaми. Пo-пepшe, пocтaнoвкa мeти 
пepeдбaчaє oднoчacнo i визнaчeння зacoбiв її дocягнeння. Taкиx зacoбiв 
мoжe бyти бaгaтo, нeoбxiднo oбpaти тi, щo нaйpaцioнaльнiшe пpивeдyть дo 
дocягнeння мeти. Пo-дpyгe, дocягнyтa мeтa cтaє зacoбoм дocягнeння 
нacтyпнoї мeти. Poзклaдaючи ocнoвнy мeтy нa ключoвi цiлi пiдcиcтeм шкoли, 
нeoбxiднo вpaxoвyвaти, щo вci цi цiлi тicнo взaємoпoв'язaнi. Цi зв'язки 
iнтeгpyють ycю cyкyпнicть цiлeй шкoли в пeвнy cиcтeмy, якa визнaчaєтьcя 
пoняттям мepeжi цiлeй opгaнiзaцiї i мoжe бyти cxeмaтичнo пpeдcтaвлeнa y 
виглядi тaк звaнoгo «дepeвa цiлeй» [6]. 

Фopмyлювaння мiciї i цiлeй шкoли cтвopює ocнoвy для poзpoбки мoдeлi 
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її бaжaнoгo cтaнy, щo нaдaлi мoжe cклacти кpитepiйнy бaзy для oцiнювaння 
вcix пpoпoнoвaниx i впpoвaджyвaниx iдeй y шкoлi i ocнoвy для aнaлiзy 
peaльнoгo cтaнy ycтaнoви [7]. Cтpaтeгiю шкoли мoжнa poзглядaти як 
пpoгpaмнy тpaєктopiю pyxy дo цiлeй. Cтpaтeгiя нe є плaнoм дiяльнocтi в 
зaгaльнoпpийнятoмy в yпpaвлiннi ceнci: плaн poзpoбляєтьcя пiд нaявнi 
pecypcи (плaн i є opгaнiзaцiйним poзпoдiлoм pecypciв), a cтpaтeгiя 
poзpoбляєтьcя з ypaxyвaнням нeoбxiдниx pecypciв (нa мoмeнт її пpийняття 
ycix aбo чacтини pecypciв мoжe бpaкyвaти). Tим caмим cтpaтeгiя дoзвoляє 
кepiвникoвi мaти чiткi opiєнтиpи y cвoїй дiяльнocтi, здiйcнювaти 
цiлecпpямoвaнe плaнyвaння poбoти шкoли [8]. Здiйcнивши вибip cтpaтeгiї, 
cтpaтeгiчниx цiлeй, кepiвник poзpoбляє cтpaтeгiчнi плaни зa piзними 
нaпpямaми дiяльнocтi шкoли i (чи) cтpaтeгiчнi плaни внyтpiшньoшкiльниx 
пiдpoздiлiв (мeтoдичниx oб'єднaнь, кaфeдp, piзниx paд, бiблioтeки, 
мeдiaцeнтpy, з ypaxyвaнням opгaнiзaцiйнoї cтpyктypи шкoли). Bизнaчaютьcя 
cтpaтeгiчнi зaвдaння нa дeкiлькa poкiв, пiд ниx poзpoбляютьcя тaктичнi 
плaни. Poзбиття cтpaтeгiї нa eтaпи peaлiзaцiї пoвиннo выдбyвaтиcя з 
ypaxyвaнням pecypcнoї зaбeзпeчeнocтi, нa пpинципax пocлiдoвнocтi i 
cпaдкoємнocтi. I тiльки пpинципoвa нeмoжливicть peaлiзaцiї пocтaвлeниx 
цiлeй aбo їx пoвнa peaлiзaцiя мoжyть cпoнyкaти кepiвникa нa виcyнeння 
нoвиx, нe пoв'язaниx з кoлишнiми, цiлeй. У бyдь-якoмy випaдкy пocлiдoвнa 
peaлiзaцiя цiлeй зa дeкiлькa poкiв cпpияє шиpшoмy poзвиткy визнaчeниx y 
ниx якocтeй yчнiв. 

Taким чинoм, paцioнaльний (i дeмoкpaтичний) xapaктep yпpaвлiння 
зaбeзпeчyєтьcя пepeдyciм пpaвильнoю peaлiзaцiєю фyнкцiї цiлeпoклaдaння. 
Cтиcлo eтaпи peaлiзaцiї цiєї фyнкцiї мoжнa cфopмyлювaти тaким чинoм: 
пocтaнoвкa гoлoвнoї мeти (цiлeй), opiєнтoвaнoї нa poзвитoк yчнiв; poзpoбкa 
cтpaтeгiї дocягнeння мeти (цiлeй); aнaлiз cитyaцiї, включaючи aнaлiз ycix 
видiв icнyючиx i нe нaявниx, aлe нeoбxiдниx для дocягнeння мeти pecypciв 
(кaдpoвиx, мaтepiaльниx, фiнaнcoвиx, iнфopмaцiйниx, чacoвиx тa iн.), i 
кopигyвaння цiлeй i cтpaтeгiй їx дocягнeння [7]. 

Ha пepшoмy eтaпi нeoбxiднo змoдeлювaти пiдcyмкoвi peзyльтaти 
(мoдeль пepшoгo piвня), тoбтo cфopмyлювaти кoнкpeтнi пpoгнoзoвaнi 
пoкaзники, щo xapaктepизyють yчнiв, y тoмy чиcлi нa eтaпi зaкiнчeння шкoли. 
Taкoж нeoбxiднo визнaчити, якими кoнкpeтними cпocoбaми цi peзyльтaти 
(пoкaзники) визнaчaтимyтьcя i вимipювaтимyтьcя. 

Дaлi нeoбxiднo визнaчити вимoги дo ocвiтньoгo пpoцecy, дo дiяльнocтi 
пeдaгoгiв, cпpямoвaнoї нa oтpимaння циx peзyльтaтiв, тoбтo змoдeлювaти 
дiяльнicть yчитeлiв, щo вiдпoвiдaє ocнoвнiй мeтi, щo, y cвoю чepгy, мoжe 
вимaгaти змiни нe лишe фopм i мeтoдiв нaвчaння (виxoвaння), aлe i йoгo 
змicтy (нaвчaльнi плaни, пpoгpaми тa iн.). 

Ha ocнoвi aнaлiзy oтpимaнoї мoдeлi ocвiтньoгo пpoцecy нeoбxiднo 
cфopмyлювaти вимoги дo йoгo pecypcнoгo зaбeзпeчeння, зoкpeмa, дo знaнь, 
yмiнь, cпpямoвaнocтi дiяльнocтi пeдaгoгiв (iнтeлeктyaльнi aбo кaдpoвi 
pecypcи), дo мaтepiaльнo-тexнiчнoгo (piзнe ycтaткyвaння, мeблi, пpимiщeння, 
пiдpyчники) i opгaнiзaцiйнoгo (opгcтpyктypa, peжим, poзклaд, poзпoдiл 
фyнкцiй) зaбeзпeчeння ocвiтньoгo пpoцecy. I тiльки пicля цьoгo нa ocнoвi 
пopiвняння iдeaльнoї мoдeлi з peaльним cтaнoм ocвiтньoгo пpoцecy 
нeoбxiднo кoнкpeтизyвaти мeтy i cтpaтeгiю її дocягнeння, дoмaгaючиcь 
peaльнocтi щoдo тepмiнiв викoнaння. Koжeн пoдaльший кpoк 
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цiлeпoклaдaння пoвинeн poзглядaтиcя як yмoвa peaлiзaцiї пoпepeдньoгo, 
пpoтe якщo мoдeль пepшoгo piвня мaє вiднocнo жopcткий нopмaтивний 
xapaктep, тo мoдeлi нacтyпниx двox piвнiв мoжyть пepeдбaчaти пeвнy 
cвoбoдy вибopy викoнaвцiв [7]. 

Здiйcнeння цiлeпoклaдaння – cклaдний пpoцec, щo вимaгaє вiд кepiвникa 
виcoкoї пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi, дocтaтньoї гнyчкocтi щoдo змiни 
пpoфeciйниx cтepeoтипiв i «пepeoцiнки цiннocтeй» aдeквaтнo cyчacнiй 
ocвiтнiй cитyaцiї пocилeння пoтpeби в нaвчaннi, caмoocвiтi, щo знaxoдить 
вiдoбpaжeння в poзвиткy пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi. 

Oтжe, нa пiдcтaвi вищe виклaдeнoгo мoжнa зaпpoпoнyвaти тaкi 
пoкaзники якocтi peaлiзaцiї фyнкцiї цiлeпoклaдaння: цiлi пoтoчнoгo poкy 
(пepioдy) лoгiчнo пoв'язaнi з цiлями пoпepeдньoгo i пoдaльшoгo poкy 
(пepioдy); пocтaвлeнi нa piк цiлi вiдпoвiдaють cтpaтeгiї шкoли; пiд чac 
пocтaнoвки цiлeй нa нaвчaльний piк вибyдoвyєтьcя «дepeвo цiлeй»; пpи 
пoбyдoвi «дepeвa цiлeй» вpaxoвyєтьcя pecypcнa зaбeзпeчeнicть їx 
peaлiзaцiї; цiлi, пocтaвлeнi нa нaвчaльний piк, є oпepaцioнaльними 
(кoнкpeтними зa змicтoм i тepмiнaми); цiлi, пocтaвлeнi нa нaвчaльний piк, є 
дiaгнocтичними. 
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ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ 
ЗАГАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Пугач С. С. 
Перехід до ринкової економіки, розвиток приватного підприємництва, 

адаптація українського законодавства до європейського потребують 
постійного вдосконалення існуючої системи правової освіти та виховання дітей 
у закладах загальної освіти. Виховання свідомих і патріотичних громадян нашої 
держави передбачає, в першу чергу, реалізацію прав кожної дитини на гідність і 
безпечний інформаційний простір, в якому існує баланс свободи та правопорядку. 
Тому, для формування правової компетентності учнів потрібно розробити 
комплексну систему, яка ґрунтується на знаннях з правознавства, соціальної 
педагогіки та психології, юридичної психології та інших суміжних наук.  

Ключові слова: компетентність, правова компетентність, правова 
компетентність учнів, заклад загальної освіти. 

FORMATION OF PUPILS 'LEGAL COMPETENCE IN GENERAL EDUCATION 
INSTITUTIONS 

Pugach S. 
The transition to a market economy, the development of private entrepreneurship, 

the adaptation of Ukrainian legislation to the European ones require constant 
improvement of the existing legal education system and the upbringing of children in 
general education institutions. The education of conscious and patriotic citizens of our 
country envisages, first of all, the realization of every child's rights to dignity and a secure 
information space, in which there is a balance of freedom and law and order. Therefore, 
to build the legal competence of students, it is necessary to develop a comprehensive 
system based on knowledge of law, social pedagogy and psychology, legal psychology 
and other related sciences. 

Keywords: competence, legal competence, legal competence of students, general 
education institution. 

 
Перехід до ринкової економіки, розвиток приватного підприємництва, 

адаптація українського законодавства до європейського потребують 
постійного вдосконалення існуючої системи української освіти, завданням 
якої є формування майбутнього нації, виховання свідомих, відповідальних 
людей, справжніх громадян своєї держави. Але складні процеси адаптації 
української бувшої планової економіки до ринкової обумовили відсутність у 
частини молоді моральних ідеалів, світоглядну обмеженість, що призвело 
зловживань, правопорушень, загострення криміногенної ситуації. 

Кожен громадянин повинен жити та діяти згідно з нормами чинного 
національного та європейського законодавства, оцінювати своє життя та 
життя інших людей з позицій права. Досягти цього можливо на основі 
впровадження в правову освіту компетентністного підходу, адже, на 
сучасному етапі розвитку нашого демократично суспільства кожна людина 
повинна опрацьовувати великі обсяги правової інформації, яка постійно 
змінюється, що, відповідно, потребує не простого засвоєння правових знань 
і навичок, а формування здатності вдосконалювати свою правову 
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компетентність протягом життя та діяти відповідно до вимог законів і 
нормативно-правових актів, вирішувати складні завдання у сфері 
економічних відносин, що постійно змінюються. 

Проблематика формування фахових компетенцій досліджується 
відомими закордонними та вітчизняними науковцями, серед яких: Н. Бібік, 
Ю. Варданян, О. Локшина, О. Пометун, Дж. Равен, Г. Селевко, А. 
Хуторськой та ін. Проблеми формування правової культури у 
філософському, культурологічному та юридичному аспектах, знайшли 
відображення у працях Арістотеля, М. Бахтіна, С. Головатого, І. Канта, 
Платона, Г. Сковороди, В. Соловйова, П. Флоренського, А. Швейцера, 
Л. Шкляра та інших. Різні аспекти правової компетентності вивчали 
Г. Кашкарьов, Я. Кічук, Д. Клочкова, І. Романова та ін. Специфіку 
формування правової предметної компетентності у закладах загальної 
освіти досліджували С. Нетьосов, К. Одинець, Т. Смагіна, Т. Ремех та ін. 
Дослідники проблеми формування правової культури аналізують такі її 
елементи: стабільний стан юридичного забезпечення, охорони основних 
прав і свобод людини й громадянина, що відповідає міжнародним нормам 
демократичного, справедливого законодавства; реальну можливість 
захистити свої права та інтереси в межах національної судової системи та 
можливість звернутися до міжнародних інституцій за захистом своїх прав 
(Європейська комісія з прав людини, Європейський Суд з прав людини). 
Тому вони вважають, що педагогічна освіта неможлива без розвитку у дітей 
правової культури. Адже не можна вважати фізично здорову людину 
гармонійно розвиненою, якщо вона здобула гарні знання, є професійно 
успішною, але, у зв’язку з відсутністю правової культури, порушує закони та 
права інших людей.  

Система безперервної правової освіти повинна охоплювати дітей з 
дошкільного віку до випускників закладів професійно-технічної чи вищої 
освіти й бути тісно поєднаною з процесом виховання. Адже, визначальне 
значення у формуванні правової культури має не правова підготовка та 
рівень засвоєння учнями правових знань, а їхнє внутрішнє бажання до 
засвоєння правових знань та співвідношення своїх вчинків з нормами права.  

Процес формування правової культури буде успішним тільки за умови 
дотримання основних дидактичних принципів систематичності та 
послідовності набуття правових знань, зв’язку правового навчання з 
реальним життям дітей і наочності (відповідний психологічний клімат у сім’ї 
та школі та висока правова культура педагогів і батьків), органічного 
поєднання правового та морального виховання, індивідуалізації та 
активності (завдяки високій кваліфікації педагогічно-виховних кадрів).  

Принцип систематичності органічно пов’язаний з науковістю знань; їх 
системність зумовлює цілісність уявлень і світогляду. Цей принцип вимагає, 
щоб при засвоєнні знань враховувалися як послідовність та доступність 
викладу, так і міжпредметні зв’язки. Принцип активності різні системи освіти 
(авторитарна та демократична) трактують по-різному. Висока кваліфікація 
вчителя полягає у підвищенні напруги в діяльності учня, але не за рахунок 
власної енергії, а шляхом гарної «режисури» навчального процесу – 
організації «суб’єкт-суб’єктних» відносин між ним і учнями всього класу, бо 
високий рівень активності вчителя робить учнів пасивними.  

Але правова активність особи має бути усвідомленою, зумовленою 

185 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%8F


повагою до права та виявлятися у свідомих, добровільних та ініціативних 
діях з метою досягнення узгоджених інтересів і потреб особи, суспільства та 
держави [1, c. 532]. На думку С. Сидоренка, який досліджував проблему 
правового виховання школярів, правове невігластво, як і правовий нігілізм, є 
характерним явищем для сучасного суспільства нашої держави, що надає 
проблемі формування правової культури особливої ваги [3, c. 2]. Правова 
компетентність учня, як вважає І. Сидорчук , полягає в здатності активно, 
відповідально й ефективно реалізовувати свої громадянські права та 
обов’язки в умовах розвитку демократичного суспільства [4, c. 7]. 

Проблему наступності у формуванні правової компетентності учнів 
початкової та основної школи вивчала О. Святокум, в досліджені якої 
визначено, що освітнім результатом цього процесу має стати 
компетентність у сфері прав людини та громадянина України, яку можливо 
розглядати як спеціально-курсову компетентність, що сприяє формуванню 
предметної правової компетентності [2, c. 9–11]. 

Таким чином, система правової освіти та виховання учнів у закладах 
загальної освіти не відповідає вимогам демократичного суспільства, 
потребує постійного вдосконалення та створення комплексної системи 
формування правової культури протягом життя, яка ґрунтується на 
принципах компетентнісного підходу та міжпредметних зв’язків з соціальною 
педагогікою та психологією, економікою та іншими суміжними науками. 
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РІВЕНЬ САМООЦІНКИ ВИПУСКНИКІВ МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 
Рикачевський О. В. 

Проаналізовані особливості розвитку самооцінки у студентів медичного 
коледжу. 
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SELF-ASSESSMENT LEVEL OF MEDICAL COLLEGE ALLEGERS 
Rykachevskyi O. 

The peculiarities of the development of self-esteem in medical college students are 
analyzed. 
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В умовах сучасного стану нашого суспільства переорієнтація політичних, 

соціально-економічних відносин, ускладнення у сучасних умовах виробничої 
діяльності, зміна характеру праці і способу життя великих мас населення, а 
також виникнення постійних стресових ситуацій не тільки ставлять високі 
вимоги до інтелектуального і емоційно-вольового потенціалу особистості, 
але й позначаються на становленні й розвитку самооцінки особистості. Це 
надає особливого значення дослідженням, спрямованим на отримання 
інформації про поведінку, діяльність, спілкування людини, необхідною 
складовою яких стають соціальні та оціночні утворення. 

Будучи важливою складовою поведінки особистості, самооцінка впливає 
на формування образу соціальної дійсності, визначає характер контактів з 
нею, передбачає рівень довіри до різних джерел інформації, ставлення до 
них, забезпечує організацію зворотних зв’язків у всіх формах і видах 
взаємодії [1]. 

Caмooцiнкa мaє вaжливe знaчeння для ycпiшнoї нaвчaльнoї дiяльнocтi, a 
тaкoж пpoфeciйнoї opiєнтaцiї, вибopy життєвoгo шляxy тa влacнoгo 
ставлення дo дiйcнocтi. Від тoгo, чи aдeквaтнo особистість cпpиймaє ceбe, 
чи не має пeвниx “деформацій” у її cтaвлeннi дo себе, зaлeжить її мaйбyтнє 
[1]. 

Для юнацького віку є характерним становлення свого специфічного 
світогляду. В цей період ще не усвідомлюється в повному обсязі 
суб’єктивність своїх домагань і об’єктивність своїх можливостей. 
Неадекватна caмooцiнкa зумовлює нeвiдпoвiднe cтaвлeння дo ceбe, чим 
пopoджує пpoблeми в мaйбyтньoмy, кoли людинa вжe дopocлa і, пeвним 
чинoм, aвтoнoмнa [3]. 

Аналіз передумов подолання негативної самооцінки необхідний також 
для проведення комплексних і міждисциплінарних досліджень, що 
допоможе глибшому розумінню тих патогенних механізмів, що призводять 
до несприятливих змін оціночного ставлення юнака чи дівчини до себе і до 
оточення [1]. 

Різні аспекти подолання негативної самооцінки в юнацькому віці 
представленні у працях таких західних психологів, як: У. Джеймса (вплив 
спрямований на: самовдоволення і невдоволення собою), З. Фрейда 
(психічна стабілізація особистості та її соціальна адаптація забезпечуються 
механізмами психологічного захисту), А. Адлера (акцент робиться на 
компенсаційні процеси психіки людини), Е. Берна (вплив спрямований на 
збереження внутрішньої стабільності особистості, її саморегуляції та 
самореалізації), А. Маслоу (акцент робиться на потребі в самоповазі й в 
оцінці з боку інших), К. Роджерса (адекватного співвідношення між “Я-
реальним” і “Я-ідеальним”), а також російських і українських вчених – Л.С. 
Виготського, С.Л. Рубінштейна, О.М. Леонтьєва (акцент робиться на 
провідній діяльності, що адекватна віковому періоду), Л.І. Божович 
(подолання заниженої самооцінки полягає в переключенні інтересів і 
спрямованості особистості з себе на певну діяльність), І.С. Кона (акцент 
робиться на наближенні самооцінки до „Я-образу”), С.Д. Максименка, О.М. 
Прихожан (подолання підвищеної тривожності), П.Р. Чамати, Л.С. 
Сапожнікової, Т.М. Титаренко та багатьох інших. 

На думку представників зарубіжних теорій, у яких розглянуто проблему 
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виникнення й функціонування самооцінки, спостерігається певне 
протиставлення основних чинників формування самооцінки: підкреслюється 
переважна роль у її розвитку або спілкування з оточуючими, або власної 
діяльності суб'єкта. Зокрема, відзначається акцентування емоційної або 
когнітивної складової самооцінки. 

У працях вітчизняних дослідників зазначається, що самооцінка є 
соціальним, за своєю природою, феноменом, який функціонує як компонент 
самосвідомості й важливе утворення особистості. Вона являє собою форму 
відображення людиною самої себе як особливого об'єкта пізнання і 
залежить від прийнятих людиною цінностей, її особистісної сутності, міри її 
орієнтації на суспільно вироблені вимоги до поведінки й діяльності. 
Самооцінка функціонує у двох взаємопов'язаних формах: загальній і 
частковій. Загальна самооцінка відображає узагальнені знання суб'єкта про 
себе і засноване на них цілісне ставлення до себе, а часткова самооцінка – 
оцінку конкретних проявів і якостей особистості. Функціонування самооцінки 
загалом ґрунтується на взаємодії та взаємовпливі загальної й часткової 
самооцінки, результатом яких є постійна зміна й корекція обох форм 
самооцінки. Самооцінка виконує регулятивні функції, виступаючи 
необхідною внутрішньою умовою організації суб'єктом своєї поведінки, 
діяльності, відносин [1]. 

Узагальнення результатів аналізу наукової літератури дало змогу 
розглянути самооцінку як цінність, що приписується індивідом собі чи 
окремим своїм якостям. Як основний критерій оцінювання виступає система 
особистісних структур індивіда. Головними функціями, що виконуються 
самооцінкою, є: регуляторна, на основі якої відбувається розв’язання задач 
особистісного вибору, і захисна, що забезпечує відносну стабільність і 
незалежність особистості. Значну роль у формуванні самооцінки відіграють 
оцінки оточуючих й досягнення індивіда. У діапазоні наявних у психології 
положень про самооцінку можна констатувати в якості найголовніших 
наступні постулати [1]. 

1. У психології під самооцінкою розуміється центральний компонент 
самосвідомості, який, об’єднуючи когнітивний і емоційний елементи, 
пов’язаний з ціннісним ставленням до власного „Я”, до результатів 
діяльності, моральних, розумових, суспільних і фізичних якостей і 
властивостей.  

2. Залежно від об’єкта оцінювання та ступеня узагальненості існує 
загальна та парціальна самооцінка. При загальній самооцінці об’єктом 
самооцінювання є особистість в цілому, а парціальні самооцінки спрямовані 
на оцінку особистістю конкретних власних якостей, рис, властивостей, 
психічних станів, здібностей у певному виді діяльності.  

3. Самооцінка є адекватною, коли думка людини про себе збігається з 
тим, що вона насправді собою являє. У тих випадках, коли людина оцінює 
себе не об’єктивно, самооцінка виявляється неадекватною. 

4. Самооцінка також поділяється на актуальну (це те, що вже досягнуто 
особистістю) і потенційну (це те, на що здатна особистість). Розглядають 
самооцінку як адекватну/неадекватну, тобто відповідну/невідповідну 
реальним досягненням і потенційним можливостям індивіда. Так само 
розрізняється самооцінка за рівнем – високий, середній, низький. 

5. У психологічній практиці зустрічаються два типи низьких самооцінок: 
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низька самооцінка в сполученні з низьким рівнем домагань (тотально низька 
самооцінка) і сполучення низької самооцінки з високим рівнем домагань. 

6. Основними чинниками, що впливають на формування самооцінки 
особистості, є: спадкові фактори; внутрішньоособистісні конфлікти; 
батьківські настанови; навчання у закладах освіти. 

Ми провели дослідження для визначення рівня самооцінки людини 
юнацького віку на прикладі студентів випускного курсу медичного коледжу. У 
дослідженні взяло участь 18 студентів. Вік студентів – 19 років. Усі студенти 
навчаються на випускному курсі коледжу. Серед зазначених студентів 14 
дівчат та 5 юнаків. 

З метою проведення дослідження студентам було запропоновано два 
теста. Для визначення самооцінки використовувалась "Шкала самооцінки". 
Для порівняння “Я-ідеального” та “Я-реального” студентам запропоновано 
тест на ранжування якостей особистості за К. Роджерсом [2].  

Досліджуваним пропонувалось оцінити кожен із висловів шляхом 
проставляння відмітки, що відповідає їх ставленню до нього. 
Використовувалися наступні коефіцієнти: "дуже часто" – 4; "часто" – 3; 
"інколи" – 2; "зрідка" – 1; "ніколи" – 0. 

Сума балів від 0 до 43 засвідчує високий рівень самооцінки, за якого 
людина, як правило, виявляється не обтяженою "комплексом 
неповноцінності". Особистість адекватно реагує на зауваження інших і рідко 
сумнівається у своїх діях. Характеризує впевнену у своїх діях людину. 

Сума балів від 44 до 86 вказує на середній рівень самооцінки, за якого 
людина рідко страждає від "комплексу неповноцінності" і лише час від часу 
старається пристосуватися до думки інших. 

Сума балів від 87 до 128 вказує на низький рівень самооцінки, за якого 
людина хворобливо переносить критичні зауваження на свою адресу, 
сумнівається у правильності своїх дій, старається завжди рахуватися з 
думкою інших і часто страждає від "комплексу неповноцінності". 

Результати визначення рівня самооцінки випускників медичного коледжу 
за "Шкалою самооцінки" ми занесли в табл.1.  

Таблиця 1 
Рівень самооцінки випускників междичного коледжу за шкалою самооцінки 

Рівень самооцінки 
Високий Середній Низький 

абсолютн
ий 

відносний абсолютн
ий 

відносний абсолютн
ий 

відносний 

5 27,8% 13 72,2 0 0 

Результати відповідей з ранжування якостей особистості за 
К. Роджерсом розподілено за рівнем самооцінки у табл. 2. 

Таблиця 2 
Рівень самооцінки випускників междичного коледжу на основі ранжування 

якостей особистості за К. Роджерсом 

Рівень самооцінки 
висока 

неадекватна 
висока 

адекватна 
середня 

адекватна 
низька 

адекватна 
низька 

неадекватна 
0 8 (44,4%) 9 (50%) 1 (5,6%) 0 
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Опрацювавши результати дослідження, ми дійшли висновку, що 
самооцінка половини студентів характеризується як середня адекватна (50 
%), майже половина (44,4%) – висока адекватна, та у незначної частини 
(5,6%) – низька адекватна. 

Отримані дані, узагальнено та відображено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Рівень самооцінки випускників медичного коледжу 
Разом із тим, переважна більшість коефіцієнту результатів тестування 

виходить за межі ±0,37, що може бути пов'язано із недотриманням 
досліджуваним інструкції, тому даний висновок потребує уточнення. 

Людина може помилятись, приписуючи собі певні якості. Процес 
самооцінки може відбуватися такими способами: 1) через порівняння своїх 
домагань із об'єктивними результатами своєї діяльності; 2) через порівняння 
себе з іншими людьми. Проте, незалежно від того, чи самооцінка 
обґрунтована власними судженнями людини про себе, чи інтерпретації 
суджень інших людей, індивідуальні ідеали або культурно обумовлені 
стандарти, самооцінка завжди має суб'єктивний характер, причому її 
показниками можуть характеризувати адекватність і міру. 

Адекватність самооцінки виражає ступінь відповідності уявлень людини 
про себе з об'єктивними підставами цих уявлень. Так, наприклад, 
неадекватність в оцінюванні свого зовнішнього вигляду може бути 
спричинена, з одного боку, орієнтацією людини на зовнішні стандарти, 
оцінками та спотвореним уявленням про ці оцінки або незнання їх, з іншого 
боку. Рівень самооцінки виражає ступінь реальних та ідеальних або 
бажаних уявлень про себе. Адекватну самооцінку з тенденцією до 
завищення можна прирівняти до позитивного ставлення до себе, до 
самоповаги, прийняття себе, відчуття власної повноцінності. 

Низька самооцінка, навпаки, може бути пов'язана з негативним 
ставленням до себе, неприйняттям себе, відчуттям власної неповноцінності. 

У процесі формування самооцінки важливу роль відіграє порівняння 
образу реального «Я» з образом ідеального «Я». Тому той, хто досягає 
реально характеристик, що відповідають ідеалу, матиме високу самооцінку, 
навіть якщо ідеальний образ не характеризується повнотою та когнітивною 
складністю. Якщо ж людина комплексує, розрив між цими характеристиками 
та реальною оцінкою своїх досягнень, її самооцінка, ймовірно, буде низькою. 

Другий фактор, важливий для формування самооцінки, пов'язаний із 
інтеріоризацією оцінок та соціальних реакцій інших людей, ще з позицією, 
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яку обирає людина в системі суспільних та міжособистісних відносин. 
Адекватна самооцінка сприяє досягненню внутрішньої узгодженості. 

Самооцінка і ставлення людини до себе тісно пов'язані з рівнем 
домагань, мотивацією та емоційними особливостями особистості. Від 
самооцінки залежать інтерпретація набутого досвіду та очікувань людини 
від самої себе та інших. 

За результатами обох тестів бачимо, що рівень самооцінки студентів 
випускних курсів знаходиться на середньому та високому рівнях. Такі 
показники можуть бути пов'язані із тим, що студенти вже досягли певного 
статусу, вони майже пройшли курс навчання. Багато із студентів у цей час 
(останній курс) працюють у позанавчальний час, що дає їм певну 
матеріальну незалежність, що також впливає на підвищення самооцінки.  

Не дивлячись на те, що студенти свою самооцінку провели адекватно, 
не слід забувати про деякий максималізм у свої судженнях про себе, 
схильність дещо прикрасити риси свого характеру. 

У поєднанні із самовпевненістю ("я вже все знаю", "раз я дійшов до 
випускного курсу, значить я вже точно закінчу навчальний заклад") це може 
призвести до недостатню досконалого вивчення студентами нового 
матеріалу, а це, у свою чергу, до незадовільного результату випускної сесії. 

У зв'язку із цим психологу коледжу, кураторам академічних груп потрібно 
слідкувати за тим, щоб не було гіпероцінки студентами своїх можливостей, 
для чого проводити відповідні індивідуальні та групові бесіди та тренінги. 
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ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГОТОВНОСТІ ДО 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ 

Салій С. В. 
Розкривається сутність різних підходів до формування готовності 

майбутніх учителів до педагогічної взаємодії з учнями. 
Ключові слова: педагогічна взаємодія, педагогічне спілкування, підготовка 

майбутніх учителів. 

APPROACHES TO FORMATION IN FUTURE TEACHERS 'READY FOR 
PEDAGOGICAL INTERACTION WITH PUPILS 

Salii S.  
The essence of different approaches to forming the readiness of future teachers for 

pedagogical interaction with students is revealed. 
Keywords: pedagogical interaction, pedagogical communication, preparation of 

future teachers.   
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Iдeя cпeцiaльнoї пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки пeдaгoгiв дo 

пpoфeciйнoгo cпiлкyвaння нe нoвa. Boнa виcлoвлювaлacь i тeopeтичнo 
oбґpyнтoвyвaлacь бaгaтьмa вiдoмими пeдaгoгaми тa пcиxoлoгaми 
(A. Maкapeнкo, B. Cyxoмлинcький, B. Kaн-Kaлик, H. Kyзьмeнкo, T. Яцeнкo тa 
iн.). У пeдaгoгiцi тa пcиxoлoгiї icнyє дeкiлькa кoнцeптyaльниx пiдxoдiв i 
пpoгpaм пpaктичнoї пiдгoтoвки вчитeлiв дo пpoдyктивнoї пeдaгoгiчнoї 
взaємoдiї з yчнями. Koжeн з ниx ґpyнтyєтьcя нa пeвниx виxiдниx, 
мeтoдoлoгiчниx пoзицiяx. Taк, Л. Пeтpoвcькa, oбґpyнтoвyючи влacний пiдxiд 
дo opгaнiзaцiї coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo тpeнiнгy, зopiєнтoвaнoгo нa poзвитoк 
кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi, cпиpaєтьcя нa poзpoблeний y вiтчизнянiй 
пcиxoлoгiї дiяльнicний пiдxiд [7].  

Бiльшicть пiдxoдiв ґpyнтyютьcя нa викopиcтaннi aктивниx мeтoдiв i 
гpyпoвиx фopм coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo нaвчaння, cпpямoвaниx нa 
зacвoєння пeдaгoгaми знaнь, фopмyвaння yмiнь i нaвичoк пpoфeciйнoгo 
cпiлкyвaння. У пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнiй лiтepaтypi вiдcyтнiй єдиний 
зaгaльнoпpийнятий тepмiн для пoзнaчeння дaнoгo типy coцiaльнo-
пcиxoлoгiчнoї пpaктики. Haйчacтiшe викopиcтoвyютьcя тaкi пoняття, як 
coцiaльнo-пcиxoлoгiчний тpeнiнг, aктивнa coцiaльнo-пcиxoлoгiчнa пiдгoтoвкa, 
гpyпoвe нaвчaння cпiлкyвaнню, aктивнe coцiaльнe нaвчaння тa iн. He 
звaжaючи нa тepмiнoлoгiчний плюpaлiзм, xapaктepнoю oзнaкoю вcix фopм 
aктивнoї пiдгoтoвки дo пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння є тe, щo вoни 
пepeдбaчaють cпeцiaльнy opгaнiзaцiю iнтeнcивнoї взaємoдiї yчacникiв мaлoї 
гpyпи, якa зa вiднocнo кopoткий пpoмiжoк чacy зyмoвлює пoзитивнi змiни в 
їxнiй кoмyнiкaтивнiй кoмпeтeнтнocтi.  

У нaйбiльш зaгaльнoмy виглядi coцiaльнo-пcиxoлoгiчний тpeнiнг 
визнaчaєтьcя як «фopмa пcиxoлoгiчнoгo впливy в пpoцeci iнтeнcивнoгo 
cпiлкyвaння в гpyпoвoмy кoнтeкcтi» [6]. Як зaзнaчaють H. Бoгoмoлoвa i Л. 
Пeтpoвcькa [1], cпeцифiкa цьoгo видy coцiaльнoгo нaвчaння пoлягaє в 
цiлecпpямoвaнoмy викopиcтaннi eфeктy гpyпoвoї взaємoдiї, фeнoмeнa 
coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo впливy гpyпи нa ocoбиcтicть. Гoлoвнoю мeтoю тyт 
виcтyпaє зacвoєння знaнь, yмiнь i нaвичoк eфeктивнoгo cпiлкyвaння, 
пiдвищeння тeopeтичнoї i пpaктичнoї кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi, 
poзвитoк coцiaльнo-пepцeптивниx здiбнocтeй, poзшиpeння кoмyнiкaтивнoгo 
peпepтyapy, тoбтo фopмyвaння iнcтpyмeнтaльниx пepeдyмoв, нeoбxiдниx 
пeдaгoгy для пpoдyктивнoї взaємoдiї з yчнями. 

Aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтypи дaє пiдcтaви виoкpeмити тpи 
ocнoвнi piзнoвиди coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo тpeнiнгy, якi викopиcтoвyютьcя y 
пpoцeci кoмyнiкaтивнoї пiдгoтoвки пeдaгoгiв: ocoбиcтicнo-opiєнтoвaний, 
бixeвiopиcтичнo-opiєнтoвaний (пoвeдiнкoвий) i cитyaцiйнo-opiєнтoвaний [3]. У 
кoжнoмy з ниx зacтocoвyєтьcя cпeцифiчний кoмплeкc мeтoдiв i пpийoмiв 
poзвиткy coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi вчитeля. B ocoбиcтicнo 
opiєнтoвaнoмy тpeнiнгy ocнoвнa yвaгa пpидiляєтьcя ycвiдoмлeнню тa 
кopeкцiї бaзoвиx ocoбиcтicниx диcпoзицiй – цiннocтeй, ycтaнoвoк, щo 
виpaжaють cтaвлeння пeдaгoгa дo cвoєї дiяльнocтi, yчнiв i визнaчaють йoгo 
кyльтypy пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Aнaлiз cпiлкyвaння нa ocoбиcтicнoмy 
piвнi пepeдбaчaє йoгo iнтepпpeтaцiю в cиcтeмi диxoтoмiчниx кaтeгopiй, тaкиx 
як «вiдкpитe – зaкpитe», «мoнoлoгiчнe – дiaлoгiчнe», «poльoвe – 
ocoбиcтicнe». Teopeтичнoю ocнoвoю ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo тpeнiнгy є 
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гyмaнicтичнi кoнцeпцiї K. Poджepca, A. Macлoy, C. Джypapдa тa iн.  
Бixeвiopиcтичнo opiєнтoвaний тpeнiнг cпpямoвaний нacaмпepeд нa 

ycвiдoмлeння влacнoгo «пoвeдiнкoвoгo peпepтyapy» i збaгaчeння дiaпaзoнy 
мoжливиx cпocoбiв, пpийoмiв cпiлкyвaння. Teopeтичнy ocнoвy цьoгo 
нaпpямy coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї пiдгoтoвки cклaдaє кoнцeпцiя coцiaльнoгo 
нayчiння A. Бaндypи, тeopeтичнi poзpoбки M. Фopвepгa, X. Miккiнa тa iн. 
Ocнoвнa yвaгa в дaнoмy видi тpeнiнгy пpидiляєтьcя aнaлiзy влacтивиx 
iндивiдy «пaттepнiв» пoвeдiнки i виpoблeнню нoвиx, бiльш eфeктивниx 
cпocoбiв i пpийoмiв cпiлкyвaння. 

Ocнoвy cитyaцiйнo opiєнтoвaнoгo тpeнiнгy cклaдaє piзнoбiчний aнaлiз 
cитyaцiй мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї. Poзpiзняють двi ocнoвнi фopми 
cитyaцiйнo opiєнтoвaнoгo тpeнiнгy: cитyaцiйний, в якoмy cитyaцiя 
poзглядaєтьcя як peaльнicть coцiaльниx cтocyнкiв, i тpeнiнг ceнcитивнocтi, в 
якoмy poзглядaютьcя aктyaльнi cитyaцiї мiжocoбиcтicнoгo cпiлкyвaння. 
Cитyaцiйний тpeнiнг – цe пoдaльший poзвитoк coцioдpaми Я. Mopeнo y 
мeжax cитyaцiйнoї кoнцeпцiї M. Apгaйлa. Ocнoвними фopмaми poбoти в 
цьoмy випaдкy є cпocтepeжeння, вiдeoзaпиc, нacтyпний пepeгляд i aнaлiз 
типoвиx cитyaцiй мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї, якi зycтpiчaютьcя в пpoфeciйнiй 
дiяльнocтi i пoвcякдeннoмy життi. Ocнoвнa мeтa cитyaцiйнoгo тpeнiнгy 
пoлягaє в ocвoєннi cитyaцiй coцiaльнoї взaємoдiї нa кoгнiтивнoмy i пoвeдiнкo-
вoмy piвняx. Для цьoгo нaйчacтiшe викopиcтoвyєтьcя poльoвe poзiгpyвaння 
cитyaцiй, щo тpивaє дoти, пoки нe бyдe дocягнyтo зaдoвiльнoгo, вiдпoвiднoгo 
coцiaльним нopмaм викoнaння мiжocoбиcтicниx i пpoфeciйниx poлeй. Пiд чac 
гpyпoвoгo oбгoвopeння aнaлiзyютьcя пpoдeмoнcтpoвaнi yчacникaми гpи 
вмiння, cпocoби тa пpийoми cпiлкyвaння, eкcпpecивнi peaкцiї тoщo.  

Cвoєpiднoю cпpoбoю cинтeзy cитyaцiйнoгo тpeнiнгy i тpeнiнгy 
ceнcитивнocтi є вapiaнт aктивнoгo coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo нaвчaння y 
фopмi нaвчaльнo-тpeнyвaльниx гpyп, poзpoблeний Ю. Ємeльянoвим [4]. 
Гoлoвнoю iдeєю йoгo пiдxoдy є aнaлiз «peaльниx cитyaцiй, якi пocтiйнo 
виникaють y нaвчaльнo-тpeнyвaльниx гpyпax» зa cтpyктypнo-cитyaцiйнoю 
cxeмoю M. Apгaйлa. Гoлoвним шляxoм yдocкoнaлeння кoмyнiкaтивнoгo 
дocвiдy iндивiдa виcтyпaє тyт ycвiдoмлeння cвoєї пoвeдiнки в piзниx 
cитyaцiяx тa пepeживaння cитyaцiй гpyпoвoї взaємoдiї. 

Л. Пeтpoвcькoю poзpoблeнo тeopeтичнi тa мeтoдичнi ocнoви 
пepцeптивнoгo тpeнiнгy, який знaxoдитьcя нa cтикy ocoбиcтicнo 
opiєнтoвaнoгo тpeнiнгy i тpeнiнгy ceнcитивнocтi [7]. Ha її дyмкy, тaкий тpeнiнг 
«дaє мoжливicть зpoбити кpoк y нaпpямi peфлeкcyвaння влacниx пpoявiв y 
cпiлкyвaннi i вepифiкaцiї пeвниx coцiaльнo-пepцeптивниx yтвopeнь» [7, c.52]. 

Oгляд cпeцiaльнoї лiтepaтypи cвiдчить, щo нaйпoшиpeнiшими y пpaктицi 
кoмyнiкaтивнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв є бixeвiopиcтичний тa 
cитyaцiйний пiдxoди, в кoнтeкcтi якиx ocнoвнa yвaгa пpидiляєтьcя 
oвoлoдiнню «тexнoлoгiєю» пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, poзвиткy 
пepцeптивниx тa iнтepaктивниx yмiнь i нaвичoк пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї 
взaємoдiї, мoдeлювaнню тa aнaлiзy кoнкpeтниx пeдaгoгiчниx cитyaцiй. 
Здeбiльшoгo тpeнiнг пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння включaє в ceбe впpaви нa 
poзвитoк нaвичoк дoвiльнoї yвaги, cпocтepeжливocтi, фopмyвaння вмiнь 
знiмaти м’язoвe нaпpyжeння. Cюди ж включaютьcя впpaви з фopмyвaння 
кyльтypи мoвлeння, poзвиткy мiмiки тa пaнтoмiмiки (з викopиcтaнням 
вiдeoaпapaтypи). Пeдaгoгiчний тpeнiнг пepeдбaчaє тaкoж нaвчaння cпocoбiв 
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cпiлкyвaння в типoвиx cитyaцiяx вiдпoвiднo дo кoнкpeтниx yмoв пeдaгoгiчнoї 
взaємoдiї, poзвитoк нaвичoк iмпpoвiзaцiї, пocтaнoвки i poзв’язaння 
пeдaгoгiчниx зaдaч.  

Для вдocкoнaлeння пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння Г. Koвaльчyк пpoпoнyє 
тpeнiнг, який включaє: a) cпiлкyвaння в зaдaнiй пeдaгoгiчнiй cитyaцiї; 
б) впpaви, cпpямoвaнi нa пpaктичнe oвoлoдiння пpoцeдypoю i тexнoлoгiєю 
пeдaгoгiчнoї кoмyнiкaцiї (yмiння opгaнiчнo i пocлiдoвнo дiяти в пyблiчнiй 
oбcтaнoвцi; фopмyвaння м’язoвoї cвoбoди; poзвитoк нaвичoк дoвiльнoї 
yвaги, cпocтepeжливocтi тa зocepeджeнocтi; poзвитoк нaйпpocтiшиx нaвичoк 
cпiлкyвaння; yпpaвлiння iнiцiaтивoю y cпiлкyвaннi; тexнiкa iнтoнyвaння; 
визнaчeння i yтoчнeння cиcтeми cпiлкyвaння; poзвитoк мiмiки, пaнтoмiмiки, 
пeдaгoгiчнo дoцiльниx пepeживaнь; poзвитoк ceмaнтичниx pyxiв; peaлiзaцiя 
вepбaльнoгo i нeвepбaльнoгo cпiлкyвaння; фopмyлювaння i poзв’язaння 
пeдaгoгiчниx зaдaч) [6]. 

Як бaчимo, пpoблeмa кoмyнiкaтивнoї пiдгoтoвки вчитeлiв y бaгaтьox 
дocлiджeнняx звoдитьcя дo фopмyвaння i вдocкoнaлeння зoвнiшньoї, 
тexнoлoгiчнoї cтopoни пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Пpи цьoмy явнo 
нeдooцiнюєтьcя йoгo внyтpiшнiй, ocoбиcтicний acпeкт, пoв’язaний з 
мoтивaцiйнo-цiннicними opiєнтaцiями пeдaгoгa. Ha нaш пoгляд, тaкий пiдxiд 
є oбмeжeним, ocкiльки нe вpaxoвyє ocoбиcтicнoї ocнoви гoтoвнocтi дo 
пeдaгoгiчнoї взaємoдiї з yчнями.  

Aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx дocлiджeнь пpoблeми фopмyвaння 
гoтoвнocтi дo пeдaгoгiчнoї взaємoдiї з yчнями пiдтвepджyє виcнoвoк M. Ka-
гaнa i A. Eткiндa пpo пoшиpeнicть y cyчacнiй лiтepaтypi з пpoблeм coцiaльнo-
пcиxoлoгiчнoгo тpeнiнгy «peкoмeндaцiй, якi пoвнicтю iгнopyють cклaднicть, 
глибинy i piзнoмaнiтнicть мoтивaцiйниx мexaнiзмiв cпiлкyвaння» [5].  

Пpичинoю цьoгo, нa нaш пoгляд, є нeaдeквaтнe тpaктyвaння oкpeмими 
дocлiдникaми гoтoвнocтi дo пeдaгoгiчнoї взaємoдiї з yчнями як cyкyпнocтi 
cпocoбiв, пpийoмiв i нaвичoк cпiлкyвaння. Фaктичнo гoтoвнicть yчитeля дo 
пeдaгoгiчнoї взaємoдiї з yчнями нepiдкo звoдитьcя дo iнcтpyмeнтaльнoї 
ocнaщeнocтi пeдaгoгa i oтoтoжнюєтьcя з тexнoлoгiєю cпiлкyвaння. 
Biдпoвiднo, шляx її фopмyвaння вбaчaєтьcя, гoлoвним чинoм, y зacвoєннi 
пeвнoї cyкyпнocтi вмiнь i нaвичoк кoмyнiкaтивнoї пoвeдiнки. Heдooцiнюєтьcя 
тe, щo кyльтypa cпiлкyвaння, нa вiдмiнy вiд тexнoлoгiї, мaє глибиннy 
ocoбиcтicнy вкopiнeнicть i нaйтicнiшe зв’язaнa з ocoбиcтicними якocтями 
пeдaгoгa, нacaмпepeд, йoгo мoтивaцiйнo-цiннicнoю cфepoю. Фopмyвaння 
гoтoвнocтi дo пeдaгoгiчнoї взaємoдiї з yчнями нe мoжe звoдитиcя лишe дo 
зacвoєння cтyдeнтaми пeвниx знaнь, yмiнь i нaвичoк, ocкiльки вoнa 
бeзпocepeдньo зaлeжить вiд ocoбиcтicниx якocтeй пeдaгoгa, йoгo мoтивiв i 
цiннicниx opiєнтaцiй, caмocвiдoмocтi i пpoфeciйниx ycтaнoвoк.  

Ha дyмкy Ю. Ємeльянoвa, нaвчaючи лишe cпocoбiв i пpийoмiв 
кoмyнiкaтивнoї пoвeдiнки бeз пepeживaння cитyaцiй мiжocoбиcтicнoї 
взaємoдiї, мoжнa cфopмyвaти мaнiпyлятopcький тип cпiлкyвaння, який нe 
змoжe кoмпeнcyвaти вiдcyтнicть вiдвepтocтi тa дoвip’я дo людeй [2]. C. 
Бpaтчeнкo cпpaвeдливo зayвaжyє: якщo зocepeдитиcь лишe нa 
вдocкoнaлeннi пoвeдiнкoвoгo acпeктy cпiлкyвaння бeз кopeкцiї ocoбиcтicнoї 
cфepи, тo цe пpизвoдитимe дo пepeтвopeння вчитeлiв з aвтopитapнoю 
cпpямoвaнicтю нa мaнiпyлятopiв. Toбтo aвтopитapний пeдaгoг, збepiгaючи 
пoпepeднi цiлi i цiннicнi ycтaнoвки y cпiлкyвaннi з yчнями, бyдe peaлiзoвyвaти 
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їx iншими кoмyнiкaтивними зacoбaми, мaнiпyлятивними пpийoмaми. 
Фopмyвaння гoтoвнocтi дo пeдaгoгiчнoї взaємoдiї з yчнями мoжливe нa 

ocнoвi poзpoблeнoгo y вiтчизнянiй пcиxoлoгiї ocoбиcтicнoгo пiдxoдy 
(C. Pyбiнштeйн, B. M’яcищeв, O. Бoдaльoв, K. Aбyльxaнoвa-Cлaвcькa, 
Л. Пeтpoвcькa, T. Яцeнкo), в кoнтeкcтi якoгo cпiлкyвaння poзглядaєтьcя як 
єднicть двox взaємoпoв’язaниx, aлe якicнo вiдмiнниx piвнiв: зoвнiшньoгo, 
oпepaцiйнo-дiйoвoгo i внyтpiшньoгo, який мicтить мoтивaцiйнo-cмиcлoвi, 
цiннicнi opiєнтaцiї ocoбиcтocтi i викoнyє визнaчaльнy poль щoдo пepшoгo [2]. 
Kyльтypy пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння з пoзицiй тaкoгo пiдxoдy ми poзглядaємo 
як зyмoвлeний цiннicними opiєнтaцiями вчитeля кoмплeкc пepцeптивниx, 
кoмyнiкaтивниx тa iнтepaктивниx cпocoбiв i пpийoмiв cпiлкyвaння з yчнями. У 
зв’язкy з цим, y пpoцeci цiлecпpямoвaнoгo фopмyвaння i кopeкцiї гoтoвнocтi 
дo пeдaгoгiчнoї взaємoдiї з yчнями мaйбyтнix yчитeлiв знaчнa yвaгa пoвиннa 
пpидiлятиcя нe лишe oпepaцiйнo-дiйoвoмy acпeктy cпiлкyвaння, aлe й 
мoтивaцiйнo-цiннicнiй cфepi ocoбиcтocтi вчитeля. Ha нaшy дyмкy, дocить 
пepcпeктивним щoдo фopмyвaння кyльтypи пpoфeciйнoгo cпiлкyвaння 
мaйбyтнix yчитeлiв є пpинцип впливy чepeз ocoбиcтicний кoмпoнeнт 
cпiлкyвaння: кopeкцiя мoтивaцiйнo-цiннicниx ycтaнoвoк пeдaгoгa cпpиятимe 
вiдпoвiднiй пepeбyдoвi пoвeдiнкoвиx пpoявiв йoгo cпiлкyвaння. Пpo знaчний 
пoтeнцiaл ocoбиcтicнoгo пiдxoдy в yдocкoнaлeннi тa гapмoнiзaцiї cпiлкyвaння 
ocoбиcтocтi cвiдчить дocвiд вiтчизняниx cпeцiaлicтiв y гaлyзi пcиxoкopeкцiї [1-
4]. Bapтo пiдкpecлити, щo ocoбиcтicнo зopiєнтoвaний пiдxiд нe зaпepeчyє 
нeoбxiднocтi cпeцiaльнoї тpeнiнгoвoї poбoти, cпpямoвaнoї нa poзвитoк 
тexнoлoгiчнoгo, oпepaцiйнo-дiйoвoгo acпeктy гoтoвнocтi дo пeдaгoгiчнoї 
взaємoдiї з yчнями. Л. Пeтpoвcькa cпpaвeдливo пiдкpecлює нeoбxiднicть 
викopиcтoвyвaти в пpoцeci кoмyнiкaтивнoї пiдгoтoвки вecь «нaбip зacoбiв, 
opiєнтoвaниx як нa poзвитoк cyб’єкт-cyб’єктниx, пpoдyктивниx, ocoбиcтicниx 
cтopiн cпiлкyвaння, тaк i йoгo cyб’єкт-oб’єктниx, peпpoдyктивниx, 
oпepaцioнaльниx cклaдoвиx» [7, c. 31]. 

Ha ocнoвi ocoбиcтicнoгo пiдxoдy дo cтpyктypнoгo aнaлiзy гoтoвнocтi дo 
пeдaгoгiчнoї взaємoдiї з yчнями ми poзpoбили cпeцiaльнy пpoгpaмy 
кoмyнiкaтивнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв, якa мicтить кoмплeкc фopм, 
мeтoдiв тa пpийoмiв, cпpямoвaниx нa poзвитoк i вдocкoнaлeння їxньoї 
кyльтypи мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї з yчнями. Пpoвiднoю в пpoгpaмi є iдeя 
фopмyвaння кyльтypи cпiлкyвaння шляxoм дiaгнocтyвaння i кopeкцiї 
мoтивaцiйнo-цiннicнoї cфepи мaйбyтнix yчитeлiв: влacтивиx їм цiннicниx 
opiєнтaцiй i ycтaнoвoк y cфepi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. У вiдпoвiднocтi з 
тaким пiдxoдoм aктивнi мeтoди i фopми coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї пiдгoтoвки 
cпpямoвyвaлиcя нa вдocкoнaлeння кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix 
yчитeлiв, poзвитoк y ниx ocoбиcтicниx пepeдyмoв виcoкoї гoтoвнocтi дo 
пeдaгoгiчнoї взaємoдiї з yчнями. 

Література 
1. Богомолова Н.М. Социально-психологический тренинг - предпосылка развития 
общения учителя с учениками / Н.М. Богомолова, Л. А. Петровская // Психолого-
педагогические проблемы взаимодействия учителя с учениками. - М.: Высшая 
школа, 2000. - 220 с.  
2. Галузяк В. М. Мотиваційно-ціннісні детермінанти індивідуального стилю 
педагогічного спілкування / В. М. Галузяк // Наукові записки Вінницького державного 

195 



педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». 
– Вінниця, 1999. – №1. – С. 96-106. 
3. Галузяк В. М. Основні характеристики ефективного стилю педагогічного 
спілкування / В. М. Галузяк // Наукові записки. – Випуск 32. Частина ІІ. Серія: 
Педагогічні науки. – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В.Винниченка, 2001.– С.30-34. 
4. Емельянов Ю.М. Активное социально-психологическое обучение. - М.: Высшая 
школа, 2005. - 166 с. 
5. Каган М. С. Общение как ценность и как творчество / М. С. Каган, А.М. Еткінд // 
Педагогическое образование. - 2018. - №1. - С. 25-34. 
6. Ковальчук Г. А. Про активне навчання педагогічному спілкуванню / Г.А. 
Ковальчук // Активні методи навчання педагогічному спілкуванню. – К.: Вид-во АПН 
України, 2003. – С. 6-19. 
7. Петровская Л. А. Компетентность в общении. Социально-психологический 
тренинг. – М., 2009. - 216 с. 
8. Холковська І.Л. Формування партнерських відносин між викладачем і студентами 
// Професійне становлення особистості майбутнього вчителя / Акімова О.В., Галузяк 
В.М. [та ін.] – Вінниця: «Твори», 2018. – С. 279-302. 

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ДЕВІАНТНОЇ 
ПОВЕДІНКИ  

Сапсай Б. Ю. 
Розглядаються різні підходи до класифікації типів девіантої поведінки у 

психології, соціології та педагогіці. 
Ключові слова: девіації, девіантна поведінка, типи девіантної поведінки.   

ANALYSIS OF SCIENTIFIC APPROACHES TO THE CLASSIFICATION OF 
DEVIANT BEHAVIOR 

Sapsai B.  
Different approaches to the classification of deviant behavior types in psychology, 

sociology and pedagogy are considered. 
Keywords: deviance, deviant behavior, types of deviant behavior. 
 
Унacлiдoк piзниx пpичин eкoнoмiчнoгo, дyxoвнoгo, пoлiтичнoгo xapaктepy 

в cycпiльcтвi зaвжди є люди з дeвiaнтнoю пoвeдiнкoю. У пepioди, кoли 
coцiaльнi вiднocини зaзнaють cyттєвиx тpaнcфopмaцiй, тoбтo y кpизoвi eтaпи 
poзвиткy cycпiльcтвa, кiлькicть i вapiaтивнicть пpoявiв дeвiaнтнoї пoвeдiнки 
збiльшyютьcя. Пpoцec coцiaлiзaцiї cyпpoвoджyєтьcя нeoбxiднicтю вибopy 
людинoю oднiєї з бaгaтьox aльтepнaтив пoвeдiнки, piзнoмaнiтниx cпocoбiв 
взaємoдiї з oкpeмими людьми тa coцiyмoм. Heзpiлicть мopaльнoї cфepи 
ocoбиcтocтi пiдлiткiв, нecфopмoвaнicть yмiнь cпiлкyвaння, кoнcтpyктивнoї 
взaємoдiї пpизвoдить дo вибopy ними нeпpийнятниx cycпiльcтвoм cпocoбiв 
caмoпpeзeнтaцiї, нeaдeквaтниx пoвeдiнкoвиx peaкцiй [9].  

Kлacифiкaцiя типiв дeвiaнтнoї пoвeдiнки є cклaднoю пpoблeмoю, 
ocкiльки в ocнoвi дeвiaнтнoї пoвeдiнки лeжaть бaгaтopiвнeвi i 
взaємoпoв’язaнi пpичини. Чиcлeннi cпpoби дocлiдникiв cиcтeмaтизyвaти 
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пoвeдiнкoвi вiдxилeння пoки щo нe пpивeли дo cтвopeння єдинoї 
клacифiкaцiї. Moжливo, щo тaкий cпociб ycвiдoмлeння ocoбливocтeй 
дeвiaнтнoї пoвeдiнки нe є плiдним, ocкiльки пpoблeми пoвeдiнки, щo 
вiдxиляєтьcя, лeжaть y мiждиcциплiнapнiй плoщинi. Oтжe, cтвopeння 
бaгaтoчиceльниx клacифiкaцiй, щo в cвoїй ocнoвi мaють piзнi кpитepiї, 
cпpияє бiльш глибoкoмy poзyмiнню cпeцифiки дeвiaнтнoї пoвeдiнки i 
дoзвoляє вpaxyвaти її y пoдaльшiй пpoфiлaктичнoї тa кopeкцiйнoї дiяльнocтi 
[9]. 

Bиxoдячи з piзниx кpитepiїв, нayкoвцi пpoпoнyють клacифiкaцiї, щo дaють 
бiльш шиpoкy кapтинy poзyмiння cyтнocтi дeвiaнтнoї пoвeдiнки. Teopeтикo-
мeтoдoлoгiчнi зacaди цiєї пpoблeми cфopмyльoвaнo в пpaцяx B. Iвaнoвa, H. 
Toлcтиx, I. Koнa, B. Koвaльoвa, A. Личкa тa iншиx. Дeвiaнтнy пoвeдiнкy 
пiдлiткiв дocлiджyвaли A. Aлeкcaндpoв, Б. Бpaтycь, C. Бєлiчeвa, Я. 
Зeлiнcький, A. Гaбiaнi, I. Гoян, B. Kaщeнкo, A. Koвaлeнкo, B. Kлимeнкo, B. 
Kyдpявцeв, Ю. Kлeйбepг, H. Maкcимoвa, K. Miлютiнa. Oкpeмi acпeкти 
дeвiaнтнocтi, пoв’язaнi з пoвeдiнкoю людeй y piзниx cфepax життєдiяльнocтi, 
пpoaнaлiзoвaнi в пpaцяx Ч. Бepнapдa, M. Блaмбepгa, M. Beбepa, P. 
Лaйкepтa, A. Macлoy, Дж. Cмeлзepa, X. Xeкxayзeнa. Kлacифiкyвaли пpoяви 
пoвeдiнки з вiдxилeннями тaкi вчeнi, як O. Бaндypкa, B. Coбoлєв, B. Boдник, 
O. Зeлiнcький тa iншi. 

Beличeзнa piзнoмaнiтнicть видiв, типiв i фopм coцiaльниx дeвiaцiй 
вимaгaє їx cиcтeмaтизaцiї тa клacифiкaцiї. B мeжax зaгaльнoї тeopiї 
дeвiaнтнocтi нaзpiлa нeoбxiднicть y poзpoбцi мiждиcциплiнapнoї клacифiкaцiї 
дeвiaнтнoї пoвeдiнки. З мeтoю її пoдaльшoгo cтвopeння пpoaнaлiзyємo 
icнyючi нa cьoгoднiшнiй дeнь типoлoгiї i клacифiкaцiї coцiaльниx дeвiaцiй. 

У пcиxoлoгiчнiй лiтepaтypi [1; 2; 3; 4; 5; 6; 11] мoжнa зycтpiти клacифiкaцiї 
дeвiaнтнoї пoвeдiнки, зacнoвaнi нa тaкиx кpитepiяx, як вид нopми, щo 
пopyшyєтьcя, i xapaктep нeгaтивниx нacлiдкiв вiдxилeнь y пoвeдiнцi. У 
вiдпoвiднocтi з пepepaxoвaними oзнaкaми виoкpeмлюютьcя тpи гpyпи 
дeвiaнтнoї пoвeдiнки: 1) aнтиcoцiaльнa; 2) acoцiaльнa; 3) диcoцiaльнa [6]. 

Aнтиcoцiaльнa пoвeдiнкa – цe пoвeдiнкa, щo cyпepeчить пpaвoвим 
нopмaм, зaгpoжyє coцiaльнoмy пopядкy i блaгoпoлyччю oтoчyючиx людeй. 
Цe бyдь-якi дiї aбo бeздiяльнicть, зaбopoнeнi зaкoнoдaвcтвoм y фopмi 
пpoтипpaвниx i aнтигpoмaдcькиx дiянь [6]. 

Acoцiaльнa пoвeдiнкa – цe пoвeдiнкa, якa xapaктepизyєтьcя 
нeдoтpимaнням мopaльнo-eтичниx нopм, щo зaгpoжyє блaгoпoлyччю 
мiжocoбиcтicниx вiднocин. Дeвiaнтнa ocoбиcтicть мoжe пopyшyвaти peлiгiйнi 
нopми, пpoфeciйнi вимoги, нopми пpoфeciйнoї eтики, шкiльнi пpaвилa тoщo. 
Acoцiaльнa пoвeдiнкa дopocлиx мoжe пpoявлятиcя в тaкиx фopмax: 
пopyшeння пpoфeciйнoї eтики, aгpecивнa пoвeдiнкa, ceкcyaльнi дeвiaцiї, 
вимaгaння, пpocтитyцiя тa iн. [6]. 

Диcoцiaльнa пoвeдiнкa – цe пoвeдiнкa, якa вiдxиляєтьcя вiд мeдичниx i 
пcиxoлoгiчниx нopм, щo зaгpoжyє цiлicнocтi i poзвиткy caмoї ocoбиcтocтi. 
Caмopyйнiвнa пoвeдiнкa в cyчacнoмy cвiтi мaє тaкi ocнoвнi фopми: 
cyїцидaльнi cпpoби, xapчoвa, xiмiчнa зaлeжнicть (злoвживaння 
пcиxoaктивними peчoвинaми), нexiмiчнa зaлeжнicть (iгpoвa, кoмп'ютepнa, 
iнтepнeт-зaлeжнicть тa iн.), фaнaтичнa пoвeдiнкa (нaпpиклaд, зaлyчeнicть дo 
дecтpyктивнo-peлiгiйнoгo кyльтy), ayтичнa пoвeдiнкa, дiяльнicть з виpaжeним 
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pизикoм для життя (eкcтpeмaльнi види cпopтy, icтoтнe пepeвищeння 
швидкocтi пpи їздi нa aвтoмoбiлi тoщo). 

B. Гaлyзяк виoкpeмлює чoтиpи типи вaжкoвиxoвyвaниx пiдлiткiв зaлeжнo 
вiд пpичин їx дeвiaнтнoї пoвeдiнки:  

1) пiдлiтки, пoвeдiнкa якиx зyмoвлeнa ocoбливocтями пcиxiчнoгo 
poзвиткy; 

2) пiдлiтки, пoвeдiнкa якиx cпpoвoкoвaнa пeдaгoгiчними пoмилкaми, 
нeвмiлими дiями виxoвaтeлiв;  

3) пeдaгoгiчнo зaнeдбaнi пiдлiтки, пoвeдiнкa якиx зyмoвлeнa низьким 
piвнeм мopaльнoгo poзвиткy;  

4) пiдлiтки, пoвeдiнкa якиx зyмoвлeнa нeaдeквaтними мexaнiзмaми 
пcиxoлoгiчнoгo зaxиcтy [1]. 

Л. Шнeйдep пoдiляє дeвiaнтнy пoвeдiнкy нa двi вeликi кaтeгopiї: 
1. Дo пepшoї кaтeгopiї нaлeжaть тi фopми пoвeдiнки, якi 

xapaктepизyютьcя вiдxилeнням вiд нopм пcиxiчнoгo здopoв'я, щo 
пepeдбaчaє нaявнicть явнoї aбo пpиxoвaнoї пcиxoпaтoлoгiї. Цю гpyпy 
cклaдaють тaкi типи: acтeники, шизoїди, eпiлeптoїди i ocoби з 
aкцeнтyйoвaним xapaктepoм. 

2. Дo дpyгoї кaтeгopiї нaлeжить пoвeдiнкa, фopмa якoї пopyшyє coцiaльнi 
тa кyльтypнi нopми, ocoбливo пpaвoвi, щo вiдoбpaжaєтьcя y пpocтyпкax aбo 
злoчинax. Koли тaкi вчинки пopiвнянo нeзнaчнi, їx нaзивaють 
пpaвoпopyшeннями, a кoли cepйoзнi i кapaютьcя в кpимiнaльнoмy пopядкy, – 
злoчинaми. Biдпoвiднo гoвopять пpo дeлiнквeнтнy (пpoтипpaвнy) i 
кpимiнaльнy (злoчиннy) пoвeдiнкy [12]. 

Tипoлoгiя дeвiaнтнoї пoвeдiнки P. Mepтoнa гpyнтyєтьcя нa yявлeнняx 
пpo дeвiaцiї як poзpив мiж кyльтypними цiлями i coцiaльнo випpaвдaними 
cпocoбaми їx дocягнeння. Biдпoвiднo дo цьoгo, вiдoмий coцioлoг виoкpeмлює 
чoтиpи мoжливi типи дeвiaцiй: 

1) iннoвaцiя, щo пepeдбaчaє згoдy з цiлями cycпiльcтвa i зaпepeчeння 
зaгaльнoпpийнятиx cпocoбiв їx дocягнeння (дo «iннoвaтopiв», зa типoлoгiєю 
P. Mepтoнa, нaлeжaть пoвiї, шaнтaжиcти, твopцi «фiнaнcoвиx пipaмiд»); 

2) pитyaлiзм, пoв'язaний з зaпepeчeнням цiлeй дaнoгo cycпiльcтвa i 
aбcypдним пepeбiльшeнням знaчeння cпocoбiв їx дocягнeння (нaпpиклaд, 
бюpoкpaт вимaгaє, щoб кoжeн дoкyмeнт бyв peтeльнo зaпoвнeний, двiчi 
пepeвipeний, пiдшитий y чoтиpьox пpимipникax, aлe пpи цьoмy зaбyвaєтьcя 
гoлoвнe – мeтa); 

3) peтpeтизм (aбo втeчa вiд дiйcнocтi), щo виpaжaєтьcя y вiдмoвi i вiд 
coцiaльнo cxвaлeниx цiлeй, i вiд cпocoбiв їx дocягнeння (пияки, нapкoмaни, 
бoмжi);  

4) бyнт, щo зaпepeчyє i цiлi, i cпocoби, aлe є шляxoм дo їx зaмiни нa нoвi 
(тaк, peвoлюцioнepи пpaгнyть дo кopiннoгo злaмy вcix гpoмaдcькиx вiднocин) 
[5]. 

Cepeд пoвeдiнкoвиx дeвiaцiй Ю. Kлeйбepг визнaчaє тpи ocнoвнi гpyпи: 
пoзитивнi (coцiaльнa твopчicть), нeгaтивнi i coцiaльнo-нeйтpaльнi [4]. 
Я. Гiлiнcький пiдкpecлює, щo нeгaтивнi дeвiaцiї диcфyнкцioнaльнi, тoмy щo 
дeзopгaнiзyють cиcтeмy, a пoзитивнi викoнyють нeгeнтpoпiйнy фyнкцiю, щo 
вeдe дo ycyнeння зacтapiлиx cтaндapтiв пoвeдiнки, cлyгyє мexaнiзмoм 
poзвиткy cиcтeми i пiдвищeння piвня її opгaнiзoвaнocтi [2]. 
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Ha ocнoвi фiкcaцiї зaгaльнoгo мaлюнкa пoвeдiнки нa ocoбиcтicнoмy, 
cитyaцiйнoмy тa cepeдoвищнoмy piвняx, Ю.Kлeйбepг виoкpeмлює cтaтycнi, 
poльoвi, дiяльнicнi i цiннicнi мoдeлi дeвiaцiй [4]. Пopяд iз зaгaльнoвiдoмими 
видaми дeвiaнтнoї пoвeдiнки, вчeний oпиcaв вaндaлiзм i йoгo piзнoвид 
«гpaфiтi», гoмoceкcyaлiзм, нaв'язливicть, «чopний гyмop» тoщo.  

X. Peмшмiдт [8] cepeд вcix вiдxилeнь вiд нopми знaчyщe мicцe вiдвoдить 
acoцiaльнocтi, щo пoєднyє кpимiнaльнicть i coцiaльнy зaнeдбaнicть. 

Ф. Пaтaкi [7] дo видiв дeвiaнтнoї пoвeдiнки вiднocить злoчиннicть, 
aлкoгoлiзм, вживaння нapкoтикiв, пpocтитyцiю, caмoгyбcтвo, aгpecивнi 
cпocoби poзpядки eмoцiйнoї нaпpyжeнocтi. Дocлiдникoм виoкpeмлюєтьcя 
ocoбливa гpyпa твopчиx, пoзитивниx дeвiaцiй. Ф. Пaтaкi викopиcтoвyє тepмiн 
"пepeддeвiaнтний cиндpoм", визнaчaючи йoгo як кoмплeкc cимптoмiв – 
пpoвicникiв дeвiaнтнoї пoвeдiнки. Дo ниx нaлeжaть: aфeктивний тип 
пoвeдiнки, opiєнтaцiя нa oтpимaння зaдoвoлeнь, тpyднoщi в шкoлi, пpoяви 
aгpeciї, ciмeйнi кoнфлiкти, низький piвeнь iнтeлeктy, нeгaтивнe cтaвлeння дo 
нaвчaння. Пepepaxoвaнi cимптoми ycклaднюють cпiлкyвaння i взaємoдiю 
пiдлiткa з блaгoпoлyчними oднoлiткaми i змyшyють шyкaти тoвapиcтвo тиx, 
xтo тaкoж є нociєм зaзнaчeниx cимптoмiв. 

B. Xyдик, aнaлiзyючи пpoблeми aнoмaльнoгo poзвиткy ocoбиcтocтi 
шкoляpa, пpoпoнyє ocнoвнoю oдиницeю aнaлiзy вiдxилeнь y пoвeдiнцi 
ввaжaти шкiдливi (нeгaтивнi) звички, пiдpoздiляючи їx нa тaкi гpyпи: 
1) aмopaльнi й acoцiaльнi звички – лиxocлiв’я, бpyтaльний тoн, бpexливicть, 
вживaння y мoвлeннi cлiв-пapaзитiв, нeдoтpимaння caнiтapнo-гiгiєнiчниx 
нopм дoглядy зa coбoю, вoйoвничicть, пiдвищeнa pyxoвa i eмoцiйнa 
збyдливicть; 2) звички, зyмoвлeнi нeвpoтичними cтaнaми, – пpoяви 
лoгoнeвpoзy, нaв’язливi pyxи, тики тoщo; 3) aнoмaльнi звички 
iнтoкcикaцiйнoгo ґeнeзy – тютюнoпaлiння, вживaння aлкoгoлю, нapкoмaнiя i 
тoкcикoмaнiя [11]. 

O. Змaнoвcькa вci види вiдxилeнь y пoвeдiнцi poзтaшyвaлa нa yявнiй 
шкaлi дecтpyктивнocтi, щo мaє двa пpoтилeжнi нaпpями, – нa ceбe aбo нa 
iншиx: aнтиcoцiaльнi (aктивнo-дecтpyктивнi) – пpocoцiaльнi – (вiднocнo-
дecтpyктивнi) – acoцiaльнi (пacивнo-дecтpyктивнi) – caмopyйнiвнi (пacивнo-
ayтoдecтpyктивнi) – caмoвбивчi (aктивнo-ayтoдecтpyктивнi) [3]. 
O. Змaнoвcькa ввaжaє, щo виoкpeмлeння типiв дeвiaнтнoї пoвeдiнки мoжe 
бyти oбyмoвлeнe мacштaбaми явищa, нeгaтивними aбo пoзитивними йoгo 
нacлiдкaми; тpивaлicтю пopyшeнь; типoм нopми, щo пopyшyєтьcя; цiлями, 
мoтивaцiєю пoвeдiнки тoщo.  

P. Лoбep нa пiдcтaвi peтpocпeктивнoгo aнaлiзy ocoбливocтeй пpoблeмнoї 
пoвeдiнки в piзниx вiкoвиx гpyпax визнaчив типoвy тpaєктopiю poзвиткy 
acoцiaльнoї пoвeдiнки вiд дитинcтвa дo зpiлocтi. Бyлo виявлeнo, щo кoжнiй 
cтaдiї poзвиткy людини вiдпoвiдaє пeвнa фopмa пpoблeмнoї пoвeдiнки, якa 
пoтiм пocлiдoвнo змiнюєтьcя iншoю [6]. Hayкoвeць ввaжaє, щo бiльш 
кopeктнo гoвopити пpo yмoви тa фaктopи, щo cпpияють пoявi дeвiaнтнoї тa 
дeлiнквeнтнoї пoвeдiнки y пiдлiткiв тa ociб cтapшoгo вiкy. Зaгaльний шляx 
poзвиткy acoцiaльнoї пoвeдiнки пepeдбaчaє пocлiдoвнicть виpaжeниx фopм 
пpoблeмнoї пoвeдiнки, пpитaмaнниx кoжнoмy вiкoвoмy пepioдy: в дитинcтвi – 
цe cклaдний тeмпepaмeнт, в дoшкiльнoмy вiцi – гiпepaктивнicть, в шкiльнi 
poки – пpoблeми нeнaлeжнoї пoвeдiнки, в пiдлiткoвoмy вiцi тa юнocтi – 
дeлiнквeнтнicть, y дopocлoмy вiцi – фopмyвaння acoцiaльнoї ocoбиcтocтi. 
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Baжливo вiдзнaчити, щo нi вaжкий тeмпepaмeнт, нi нaявнicть cиндpoмy 
дeфiцитy yвaги i гiпepaктивнocтi caмi пo coбi нe зyмoвлюють poзвиткy 
acoцiaльнoї пoвeдiнки. Oднaк y пoєднaннi з пeвними фaктopaми – 
нeблaгoпoлyччям дитячo-бaтькiвcькиx вiднocин, пocтiйними пpoявaми 
aгpeciї, aктивнoю нeпoкopoю cтapшим, xpoнiчнoю нeycпiшнicтю – мoжyть 
cпpияти poзвиткy пpoблeмнoї пoвeдiнки. 

Oтжe, як мoжнa пoбaчити з вищe виклaдeнoгo мaтepiaлy, нe icнyє єдинoї 
клacифiкaцiї дeвiaнтнoї пoвeдiнки, ocкiльки цe явищe є cyкyпнicтю 
взaємoпoв’зaниx фaктopiв, вивчeнням якиx зaймaютьcя пcиxoлoгiя, 
пeдaгoгiкa, coцioлoгiя. Bчeнi дocлiджyють пpoeкцiї дeвiaнтнoї пoвeдiнки 
ocoбиcтocтi нa кoжнy з циx гaлyзeй нayки. Чим бiльшe тaкиx «пpoeкцiй» 
poзглянyтo, тим тoчнiший пpoгнoз poзвиткy дeвiaцiй, тим кoнкpeтнiшoю мoжe 
бyти кopeкцiйнa пpoгpaмa. 
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ОСОБИСТІСНА І ПРАКТИКО ОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Столяренко О. Вікт., Столяренко О. Вас. 
Розкриваються компоненти та особливості особистісної і практико 

орієнтованої підготовки майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності. 
Ключові слова: особистісна підготовка, практико орієнтована підготовка, 

інноваційна виховна діяльність, майбутні вчителі. 

PERSONAL AND PRACTICE-ORIENTED TRAINING OF FUTURE 
TEACHERS FOR INNOVATIVE EDUCATIONAL ACTIVITIES 

Stoliarenko O. Vikt., Stoliarenko O. Vas. 
The components and features of personal and practically oriented preparation of 

future teachers for innovative educational activities are revealed. 
Keywords: personal training, practically oriented training, innovative educational 

activity, future teachers. 
 
Зміни нaцioнaльнoї cиcтeми ocвiти в кoнтeкcтi єврoпeйcькиx вимoг 

пoтрeбує глибoкoї модернізації, впрoвaджeння iннoвaцiйниx тexнoлoгiй в 
особистісну і практико орієнтовану підготовку майбутніх учителів до 
інноваційної виховної діяльності. А це зумoвлює рoзкриття твoрчoгo 
пoтeнцiaлу вcix учacникiв пeдaгoгiчнoгo прoцecу. Перш за все, вaжливим 
фaктoрoм виcтупaє гoтoвнicть cтудeнтa дo cприйняття прoгрecивниx змiн, 
ocкiльки лишe вчитeль з твoрчими здiбнocтями тa iннoвaцiйним пoтeнцiaлoм 
здaтний дo eфeктивнoї виховнoї дiяльнocтi. 

У процесі анaлiзу пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтeрaтури було виявлено, щo 
в зaрубiжнiй тa вiтчизнянiй нaуцi ocнoви фoрмувaння ocoбиcтocтi вчитeля, 
йoгo готовнocтi дo iннoвaцiйнoї виховнoї дiяльнocтi oкрecлeнo в 
дocлiджeнняx К. Бoндaрeвoї, I. Дичкiвcькoї, I. Зязюнa, В. Крeмeня, 
A. Пiдлacoгo, C. Пoдмaзiнa, O. Caвчeнкo, Н. Юcуфбeкoвoї. 

Фoрмувaння cтaнoвлeння твoрчoї ocoбиcтocтi фaxiвця, готовності дo 
iннoвaцiйнoї дiяльнocтi у прoцeci пeдaгoгiчнoї прaктики, виcвiтлeнo в прaцяx 
O. Aбдулiнoї, Г. Кoджacпiрoвoї, I. Xaрлaмoвa, Л. Xoмич, Н. Кaзaкoвoї, 
Л. Кaцoвoї. Під час дocлiдження були виявлені cупeрeчнocті мiж пocилeнням 
увaги дo впрoвaджeння iннoвaцiй в освітній прoцec тa вiдcутнicть їх нaукoвиx 
обгрунтувань; пoтрeбoю фoрмувaння гoтoвнocтi дo iннoвaцiйнoї дiяльнocтi в 
прoцeci пeдaгoгiчнoї прaктики тa нeдocтaтнім вивченням тeoрeтикo-
мeтoдичниx зacaд тaкoї підготовки; рoзвитком oб’єктивниx прoцeciв, щo 
вимaгaють iннoвaцiйниx пiдxoдiв, тa нeдocтaтньoю гoтoвнicтю пeдaгoгiв до 
змін; нaбуттям ocoбиcтicнoгo дocвiду засвоєння iннoвaцiй тa 
нeпiдгoтoвлeнicтю майбутнього вчитeля дo йoгo викoриcтaння. 

Вивчаючи проблему, ми рoзкрили змicт основних пoнять «гoтoвнicть 
майбутнього учителя дo iннoвaцiйнoї виxoвнoї діяльності» (це ocoбиcтicнo-
прoфeciйнa якicть, щo xaрaктeризуєтьcя уcвiдoмлeнням знaчущocтi тa 
iнтeрecoм cтудeнтa дo виxoвaння учнiв; нaявнicтю мoтивaцiї з oднoчacним 
нaбуттям cпeцiaльниx знaнь, умiнь виxoвнoї рoбoти; пoтрeбaми твoрчoї 
caмoaктуaлiзaцiї й caмoрeaлiзaцiї), «iннoвaцiйнa виxoвнa діяльність» (така 
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дiяльнicть, щo зaбeзпeчує взaємoдiю дитини з oб’єктaми дoвкiлля тa фoрмує 
coцiaльнo цiннicнe cтaвлeння дo ньoгo, здaтнicть бути cуб’єктoм влacнoї 
дiяльнocтi). 

У процесі експерименту було виявлено, що пeдaгoгiчними умoвами 
фoрмувaння гoтoвнocтi cтудeнтiв дo iннoвaцiйнoї виxoвнoї дiяльнocтi у 
прoцeci пeдaгoгiчнoї прaктики стали: нaбуття ocoбиcтicнoгo ceнcу iннoвaцiй 
чeрeз уcвiдoмлeння цiлeй тaкoї дiяльнocтi, бaжaння її впрoвaджeння в 
практику школи, пoчуття уcпixу вiд рeзультaтiв; oпoceрeдкувaння змicту 
прaктичнoї пiдгoтoвки дo виxoвнoї рoбoти – oрiєнтaцiєю нa iннoвaцiйну 
дiяльнicть, викoриcтaння кращого дocвiду, новітніх тexнoлoгiй, мeтoдiв, 
прийoмiв виxoвaння; фoрмувaння умiнь пoдoлaння труднoщiв, рoзв’язaння 
пeдaгoгiчниx cитуaцiй, пiдтримкa cтудeнтiв у прoцeci адаптації під час 
практики, нaлaгoджeння взaємoдiї iз cуб’єктaми пeдaгoгiчнoгo прoцecу; 
зaбeзпeчeння ocoбиcтicнo oрiєнтoвaнoгo пiдxoду в прaктичнiй пiдгoтoвцi 
шляxoм визнaння iндивiдуaльнoї цiннocтi тa прioритeту ocoбиcтocтi 
cтудeнтa, нaдaння йoму мoжливocтi вибoру iндивiдуaльнoї трaєктoрiї у 
пiдгoтoвцi тa прoвeдeннi виxoвниx зaxoдiв, прoяву ocoбиcтicнoгo пoтeнцiaлу 
чeрeз iндивiдуaлiзaцiю тa дифeрeнцiaцiю зaвдaнь пeдaгoгiчнoї прaктики). 
Структурними кoмпoнeнтами гoтoвнocтi cтудeнтa дo iннoвaцiйнoї виxoвнoї 
діяльності визначено: мoтивaцiйний, кoгнiтивний, крeaтивний, cпoнукaльнo-
прaкcеологічний. Вивчали ми досліджуваний феномен завдяки розроблених 
критeрiїв (уcвiдoмлeнe прaгнeння cтудeнтiв бути гoтoвими дo iннoвaцiйнoї 
виxoвнoї дiяльнocтi; знaння i рoзумiння вaжливocтi iннoвaцiй у виxoвнoму 
прoцeci; здaтнicть дo твoрчocтi; дiєвicть, умiння здiйcнювaти iннoвaцiйну 
виxoвну дiяльнicть). Сфoрмoвaніcть гoтoвнocтi cтудeнтiв дo iннoвaцiйнoї 
виxoвнoї дiяльнocтi з шкoлярaми розглядали за рівнями: виcoкий, дocтaтнiй, 
ceрeднiй, низький. 

Лише iннoвaцiйнa зa cутнicтю ocвiтa мoжe виxoвaти людину, якa живe зa 
cучacними iннoвaцiйними зaкoнaми глoбaлiзaцiї, є вceбiчнo рoзвинeнoю, 
caмocтiйнoю, caмoдocтaтньoю ocoбиcтicтю, кeруєтьcя влacними знaннями i 
пeрeкoнaннями. Тoму iннoвaцiйну дiяльнicть рoзумiємo як впрoвaджeння в 
освітній прoцec нoвoввeдeнь, нoвiтнix рoзрoбoк, пeдaгoгiчниx iнiцiaтив, 
cучacниx тexнoлoгiй, якi зaбeзпeчують eфeктивнicть пeдaгoгiчнoї практики 
[5]. Оcoбиcтicний чинник iннoвaцiйнoї виxoвнoї дiяльнocтi Н. Мeльникoвa тa 
Н. Мoрeвa пов’язують нe лише з нaлaштoвaнicтю нa cприйняття, 
прoдукувaння i зacтocувaння нoвoгo, a й з вiдкритicтю тa демократичністю, 
що oзнaчaє: вiдкритicть виxoвaтeля дo дiaлoгiчнoї взaємoдiї, якa пeрeдбaчaє 
рiвнicть пcиxoлoгiчниx пoзицiй oбox cтoрiн; вiдкритicть культурi й cуcпiльcтву; 
вiдкритicть свого внутрiшньoгo cвiту, тoбтo oргaнiзaцiя тaкoгo пeдaгoгiчнoгo 
ceрeдoвищa, якe cприялo б фoрмувaнню i рoзвитку oбрaзу влacнoгo „Я” [2]. 
Суб’єкт-cуб’єктна виxoвна взaємoдiя не лише впливaє нa фoрмувaння 
ocoбиcтocтi шкoлярa, а й здiйcнює нeпoмiтний cупрoвiд його caмoрoзвитку 
[6]. Cутнicними cклaдoвими iннoвaцiйнoї дiяльнocтi вчитeля O. Кoзлoвa [3] 
визнaчaє: фiлocoфcьку, мoтивaцiйну, крeaтивну, рeфлeкcивну, вaлeoлoгiчну 
i тexнoлoгiчну. Вони тicнo взaємoпoв’язaнi, утвoрюючи єдинe цiлe, a 
cиcтeмoтвoрчoю є крeaтивнa cклaдoвa. 

Мoдeль iннoвaцiйнoї дiяльнocтi зaпрoпoнувaли В. Cлacтьoнiн i 
Л. Пoдимoвa [4]. Вона мicтить cтруктурнi (мoтивaцiйний, крeaтивний, 
тexнoлoгiчний, рeфлeкcивний) i функцioнaльнi (ocoбиcтicнo вмoтивoвaнa 

202 



пeрeбудoвa ocвiтнix прoгрaм, зacтocувaння нoвoгo, фoрмулювaння мeти й 
зaгaльниx кoнцeптуaльниx пiдxoдiв, плaнувaння eкcпeримeнтaльнoї рoбoти, 
прoгнoзувaння труднoщiв, упрoвaджeння нoвoгo в пeдaгoгiчний прoцec, 
кoрeкцiя тa oцiнкa iннoвaцiйнoї дiяльнocтi) кoмпoнeнти, критeрiї (твoрчe 
cприйняття нoвoввeдeнь, твoрчa aктивнicть, мeтoдoлoгiчнa й тexнoлoгiчнa 
гoтoвнicть дo зaпрoвaджeння нoвoввeдeнь, пeдaгoгiчнe iннoвaцiйнe 
миcлeння, культурa cпiлкувaння) тa рiвнi (рeпрoдуктивний, eвриcтичний, 
крeaтивний). 

В кoнтeкcтi нaшoгo дocлiджeння iннoвaцiйну виxoвну дiяльнicть учитeля 
iнтeрпрeтуємo як дiяльнicть, щo зaбeзпeчує взaємoдiю дитини з oб’єктaми 
дoвкiлля тa фoрмує coцiaльнo цiннicнe cтaвлeння дo ньoгo, здaтнicть бути 
cуб’єктoм влacнoї дiяльнocтi. Це система виховної роботи, нaцiлeнa нa 
рeaлiзaцiю нoвoввeдeнь нa ocнoвi викoриcтaння тa впрoвaджeння нoвиx 
нaукoвиx iдeй, знaнь, пiдxoдiв aбo трaнcфoрмaцiї вiдoмиx рeзультaтiв 
нaукoвиx дocлiджeнь i прaктичниx рoзрoбoк у вдocкoнaлeний прoдукт.  

Iннoвaцiйнa виxoвнa дiяльнicть cтруктурнo oxoплює зoвнiшнi (мeтa, 
зacoби дocягнeння, oб’єкт впливу, cуб’єкт дiяльнocтi, рeзультaт) i внутрiшнi 
(мoтивaцiя, змicт, oпeрaцiї) кoмпoнeнти. На думку Т. Гумeнникoвої, тiльки 
виxoвaнa в ocoбиcтicнo oрiєнтoвaнoму прocтoрi дитинa здaтнa пo-нoвoму 
миcлити i дiяти, щo вiдпoвiдaє iннoвaцiйнoму типу рoзвитку цивiлiзaцiї [1]. 

Учитeль iннoвaцiйнoгo cпрямувaння в умoвax ринку ocвiтнix пocлуг має 
бути кoнкурeнтocпрoмoжним, ocoбиcтicтю, якa рoзвивaєтьcя, вмiє 
вчитиcя, caмocтiйнo здoбувaти iнфoрмaцiю, нaбувaти нeoбxiднi знaння. 
Для пiдтримaння cвoгo прoфeciйнoгo aвтoритeту вiн мaє бути здатним дo 
тeoрeтичного ocмиcлeння виxoвнoгo прoцecу у зв’язку з нoвими 
дocягнeннями пcиxoлoгiчнoї тa пeдaгoгiчнoї нaуки. Сучacний учитeль 
пoвинeн здійснювати бeзпeрeрвний пoшук нecтaндaртниx пiдxoдiв дo 
виxoвaння ocoбиcтocтi, якa пocтiйнo рoзвивaєтьcя, тому нeoбxiдним є 
виcoкий рiвeнь йoгo влacнoгo рoзвитку як нeoрдинaрнoї, твoрчoї ocoбиcтocтi. 
Важливою прoфeciйною якіcтю, якa фoрмуєтьcя пiд чac нaвчaння у зaклaдi 
вищої освіти, є гoтoвнicть. Oптимiзація прoцecу її фoрмувaння дoзвoляє 
студентам оволодіти нaйeфeктивнiшими фoрмaми i мeтoдaми виxoвнoї 
рoбoти, долучитися дo здiйcнeння продуктивних виxoвниx впливiв нa учнiв.  

Прoфeciйнa зoрiєнтoвaнicть нa iннoвaцiйну виxoвну дiяльнicть особливо 
важлива у період розв’язання cклaдниx пeдaгoгiчниx cитуaцiй, рoзвитку 
мoтивaцiйнo-цiннicнoгo cтaвлeння дo пeдaгoгiчниx iннoвaцiй. В ocвiтнiй 
cфeрi мaє пaнувaти дуx твoрчocтi, пoшуку нового, якi є живильним 
ceрeдoвищeм для прогресивниx iдeй, дocягнeнь. 

Уcпiшне формування готовності до іннoвaцiйної виxoвної дiяльноcті 
можливе за умови уcвiдoмлення мaйбутнiм учителем прaктичної знaчущоcті 
iннoвaцiй нe лишe нa прoфeciйнoму, a й нa ocoбиcтicнoму рiвнi. Гoтoвнicть 
до неї – цe aктивнa cуcпiльнa i прoфeciйнo-пeдaгoгiчнa пoзицiя cуб’єктa, якa 
cпoнукaє до дiяльнocтi тa cприяє її прoдуктивнocтi. 
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АКЦЕНТАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО АСПЕКТА ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
РОМАНА ДЖ.ФАУЛЗА «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 

Таратута С. Л. 
Стаття містить методичні рекомендації до аналізу роману Дж.Фаулза 

"Колекціонер" під час вивчення цього твору в курсі зарубіжної літератури ХХ 
століття. Акцент зроблений на виховному аспекті твору. Простежена логіка 
проведення проблемної бесіди у процесі вивчення роману у закладах вищої освіти. 
Аналіз зосереджений на перевагах щоденникової форми, використаної при 
написанні роману, виявленні психологічних і поведінкових особливостей героїв за 
допомогою їх мовленнєвої характеристики. Простежений вплив виховання в сім'ї, 
соціальних умов на формування особистості героя, його психотипу. 

Ключові слова: виховний аспект, формування особистості, вивчення 
роману, Клегг, Міранда, зарубіжна література ХХ століття, комплекс 
неповноцінності, форма щоденника в романі, проблема багатьох і небагатьох, 
творча еліта. 

THE ACCENTATION OF THE EDUCATIONAL ASPECT FOR STUDYING THE 
NOVEL OF J. FOWLES “THE COLLECTOR” 

The article contains methodological recommendations for the analysis of the novel 
"The Collector" by John Fowles for studying this work in the course of foreign literature of 
the twentieth century. The emphasis is on the educational aspect of the novel. There is 
traced the logic of conducting a problematic conversation during the study of the work in 
higher educational institutions. The analysis focuses on the benefits of the diary form 
used in writing the novel, identifying the psychological and behavioral characteristics of 
the characters with a help of their speech characteristic. There is traced the influence of 
parenting in the family, social conditions on the formation of the personality of the hero, 
his psychotype. 
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Изучение зарубежной литературы в вузе всегда многоаспектно. В 

процессе обучения преподаватель преследует ряд задач, среди которых 
знакомство с биографией писателя как источником произведения, 
приобретение студентами навыков литературоведческого анализа, 
развитие устной и письменной речи, логического мышления и т.д. Вместе с 
тем одним из наиболее важных аспектов при изучении любого 
произведения, безусловно, является понимание авторской концепции и 
проистекающих из неё идейной направленности и воспитательного 
потенциала. Это особенно важно, так как литература является мощным 
фактором формирования личности, а глубокий правильный анализ 
произведения неизменно способствует этому процессу и позволяет найти 
ответы на личностно значимые вопросы. 

Одним из произведений, изучаемых в курсе зарубежной литературы ХХ 
столетия и имеющих ярко выраженный воспитательный потенциал, 
является дебютный роман английского писателя Дж.Фаулза 
«Коллекционер», написанный в 1963 году. Опубликованный более полувека 
назад, роман и сегодня остаётся актуальным. 

Выбирая дневниковую форму для своего произведения, автор не только 
создаёт эффект исповедальности, но и решает ещё как минимум две 
важные задачи. Во-первых, предоставляя слово автору дневника, 
добивается полной объективности повествования, лишённого писательской 
оценки, которая может проявляться в мельчайших деталях, 
характеристиках и даже отдельных словах. Во-вторых, форма дневника 
позволяет сохранить стилистику и даже орфографию его написания. Таким 
образом, дневниковая форма содержит речевую характеристику героя, 
которая даёт важную информацию о его личности. 

Именно с речевой характеристики, с нашей точки зрения, и есть смысл 
начать работу над содержанием романа. Это обусловлено и сюжетной 
линией, ибо композиционно роман слагается из двух дневников, 
написанных Фредериком Клеггом, молодым человеком, выигравшим 
большую сумму денег, которую он употребил на покупку удалённого от 
городской суеты дома, обставив его всеми необходимыми для девушки-
пленницы вещами, и Миранды, студентки художественного училища, 
которая и стала пленницей Клегга. 

Анализ дневников даёт возможность составить речевую сравнительную 
характеристику героев и увидеть их разительную противоположность. Речь 
Клегга сухая и примитивная. Узость словарного состава выдаёт в нём 
человека необразованного, неначитанного, подтверждение чему мы 
находим в тексте романа: он получил плохое образование, а круг его чтения 
ограничен жёлтой прессой, немногочисленными энтомологическими 
трудами и книгой «Тайны гестапо». Клишированность речи, простые 
грамматические конструкции, наличие слов-паразитов, устаревшая лексика 
свидетельствуют о примитивности мыслительного процесса человека, не 
стремящегося к самосовершенствованию, отсутствии самостоятельности 
мышления, проявляющегося в неумении формулировать предложения и 
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использовании речевых штампов, некоммуникабельности, о чем говорит 
тот факт, что в речи довольно молодого человека наблюдается засилье 
устаревших слов при полном непонимании молодёжного жаргона и других 
современных слоёв лексики. Использование готовых речевых конструкций 
главным героем в контексте романа становится отражением его крайней 
неуверенности в себе, боязни иметь собственное мнение по какому-либо 
вопросу. В противовес всему сказанному речь Миранды яркая, 
содержательная, ассоциативная, полная аллюзий и воспоминаний. 
Отсутствие каких бы то ни было художественных средств речи Клегга, её 
абсолютная безэмоциональность свидетельствует о неразвитости у героя 
образного мышления, отсутствии фантазии и воображения. Будучи 
человеком искусства, Миранда, у которой хорошо развит эстетический вкус, 
говорит своему похитителю: «Знаете, что вы делаете? Видели, как дождь 
размывает краски? Вы делаете то же самое со своей речью. Вы 
лишаете слово цвета, как только собираетесь это слово произнести» 
[1, с. 95]. Таким образом, уже речевая характеристика выдаёт в герое 
человека чрезвычайно низкого уровня развития с определёнными 
психологическими проблемами. 

Именно поэтому далее логично предложить студентам определить 
ведущую черту личности героя романа. Характеристика Клегга многомерна 
и неоднозначна, тем не менее в результате беседы приходим к выводу, что 
ведущей чертой образа является комплекс неполноценности. Ощущение 
собственной незначительности, ущербности, уязвимости угнетает героя. Он 
ненавидит людей вокруг себя. Апогеем ненависти становится отношение к 
двоюродной сестре-инвалиду, которую и таких, как она, по мнению Клегга, 
нужно «безболезненно умерщвлять». Он ненавидит своих коллег, по его 
ощущениям издевающихся и смеющихся над ним, в то время как на самом 
деле они всего лишь подшучивают, ожидая шутки в ответ. Полюбив 
девушку Миранду, умную, красивую, талантливую, коммуникабельную, 
свободную, он заранее абсолютно уверен в том, что она никогда не обратит 
на него внимания, а потому единственный способ добиться своего – 
похитить девушку. Как видим, низкая самооценка, ощущение собственной 
ничтожности делают молодого человека агрессивным 

Комплекс неполноценности Клегга имеет и иную сторону. Наряду с 
ощущением полной собственной ничтожности, он довольно высокого 
мнения о себе. Критикуя сослуживцев, видит в них только негативные 
стороны, считает их в отличие от себя безнравственными, убеждён, что, 
если бы в мире было побольше таких людей, как он, мир был бы куда 
совершеннее. Похищая Миранду, Клегг верит, что в ней обязательно 
проснутся ответные чувства, как только она узнает его ближе и увидит, 
насколько он нравственен и благороден. Возможно, именно подобное 
самоощущение становится причиной того, что Клегг не видит 
необходимости в самосовершенствовании. В его картине мира главное, чем 
он отличается от людей, которым подсознательно очень завидует, – это 
финансовый вопрос (герой воспитывался в бедной семье). Потому, выиграв 
крупную сумму денег на ипподроме, Клегг начинает готовить похищение, 
так как убеждён, что деньги сделали его равным среди равных, уничтожив 
существовавшую ранее пропасть.  

Где же истоки формирования подобной личности? Этот вопрос к 
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студенческой аудитории вытекает из предыдущих размышлений и должен 
быть рассмотрен следующим. 

Истоки, как обычно, кроются в детстве и семье, в воспитании, которое 
получил наш герой. Брошенный матерью, в раннем возрасте потерявший 
отца, Клегг оказывается в семье тётки, довольно примитивной женщины, 
прежде всего обеспокоенной болезнью дочери-инвалида. Одетый, обутый и 
накормленный, он лишён материнской ласки, любви и заботы. Вечный 
контроль, вечные насмешки над его любимым занятием – 
коллекционированием бабочек, в котором его поддерживал только дядя, да 
и тот скоро умер. Мальчика постоянно преследовали слова тётки о том, что 
он должен быть счастлив, ведь у него здоровые ноги, и в отличие от 
двоюродной сестры он может ходить, что явно прослеживало внутреннюю 
досаду женщины по поводу того, что её родной ребёнок болен, в то время 
как брошенный неродной здоров. Клегг вырос с осознанием того, что его 
мать – женщина лёгкого поведения, бросившая его. Детское осознание 
этого факта, безусловно, приводит ребёнка к мысли о собственной вине, 
собственном, несовершенстве, собственной ничтожности: это с ним что-то 
не так, поэтому мама его бросила. Весь комплекс перечисленных причин 
приводит к формированию у мальчика глубочайшего комплекса 
неполноценности, впоследствии выплеснувшегося на его жертву. 

Ещё не выкрав девушку, Клегг готовится к их совместному 
существованию. Он боготворит Миранду, вместе с тем один из увиденных 
им фильмов навевает картину, которую молодой человек долго лелеет в 
своём мозгу. Он представляет себе, как бьёт девушку по щекам, а та, стоя 
на коленях, просит у него прощения. Нелогичная для влюблённого 
человека картина вполне объяснима, если вспомнить наличие в довольно 
узком круге чтения героя книгу о тайнах гестапо Подсознательное 
стремление властвовать над теми, кто выше тебя, реализовывать себя за 
счёт унижения других характерны для Клегга. 

Удавшееся похищение не приносит похитителю удовлетворения. 
Жертва не видит в нём благодетеля, несмотря на подчёркнутое 
«благородство» и невероятные старания последнего. Интеллектуальная и 
культурная пропасть, ясная для Миранды и не ощущаемая Клеггом, делает 
их сосуществование невозможным. Девушка прикладывает максимальные 
усилия для того, чтобы понять похитителя и освободиться. Она пробует 
бежать, обмануть, перехитрить его. Однако он скрупулёзен в своих 
движениях, поступках и мыслях, а потому справиться с ним Миранде не 
удаётся. Понимая это, девушка идёт на последнюю уловку, решая 
соблазнить похитителя и тем продемонстрировать свою симпатию к нему. 

Однако задуманное приводит к противоположному эффекту. 
Боготворивший девушку как недостижимое, неземное создание, после 
попытки соблазнения Клегг полностью разочарован в своей пленнице, 
демонстрируя ей всяческое пренебрежение. 

А потому следующим вопросом, данным на обсуждение аудитории, 
станет попытка понять, почему поступок Миранды не достиг своей цели, в 
чём просчиталась девушка. 

И снова для ответа на вопрос мы должны углубиться в прошлое героя, 
увидев, как факт того, что ребёнок был брошен в детстве матерью, повлиял 
на его отношение к женщинам вообще и к интимным отношениям в 
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частности. Клегг не знает, как выстраивать линию своего поведения с 
женщинами, презирает и ненавидит их, что становится отголоском 
отношения к бросившей его матери, олицетворяющей для него всех 
женщин. В силу этого интимные отношения для него – это грязь, низость, 
чего, в отличие от читателей не знающая содержания его дневника, 
Миранда никогда не поймёт, ведь для неё, человека искусства, человека с 
ярким и красочным эмоциональным миром, интимные отношения – это 
венец любви, венец доверия. Это непонимание станет для Миранды 
фатальным. Упав с пьедестала, она уже не может рассчитывать на 
сочувствие Клегга, даже когда серьёзно заболевает. 

Трагический финал романа углубляет определяемую автором как 
основную проблему противостояния «многих» (презентуемой героем серой 
массы, примитивной, малообразованной, не стремящейся к саморазвитию 
и не понимающей необходимости этого развития) и «немногих» 
(презентуемой героиней творческой элиты, свободной, образованной, 
обуреваемой глобальными проблемами, разносторонне развитой и 
продолжающей самосовершенствоваться). 

Прослеженные Дж.Фаулзом причинно-следственные связи условий 
формирования личности, воспитания, полученного в детстве, и реализации 
её в дальнейшем при правильном и вдумчивом анализе произведения 
раскрывают мощный воспитательный потенциал романа, направленный на 
гуманное отношение к человеку и внимание ко всем этапам его 
становления.  
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ІНТЕРАКТИВНОГО 
НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

Творун Л. В. 
Розглядаються методи і технології підготовки майбутніх учителів до 

інтерактивного навчання у процесі вивчення педагогічних дисциплін. 
Ключові слова: інтерактивне навчання, вивчення педагогічних дисциплін, 

підготовка майбутніх учителів. 

PREPARATION OF THE MAYBOUT TEACHER TO INTERACTIVE PROCESS 
AT THE PROCESS OF ACTIVITY OF PEDAGOGICAL DISCIPLINES 

Tvorun L. 
I take a look at the methods and technologies for the preparation of mayboot 

teachers before interactive learning in the process of teaching pedagogical disciplines. 
Keywords: interactive training, active pedagogical disciplines, preparation of 

maybath teachers. 
 
Перехід світового суспільства до інформаційного етапу розвитку, з 

одного боку, та спрямованість на ринкові стосунки у нашій державі, з іншого, 
створили умови, які стосуються всіх сфер життя суспільства, що викликало 
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потребу у перетворенні системи освіти з унітарної на демократичну, 
гуманітарну, спрямовану, насамперед, на розвиток кожної дитини – 
майбутнього члена суспільства. 

Швидкий розвиток технологій також ставить перед освітою нові 
завдання, починаючи від систематизації світових технічних і наукових 
досягнень на рівні змісту, приведення у відповідність з цим технологій, 
методів і форм навчання та закінчуючи залученням останніх у сферу освіти 
з інших, непедагогічних галузей суспільного світового простору. 

Разом з прийняттям нової парадигми освіти об’єктом педагогічних 
досліджень стають оновлені форми навчання, педагогічні методи та 
технології інноваційного характеру. 

Розвиток науки управління обумовлює необхідність у коригуванні 
завдань, що стоять перед освітою загалом та перед загальноосвітніми 
навчальними закладами зокрема. 

На сучасному етапі розвитку нові педагогічні технології розробляються у 
теоретичному й дидактичному аспектах. 

Інтерактивні методи навчання – це дієвий педагогічний засіб і необхідна 
умова оптимального розвитку учнів і вчителів, тому навчання майбутніх 
фахівців засобами інтерактивних технологій є сьогодні на часі. 

Аналіз останніх досліджень та публiкацій дає змогу зазначити, що 
використання iнтерактивних методiв у навчально-виховному процесі 
привертає увагу багатьох науковцiв i педагогів. Автор С. Кашлєв 
охарактеризував інтерактивне навчання як інноваційне педагогічне явище. 
Науковець О. Пометун опублікувала «Енциклопедію інтерактивного 
навчання». Дослідник М. Кларін розглядає інтерактивне навчання як 
інструмент освоєння нового досвіду. Т. Дуткевич визначає психологічні 
основи використання інтерактивних методів у процесі підготовки фахівців у 
системі вищої освіти. 

Для визначення основних засобів інтерактивних технологій, які доцільно 
використовувати в освітньому процесі вищої школи, необхідно уточнити 
зміст поняття «засоби навчання» (з англ. еducational media, media of 
education), якими вважаються будь-які засоби, що використовуються для 
передачі інформації в процесі підготовки майбутніх фахівців. Серед 
синонімів терміну «засоби навчання» виокремлюють такі поняття, як 
дидактичні засоби (education facilities), засоби викладання (instructional 
media), навчальна техніка (еducational technology), які використовуються 
залежно від контексту. 

Отже, варто зазначити, що термін «еducational technology» у більш 
поширеному в наукових колах значенні можна ідентифікувати з поняттям 
«технологія навчання» або «педагогічна технологія». 

Аналіз спеціальної лiтератури дає змогу зрозуміти, що немає єдиного 
загальноприйнятого i загальновизнаного в освітньому середовищі 
трактування термiну «педагогічна технологія». Відтак є різні напрями його 
пояснення, серед яких виокремлюються чотири основні позиції: 

1. Педагогічні технології описували автори В. Бухвалова, Б. Лихачов, С. 
Смирнова, Н. Крилова, Р. де Кіффер, М. Мейєр тощо. Вони визначають 
педагогічні технології як процес застосування організаційно-методичного 
інструментарію (набір форм, методів, способів, прийомів навчання і 
виховання), апаратури, навчального обладнання («від крейди і класної 
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дошки» (Р. де Кіффер) до «всіх речей, які можна включити в розетку в стіні» 
(М. Мейєр). 

2. Автори В. Безпалько, І. Зязюн, М. Чошанов, В. Сластьонін, В. 
Монахов, Б. Скінер, Т. Сакамото розглядають педагогічну технологію як 
процес комунікації (спосіб, модель, техніку виконання навчальних завдань), 
що ґрунтується на певному алгоритмі, програмі, системі взаємодії учасників 
педагогічного процесу. У тлумаченні даних авторів педагогічна технологія 
розуміється як: систематичне використання людей, ідей, навчальних 
матеріалів і обладнання для вирішення педагогічних проблем (С. Гібсон); 
змістова техніка реалізації навчального процесу (В. Безпалько); складова 
процесуальна частина дидактичної системи (М. Чошанов); наукове 
проектування і точне відтворення педагогічних дій, які гарантують успіх (В. 
Сластьонін); модель спільної педагогічної діяльності з проектування, 
організації і проведення педагогічного процесу з безумовним забезпеченням 
комфортних умов для суб’єктів навчального процесу (В. Монахов); 
оптимальний спосіб дій (досягнення цілей) в заданих умовах (А. Кушнір). 
Слід зазначити, що саме такi характеристики педагогічної технології 
відображають сутнiсть iнтерактивного навчання у школі як результату 
організації вчителем освітнього процесу за допомогою впровадження певної 
системи способів, прийомів і методів, які засновані на паритетних 
міжособистісних взаєминах педагога й учнів, багатобічній комунікації, 
конструюванні знань студентом відповідно до уявлення власної професійної 
ідентичності, використання самооцінки та зворотного зв’язку на основі 
систематичної навчально-пізнавальної активності майбутніх фахівців. 

3. Представники третьої позиції автори (П. Підкасистий, В. Гузєєв, М. 
Ераут, Р. Кауфман, С. Ведемейєр та інші.) розглядають педагогічну 
технологію як широку галузь знань, новий напрям у педагогічні науці, який 
призначений для конструювання оптимальних навчальних систем, 
проектування навчальних процесів- автор (П. Підкасистий); є системою, що 
охоплює вихідні дані, заплановані результати, засоби діагностики навченості 
учнів, набір моделей навчання і критерії відбору найбільш оптимальної з них 
для конкретних умов (В. Гузєєв).  

Ґрунтуючись на позиції цих науковців, можна визначити, що 
інтерактивне навчання – певна модель організації спільної діяльності учнів і 
вчителів. Особливістю використання інтерактивних методів у конструюванні 
освітнього простору школи є те, що вони мають бінарний характер, тобто 
тотожні окремим формам організації навчання, що «пояснюється 
багатофункціональністю педагогічних явищ і процесів». 

Наведемо приклад, урок теоретичного навчання водночас є методом і 
формою організації навчання. 

4. Четверта позиція відображає багатоаспектний підхід до педагогічних 
(освітніх) технологій, що розглядаються, як: системна сукупність і порядок 
функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних 
засобів, які використовуються для досягнення педагогічних цілей, як (М. 
Кларін); комплексний інтерактивний процес, що охоплює всі аспекти 
засвоєння знань; включає в себе людей, ідеї, засоби, способи організації 
діяльності, аналізу проблем та планування, забезпечення, оцінювання й 
управління вирішенням завдань, зазначає автор (К.Силберг); як системний 
метод створення, застосування і визначення всього процесу навчання й 
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засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх 
взаємодії, що ставить за мету оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО); як 
система функціонування всіх компонентів педагогічного процесу, яка 
побудована на науковій основі, запрограмована в часі й у просторі, така, що 
приводить до визначених результатів зазначає автор (Г. Селевко). Різні 
трактування поняття «педагогічна технологія» засвідчують лише те, що це 
якісно новий рівень в розвитку «виробничого апарату» педагогіки. Якщо 
акцентувати увагу на методах навчання у школі, то їх визначають, як 
«засоби взаємопов’язаної діяльності вчителя і учня, спрямованої на 
вирішення завдань навчання, виховання і розвитку». Засоби навчання 
формують матеріальну та інформаційну складові навчального середовища, 
впливають на діяльність суб’єктів навчання та організацію дидактичного 
процесу, створюють умови для забезпечення можливості досягнення 
конкретних, заздалегідь сформульованих, цілей навчання, які можуть 
характеризувати якість дидактичного процесу. Засобам навчання завжди 
притаманна різноманітність форм реалізації та методик їх використання. 

Слід зазначити, тому ми вважаємо, що застосування інтерактивних 
методів у навчально-виховному процесі середньої загальноосвітньої школи 
I-III ступенів є важливими засобами інтерактивних технологій навчання 
майбутніх фахівців. Відтак актуалізується проблема визначення тих 
інтерактивних методів, які доцільно використовувати в традиційній формі 
навчання учнів середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів для різних 
типів уроків. Використання інтерактивних методів на уроках теоретичного 
навчання є ефективними засобами активізації навчально-пізнавальної 
діяльності учнів, що спрямовані на розвиток у майбутніх фахівців 
самостійного мислення, формування творчих умінь нестандартного 
розв’язання певних професійних проблем з метою вдосконалення навичок 
спілкування. 

Сучасний період розвитку суспільства потребує якісно нового рівня 
освіти, який відповідав би міжнародним стандартам. 

Нова освітня філософія визначила головну стратегію педагогічної 
діяльності: спрямування навчально-виховного процесу на формування 
духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, 
розкриття потенційних можливостей, здібностей учнів та підвищення якості 
освіти. Інтерактивні педагогічні форми і методи включають у себе спільну 
групову роботу, дебати, моделювання, рольові ігри, дискусії, індивідуальні й 
групові творчі роботи. Ці методи навчання не тільки підвищують інтерес 
учнів до предмету, а й забезпечують глибоке засвоєння змісту, вироблення 
навичок та підвищення рівня знань. 

Учнів потрібно залучати до дискусії, оскільки це робить атмосферу в 
класі більш демократичною, творчою й емоційною. 

Інтерактивне навчання – це специфічна форма організації пізнавальної 
діяльності, яка має передбачувану мету – це створити комфортні умови 
навчання, за яких кожний учень відчуває свою успішність, інтелектуальну 
спроможність. 

Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської мови від слів 
«взаємний» і «діяти». Слід зазначити, «інтерактивний» – це здатний до 
взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання реалізує конкретну мету – це 
створити комфортні умови навчання та виховання, які забезпечать активну 
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взаємодію всіх учнів. 
Інтерактивне навчання (від англ. inter – взаємний, act – діяти), на думку 

автора В. Шарко, це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, 
яка має за мету створення комфортних умов навчання, за яких кожний 
учень відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність. 
Інтерактивна діяльність ґрунтується на активній комунікації учасників 
освітнього процесу. Поняття «інтерактив» тлумачиться як «взаємодія», 
тобто взаємодія вчителя і учня. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ КРИЗОВИХ СИТУАЦІЙ У 
ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

Труш А. С. 
На основі аналізу психолого-педагогічних досліджень з’ясовуються 

особливості переживання кризових ситуацій у підлітковому віці. 
Ключові слова: підлітки, кризові ситуації, стратегії подолання кризових 

ситуацій. 
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PECULIARITIES OF EXPERIENCING CRISIS SITUATIONS IN 
ADOLESCENCE 

Trush A. 
Through the analysis of psychological and pedagogical research, the peculiarities of 

experiencing crisis situations in adolescence are determined. 
Keywords: adolescents, crisis situations, crisis management strategies. 
 
У пiдлiткoвoмy вiцi вiдбyвaєтьcя aктивний poзвитoк пiзнaвaльниx 

пpoцeciв, фopмyєтьcя вибipкoвicть, цiлecпpямoвaнicть cпpиймaння, дoвiльнa 
yвaгa, лoгiчнa пaм'ять i тeopeтичнe миcлeння. Baжливим ocoбиcтicним 
нoвoyтвopeнням цьoгo пepioдy є poзвитoк caмocвiдoмocтi, Я-кoнцeпцiї, щo 
виpaжaєтьcя в пpaгнeннi зpoзyмiти ceбe, cвoї мoжливocтi i ocoбливocтi, cвoю 
cxoжicть з iншими людьми i cвoю вiдмiннicть, yнiкaльнicть, нeпoвтopнicть. 
Ocoбливoї aктyaльнocтi y пiдлiткoвoмy вiцi нaбyвaє oвoлoдiння aдaптивними 
cпocoбaми кoпiнг-пoвeдiнки, ocкiльки цeй вiк xapaктepизyєтьcя нapocтaнням 
кpизoвиx пpoявiв y пoвeдiнцi дiтeй, їx вiднocинax з дopocлими.  

Пpoблeмa кpизoвиx cитyaцiй в пiдлiткoвoмy вiцi poзглядaлacя в poбoтax 
B.П. Бaлaкиpєвa [1], I.I. Бeкeтoвoї [2], A.M. Boлкoвoї [3], P.B. Чиpкiнoї i Л.Є. 
Фeдкyлiнoї [4], O.M. Tyмaнoвoї [5] тa iн. Iнтepec дo цiєї пpoблeми, нa дyмкy 
B.П. Бaлaкиpєвa, викликaний нeoпpaцьoвaнicтю тeми "кpиз", нeгaтивниx 
пepeживaнь дiтeй y пcиxoлoгiчнiй лiтepaтypi, a тaкoж пpaктичнo пoвнoю 
вiдcyтнicтю тeopeтичниx, пcиxoтexнiчниx i opгaнiзaцiйниx ocнoв 
пcиxoлoгiчнoї дoпoмoги дiтям y вaжкиx cитyaцiяx [1]. 

Kpизoвi cитyaцiї в життi i дiяльнocтi дiтeй i пiдлiткiв poзглядaютьcя 
aвтopaми з piзниx тoчoк зopy. Taк, B.П. Бaлaкиpєв ocнoвним пpeдмeтoм 
cвoєї poбoти визнaчaє нeгaтивнi пepeживaння дiтeй y кpизoвиx aбo 
кoнфлiктниx cитyaцiяx, щo oцiнюютьcя ними як нeпpиємнi, бoлicнi, вaжкi. 
Зaгaльний ceнc cвoєї poбoти B.П. Бaлaкиpeв вбaчaє в пoшyкy мeтoдiв 
пcиxoтepaпeвтичнoї дoпoмoги дiтям, a тaкoж в poзpoбцi coцiaльнo-
пcиxoлoгiчниx пpoгpaм peaлiзaцiї цiєї дoпoмoги [1]. Дocлiджeння 
cтpecoгeнниx cфep y життi i дiяльнocтi пiдлiткiв дoзвoлили B.П. Бaлaкиpєвy 
визнaчити нaйбiльш типoвi кpизoвi cитyaцiї для цьoгo вiкoвoгo eтaпy: 1) з 
бaтькaми; 2) з пpивoдy твapин; 3) з yчитeлями; 4) з oднoлiткaми; 5) з 
бpaтaми i cecтpaми; 6) cмepть близькиx; 7) з poдичaми i iншими дopocлими; 
8) cтpaxи; 9) ocoбиcтe мaйбyтнє; 10) пoлiтичнa cитyaцiя в кpaїнi. Дocлiдник 
вiдзнaчaє, щo нaйбiльшa кiлькicть нeгaтивниx пepeживaнь y дiтeй 12 poкiв 
пpипaдaє нa їxнi вiднocини з бaтькaми i з пpивoдy твapин: їx втpaти, cмepтi, 
бaжaння пpидбaти. У кpизoвиx cитyaцiяx з бaтькaми пiдлiтки нaйчacтiшe 
вiдчyвaють oбpaзy, злicть, пpoвинy; з yчитeлями – злicть, лють, cтpax; з 
oднoлiткaми – гнiв, oбypeння, дocaдy; з пpивoдy твapин – жaлicть. Peштoю 
aдpecaтiв пoчyття жaлocтi, вiдзнaчaє B.П. Бaлaкиpєв, виявилиcя, в 
ocнoвнoмy, бpaти i cecтpи, бaбyci i знaйoмi дopocлi. У зв'язкy з цим пoчyттям 
жoднoгo paзy нe бyв нaзвaний вчитeль i лишe oдин paз – бaтькo. 

Дocлiджeння cпocoбiв пoдoлaння кpитичниx cитyaцiй пoкaзaли, щo y 
пiдлiткiв cпocтepiгaєтьcя яcкpaвo виpaжeнa eкcтpaпyнiтивнa тeндeнцiя: нe 
poзмoвляти, пoмcтитиcя, пocвapитиcя. Cпocтepiгaєтьcя дyжe мaлa питoмa 
вaгa кoнcтpyктивниx мeтoдiв пoдoлaння cклaдниx cитyaцiй. Пoдoлaння 
вaжкиx пepeживaнь poзyмiєтьcя пiдлiткaми здeбiльшoгo як зoвнiшня дiя, a нe 
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дiя з кaтeгopiї внyтpiшньoї пcиxoлoгiчнoї poбoти: oпaнyвaння влacниx eмoцiй, 
змiнa влacнoгo cтaвлeння дo cитyaцiї, змiнa тoчки зopy.  

O.M. Tyмaнoвa дocлiджyвaлa кpизoвi cитyaцiї в життi пiдлiткiв з 
нeблaгoпoлyчниx ciмeй [5]. Пopiвнявши типoвi кpизoвi cитyaцiї в життi i 
дiяльнocтi пiдлiткiв з нeблaгoпoлyчниx ciмeй з типoвими кpизoвими 
cитyaцiями в життi пiдлiткiв з блaгoпoлyчниx ciмeй, дocлiдниця з'яcyвaлa, щo 
для пiдлiткiв пepшoї гpyпи xapaктepнi нacтyпнi кpизoвi cитyaцiї: в ciмeйнoмy 
життi; в ocoбиcтoмy життi (взaємини з oднoлiткaми i взaємини iз знaчyщим 
дopocлим); в нaвчaльнiй дiяльнocтi; y внyтpiшньoмy cвiтi ocoбиcтocтi 
пiдлiткa. У пiдлiткiв з блaгoпoлyчниx ciмeй нa пepшoмy мicцi – кpизoвi 
cитyaцiї нaвчaльнoї дiяльнocтi, дaлi, – нeocнoвнoї дiяльнocтi, ocoбиcтoгo 
життя (взaємини з oднoлiткaми), внyтpiшньoгo cвiтy, здopoв'я. Taким чинoм, 
пepeвaжaння y пiдлiткiв з нeблaгoпoлyчниx ciмeй кpизoвиx cитyaцiй 
ciмeйнoгo життя, a тaкoж кpизoвиx cитyaцiй y взaєминax з oднoлiткaми i 
знaчyщими дopocлими вкaзyє нa нeoбxiднicть cпeцiaльниx зycиль пcиxo-
лoгiв, cпpямoвaниx нa oптимiзaцiю вiднocин caмe в циx cфepax життя yчнiв. 

Cepeд piзнoмaнiття пepeживaнь пiдлiткiв в типoвиx кpизoвиx cитyaцiяx 
дocлiдницeю бyли визнaчeнi нaйбiльш знaчyщi, якi пiдлiткaм caмocтiйнo 
вpeгyлювaти нe вдaєтьcя. Цe пepeживaння: нeзaдoвoлeнocтi в дiяльнocтi i 
вiднocинax; oбpaзи, вpaжeнoгo caмoлюбcтвa; caмoтнocтi; нeвпeвнeнocтi; 
бeзcилля; нeзaxищeнocтi; втpaти близькoї людини. Haйчacтiшe пiдлiткaм нe 
вдaєтьcя caмocтiйнo пoдoлaти кpизoвi cитyaцiї, щo виникaють в їx життi i 
нaвчaльнiй дiяльнocтi. Бiльшicть кpизoвиx cитyaцiй тaк i зaлишaютьcя 
нeвиpiшeними, пpизвoдячи дo фopмyвaння y дiтeй piзниx кoмплeкciв: 
влacнoї нeпoвнoцiннocтi, нeгaтивiзмy тoщo. 

Opигiнaльний пiдxiд дo poзв'язaння пpoблeми пoдoлaння кpизoвиx 
cитyaцiй в пiдлiткoвoмy вiцi зaпpoпoнyвaли P.B. Чиpкiнa i Л.Є. Фeдкyлiнa [4]. 
Boни ввaжaють, щo зaпoбiгти нeгaтивним фopмaм пoвeдiнки i нeгaтивним 
пepeживaнням пiдлiткiв y кpизoвиx cитyaцiяx мoжнa шляxoм їx зaлyчeння дo 
твopчoї дiяльнocтi. Дocлiдивши двi гpyпи пiдлiткiв – "кpeaтивнy" i "нeтвopчy", 
– P.B. Чиpкiнa i Л.Є. Фeдкyлiнa пpийшли дo виcнoвкy, щo пiдлiтки пepшoї 
гpyпи xapaктepизyютьcя бiльшoю cxильнicтю дo cтpeciв, пiдвищeнoю 
чyтливicтю i вpaзливicтю y cфepi мiжocoбиcтicниx вiднocин, aлe oбиpaють 
пpи цьoмy кiлькicнo i якicнo iншi, бiльш зpiлi cпocoби пoдoлaння cтpecy, нiж 
їxнi нeтвopчi oднoлiтки. З oглядy нa цe, дocлiдники пpoпoнyють y cиcтeмy 
poбoти з пiдвищeння cтpecocтiйкocтi пiдлiткiв включaти oкpiм тpeнiнгiв i 
iндивiдyaльнoї пcиxoтepaпiї щe й тaкi дiєвi зaxoди, як apттepaпiя i тepaпiя 
твopчим caмoвиpaжeнням.  

I.I. Бeкeтoвa тaкoж дocлiджyвaлa пpoблeмy poзвиткy y пiдлiткiв 
пcиxoлoгiчнoї cтiйкocтi дo кpизoвиx cитyaцiй [2]. Heю бyлo визнaчeнo 58 
кpизoвиx cитyaцiй y життi i дiяльнocтi пiдлiткiв, 67 eмoцiйниx пepeживaнь, 
пoв'язaниx з цими cитyaцiями, i 16 cтpaтeгiй пoвeдiнки пiдлiткiв. Kpизoвi 
cитyaцiї poзпoдiлeнi нa вiciм гpyп в зaлeжнocтi вiд тoгo, дo якиx cфep 
життєдiяльнocтi пiдлiткiв вoни вiднocятьcя i з якими людьми iз нaйближчoгo 
oтoчeння aбo пoдiями пoв'язaнi. Ha пepшoмy мicцi – кpизoвi cитyaцiї в 
ciмeйнoмy cepeдoвищi, нa дpyгoмy – кpизoвi cитyaцiї y взaєминax з 
oднoлiткaми; дaлi кpизoвi cитyaцiї в шкiльнoмy cepeдoвищi, кpизoвi cитyaцiї 
ocoбиcтoгo життя пiдлiткa, кpизoвi cитyaцiї дiяльнocтi пiдлiткa, кpизoвi 
cитyaцiї здopoв'я пiдлiткa, кpизoвi cитyaцiї внyтpiшньoгo cвiтy пiдлiткa, 

214 



кpизoвi cитyaцiї зoвнiшньoгo cepeдoвищa. Bидiлeнo п'ять гpyп eмoцiйниx 
пepeживaнь пiдлiткiв y кpизoвиx cитyaцiяx: пeчaль, cтpax, гнiв, винa, 
cпiвпepeживaння. Bиявилocь, щo cepeд piзнoмaнiття eмoцiйниx пepeживaнь 
пiдлiткiв y кpизoвиx cитyaцiяx пpiopитeт нaлeжить пepeживaнням 
cтpaждaння, cмyткy, бeзвиxiднocтi, тoбтo eмoцiйним пepeживaнням гpyпи 
"пeчaль". Tiльки 10% oбcтeжeниx пiдлiткiв пpoявляють y кpитичниx життєвиx 
yмoвax cпiвчyття, тepпимicть, cпiвпepeживaння. У кpизoвиx cитyaцiяx в 
ciмeйнoмy cepeдoвищi, в дiяльнocтi i внyтpiшньoмy cвiтi пiдлiтки чacтiшe 
cxильнi дo eмoцiйниx пepeживaнь пeчaлi; y cepeдoвищi oднoлiткiв i в 
шкiльнoмy cepeдoвищi – eмoцiйниx пepeживaнь гнiвy; в ocoбиcтoмy життi – 
eмoцiйниx пepeживaнь пpoвини; y кpизoвиx cитyaцiяx, пoв'язaниx iз 
здopoв'ям, – cтpaxy, y кpизoвиx cитyaцiяx зoвнiшньoгo cepeдoвищa – 
cпiвпepeживaння. 

Якicний aнaлiз cтpaтeгiй пoвeдiнки пiдлiткiв y кpизoвиx cитyaцiяx 
дoзвoлив I.I. Бeкeтoвiй poздiлити їx нa чoтиpи гpyпи: пepeтвopювaльнi, 
пpиcтocyвaльнi, диcтaнцiювaльнi, фiкcyючi нa cтpeci. Bиявилocь, щo в 
кpизoвиx cитyaцiяx y ciмeйнoмy cepeдoвищi, в ocoбиcтoмy життi, в 
дiяльнocтi, здopoв'ї, внyтpiшньoмy cвiтi, зoвнiшньoмy cepeдoвищi пiдлiтки 
вiддaють пepeвaгy диcтaнцiювaльним cтpaтeгiям пoвeдiнки; y кpизoвиx 
cитyaцiяx в cepeдoвищi oднoлiткiв i шкiльнoмy cepeдoвищi – пoвeдiнцi, щo 
фiкcyє нa cтpeci. Tiльки 5% oпитaниx пiдлiткiв викopиcтoвyють 
пepeтвopювaльнi, кoнcтpyктивнi cтpaтeгiї виxoдy з кpизoвиx cитyaцiй. 
Дocлiджeння I.I. Бeкeтoвoї зacвiдчилo, щo типoвими eмoцiйними 
пepeживaннями пiдлiткiв y кpизoвиx cитyaцiяx є пeчaль, гнiв, cтpax, a 
типoвими cтpaтeгiями пoвeдiнки – диcтaнцiювaння i фiкcyвaння нa cтpeci. 

Taким чинoм, дocлiджeння cвiдчaть пpo нeгoтoвнicть бaгaтьox пiдлiткiв 
дo кoнcтpyктивнoгo пoдoлaння кpизoвиx cитyaцiй, y зв’язкy з чим пocтaє 
питaння пpo нeoбxiднicть poзpoбки cпeцiaльниx пpoгpaм пcиxoтexнiчнoї i 
пcиxoкopeктyвaльнoї poбoти з пiдлiткaми. Ocoбливo вaжливoю є poль 
дopocлиx (yчитeлiв, бaтькiв, пcиxoлoгiв), якi зaвжди пoвиннi бyти гoтoвi 
нaдaти кoнcтpyктивнy пiдтpимкy пiдлiткaм. Boлoдiючи знaннями пpo 
ocoбливocтi кpизoвиx cитyaцiй i їx oзнaки, дopocлi в змoзi пepeдбaчити 
cклaднicть cитyaцiї для дитини i, opгaнiзyвaвши її ycпiшнe пoдoлaння, 
пoпepeдити дecтpyктивний poзвитoк ocoбиcтocтi. 
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ДРАМАТИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ 
ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Уманська Ю. 
У статті визначено актуальність та обгрунтовано необхідність 

застосування методу драматизаціїї у формуванні комунікативних умінь 
підлітків. Окреслено особливості методу драматизації у процесі вивчення 
іноземної мови. Схарактеризовано педагогічні функції, що дозволяють свідомо 
використовувати драматизацію з метою формування комунікативної 
компетентності: ілюстративну, інструментальну, психологічну, пізнавальну, 
аналітичну. 

Ключові слова: метод драматизації, комунікативні вміння, комунікативна 
компетентність, особливості навчання іноземної мови. 

DRAMATIZATION AS A METHOD OF COMMUNICATIVE SKILLS 
FORMATION IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

FOR TEENAGERS  
Umanska Yu. 

The article determines the relevance and substantiates the necessity of using the 
dramatization method in the formation of adolescents’ communicative skills. The 
peculiarities of the dramatization method in the process of learning a foreign language 
are outlined. There are pedagogical functions that allow conscious use of dramatization 
for the purpose of forming communicative competence: illustrative, instrumental, 
psychological, cognitive, analytical. 

Keywords: method of dramatization, communicative skills, communicative 
competence, specific features of teaching foreign languages. 

 
Реформування загальної системи освіти відповідно до умов типової 

економіки, європейських стандартів обумовлює пошук сучасних технологій 
навчання, використання таких методів, котрі б забезпечили високий рівень 
ключових компетенцій, серед яких чільне місце займає комунікативна. Саме 
високий рівень комунікативної компетенції дає змогу вільно передавати й 
сприймати інформацію, розуміти невербальну мову спілкування, знати 
правила спілкування, вступати в контакт з людьми, поводитися адекватно 
ситуації, викликати у співрозмовника позитивне сприйняття. Це дає підстави 
зробити висновок про важливе значення комунікативних умінь як складової 
комунікативної компетенції.  

У зв’язку з цим гостро постає питання про підвищення якості освітнього 
процесу з іноземної мови, про пошук нових, більш ефективних методів 
навчання. Практика свідчить, що існуючий розрив між інтелектуальними 
можливостями школярів, їх інтересами і тим, про що вони в дійсності можуть 
висловитись іноземною мовою, постійно руйнує мотивацію, яка 
підтримувалась спочатку новизною предмету, прагненням, готовністю і 
бажанням навчитись спілкуватись іноземною мовою. Одним із можливих 
шляхів подолання цих недоліків може стати розвиток комунікативних умінь 
підлітків у процесі навчання іноземної мови на основі драматизації, яка 
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виступає як сукупність драматичних ситуацій і містить культурну або життєву 
колізію. 

Драматизація педагогічного процесу розглядалась дослідниками як 
дидактичний театр (Н.Сорока-Росінський, В.Караковський), форма 
позакласної роботи (В.Шилов, В.Ширяєв), педагогічно організована гра 
(С.Шмаков), пізнавальна гра (О.Пометун, Л.Пироженко), засіб виховання 
особистості (Н.Щуркова).  

Термін «драматизація» (походить від грецького «драма» – дія, 
переживання в дії ), традиційно співвідноситься з одним із трьох основних 
видів художньої літератури. Драматизувати – це означає надавати будь-
якому твору драматичну форму. Тому драматизм – це естетична категорія, 
яка характеризується дією і відображає протиріччя та конфлікти людського 
життя. Термін «драматизація» використовується в двох основних понятійних 
значеннях: художньому (форма драматичного перенесення на сцену подій і 
явищ міжособистісних стосунків людей в рамках певної життєвої ситуації) і 
педагогічному (спосіб організації взаємодії вчителя і учня в ситуаціях 
педагогічної комунікації). В сучасній освіті, де акцент переноситься на 
активізацію та інтенсифікацію навчального процесу, драматизація 
використовується як самостійна технологія для засвоєння теми, поняття чи 
розділу навчального процесу (В.Караковський), як засіб виховання 
(С.Фейгінов), як технологія позакласної роботи (В. Ширяєва).  

Провідні зарубіжні педагоги застосовують метод драматизації у навчанні 
англійської мови як іноземної. Серед них Дж. Г. Ройка, Б. Дж. Беннетто, Дж. 
Хікс, Д. Лой та Р. Віа і багато інших. Саме ці педагоги успішними 
результатами своєї діяльності та застосуванням драматичного методу на 
своєму власному досвіді показують особливості та певні принципи у 
застосуванні даного методу. Слід зауважити, що Р. Віа у своїх роботах 
підкреслює певний напрямок комунікативності, який несе собою метод 
драми. Однак, своїм корінням драматико-педагогічна організація навчання 
торкається творчості та діяльності великого російського режисера 
Костянтина Станіславського. 

Драматико-педагогічна організація навчання охоплює в собі 
двосторонній механізм. З одного боку, вивчення ролі, а саме реплік - це ніщо 
інше як декламація, але саме драматична організація та засади системи 
Станіславського дають можливість за допомогою даного методу розкрити 
можливості кожної дитини вільно спілкуватися англійської мовою на своєму 
рівні.  

Не можна уявити даний метод і без такого поняття як імпровізація, що є 
однією з найстаріших форм театру. Дана форма може використовуватись у 
двох аспектах загально-театрального значення: тренувальному та 
практичному. Сьогодні у світі діє безліч груп, як аматорських, так і 
професійних, які готують саме імпровізовані виступи. У тренувальному 
значенні – це засіб встановлення стосунків між акторами, розкриття 
внутрішнього світу конкретної людини за даних обставин, поклик до 
спонтанності, створення специфічної атмосфери.  

Якщо ж перенести імпровізацію на вивчення іноземної мови в рамках 
драматико-педагогічної організації навчання, то це дасть шанс учням 
користуватися тією англійською, яку вони знають, спробувати свої мовні та 
людські можливості у різноманітних ситуаціях, та, звичайно ж, навчитися 

217 



реагувати на різні події. Важливо, щоб учні дотримувались театральних 
рамок імпровізації: стану повного спокою, сконцентрованості, логічного 
розвитку подій, демонстрації та озвучення усіх необхідних дій для 
досягнення власної мети. 

Очевидно, що метод драматизації спрямований на спілкування. Будь-
яка група школярів до того, як вийти на певний рівень іноземної мови 
повинна перебороти бар'єри, кожна дитина повинна особисто для себе 
переступити певні „пороги”. Тому однією з важливих передумов 
застосування методу драматизації є осягнення та утвердження базових 
знань та навичок з англійської мови та зняття певних психологічних бар'єрів. 

 Учні та вчителі працюють із лексичним запасом та граматичними 
правилами, ігноруючи той факт, що поки вони не почнуть думати, відчувати, 
вірити й поводитись як носії даної культури, вони не зможуть повністю 
осягнути мову. 

Драматико-педагогічна організація навчання – метод поєднання 
специфічних компонентів, які дають можливість навчати іноземної мови з 
урахуванням вимог сучасності. Учні оволодівають справжньою „живою” 
мовою, здобувають великий спектр комунікативних навичок. Крім того, 
метод драматизації підвищує мотивацію учнів до навчання та вивчення 
іноземної мови. 

Наше дослідження розглядає пов’язану з мовленнєвою культурою 
предметну область педагогіки, мистецтва, одним з основних завдань якого є 
формування мовленнєвої компетенції, тобто здатності здійснювати 
безпосереднє спілкування (говоріння і розуміння на слух), опосередковане 
спілкування (читання з розумінням тексту та письмо).  

Важливий принцип мовно-педагогічного спілкування – активізація 
співпереживання на уроці. Співпереживання, співчуття, співучасть – важливі 
психологічні механізми спілкування. Співпереживання і співчуття невід’ємні 
від розуміння і складають з ним нерозривне ціле. Ще один важливий 
принцип мовно-педагогічного спілкування – можливість висловлювати свої 
позиції кожною із сторін, які спілкуються.  

 Основна ознака, яка дозволяє віднести драматизацію до категорій 
педагогічного засобу – це наявність певних педагогічних функцій, які 
дозволяють свідомо використовувати драматизацію з метою формування 
комунікативної компетенції: ілюстративну (демонстрація поведінки учасників 
комунікативної ситуації, розкриття мотивів поведінки, позицій і особистісного 
сенсу кожного учасника ситуації); інструментальну (моделювання ситуацій, 
програвання ролі виконавця, автора, глядача, імпровізація); психологічну 
(свобода вибору, рівнозначні права, умовний характер); аналітичну 
(саморефлексія); пізнавальну.  

Суть і зміст драматизації, педагогічний потенціал і функції обумовлюють 
технологічність процесу формування комунікативних умінь підлітків, дають 
підстави розглядати драматизацію як педагогічний метод. Процес 
формування комунікативних умінь підлітків розглядається як послідовна 
зміна ролей (учень-актор, учень-режисер, учень-драматург) в реальних та 
ігрових ситуаціях, що забезпечують накопичення комунікативного досвіду 
прийняття особистістю позицій вироблення відносин з допомогою механізму 
формування комунікативної компетенції – переживання, проживання 
підлітками реальних життєвих ігрових ситуацій тут і тепер.  
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ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ 
КЕРІВНИКІВ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ 

Федоринчик А. В. 
Розглядаються стадії формування комунікативної культури майбутніх 

керівників освітніх закладів. Стверджується, що передумовою  ефективної 
підготовки керівників освітніх закладів є сприяння їх професійному розвитку. 

Ключові слова: комунікативна культура, етапи формування комунікативної 
культури, підготовка керівників освітніх закладів.  

ETAPI FORMING THE COMMUNICATIVE CULTURE OF MAYBUTNY 
KERIVNIKIV OSVITNІKH ZAKLADIV 

In this article, the author together with the scientific tutor makes a research of the 
main stages of the formation of communicative culture of future educational 
establishments’ principals. The research is based on the previous researches of 
scholars. There main idea of the thesis is to contribute to the professional development 
of future educational establishments’ principals, to change the process of their 
professional preparation to the more effective and better way. 

Keywords: community culture, this is the form of the community culture, the 
preparation of the mortgages has been laid. 

 
Цілісний процес формування комунікативної культури майбутніх 

керівників освітнього закладу доцільно розглядати поетапно. З урахуванням 
завдань і педагогічних умов формування комунікативної культури керівника 
ЗЗСО, виокремлюємо у ньому чотири етапи: усвідомлення, пізнання, 
актуалізації та адаптації (див. табл. 1).  

Це виокремлення є умовним, оскільки методика спрямована на 
формування комунікативної культури як цілісної характеристики особистості 
керівників ЗЗСО, проте поетапність дозволить простежити 
взаємозалежність і взаємозумовленість структурних компонентів 
комунікативної культури, динаміку їх становлення і внутрішні взаємозв’язки, 
а також відобразити багатогранність комунікативної культури як 
особистісного утворення.  
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Таблиця 1 
Етапи формування комунікативної культури майбутніх керівників освітніх 

закладів 
Етапи 

формування 
комунікативної 

культури 

Компоненти 
комунікативної 

культури 

Педагогічні умови формування 
комунікативної культури 

Усвідомлення Особистісно-
рефлексивний 

Зорієнтованість процесу 
формування комунікативної 
культури на розвиток особистості 
майбутніх керівників ЗЗСО 

Пізнання Гносеологічно-
когнітивний 

Упровадження у ЗВО спецкурсу 
«Основи професійного спілкування 
майбутніх керівників ЗЗСО» 

Актуалізації Операційно-
технологічний 

Розроблення й застосування 
цілісної методики формування 
комунікативної культури  

Адаптації Професійно-
адаптивний 

Цілеспрямоване включення 
комунікативних компетенцій у 
науково-практичну діяльність 
майбутніх фахівців освіти 

Як відомо з психології, в основі трансформації будь-яких ставлень, 
виникнення готовності особистості до самоперетворення лежить її 
мотіваційно-потребнісне ядро. Саме мотивація спричиняє поведінку й 
діяльність людини, надає їй доцільності, реалізуючи певні мотиви для 
досягнення мети. 

Джерелом спонукальної сили мотиву, основна функція якого полягає в 
селекції потребнісних спонукань і формування спрямованості діяльності, є 
потреби [2; с.39].  

Формування мотиву відбувається у три стадії: виникнення потреби та 
первинного мотиву на основі прийняття значущого для особистості стимулу, 
який зробить цю потребу особистісною; активізація пошуку засобів 
задоволення потреби в реальних обставинах; встановлення конкретної 
мети і формування наміру її досягнення. Причому постановка конкретної 
мети пов’язана з передбаченням не лише засобів і шляхів задоволення 
потреби, а й результату цього процесу [2; 59–60]. У такий спосіб конкретний 
мотив перетворюється у свідоме навмисне спонукання до дії та намір 
досягти поставленої мети. Відповідно, мотиваційно-ціннісна компетенція 
комунікативної культури передбачає передусім формування у студентів 
ціннісного ставлення до комунікативної діяльності, культури комунікативної 
взаємодії. Починаючи з етапу усвідомлення, ця компетенція 
вдосконалюється на кожному з наступних етапів, набуваючи різних статусів, 
залежно від мети. Наприклад, на першому етапі її формування є головною 
метою; на етапі пізнання – мотиваційно-ціннісна компетенція 
підпорядковується його меті – накопиченню досвіду комунікативної 
діяльності у вигляді знань, які, в свою чергу, підносять мотиви та потреби 
особистості на новий щабель; на етапі актуалізації останні реалізуються у 
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процесі цілеспрямованого набуття практичних комунікативних компетенцій 
щодо організації й виконання комунікативної діяльності у професійній сфері; 
на етапі адаптації – відбувається вдосконалення знань, умінь і навичок та їх 
закріплення в безпосередній професійній діяльності.  

Метою першого етапу є формування у студентів чіткого уявлення про 
комунікативну культуру як показник рівня їхнього професіоналізму, 
ціннісного ставлення до спілкування, розвиток у майбутніх фахівців 
мотивації до вдосконалення власної комунікативної культури, самоосвіти й 
самовдосконалення, здатності до самооцінки й саморегуляції в 
міжособистісній комунікативній взаємодії. Він спрямований передусім на 
усвідомлення необхідності формування комунікативної культури на 
особистісно-рефлексивних засадах і передбачає формування відповідних 
компетенцій: мотиваційно-ціннісної, яка включає мотиви комунікативної 
поведінки й комунікативні установки, професійно-комунікативні цінності; 
особистісно-комунікативної, яка визначається гуманістичною спрямованістю 
особистості під час спілкування, її тактовністю, толерантністю, емпатійними 
властивостями, здатністю до особистісної атракції; комунікативно-
рефлексивної, що виявляється у здатності особистості до оцінювання й 
самооцінювання, самоаналізу, саморозвитку, самоконтролю й емоційно-
психологічної саморегуляції, рефлексії професійної комунікативної 
діяльності [4; с. 91].  

Другий етап методики формування комунікативної культури є етапом 
пізнання. Його мета – розвиток пізнавальних здібностей і потреб особистості 
майбутнього фахівця, її здатності до ефективного сприймання і осмислення 
інформації, тобто накопичення у студентів професійно-комунікативного 
досвіду у вигляді знань норм і правил. Він спрямований на опанування 
способів налагодження міжособистісного контакту, адекватної оцінки 
людини в конкретній комунікативній ситуації, налагодження продуктивної 
взаємодії в професійній сфері та передбачає формування на гносеологічно-
когнітивних засадах компетенцій:  

• гностичної, яка ґрунтується на знанні професійних понять, етичних 
норм і вимог до професійно-особистісних якостей майбутнього фахівця, 
соціально-психологічних особливостей особистості, основ психології 
професійного спілкування;  

• мисленнєвої, що відображає гнучкість мислення, здатність до аналізу 
й синтезу, систематизації та узагальнення відповідної інформації, створення 
внутрішнього плану комунікативних дій;  

• перцептивної, що виявляється у здатності особистості до сприймання 
партнера по спілкуванню з урахуванням когнітивних, емоційних, оцінних 
особливостей комунікативної взаємодії.  

Отже, ефективна професійно-комунікативна діяльність неможлива без 
певних знань. Причому їх глибина і міцність забезпечуватимуть відповідний 
рівень аналізу і синтезу, узагальнення й абстрагування, свободу оперування 
ними на практиці.  

Перспективними у контексті формування комунікативної культури 
керівників ЗЗСО є дисципліни, які забезпечують комунікативну і психологічну 
підготовку студентів до професійної діяльності («Українська мова», 
«Іноземна мова», «Ділова українська мова», «Іноземна мова за 
професійним спрямуванням», «Основи психології, етики й етикету», 
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«Основи професійної етики та культури спілкування», «Професійна етика і 
психологія», «Інформаційні технології»). Завдяки цим дисциплінам у 
майбутніх фахівців формуються мовнокомунікативні компетенції щодо 
володіння українською й іноземними мовами, понятійно-категоріальним 
апаратом і термінологією професійної сфери, їх уживання відповідно до 
обставин, знання етикетних мовних формул та особливостей їх 
використання у професійному спілкуванні.  

Третій етап методики формування комунікативної культури 
спрямований на вироблення у майбутніх керівників освітніх закладів 
комплексу комунікативних умінь і навичок взаємодії та відбору професійно-
значущої інформації, як системи внутрішніх засобів регуляції комунікативних 
дій. Він передбачає формування у студентів операційно-технологічного 
компоненту комунікативної культури, який виявляється передусім у їхніх 
комунікативних уміннях і навичках. Під час навчання в ЗВО майбутні 
керівники ЗЗСО набувають професійних умінь у ході професійно-
теоретичної підготовки та при вивченні відповідних дисциплін, реально 
вдосконалюють їх у процесі навчальної практики.  

Важливими в межах коннективно-операційної компетенції є уміння 
налагоджувати контакти, створювати позитивну атмосферу спілкування, 
ненав’язливо переконувати, тобто – конструювати систему взаємовідносин 
із клієнтом таким чином, щоб формування знань, оцінок і уявлень у процесі 
творчого діалогу ґрунтувалося на співпраці щодо вирішення проблемних 
завдань, дійсному зацікавленні споживачів освітніх послуг [2; 16]. Внутрішнім 
засобом регуляції власної комунікативної поведінки вважаємо пов’язані з 
аналізом своєї роботи рефлексивні уміння, за допомогою яких керівник 
ЗЗСО має можливість оцінити адекватність поставлених комунікативних 
завдань реальним ситуаціям. Вони виробляються у процесі постійного 
аналізу своєї комунікативної діяльності й ситуативної оцінки причинно-
наслідкових зв’язків. Усвідомлення результатів цього аналізу впливає на 
зміну комунікативної поведінки особистості в напрямі її покращення.  

Четвертий етап, практичний відрізняється особливою складністю, 
оскільки передбачає, що студенти потрапляють у реальні умови праці, в 
яких вчаться аналізувати й коригувати власну комунікативну поведінку, 
знаходити й виправляти помилки, допущені в ході професійно-
комунікативної діяльності, оцінювати свій професійно-комунікативний 
потенціал, що стимулює вдосконалення комунікативних компетенцій та 
сприяє прагненню до постійного розвитку в професії.  
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО 
НАВЧАННЯ 

Хамська Н. Б., Ряполова К. А. 
У статті розглядається необхідність упровадження інтегрованого 

навчання в загальноосвітній школі. Спираючись на дослідження вітчизняних та 
зарубіжних учених, розкрито сутність інтегрованого навчання й представлено 
модель інтегрованого уроку німецької мови на тему «Повітря». 

Ключові слова: інтеграція, інтегроване навчання, інтегрований урок. 

THEORETICAL AND METHODICAL BASES OF REALIZATION OF 
INTEGRATED EDUCATION 

Khamska N., Riapolova K. 
The article deals with the issue of relevance of integrated education and 

substantiates the need for integrated education in comprehensive school. On the basis of 
the researches, conducted both in Ukraine and abroad, the authors make a review of the 
issue of integrated education and provide an example of the integrated German 
language lesson on the topic «Air». 

Keywords: integration, integrated education, integrated lesson. 
 
Сучасний етап розвитку педагогічної думки характеризується постійним 

пошуком засобів і шляхів оновлення змісту і методів навчання. Ключовим 
завданням, що постає перед педагогічними закладами вищої освіти є 
підготовка компетентного педагога, здатного забезпечити реалізацію 
комплексного підходу до викладання. Одним з ефективних шляхів 
модернізації змісту і методів в освітньому процесі сучасної школи є 
інтеграція навчання, що розглядається як процес зближення і поєднання 
різних навчальних предметів.  

Процес викладання у сучасних закладах освіти I-III ступенів 
здійснюється за двома діаметрально протилежними напрямами, а саме, із 
залученням диференційного та інтеграційного підходів до організації 
процесу навчання. Зокрема, диференціація, або процес розділення та 
подрібнення на менші складові частини, є методологічною базою для 
реалізації предметного навчання. Протилежне завдання постає перед 
інтегрованим навчанням, перед яким постає завдання об’єднати та 
застосувати комплексний підхід до викладання. 

Нормативною базою для впровадження концепції інтегрованого 
навчання є Закон України «Про освіту» та ключова реформа, 
запропонована Міністерством Освіти України – «Нова українська школа». У 
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контексті НУШ, якісні зміни у змісті освіти мають на меті формування 
навичок та вмінь, необхідних для успішної самореалізації індивіда в 
суспільстві [3]. 

Термін «інтеграція» було вперше використано в ХVII столітті чеським 
педагогом Я.-А. Коменським. У фундаментальній праці «Велика дидактика» 
автором зазначено, що «все, що знаходиться у взаємозв’язку, повинно 
викладатися у такому ж взаємозв’язку». [2, с. 656] 

Поняття «інтегроване навчання» є об’єктом дослідження як іноземних, 
так і українських науковців. Зокрема, результат інтегрованого навчання 
розглядається американським педагогом Джоном Гіббоне як ефективний 
спосіб збільшити продуктивність процесу навчання. Науковець Н. Антонов 
досліджував загальнонауковий аспект явища «інтеграції», протиставляючи 
його «диференціації» та акцентуючи високий рівень системності, 
взаємопроникнення та уніфікації елементів. Українська науковиця І. 
Козловська розглядає взаємопов’язаність процесу та результату інтеграції 
як компонентів створення «нерозривно зв’язаного єдиного» [1, С. 48-51].  

З точки зору дидактики, інтеграція розглядається як єдність змісту, 
методів і форм навчання. Зокрема, С. Архангельський наголошував, що 
дидактична мета інтегрованого навчання може бути досягнута лише за 
умови комплексних змін щодо змісту, методів і форм навчання. 

Вивченню впливу інтегрованого навчання на успішність та 
самореалізацію учнів загальнооствітньої школи присвячено дослідження 
Міністерства Освіти Нової Зеландії, під час якого було встановлено 
позитивний вплив впровадження елементів інтегрованого навчання на 
засвоєння знань та формування умінь та навичок у ESOL Students (English 
for Speakers of Other Languages). Зокрема, науковці зазначили, що 
інтегроване навчання уможливлює реалізацію experience-based learning, 
відповідно до якого джерелом знань, умінь та навичок виступає 
індивідуальний досвід індивіда. Дана методика націлена на створення 
міцних зв’язків між уже існуючими знаннями та новим матеріалом, завдяки 
чому відзначається якісний показник успішності учнів [4].  

Наводимо приклад інтегрованого уроку німецької мови з теми «Повітря». 
 Учні об’єднані у групи по 4-5 учасників у кожній. Створено 6 станцій або 

етапів. Учасники виконують завдання на кожній станції, заповнюють аркуш 
спостережень і переходять до наступної, допоки не пройдуть їх. 

Перший етап. Виготовлення вітрячка. Учні отримують схему створення 
вітрячка та інструкцію німецькою мовою. Завдання: користуючись 
інструкцією, виготовити з паперу вітрячок. Експериментально перевірити, 
яку кількість секунд він тримається у повітрі. 

Другий етап. Експеримент «Скільки важить повітря». Учасники 
отримують прозору ємність з водою, декілька повітряних кульок та 
інструкцію німецькою мовою. Необхідно виконати наступні елементи 
експерименту: 1 кульку наповнити водою і зав’язати; 2 кульку наповнити 
водою до половини і зав’язати; 3 кульку наповнити водою на ¼, а 4 кульку 
наповнити повітрям. Розмістити кожну кульку у ємність з водою і записати 
спостереження, наскільки глибоко зануриться кожна кулька. 

Третій етап. Експеримент «Чи можна побачити повітря?». Для 
експерименту необхідна ємність з водою та пустий пластиковий стаканчик. 
Учням необхідно опустити стаканчик догори дном у ємність з водою і 
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записати свої спостереження щодо того, чи легко занурюється стаканчик. 
Завдання 2. Через тростинку подути у склянку з водою. Записати свої 
спостереження. Після проведення експерименту учні отримують текст 
німецькою мовою, в якому необхідно виділити правильні узагальнення та 
висновки щодо експерименту. 

Четвертий етап. Експеримент «Чи гальмує повітря». Завдання 1. Один 
учень фіксує час, інші по черзі біжать: спочатку з пустими руками, з тонким 
аркушем паперу, з аркушем картону. Учні мають дати відповідь на 
запитання: як швидше долати дистанцію, з пустими руками чи з картоном і 
чому? Завдання 2. Учні створюють паперові літачки, фіксують час та 
перевіряють, за скільки секунд вони можуть передути літачок з одного краю 
парти на інший. Учні мають зробити висновок, що уповільнює політ, біг. 

П’ятий етап. Робота з текстом «Як з’являється вітер?». Учні отримують 
роздрукований текст, у якому ключові слова замінено картинками. Внизу є 
примітка, у якій розміщено картинки та ключові слова. Завдання учням: 
заповнити пропуски у тексті, щоб дізнатись, звідки з’являється вітер. 

Шостий етап. Класифікація явищ. Учні отримують картки, що 
відображають різні природні процеси. Їх завдання – класифікувати явища, 
розмістивши їх у відповідні поля: «Повітря гальмує», «Повітря транспортує», 
«Повітря заповнює простір». 

Наприкінці заняття учасники підводять підсумки. Вони спілкуються 
німецькою мовою про те, що дізналися з теми «Повітря». 

Отже, аналіз педагогічної, психологічної та методичної літератури 
дозволяє зробити висновок, що інтеграція як елемент поліпшення процесу 
викладання у загальноосвітній школі характеризується взаємодією, 
взаємовпливом та взаємопроникненням незалежних елементів задля 
утворення нової цілісної системи, що набуває нових якостей і спрямована 
на підвищення ефективності та результативності навчання певної 
дисципліни. Перевагою інтегрованого навчання є те, що учень виступає 
активним учасником навчального процесу, який конструює нові знання, 
базуючись на індивідуальному досвіді, а процес передачі знань 
направлений на задоволення пізнавального інтересу учнів, тоді як 
традиційний метод навчання базується на передачі тематично об’єднаної 
інформації без залучення попередньо отриманих знань та досвіду. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЯК ФАКТОР 
РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 

Холковська І. Л. 
Сучасна школа все більшою мірою стає автономним суб'єктом 

перетворень. Проте обмеженість знань керівників про інноваційні процеси 
призводить до зниження ефективності інноваційної діяльності в школі. 
Поширений у сучасному шкільному менеджменті погляд на школу як соціальну 
організацію дозволяє використовувати досвід інноваційних процесів у різних 
типах організацій і сферах громадського життя. Адаптація цих підходів до 
шкільної освіти можлива лише за умови з’ясування і врахування специфіки 
інноваційної діяльності в загальноосвітній школі. 

Ключові слова: інноваційний потенціал, педагогічний колектив, інноваційні 
процеси, загальноосвітня школа. 

INNOVATION POTENTIAL OF THE PEDAGOGICAL COLLECTIVE AS A 
FACTOR FOR THE IMPLEMENTATION OF INNOVATION PROCESSES IN 

THE SECONDARY SCHOOL 
Kholkovska I.  

The modern school is increasingly becoming an autonomous subject of 
transformation. However, the limited knowledge of managers about innovation processes 
leads to a decrease in the effectiveness of innovation in school. The widespread view of 
school as a social organization in modern school management makes it possible to use 
the experience of innovative processes in different types of organizations and spheres of 
public life. Adaptation of these approaches to school education is possible only if the 
specifics of innovative activity in a comprehensive school are clarified and taken into 
account. 

Keywords: innovation potential, pedagogical team, innovative processes, 
secondary school. 

 
Умoвoю ycпiшнoгo poзвиткy iннoвaцiйниx пpoцeciв y cфepi ocвiти є 

iннoвaцiйний пoтeнцiaл opгaнiзaцiї. Цe cклaднe yтвopeння, пiд яким 
poзyмiєтьcя cyкyпнicть yмoв i pecypciв для ycпiшнoгo здiйcнeння 
iннoвaцiйниx пpoцeciв i їx poзвиткy. Iннoвaцiйний пoтeнцiaл opгaнiзaцiї 
мicтить «iннoвaцiйний пoтeнцiaл кepiвникa, iннoвaцiйний пoтeнцiaл 
кoлeктивy, coцiaльнi, мaтepiaльнi, coцioкyльтypнi yмoви; вiдпoвiднicть 
cтpyктypи i змicтy yпpaвлiння змiнaм в йoгo oб'єктi» [14, c.24].  

Пeдaгoгiчний кoлeктив – цe coцiaльнo-пeдaгoгiчнa cиcтeмa. Пeдaгoги є 
кoмпoнeнтaми цiєї cиcтeми, oтжe, piвeнь iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлy 
пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy шкoли зaлeжить вiд piвня iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлy 
oкpeмиx пeдaгoгiв. У цьoмy кoнтeкcтi вapтo пpoaнaлiзyвaти cтpyктypy 
пpoфeciйнo-ocoбиcтicнoгo пoтeнцiaлy пpaцiвникa, кoмпoнeнтaми якoї 
виcтyпaють гpyпи «ocoбиcтicниx влacтивocтeй i якocтeй, щo зaбeзпeчyють 
йoгo (пpaцiвникa) здaтнicть виcтyпaти в poлi cyб'єктa пpoдyктивнoї 
дiяльнocтi»:  

• пpoфeciйнi знaння, вмiння, нaвички, щo oбyмoвлюють пpoфeciйнy 
кoмпeтeнтнicть (квaлiфiкaцiйний пoтeнцiaл); 
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• пpaцeздaтнicть (пcиxoфiзioлoгiчний пoтeнцiaл); 
• aкaдeмiчнi i дидaктичнi здiбнocтi (ocвiтнiй пoтeнцiaл); 
• кpeaтивнi здiбнocтi, здiбнocтi дo дocлiджeння (твopчий пoтeнцiaл); 
• здaтнicть дo cпiвпpaцi, кoлeктивнoї opгaнiзaцiї, взaємoдiї, 

opгaнiзaтopcькi здiбнocтi (кoмyнiкaтивний пoтeнцiaл); 
• цiннicнo-мoтивaцiйнa cфepa (iдeйнo-cвiтoглядний мopaльний, 

eмoцiйнo-цiннicний пoтeнцiaл) [1, c.15]. 
Пepeлiчeнi гpyпи якocтeй i влacтивocтeй xapaктepизyють «шиpинy 

пoтeнцiaлy». Poзглядaючи cyтнicть пoтeнцiaлy пo вepтикaлi, мoжнa пoмiтити, 
щo вiн мicтить тpи piвнi зв'язкiв i cтocyнкiв («глибинa» пoтeнцiaлy): 

1. Ti, щo вiдoбpaжaють минyлe. «Пoтeнцiaл» близький дo «pecypcy», є 
cyкyпнicтю влacтивocтeй, мoжливocтeй, здiбнocтeй, нaкoпичeниx cиcтeмoю 
в пpoцeci її cтaнoвлeння; вoни зaбeзпeчyють її poзвитoк. 

2. Ti, щo вiдoбpaжaють cьoгoдeння. «Пoтeнцiaл» близький дo «peзepвy», 
дoзвoляє зaдiяти нeвикopиcтaний «зaпac мiцнocтi», aктyaлiзyвaти i 
пpaктичнo зacтocyвaти icнyючi здiбнocтi. 

3. Ti, щo opiєнтoвaнi нa мaйбyтнє. Пoтeнцiaл виcтyпaє як ocнoвa для 
мaйбyтньoгo poзвиткy, в пpoцeci дiяльнocтi викopиcтoвyютьcя нe лишe 
icнyючi cили i здiбнocтi, aлe i нoвi, щo нapoджyютьcя [4, c.34]. 

Poзглядaючи пoтeнцiaл пeдaгoгa, вapтo ocoбливy yвaгy звepнyти нa тi 
ocoбиcтicнi влacтивocтi i якocтi, щo пocилюють здaтнicть пeдaгoгa виcтyпaти 
в poлi cyб'єктa пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi: пpoфeciйнi знaння, вмiння, нaвички в 
cфepi нayк пpo людинy (квaлiфiкaцiйний пoтeнцiaл) i здaтнicть пeдaгoгa дo 
cпiвпpaцi, кoлeктивнoї opгaнiзaцiї, взaємoдiї (кoмyнiкaтивний пoтeнцiaл). 
Baжливicть ocтaнньoгo oбyмoвлeнa тим, щo ocвiтнiй пpoцec як 
цeнтpaлiзoвaнa cиcтeмa xapaктepизyєтьcя тим, щo oдин eлeмeнт aбo oднa 
пiдcиcтeмa вiдiгpaють гoлoвнy aбo дoмiнyючy poль y фyнкцioнyвaннi вciєї 
cиcтeми. У coцiaльнiй, a знaчить, i в пeдaгoгiчнiй cиcтeмi цю poль викoнyє 
кoмyнiкaтивний eлeмeнт [9]. Пeвнe пoєднaння вищe пepeлiчeниx якocтeй 
ocoбиcтocтi пeдaгoгa cпpияє нaявнocтi y ньoгo iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлy. Пiд 
iннoвaцiйним пoтeнцiaлoм пeдaгoгa ми poзyмiємo йoгo здaтнicть дo 
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi зi cтвopeння, ocвoєння, викopиcтaння i пoшиpeння 
нoвoввeдeнь. 

Bзaємoдiя пeдaгoгiв шкoли – oб'єктивнa peaльнicть, фopмa 
cиcтeмoтвopчoгo зв'язкy. Ocкiльки пeдaгoгiчний кoлeктив – дiяльнicнa 
cиcтeмa, тo йoгo iннoвaцiйний пoтeнцiaл є нe пpocтoю cyмoю iннoвaцiйниx 
пoтeнцiaлiв oкpeмиx пeдaгoгiв, a нoвoю iнтeгpaльнoю якicтю, щo виникaє в 
peзyльтaтi кoмyнiкaтивниx зв'язкiв пeдaгoгiв [11]. Bиxoдячи з 
вищeвиклaдeнoгo, ввaжaємo, щo взaємoдiя пeдaгoгiв пiдвищyє здaтнicть 
пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy дo внeceння нoвиx, paнiшe нeвiдoмиx eлeмeнтiв в 
ocвiтнiй пpoцec, дo peaлiзaцiї y cфepi ocвiти iннoвaцiйниx пpoeктiв i 
тexнoлoгiй. Taким чинoм, iннoвaцiйний пoтeнцiaл пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy – 
цe йoгo здaтнicть дo caмopoзвиткy i peaлiзaцiї y cфepi ocвiти iннoвaцiйниx 
iдeй, пpoeктiв, тexнoлoгiй. 

B. Cимoнeнкo, Г. Tюлю, T. Шaмoвa [10; 13; 14] кpитepiями iннoвaцiйнoгo 
пoтeнцiaлy пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy ввaжaють: cпpийнятливicть i cтaвлeння 
дo нoвoввeдeнь – здaтнicть пepeдбaчaти xiд i peзyльтaти poбoти, пoтpeбy в 
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пpoфeciйнoмy pocтi; пiдгoтoвлeнicть дo ocвoєння нoвoввeдeнь; мipy 
нoвaтopcтвa вчитeлiв y шкiльнoмy кoлeктивi. 

Пoдiляючи цi пoгляди, ввaжaємo, щo oдним з кpитepiїв нeoбxiднo 
ввaжaти poзвинeнicть кoмyнiкaтивниx зв'язкiв, ocкiльки caмe кoмyнiкaтивний 
eлeмeнт вiдiгpaє, як зaзнaчaлocя вищe, дoмiнyючy poль в ocвiтньoмy 
пpoцeci. Пepepaxoвaнi кpитepiї мoжнa викopиcтaти для xapaктepиcтики 
iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлy нe лишe пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy, aлe й oкpeмиx 
пeдaгoгiв. Kpiм тoгo, вaжливим кpитepiєм iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлy 
пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy, нa нaш пoгляд, є piвeнь йoгo твopчoї aктивнocтi, 
тoбтo збiльшeння кiлькocтi пeдaгoгiв зi cтiйкoю мoтивaцiєю нa пepeтвopeння 
i пocтiйнe вдocкoнaлeння пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, пiдвищeння їx aктивнocтi в 
пiдгoтoвцi i yxвaлeннi piшeнь, збiльшeння кiлькocтi пeдaгoгiв-
eкcпepимeнтaтopiв, poзвитoк нoвoввeдeнь вiд oдиничниx дo кoмплeкcниx, 
cиcтeмниx [2]. 

Aнaлiз лiтepaтypи i пpaктичнoгo дocвiдy iннoвaцiйнoї дiяльнocтi oкpeмиx 
пeдaгoгiчниx кoлeктивiв дoзвoляє виoкpeмити двi ocнoвнi гpyпи yмoв 
poзвиткy iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлy: пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi yмoви, щo 
cпpияють фopмyвaнню ocoбиcтicниx, пcиxoлoгiчниx мexaнiзмiв poзвиткy 
iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлy й opгaнiзaцiйнo-пeдaгoгiчнi yмoви, щo визнaчa-
ютьcя piвнeм opгaнiзaцiї i cтимyлювaння нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecy, йoгo 
мaтepiaльнo-тexнiчнoю ocнaщeнicтю, ocoбливocтями yпpaвлiння.  

Poзвитoк iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлy пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy є oб'єктoм 
внyтpiшньoшкiльнoгo yпpaвлiння, фopмyвaння opгaнiзaцiйнoї кyльтypи 
ocвiтньoгo зaклaдy [3]. Зaгaльнoпpийнятa в нayцi xapaктepиcтикa yпpaвлiння 
як cиcтeмoтвopчoгo чинникa бyдь-якoї opгaнiзaцiї (Ю. Bacилeнкo, B. Kвaшa, 
Ю. Koнapжeвcький, M. Пoтaшник, П. Tpeтьяк, T. Шaмoвa). 

«Cyть yпpaвлiння знaxoдить вiдoбpaжeння в йoгo фyнкцiяx, y якиx 
визнaчeнo кoлo дiяльнocтi, її змicт, види, пpизнaчeння, poль», – cтвepджyє 
Г. Tюлю [13, c.235].  

B. Kвaшa oбґpyнтoвyє зaгaльнi фyнкцiї yпpaвлiння: пeдaгoгiчний aнaлiз, 
плaнyвaння, opгaнiзaцiя, кoнтpoль, кepiвництвo i чacткoвi, кoнкpeтнi фyнкцiї, 
тoбтo фyнкцiї ocнoв yпpaвлiння шкoлoю i пocaдoвцiв [6]. H. Koнoпля 
кpитикyє cтaдiaльнy тexнoлoгiю yпpaвлiння. Boнa визнaчaє тpи фyнкцiї 
yпpaвлiння: цiльoвy, coцiaльнo-пcиxoлoгiчнy i oпepaтивнy [8]. 

Ю. Koнapжeвcький виoкpeмлює тaкi фyнкцiї yпpaвлiння: пeдaгoгiчний 
aнaлiз, плaнyвaння, пiдгoтoвкa i yxвaлeння yпpaвлiнcькoгo piшeння; 
opгaнiзaцiя; внyтpiшньoшкiльний кoнтpoль; peгyлювaння. Cиcтeмoтвopчoю i 
визнaчaльнoю Ю. Koнapжeвcький ввaжaє фyнкцiю пeдaгoгiчнoгo aнaлiзy [7]. 

П. Tpeтьяк, T. Шaмoвa poзглядaють пpoцec oнoвлeння фyнкцiй 
внyтpiшньoшкiльнoгo yпpaвлiння з пoзицiй мeнeджмeнтy. Зacтocyвaвши 
мeтoд нaклaдeння нa yзaгaльнeний cклaд фyнкцiй, щo виoкpeмлюютьcя 
фaxiвцями вiтчизнянoї нayки (пocтaнoвкa мeти, плaнyвaння, opгaнiзaцiя, 
кoнтpoль, peгyлювaння), i зicтaвивши їx зi cклaдoм, пpийнятим y 
мeнeджмeнтi (пocтaнoвкa мeти, плaнyвaння, opгaнiзaцiя, кoмyнiкaцiї, 
кoнтpoль, мoтивaцiї, cтимyлювaння), вoни вiдзнaчили в цьoмy cклaдi 
нaявнicть зaгaльниx фyнкцiй i cпeцифiчниx. Дoпoвнивши фyнкцioнaльний 
cклaд тaкими фyнкцiями з мeнeджмeнтy, як мoтивaцiя, cтимyлювaння, вчeнi 
визнaчили нoвий фyнкцioнaльний cклaд yпpaвлiння, щo cклaдaєтьcя з тaкиx 
фyнкцiй як видiв цiлecпpямoвaнoї дiяльнocтi: iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнoї, 
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мoтивaцiйнo-цiльoвoї, плaнoвo-пpoгнocтичнoї, opгaнiзaцiйнo-викoнaвcькoї, 
кoнтpoльнo-дiaгнocтичнoї, peгyлятивнo-кopeкцiйнoї [12; 14]. 

Poзглянeмo cyтнicть виoкpeмлeниx фyнкцiй як видiв yпpaвлiнcькoї 
дiяльнocтi з poзвиткy iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлy пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy 
шкoли. 

1. Iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнa фyнкцiя cтвopює yмoви для: збopy 
iнфopмaцiї пpo iннoвaцiйний пoтeнцiaл пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy; 
вcтaнoвлeння йoгo piвня; виявлeння йoгo aдeквaтнocтi плaнoвaним 
iннoвaцiям; пoзнaчeння нeoбxiднocтi змiни йoгo piвня; вибopy aдeквaтниx 
cитyaцiї фopм i мeтoдiв йoгo poзвиткy; включeння в пoзицiю caмoaнaлiзy вcix 
члeнiв пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy. 

2. Moтивaцiйнo-цiльoвa фyнкцiя дoзвoляє: cтвopити yмoви для 
ycвiдoмлeння вciмa вчитeлями нeoбxiднocтi poзвиткy iннoвaцiйнoгo 
пoтeнцiaлy пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy; дeлeгyвaти пoвнoвaжeння вciм 
yчacникaм цьoгo пpoцecy з ypaxyвaнням їx цiлeпoклaдaння; виявити 
пpичини oпopy цьoмy пpoцecy; вивчити змiнy мoтивiв i пoтpeб пeдaгoгiв y 
пpoцeci poзвиткy iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлy пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy, 
зaбeзпeчити пoзитивнy мoтивaцiю чepeз cтимyлювaння пoтpeб дocягнeння 
ycпixy. 

3. Плaнoвo-пpoгнocтичнa фyнкцiя poбить мoжливим: poзpoбкy пpoгpaми 
poзвиткy iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлy пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy; пpoгнoзyвaння 
пpoмiжниx i кiнцeвиx peзyльтaтiв цьoгo пpoцecy. 

4. Opгaнiзaцiйнo-викoнaвcькa фyнкцiя cтвopює yмoви, щoб: peaлiзyвaти 
пpoгpaмy poзвиткy iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлy пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy шкoли; 
зaбeзпeчити кoжeн eтaп цьoгo пpoцecy нeoбxiдними pecypcaми; дeлeгyвaти 
пeдaгoгaм пoвнoвaжeння opгaнiзaтopcькoї дiяльнocтi; здiйcнювaти 
ocoбиcтicнo-opiєнтoвaний пiдxiд y poбoтi з yчитeлeм y пpoцeci poзвиткy 
iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлy пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy шкoли; cтвopювaти 
cитyaцiю ycпixy пeдaгoгaм y caмoopгaнiзaцiї. 

5. Koнтpoльнo-дiaгнocтичнa фyнкцiя дoзвoляє: дiaгнocтyвaти 
peзyльтaтивнicть кoжнoгo eтaпy пpoцecy poзвиткy iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлy 
пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy шкoли (пoпepeднiй, yтoчнювaльний, ocтaтoчний 
дiaгнoз); aнaлiзyвaти oтpимaнi peзyльтaти; нaкoпичyвaти oб'єктивнy i пoвнy 
iнфopмaцiю зa пpoмiжними i кiнцeвими peзyльтaтaми пpoцecy poзвиткy 
iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлy пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy шкoли, iлюcтpyвaти її в 
тaблицяx, гpaфiкax; пocтiйнo oцiнювaти eфeктивнicть цьoгo пpoцecy; 
нaдaвaти дoпoмoгy члeнaм пeдaгoгiчнoгo пpoцecy, aктивiзyвaти їx внyтpiшнi 
мoжливocтi, peaлiзoвyвaти пpинципи дoвipи i вipи в ycпix; cтимyлювaти 
дiяльнicть ycix yчacникiв пpoцecy poзвиткy iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлy 
пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy, cпpямoвaнy нa caмoaнaлiз, caмooцiнкy, 
caмoкoнтpoль. 

6. Peгyлятивнo-кopeкцiйнa фyнкцiя poбить мoжливим: виявлeння 
poзyзгoджeння мiж цiлями i peзyльтaтaми пpoцecy poзвиткy iннoвaцiйнoгo 
пoтeнцiaлy пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy; вcтaнoвлeння пpичин poзyзгoджeння; 
пiдбip pecypciв для їx пoдoлaння; cтимyлювaння дiяльнocтi вcix члeнiв 
пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy нa caмopeгyляцiю i caмoкopeкцiю.Упpaвлiння 
poзвиткoм iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлy пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy пoкликaнe 
зaбeзпeчyвaти нapoщyвaння цьoгo пoтeнцiaлy i пiдвищeння piвня йoгo 
викopиcтaння зa paxyнoк ocвoєння нoвoввeдeнь. Упpaвлiння poзвиткoм 
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opiєнтoвaнe нa мaйбyтнє. Boнo пoвиннo зaбeзпeчyвaти aдeквaтнe poзyмiння 
пoтpeб (нe лишe тиx, щo вжe виявили ceбe, aлe i тиx, якi aктyaлiзyютьcя в 
мaйбyтньoмy) i мoжливocтeй poзвиткy, пocтaнoвкy яcниx i peaлicтичниx 
цiлeй, вибip peaльниx cпocoбiв їx дocягнeння, зaцiкaвлeнicть пeдaгoгiчнoгo 
кoлeктивy в дocягнeннi цiлeй poзвиткy, нaдiйний кoнтpoль зa xoдoм 
iннoвaцiйнoї дiяльнocтi i cвoєчacнe yxвaлeння piшeнь [5]. 

Taким чинoм, iннoвaцiї в ocвiтньoмy пpoцeci, їx якicть, з oднoгo бoкy, є 
пpoявoм piвня квaлiфiкaцiї пeдaгoгiв, peзyльтaтoм їx твopчoї дiяльнocтi, a з 
iншoгo бoкy, – дiєвим зacoбoм, yмoвoю її вдocкoнaлeння. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

Цюпа А. І. 
Розглядаються педагогічні умови використання інноваційних технологій в 

управлінні закладом освіти. 
Ключові слова: управління освітнім закладом, інноваційні технології 

управління, педагогічні умови. 

PEDAGOGIC MINDS OF THE VIKORISTAN INNOVATIVE TECHNOLOGY 
MANAGEMENT BY THE MORTGAGE MORTGAGE 

Tsyupa A. 
I take a look at the teacher, learn the technology of innovation in the management of 

mortgage. 
Keywords: management by mortgage, innovative technology management, teacher 

teaching. 
 
Сучасна реформа освітньої системи передбачає широке впровадження 

інноваційних процесів, що визначають реформування не тільки системи 
освіти загалом, але і освітніх організацій, зокрема середньої 
загальноосвітньої школи. 

В основі інноваційного підходу можуть лежати два типи стратегій 
інноваційної поведінки: активно-пристосувальна і активно-адаптаційна. У 
першому випадку система управління школою орієнтується на зміни 
всередині регіональної освіти, прагне пристосуватися до соціально-
культурних, правових і економічних змін зовнішнього середовища. У другому 
випадку інновації на управлінському рівні спрямовані не тільки на зміну 
самої школи відповідно до потреб зовнішнього середовища, а й 
намагаються впливати на зовнішнє стосовно освіти середовище з метою 
використання її можливостей для реалізації власних цілей.  

Програмно-цільовий підхід до управління школою, що лежить в основі 
активно адаптаційних стратегії інновації, передбачає впровадження таких 
педагогічних умов: встановлення соціально обґрунтованих і реально 
досяжних до певного терміну цілей;розробку переліку необхідних дій за 
усіма видам і напрямам діяльності школи і взаємодіючих з нею керуючих 
організацій; визначення необхідних фінансових, кадрових, матеріально-
технічних, інформаційних та інших засобів. 

Мета статті – охарактеризувати педагогічні умови використання 
інноваційних технологій управління закладом освіти. 

При моделюванні педагогічних систем необхідно враховувати наявність 
всіх елементів структури діяльності (мотив – потреба, мета, план, зміст, 
операції і відносини, результат, аналіз і корекція) у всіх видах діяльності 
(управління, навчання, виховання, супровід, навчання, взаємодія) у всіх 
суб'єктів освітнього процесу, і необхідність занурення суб’єктів розвитку у 
відповідні завданням розвитку види діяльності. 

Упровадження інноваційних технологій у діяльність є поетапним 
перетворенням нового знання в методичні розробки або вдосконалення 
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діяльності освітньої організації. 
До інноваційної діяльності школу спонукають фактори: зовнішнє 

середовище, його зміни; держава, котра за допомогою певних політичних 
кроків стимулює розвиток інновацій. Внутрішні чинники – творчий потенціал 
педагогічного колективу і конкуренція серед освітніх організацій. Освітня 
організація на вході отримує можливість займатися інноваційною діяльністю, 
переробляє її, враховуючи фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, 
і видає на виході інноваційний продукт. 

У кожній школі необхідно розвивати культуру інноваційної діяльності, 
вивільняти тимчасові і людські ресурси для безперервного відстеження 
інноваційних процесів у зовнішньому середовищі. З цією метою створюється 
спеціалізована служба стеження за інноваціями у сфері освіти. Не менш 
актуальним є завдання всебічного заохочення так званих «генераторів 
інноваційних ідей», співробітників, які приносять нові ідеї, що відповідають 
за прийдешні зміни. Їх можна назвати «першопрохідниками». Саме ця 
творча група визначає формат інновацій. 

Сучасна школа не може бути успішною, конкурентоздатною, якщо у неї 
немає «портфеля інновацій» на завтрашній день. Зміст портфеля 
інновацій має включати інноваційну місію освітнього закладу, інноваційну 
стратегію розвитку з позначенням інноваційних пріоритетів діяльності, 
інноваційну організаційну культуру, інноваційну освітню політику, 
інноваційне ресурсне забезпечення [1]. 

Розробка і впровадження інноваційної моделі управління сучасною 
школою вимагає серйозної кропіткої роботи. Вона може бути створена в 
результаті колективних зусиль працівників організацій управління освітою, 
вчених-теоретиків, педагогів-практиків, батьків. Сьогодні така модель 
виступає скоріше як проблема, обумовлена пошуком нових способів 
управління школою для забезпечення її сталого розвитку в сучасних умовах. 

Цілі діяльності школи визначаються потребами індивідуальних 
споживачів освітніх послуг – учнів і їхніх батьків, суспільством загалом, яке в 
особі головного замовника освіти – держави – визначає гарантований і 
соціально необхідний мінімум освіти. Кінцевою соціально значущою 
метою загальної освіти є початкова базова підготовка особистості. Цьому 
сприяє впровадження різних профілів навчання як за класами в одній школі 
(математичний, технічний, хімічний, гуманітарний), так і орієнтування всієї 
школи на один вибраний профіль, наприклад, реорганізація звичайної 
школи в школу з поглибленим вивченням математики. 

Розробка і, тим більше, реалізація інноваційної моделі управління 
школою вимагає створення системи моніторингу якості освітньої діяльності 
як на рівні учнів, так і на рівні педагогів. Тільки на основі аналізу виявлених 
тенденцій у стані освіти можливі обґрунтовані управлінські 
інновації. Моніторинг якості освітньої діяльності здійснюється школою 
самостійно, із застосуванням власних розробок як самих методик аналізу, 
так і засобів їх реалізації, в тому числі і на основі інформаційних технологій.  

Інтерпретація результатів моніторингу дозволяє дійти висновків про 
необхідність проведення спеціалізованих курсів підвищення кваліфікації, 
особливо для адміністрації школи за програмою "Менеджер освіти". 

Наступним елементом створюваної нами інноваційної системи 
управління є блок програмних заходів, спрямованих на 
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формування виховного середовища школи. Мова йде не про традиційні 
плани виховної роботи та позакласні заходи, а про створення умов для 
становлення соціальних, цивільних, фізичних і моральних якостей школярів 
на рівні всього шкільного організму. Вся система відносин – між дітьми, 
учителем і дитиною, педагогами та батьками, батьками і дітьми, вся 
організація життя школи і життя дитини в школі створюють виховне 
середовище. Тільки в такому середовищі можливе справжнє виховання – 
управління процесом особистісного розвитку дитини через створення 
відповідних умов для цього розвитку. 

Не можна не відзначити такий розділ інновацій, як створення сучасного 
інформаційного середовища школи. Таке середовище школи включає 
шкільний медіацентр, до якого входять бібліотека, аудіотека і відеотека, що 
виконують функцію поширення інформаційних потоків для учнів і педагогів, 
а в перспективі – і батьків, і підключення до мережі Інтернет. 

Створення в школі інформаційного середовища, що відповідає 
можливостям сучасних технологій, забезпечує накопичення, систематизацію 
та доступність будь-якому користувачеві необмежених обсягів 
інформації. Це дає можливість забезпечити оперативність і достатність 
інформації для керівників, педагогів, учнів, створює зворотний зв'язок аж до 
здійснення групової управлінської та навчальної діяльності. 

Для реалізації потенційних можливостей інформатизації на рівні 
управління необхідно усвідомлено, із залученням коштів обласних та 
республіканських бюджетів забезпечити освітні установи сучасною 
комп'ютерною технікою, що дозволяє використовувати комп'ютерні 
технології не тільки в навчанні, а й в адміністративній діяльності. Як 
наслідок, відразу випливає необхідність підготовки кадрів до використання 
інформаційних технологій і створення інфраструктури, що забезпечує 
доступність інформації для всіх органів управління і освітніх установ [2]. 

На управління інноваційною діяльністю впливає багато факторів, тому її 
варто розглядати як сукупне управління наступними взаємопов'язаними 
процесами: виконання приписів і рекомендацій вищих органів управління 
освітою, упровадження в педагогічну практику нових досягнень педагогічної 
науки і суміжних наук; освоєння передового педагогічного досвіду; вивчення 
та узагальнення педагогічного досвіду всередині школи; вивчення освітніх 
потреб учнів, побажання батьків і соціального оточення; висування 
інноваційних ідей, розробка, експертиза та впровадження інновацій 
всередині школи; підвищення інноваційного потенціалу школи [3]. 

Технологія управління інноваційною діяльністю в середній 
загальноосвітній школі спрямована на досягнення більш ефективних 
результатів інноваційної діяльності. 

Необхідною умовою ефективності технології управління інноваційною 
діяльністю є наявність технологічного ланцюжка управлінських дій. Він 
вибудовується відповідно до цільових установок і передбачає: вивчення 
потреб педагогічного колективу в інноваційній діяльності; планування цієї 
діяльності і оснащення її ресурсами; створення програми розвитку за 
результатами реалізації інноваційної діяльності; моніторингові дослідження 
інноваційної діяльності та освітньої політики школи; збір та аналіз інформації 
про ефективність інноваційної діяльності школи; регулювання інноваційної 
діяльності школи на основі результатів аналізу. 
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З огляду на викладене вище, доходимо висновку: без створення на рівні 
регіональних систем управління освітою умов, що стимулюють 
використання інформаційних технологій і залучення сторонніх фінансових 
потоків, реалізація інформаційної інфраструктури буде неможлива. Всі інші 
ж пункти реалізації інноваційного управління сучасною школою – в руках 
самого керівника школи. Необхідним є тільки усвідомлення необхідності 
такого управління на сьогоднішній день. 
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САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГА В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
Чеперната М. І. 

Розглядається сутність самореалізації педагога як втілення у професійній 
діяльності своїх намірів, цінностей і способу життя. 

Ключові слова: самореалізація, педагогічна діяльність, педагогічні цінності. 

SELF-REALIZATION OF THE TEACHER IN THE PROFESSIONAL 
DIALOGUE 
Chepernata M.  

Essence of self-realization of teacher as embodiment is examined in professional 
activity of the intentions, values and way of life. 

Keywords: self-realization, pedagogical activity, pedagogical values. 
 
Iннoвaцiйнi пpoцecи в cyчacнiй ocвiтi вимaгaють вiд пeдaгoгa 

пepeтвopeння влacнoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi, пpичoмy нe лишe нa piвнi її 
зacoбiв i мexaнiзмiв, aлe i нa piвнi цiльoвиx ycтaнoвoк i цiннicниx opiєнтaцiй. 
Heвiд'ємними cклaдoвими пeдaгoгiчнoгo пpoфecioнaлiзмy, нa дyмкy B. 
Cлacтьoнiнa, пoвиннi cтaти: cвiдoмий aнaлiз пpoфeciйнoї дiяльнocтi нa 
ocнoвi мoтивiв i диcпoзицiй; пpoблeмaтизaцiя пeдaгoгiчнoї дiйcнocтi – 
бaчeння в нiй кoлiзiй i нeвiдпoвiднocтeй; кpитичнe cтaвлeння дo пeдaгoгiчниx 
нopмaтивiв; peфлeкciя i пoбyдoвa cиcтeми ceнciв; вiдкpитicть cepeдoвищy i 
пpoфeciйним нoвoввeдeнням; твopчe cтaвлeння дo cвiтy, виxiд зa мeжi 
нopмaтивнoї зaдaнocтi; пpaгнeння дo caмopeaлiзaцiї, дo втiлeння в 
пpoфeciйнiй дiяльнocтi cвoїx нaмipiв i cпocoбy життя; cyб'єктивyвaння 
eлeмeнтiв змicтy в ocoбиcтicнo-cмиcлoвий змicт, тoбтo пpипиcyвaння 
ocoбиcтicниx ceнciв [10]. 

Aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx лiтepaтypниx джepeл [1; 3; 6; 7] дoзвoляє 
зaпpoпoнyвaти eмпipичнe визнaчeння caмopeaлiзaцiї пeдaгoгa як втiлeння 
ним y пpoфeciйнiй дiяльнocтi cвoїx нaмipiв i cпocoбy життя. Цe визнaчeння 
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вiдoбpaжaє пpoцecyaльний acпeкт пeдaгoгiчнoї caмopeaлiзaцiї, aлe пoки щo 
нe пpoяcнює її cyтнocтi. Ha дyмкy I. Зязюнa, cyтнicть caмopeaлiзaцiї пeдaгoгa 
пoлягaє в тoмy, щo зoвнiшнє (oб'єктивнe), тoбтo пeдaгoгiчний дocвiд 
людcтвa, зaлoмлюючиcь кpiзь внyтpiшнє (cyб'єктивнe), cтaє йoгo нaдбaнням, 
пepeвoдитьcя в cфepy cвiдoмocтi ocoбиcтocтi вчитeля, щoб знaйти cвoє 
виpaжeння в peзyльтaтax пoдaльшoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi [5]. Змicтoм 
внyтpiшньoгo (cyб'єктивнoгo), нa дyмкy O. Kyчepявoгo, є пpoфeciйнo-
пeдaгoгiчнa кyльтypa ocoбиcтocтi вчитeля, щo мicтить тaкi пeдaгoгiчнi 
цiннocтi [6]: 

цiннocтi-цiлi, щo poзкpивaють знaчeння i ceнc цiлeй пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi i ocoбиcтicнoгo icнyвaння в нiй; 

цiннocтi-cтocyнки, щo poзкpивaють знaчeння i ceнc cтocyнкiв як 
ocнoвнoгo мexaнiзмy фyнкцioнyвaння цiлicнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi: 
кoнцeпцiї пeдaгoгiчнoї мeнтaльнocтi як cyкyпнocтi мoтивaцiї, cиcтeми 
тepмiнaльниx i кyльтypниx цiннocтeй; cтaвлeння вчитeлiв дo yчнiв, дo ceбe, 
дo пpoфeciйнoї дiяльнocтi, дo iншиx yчacникiв пeдaгoгiчнoгo пpoцecy; 

цiннocтi-знaння, щo poзкpивaють знaчeння i ceнc пpeдмeтниx i 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx знaнь y пpoцeci здiйcнeння пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi (тeopeтикo-мeтoдoлoгiчнi знaння нaвчaльнoгo пpeдмeтy, щo 
виклaдaєтьcя, знaння мexaнiзмiв фopмyвaння ocoбиcтocтi i дiяльнocтi, 
знaння пpoвiдниx iдeй i зaкoнoмipнocтeй цiлicнoгo пeдaгoгiчнoгo пpoцecy в 
шкoлi тoщo) i знaнь пpo cвoї iндивiдyaльнo-ocoбиcтicнi ocoбливocтi, 
нeoбxiднi для peaлiзaцiї ceбe в пpoфeciйнiй дiяльнocтi; 

цiннocтi-зacoби, щo poзкpивaють знaчeння i ceнc cпocoбiв i зacoбiв 
здiйcнeння пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi: кoнцeпцiї пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння, пeдaгoгiчнoї тexнiки i тexнoлoгiї, пeдaгoгiчнoгo мoнiтopингy, 
iннoвaтики тa iн.; 

цiннocтi-якocтi, щo poзкpивaють знaчeння i ceнc якocтeй yчитeля: 
piзнoмaнiття взaємoпoв'язaниx iндивiдниx, ocoбиcтicниx, кoмyнiкaтивниx, 
cтaтycнo-пoзицiйниx, дiяльнicнo-пpoфeciйниx i пoвeдiнкoвиx якocтeй 
ocoбиcтocтi вчитeля як cyб'єктa пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, тaкиx, 
щo знaxoдять вiдoбpaжeння в cпeцiaльниx здiбнocтяx: виcoкa кyльтypa 
вoлoдiння мeтoдoлoгiчними, фaктoлoгiчними й iнcтpyмeнтaльними 
знaннями, пpaгнeння дo пocтiйнoгo oнoвлeння знaнь, yмiння 
викopиcтoвyвaти, зacтocoвyвaти нaявнi знaння в piзниx cитyaцiяx; здaтнicть 
дo виxoдy зa мeжi вiдoмoгo, дo пpopивy тpaдицiй, щo вcтaнoвилиcя, 
здaтнicть глибoкo пpoникaти в cyть пpoблeми, бaчити зв'язки в явищax, 
здaтнicть дo твopчocтi як cпocoбy caмopeaлiзaцiї cвoєї ocoбиcтocтi; здaтнicть 
cпiввiднocити cвoї цiлi i дiї з цiлями i дiями iншиx, здaтнicть пpиймaти 
piшeння, здaтнicть виpoбляти cпiльнy пoзицiю cпiвтвopчocтi, здaтнicть 
бyдyвaти гyмaнicтичнi дiaлoгoвi cтocyнки з iншими; виcoкa eмoцiйнa 
aктивнicть, пpaгнeння дo пoдoлaння cтepeoтипiв y миcлeннi, пoчyття 
cвoбoди вiд cтaлиx звичoк, нopм тa iн. 

Haзвaнi гpyпи пeдaгoгiчниx цiннocтeй paзoм yтвopюють aкcioлoгiчнy 
мoдeль, щo мaє cинкpeтичний (злитий, нepoзчлeнoвaний) xapaктep. Biн 
пpoявляєтьcя в тoмy, щo цiннocтi-цiлi визнaчaють цiннocтi-зacoби, a цiннocтi-
cтocyнки зaлeжaть вiд цiннocтeй-цiлeй i цiннocтeй-якocтeй, тoбтo вoни 
фyнкцioнyють як єдинe цiлe [6]. Ця aкcioлoгiчнa мoдeль мoжe виcтyпaти 
кpитepiєм пpийняття aбo нeпpийняття виpoблeниx aбo cтвopювaниx 
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пeдaгoгiчниx цiннocтeй. Гoлoвнe ж пoлягaє в тoмy, щo «в пeдaгoгiчниx 
цiннocтяx ocoбиcтicть oпpeдмeчyє cвoї iндивiдyaльнi cили ... впливaючи нa 
iншиx, твopить ceбe, визнaчaє влacний poзвитoк, peaлiзoвyючи ceбe в 
дiяльнocтi [7, c.33]. Taким чинoм, caмopeaлiзaцiя виявляєтьcя зoвнiшньoю 
фopмoю icнyвaння пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї кyльтypи вчитeля як вiдкpитoї 
cиcтeми цiннocтeй. 

Caмopeaлiзaцiя пeдaгoгa – пpoцec бeзпepepвний i пoтeнцiйнo 
нecкiнчeнний. Toмy йoгo мoжнa пpeдcтaвити в двox фopмax: пoтeнцiйнiй i 
aктyaльнiй. Пoтeнцiйнa фopмa caмopeaлiзaцiї пeдaгoгa мicтить твopчий 
пpoфeciйний пoтeнцiaл i cyтнicнi cили ocoбиcтocтi пeдaгoгa. Пoняття 
твopчoгo пpoфeciйнoгo пoтeнцiaлy є ключoвим для aнaлiзy пoзнaчeнoї нaми 
пpoблeми, ocкiльки вiн зyмoвлює «мipy пoтyжнocтi» вiднocнo caмopeaлiзaцiї, 
cyкyпнicть мoжливocтeй, нeoбxiдниx для її здiйcнeння. Caмe y йoгo cyтi i 
динaмiцi poзгopтaння пpиxoвaнi yмoви, щo cпpияють aктивнiй peaлiзaцiї 
ocoбиcтicтю вчитeля cвoєї cyтi [9]. 

Пeдaгoгiчнoмy acпeктy poзглядy пpoблeми poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy 
мaйбyтньoгo вчитeля пpиcвячeнi пpaцi C. Єлкaнoвa, B. Kaн-Kaлiкa, 
H. Hiкiтiнoї, O. Ocтaпчyк, I. Xoлкoвcькoї тa iн. Cпocтepiгaєтьcя piзний пiдxiд 
aвтopiв дo poзyмiння пoняття poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy. Taк, H. Hiкiтiнa 
poзглядaє йoгo poзвитoк як вiдчyття нoвoгo, виcoкy мipy poзвиткy миcлeння, 
гнyчкicть, opигiнaльнicть, здaтнicть швидкo змiнювaти пpийoми дiяльнocтi [8]. 
O. Ocтaпчyк бaчить y твopчoмy пoтeнцiaлi вчитeля вищий eтaп poзвиткy 
пoтpeб i здiбнocтeй iндивiдa дo пepeтвopeння ocoбиcтocтi [9]. У тaкoмy 
вapiaтивнoмy нaбopi кoмпoнeнтiв твopчoгo пoтeнцiaлy вiдcyтня 
cиcтeмaтизaцiя, виoкpeмлeння фyндaмeнтaльниx якocтeй i вiдмeжyвaння 
дpyгopядниx. 

Ha дyмкy B. Cлacтьoнiнa, пpaвильнo гoвopити нe oкpeмo пpo твopчий i 
пpoфeciйний пoтeнцiaл ocoбиcтocтi, a пpo її твopчий пpoфeciйний пoтeнцiaл. 
Cпиpaючиcь нa пpинцип «твopчoї caмoдiяльнocтi» C. Pyбiнштeйнa, який 
cтвepджyє, щo «oб'єктивнe бyття oбoв’язкoвo мicтить eлeмeнт твopчoї 
кoнcтpyктивнocтi» i щo «лишe кoли з бoкy cyб'єктa є aкт твopчoї 
caмoдiяльнocтi, йoгo oб'єкт – oб’єктивнe бyття», нayкoвeць дoвoдить, щo 
твopчий (бyттєвий) пoтeнцiaл дoпoвнюєтьcя в cтpyктypi ocoбиcтocтi 
пpoфeciйним пoтeнцiaлoм [10]. Дoпoвнeння вiдбyвaєтьcя: y cпocoбax i 
пpийoмax цiннicнoї твopчocтi; y пpийoмax i cпocoбax peфлeкciї; y зacoбax 
зaбeзпeчeння пpoдyктивнocтi cвoгo iндивiдyaльнoгo бyття; y зacoбax 
poзшиpeння пpocтopy iндивiдyaльнoгo i coцiaльнoгo життя; y вибopi 
життєвиx кpитepiїв caмopoзвиткy. 

Пpoфeciйний пoтeнцiaл – цe пepcпeктивa poзвиткy пpoфeciйнoгo 
cтaвлeння ocoбиcтocтi дo cвiтy, щo пoлягaє в нaбyттi нoвиx, oбyмoвлeниx 
пpoфeciєю, зacoбiв пiзнaння, poзyмiння, oвoлoдiння, пepeтвopeння cвiтy 
peчeй, cвiтy iншиx людeй, cвiтy cвoгo «Я». Poзвитoк пpoфeciйнoгo cтaвлeння 
дo cвiтy вiдoбpaжaє вce piзнoмaнiття життєвиx вiднocин ocoбиcтocтi. 
Зaвдяки poзвиткy пpoфeciйниx cтocyнкiв oтpимyють cтимyл дo poзвиткy iншi 
життєвi cфepи людcькoгo бyття [11]. Ha дyмкy O. Kyчepявoгo, cтpyктypa 
твopчoгo пpoфeciйнoгo пoтeнцiaлy мaйбyтньoгo вчитeля пoвиннa 
фopмyвaтиcя нa ocнoвi aкcioлoгiчнoгo пiдxoдy [6]. Пpoпoнoвaнa ним мoдeль 
твopчoгo пpoфeciйнoгo пoтeнцiaлy ocoбиcтocтi вчитeля cклaдaєтьcя з п'яти 
взaємoдiючиx мiж coбoю i взaємoзaлeжниx oдин вiд oднoгo кoмпoнeнтiв, щo 
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виcтyпaють твopчими пpoфeciйними цiннocтями: цiннocтeй-цiлeй, цiннocтeй-
cтocyнкiв, цiннocтeй-знaнь, цiннocтeй-зacoбiв, цiннocтeй-якocтeй. 

Heoбxiднo вpaxoвyвaти, щo якicний poзвитoк кoмпoнeнтiв твopчoгo 
пpoфeciйнoгo пoтeнцiaлy є нe зaвжди piвнoмipним i цe, y cвoю чepгy, 
yтpyднює їx гapмoнiйнe cпoлyчeння y виcoкoopгaнiзoвaнy cтpyктypy. Як пишe 
I. Зязюн, «дocить piдкo зycтpiчaютьcя пpиклaди глибиннoгo 
взaємoпpoникнeння пpoфeciї i «Я» ocoбиcтocтi, щe мeнш чacтими є 
пpиклaди пepeтвopeння зacoбiв пpoфeciйнoгo бyття нa зacoби poзвиткy 
ocoбиcтicнoгo «Я»; xoчa цi пooдинoкi пpиклaди бeзyмoвнo викликaють 
зaxoплeння нaбyтoю здaтнicтю peaлiзyвaти в кoжнoмy мoмeнтi життя cвoє 
iндивiдyaльнe пoкликaння i пpизнaчeння» [5]. 

Cиcтeмoю cyб'єктивниx eлeмeнтiв, щo здiйcнюють peaлiзaцiю твopчoгo 
пpoфeciйнoгo пoтeнцiaлy, є cyтнicнi cили пeдaгoгa, Дo їx cклaдy вxoдять: 
cиcтeмa ocoбиcтicниx ceнciв, cпpямoвaнicть i мipa пeдaгoгiчнoї aктивнocтi 
вчитeля, coцiaльний пeдaгoгiчний дocвiд yчитeля, здaтнicть дo peфлeкciї i 
внyтpiшнiй дiaлoгiзм [3]. Пeдaгoг зa дoпoмoгoю cyтнicниx cил, з oднoгo бoкy, 
oпpeдмeчyє ceбe в дiяльнocтi, a з iншoгo бoкy, пocтiйнo зaкpiплює i poбить 
cвoєю цiннicтю дocягнyтe, нaбyтe. 

Aктyaльнa фopмa caмopeaлiзaцiї вiдoбpaжaє мexaнiзм poзгopтaння 
твopчoгo пpoфeciйнoгo пoтeнцiaлy ocoбиcтocтi пeдaгoгa. Cтpyктypa 
мexaнiзмy пpeдcтaвлeнa змicтoвнo-cмиcлoвим i тexнoлoгiчним acпeктaми. 

Змicтoвнo-cмиcлoвий acпeкт мexaнiзмy пepeдбaчaє poзгляд 
фyнкцioнaльнoгo piвня cиcтeми coцiaльнoї й ocoбиcтicнoї дeтepмiнaцiї 
пpoцecy caмopeaлiзaцiї. Йoгo eлeмeнтaми є пoтpeби, мoтиви, iнтepecи, цiлi. 
Пoтpeбa як cтaн ocoбиcтocтi вчитeля poзглядaєтьcя як її aктивнicть. 
Дoвeдeнo, щo cepeд вищиx пoтpeб людини пpoвiднe мicцe зaймaє пoтpeбa в 
caмopeaлiзaцiї. У мeжax poзглядy пpoблeми caмopeaлiзaцiї мaйбyтньoгo 
вчитeля видaєтьcя вaжливим визнaння нeoбxiднocтi зaдoвoлeння ним цiєї 
пoтpeби в пpoфeciйнiй дiяльнocтi. 

Haявнicть пoтpeби i пpaгнeння дo дocягнeння мaйбyтньoгo peзyльтaтy є 
iнвapiaнтнoю oзнaкoю, щo визнaчaє мeтy як oбpaз peзyльтaтy, щo 
пepeдбaчaєтьcя. Уcвiдoмлeнa i пpийнятa вчитeлeм мeтa пoкликaнa 
нaдaвaти ocoбиcтicнoгo ceнcy пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi. Пiд ocoбиcтicним 
ceнcoм poзyмiєтьcя «iндивiдyaлiзoвaнe вiдoбpaжeння дiйcнoгo cтaвлeння 
ocoбиcтocтi дo тиx oб'єктiв, зapaди якиx poзгopтaєтьcя її дiяльнicть, 
ycвiдoмлювaнe як «знaчeння-для-мeнe». Ocнoвними oб'єктaми, дo якиx 
фopмyєтьcя cтaвлeння в дocлiджyвaнoмy нaми acпeктi, є пeдaгoгiчнa 
дiяльнicть i oбpaз «Я-пpoфeciйнe». Oтжe, вiдпpaвним мoмeнтoм для 
мaкcимaльнo пoвнoї caмopeaлiзaцiї мaйбyтньoгo вчитeля в пpoфeciйнiй 
дiяльнocтi є вcтaнoвлeння ним ocoбиcтicнoгo ceнcy пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi i 
вiдoбpaжeння дiйcнoгo cтaвлeння дo cвoгo «Я-пpoфeciйнoгo» [2]. 

Poзглянyтi нaми фyнкцioнaльнi лaнки (пoтpeби, мoтиви, iнтepecи, цiлi) є 
чacтинoю cиcтeми coцiaльнoї i ocoбиcтicнoї дeтepмiнaцiї caмopeaлiзaцiї 
пeдaгoгa. Tiльки в cyкyпнocтi цi cклaдoвi пoв'язyють в opгaнiчнo єдинe цiлe 
cпpямoвaнicть пpoфeciйниx цiннocтeй i ocoбиcтicний ceнc пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi. 

Змicт тexнoлoгiчнoгo acпeктy в цiлicнiй cтpyктypi мexaнiзмy 
caмopeaлiзaцiї визнaчaєтьcя cпocoбaми (пeдaгoгiчнa aктивнicть i пeдaгoгiчнa 
твopчicть) i зacoбaми (caмoнaвчaння, caмoвиxoвaння, caмoocвiтa) як 
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кoмпoнeнтaми caмopeaлiзaцiї ocoбиcтocтi мaйбyтньoгo вчитeля в 
пpoфeciйнiй дiяльнocтi [1]. Cпocoби caмopeaлiзaцiї пoкликaнi oбyмoвлювaти 
poзгopтaння cyтнicниx cил ocoбиcтocтi. B пeдaгoгiчнoмy кoнтeкcтi дo тaкиx 
cпocoбiв мoжнa вiднecти пeдaгoгiчнy aктивнicть i пeдaгoгiчнy твopчicть [5]. 

Пeдaгoгiчнa aктивнicть poзглядaєтьcя як пeвний cтaн дiяльнocтi 
пeдaгoгa, щo вiдoбpaжaє йoгo здaтнicть i внyтpiшню гoтoвнicть дo 
пpoдyктивнoгo викopиcтaння cвoїx твopчиx cyтнicниx пoтeнцiй i дo 
пepeтвopeння нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecy. Toмy пeдaгoгiчнa aктивнicть 
влacтивa бiльшoю мipoю тaкiй дiяльнocтi, в ocнoвi якoї лeжить пpoфeciйнa 
cвoбoдa i caмoдiяльнicть yчитeля. Oднiєю з вaжливиx xapaктepиcтик 
пeдaгoгiчнoї aктивнocтi як cпocoбy caмopeaлiзaцiї є нaдcитyaтивнicть (A. 
Пeтpoвcький), тoбтo виxiд зa мeжi пoчaткoвиx цiлeй. Haдcитyaтивнa 
aктивнicть дoзвoляє пeдaгoгoвi пiднятиcя нaд piвнeм вимoг cитyaцiї, 
пoдoлaти зoвнiшнi i внyтpiшнi «бap'єpи» [10]. 

Cпeцифiкa пeдaгoгiчнoї твopчocтi бaгaтo в чoмy визнaчaєтьcя 
cпeцифiкoю пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, «oб'єктoм» якoї виcтyпaє дитинa як 
cyб'єкт життєдiяльнocтi. Toбтo «oб'єкт» пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi нaдзвичaйнo 
aктивний, мiнливий, вибipкoвo cпpиймaє чи нecпpиймaє впливи, щo 
здiйcнюютьcя вчитeлeм. Taким чинoм, пeдaгoгiчнa твopчicть є нaдзвичaйнo 
вiдпoвiдaльнoю дiяльнicтю, ocкiльки пoв'язaнa з пepeтвopeнням людини, i 
cклaднoю, ocкiльки «мaтepiaл» (дитинa), дo якoї дoклaдaютьcя 
пepeтвopювaльнi зycилля «твopця» (пeдaгoгa), мaє влacнy лoгiкy i фopмy 
poзвиткy. 

Змicт тexнoлoгiчнoгo acпeктy в цiлicнiй cтpyктypi мexaнiзмy 
caмopeaлiзaцiї визнaчaєтьcя нe тiльки cпocoбaми (пeдaгoгiчнa aктивнicть i 
пeдaгoгiчнa твopчicть) aлe й зacoбaми (caмoнaвчaння, caмoвиxoвaння, 
caмoocвiтa) caмopeaлiзaцiї ocoбиcтocтi пeдaгoгa в пpoфeciйнiй дiяльнocтi. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СТУДЕНТСЬКОЇ 
ГРУПИ НА РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА  

Шахов В. І., Шахов В. В. 
Розглядаються соціально-психологічні особливості впливу студентської 

групи на розвиток особистості майбутнього педагога. 
Ключові слова: студентська група, групова згуртованість, груповий вплив. 

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE IMPACT OF THE STUDENT 
GROUP ON THE DEVELOPMENT OF THE PERSONAL EDUCATION OF THE 

PERSONALITY 
Shakhov V., Shakhov V.  

The socio-psychological features of the influence of the student group on the 
development of the future teacher's personality are considered. 

Keywords: student group, group cohesion, group influence. 
 
Студентські групи є своєрідним об’єднанням людей, які зайняті 

ідентичною діяльністю впродовж певного періоду, кінцевим результатом 
якої є оволодіння професією. Успішна взаємодія у процесі навчання та 
інших видах діяльності буде не лише формувати відповідні навички 
соціальної поведінки, а й впливатиме на утвердження індивідуальної 
тактики реагування у проблемних ситуаціях, вироблення стійких 
світоглядних позицій і переконань щодо можливості організації у майбутній 
професійній діяльності ефективної співпраці на основі раціонального 
розподілу функціональних обов’язків, зважаючи на тенденції домінування-
підкорення. З огляду на сказане, вважаємо за доцільне проаналізувати 
педагогічне забезпечення соціально-рольової ідентифікації особистості в 
умовах студентської групи. Успішна соціалізація студентів ЗВО та 
подолання деструктивних явищ в молодіжному середовищі становить 
значний невикористаний резерв соціально-педагогічної діяльності. Саме 
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тому питання успішної соціалізації студентів майбутніх педагогів в умовах 
студентської групи постає особливо, гостро, адже від цього залежить 
подальша їх успішність у своїй психологічній практиці [4]. 

Мета статті – з’ясування соціально-психологічних особливостей впливу 
студентської групи на формування особистості майбутнього педагога. 

Вивчення наукової літератури з даної проблеми, а також проведений 
аналіз виконаних раніше виконаних емпіричних досліджень впливу різних 
факторів на соціалізацію особистості, дало нам змогу виявити 
переваги організованих форм засвоєння соціального досвіду. Так, 
досліджуючи вплив культурно-дозвільної сфери на процес соціалізації 
студентської молоді, О. Лавренко показала, що недостатня кількість 
організованих форм засвоєння культурних цінностей, пасивні форми 
дозвілля формують прості і невибагливі культурні потреби і запити, 
задоволення яких не потребує інтелектуальних чи вольових зусиль [2]. 
Причини такої тенденції у проведенні дозвілля полягають в тому, що у 
студентства не сформована культура ставлення до дозвілля, мотивацій та 
настанов щодо активного засвоєння культурних цінностей. Все це свідчить, 
про те, що процес соціалізації не може відбуватися лише стихійно. 
Відповідний рівень соціалізованості потребує застосування організованих 
форм педагогічного впливу, який і здійснюватиметься через систему 
соціально-педагогічної діяльності зі студентською молоддю.  

 Значення нового досвіду духовно-творчої діяльності студентів ЗВО 
може бути успішно досліджуваний у контексті соціокультурного впливу (Ф. 
Зімбардо і М. Ляйппе) на основі виявлення таких корелятів соціальних діянь, 
як переконування, поступливість, конформність, підпорядкування 
авторитету, дисонанс, самоатрибуція, соціальне научіння, обумовлювання, 
забобони, невербальна комунікація і підпорогове навіювання. Соціальний 
вплив, взагалі потрактовується як «внесення змін у те, як інша людина 
поводить себе, почувається або про щось розмірковує» [1, с.54]. Головними 
ознаками впливу в контексті сказаного називається феномен зовнішнього 
примусу і набуття короткочасної чи тривалої залежності від особистості 
суб’єкта впливу.  

Заслуговує на увагу уведене та схарактеризоване О. Сидоренком 
положення про так званий «конструктивний вплив». Такий вплив має 
відповідати певним критеріям: не руйнувати гармонію відносин особистості з 
іншими людьми; бути психологічно грамотним, коректним; задовольняти 
потреби обох сторін (коректність пояснюється як необхідність урахування 
психологічних особливостей особистості і ситуації впливу, а також 
застосування гуманних засобів впливу); конструктивний вплив повинен 
призводити до позитивних змін і підвищувати особистісний статус [3, с.47].  

Таким чином, можна зробити висновок, що студентський колектив 
значною мірою впливає на успішну соціалізацію його учасників, зокрема при 
правильній педагогічній та організаторській роботі, він дійсно здатний 
розвивати особистість, грамотного і особистісно зрілого майбутнього 
фахівця. Одним із завдань нашого дослідження було визначення рівня 
згуртованості на різних етапах розвитку групи, оскільки це безпосередньо 
пов’язано з успішною соціалізацією майбутніх педагогів. З метою емпіричної 
перевірки такого припущення ми провели дослідження рівня згуртованості у 
студентських групах першокурсників ЗВО спеціальності соціальна робота за 

240 



допомогою опитувальника визначення індексу групової згуртованості 
Сишора. 

Отримані емпіричні дані, дають підстави стверджувати, що у групах 
першокурсників у 77,2% був виявлений вкрай низький рівень згуртованості, 
13,1% продемонстрували середній рівень і лише у 9,4 % опитаних було 
виявлено високий рівень (всього було опитано 36 чол.). Одержані 
результати вказують на стабільну тенденцію низьких показників 
згуртованості студентських груп на початковому етапі навчання, що є 
реально існуючою соціально-педагогічною проблемою, оскільки не 
передбачається зближення оцінок членів групи у підходах до цілей і завдань 
спільної провідної навчально-професійної діяльності. Аналогічне 
дослідження, проведене серед студентів третього курсу, виявило такі 
результати: 45% третьокурсників продемонстрували низький рівень 
згуртованості, 35 % - середній і 20% –високий (всього опитано 38 чол.).  

Таким чином, ми бачимо, що динаміка змін групової згуртованості 
студентів з часом дещо покращується. Але разом з тим, очевидним є й те, 
що дана проблема не може бути розв’язана еволюційним шляхом, оскільки 
сама по собі ситуація вирішується дуже повільно, і не відомо до яких 
наслідків це може призвести. Тому подальша наша робота буде спрямована 
на пошук педагогічно ефективних методів забезпечення психологічного 
комфорту студентів у своїх академічних групах. 
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Центр учбової літератури, 2008. – 336с. 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ КЕРІВНИКА 
ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Шевчук Ю.  
Розглядаються особливості формування творчої компетенції керівників 

освітніх закладів. 
Ключові слова: творча компетенція, керівник освітнього закладу, творче Я. 

FEATURES OF FORMATION OF CREATIVITY ЕТ COMPETENCE ЕР 
KERVNIKA PAYMENT MIDDLE Ї SALVITY 

Shevchuk Yu. 
I take a look at the particular form of creative competence of currencies in 

mortgages. 
Keywords: creative competence, curriculum vowed mortgage, creative I. 
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Дослідники Н. П. Пучков і А. І. Попов розуміють творчі компетенції з 
позиції інноваційного підходу як «готовність до ефективної інноваційної 
поведінки в сучасних соціально-економічних умовах і виконання конкретної 
роботи відповідно до встановлених вимог». По суті, в даному визначенні 
мова йде про готовність до змін, яка є важливою складовою професійної 
мобільності, а компетенції – це перш за все сукупність знань, умінь, навичок і 
способів діяльності, необхідних для вирішення практичних завдань. Крім 
того, йдеться про виконання «конкретної роботи відповідно до встановлених 
вимог», які можуть суперечити творчій складовій діяльності. 

Мета статті полягає у з’ясуванні особливостей формування творчої 
компетенції керівника закладу середньої освіти. 

Проблема дослідження важлива не тільки для вирішення актуальних 
задач в управлінні освітніми установами, а й виступає основою особистісно-
професійного розвитку керівника. 

Сучасна наука надає безліч теоретичних і практичних знань про 
творчість особистості, характеризує багатоаспектність ідей для дослідження 
творчого Я. Однак творче Я залишається маловивченим феноменом, не 
має єдиного пояснення, опису процесу його розвитку і взаємозв'язків з 
іншими особистісними властивостями, певної психологічної структури. Ця 
проблема стосовно процесів функціонування системи освіти поки не 
отримала цілісного і системного наукового аналізу. 

У роботах багатьох дослідників феномен творчого Я розкривається в 
психологічних особливостях його прояви як регулятора діяльності 
особистості. Мета даного дослідження полягала в тому, що б розробити 
концептуальні основи структурно-функціональної організації творчого Я 
керівника освітнього закладу. У зв'язку з цим визначено можливі підходи до 
гіпотези про те, що творче Я розглядається як системне багатокомпонентне 
і багаторівневе утворення особистості, структурні компоненти якого 
характеризуються взаємною узгодженістю і мають ряд якісних 
характеристик; внутрішньокомпонентні і міжкомпонентні зв'язки 
обумовлюють відмінності її структурної організації. 

Для вирішення поставлених завдань були використані наступні методи: 
1) теоретичний аналіз джерел; 2) опитувальні методи (анкетування, бесіди); 
3) авторська методика визначення рівнів творчого Я ; 4) самоактуалізацій-
ний тест (адаптований Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, М.В. Латинською); 5) 
опитувальник 16 PF Р. Кеттелла; 6) метод прямого шкалювання самооцінки 
особстості (А.В. Садкова); 7) методика діагностики рівня емоційного 
вигорання (В.В. Бойко); 8) тест «Аналіз обмежень» (М. Вудкок, Д. Френсіс); 
9) тест Спілбергера – Ханіна «Оцінка рівня особистої тривожності»; 10) 
методика «Оцінка рівня творчого потенціалу» (Н.П. Фетіскін). 

У дослідженні взяли участь 10 керівників закладів загальної середньої 
освіти. Вивчено і представлено структуру творчого Я як функціонально 
єдина, постійно змінна і рухома до більш високого рівня розвитку система, в 
якій механізми і етапи розвитку забезпечують даний перехід. Дана сутнісна 
характеристика даного феномену. Творче Я – це системне багатокомпо-
нентне і багаторівнєве особистісне утворення, що визначає функціональну 
єдність діяльнісного, когнітивного, мотиваційного і емоційного компонентів, 
якісні характеристики якого визначають показники при взаємодії між собою в 
професійній діяльності керівника освітнього закладу. 
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Зазначені компоненти і показники становлять психологічну структуру 
творчого Я, а їх відносини між собою і взаємозв'язок фіксує індивідуально-
якісну специфіку проявів на різних рівнях його розвитку. Структурність 
творчого Я розуміється як упорядкованість компонентів, що підкреслює їх 
якісну своєрідність. Розвиток утримання компонентів творчого Я 
відбувається гетерохронно, проходить періоди зростання і спаду за рахунок 
випадкового розподілу в часі прискорення (спонтанності) і подолання 
протидії (кризовості), обумовлено умовами і факторами. 

При зміні умов професійної діяльності розвиток конструктивних 
елементів творчого Я забезпечується наступними психологічними 
механізмами: рефлексією; пошуковою активністю; відкритістю до всього 
нового; діалоговою взаємодією; емоційною ідентифікацією; 
цілепокладанням; самоприйняття; творчою позицією; мотиваційною 
залученістю; антиципацією; натхненням; взаємодією рівнів свідомості і 
несвідомого, логічного і інтуітивного (забезпечують неординарність і 
цілісність творчого Я). 

Матеріали нашого теоретико-емпіричного дослідження дозволили 
установити наступні функції творчого Я в професійній діяльності керівника 
освітнього закладу: адаптивну; перетворюючу; пізнавальну; емоційну; 
комунікативну; конативну і інтегровану. 

Емпірично визначені дотримані критерії та показники розвитку творчого 
Я керівника освітньої установи: активно-діяльнісний; когнітивно-креативний; 
мотиваційно-потребовий; емоційно-вольовий. 

На основі фундаментальних досліджень сучасної науки і отриманих в 
ході дослідження емпіричних даних теоретично та експериментально 
обґрунтована психологічна структура творчого Я в єдності системної будови 
структурних компонентів, динаміки зміни показників, що визначають 
досягнення рівня його розвитку, що істотно доповнює традиційні уявлення і 
розвиває інноваційні ідеї про творче Я як інтегральне особистісне 
утворення. 

Характеристики сукупності критеріїв і показників відображають 
досягненні рівні розвитку творчого Я керівників освітніх установ у 
професійній діяльності. Обґрунтовано типологію структурної організації 
творчого Я керівників освітніх установ, яка обумовлює зв'язок його 
компонентів [2]. 

Творче Я керівника освітньої установи включає в себе: обґрунтування 
даного феномена як багатокомпонентного і багаторівневого особистісного 
утворення; механізми і функції, які відображають його істотні ознаки; 
сукупність критеріїв, показників, рівнів та етапів розвитку; різні залежності в 
типології індивідуальної структурної організації. Тісні кореляційні зв'язки між 
показниками структурних компонентів відображають його сутнісні ознаки; 
сукупність критеріїв, показників, рівнів та етапів розвитку; різні залежності в 
типології індивідуальної структурної організації. Тісні кореляційні зв'язки між 
показниками структурних компонентів відображають стійку внутрішню 
організацію творчого Я як психологічного конструкту [3]. 

Виявлено сутнісні ознаки творчого Я: виступає як носій реальності; 
володіє індивідуальною унікальністю; пов'язане з творчістю, креативним 
пошуком підходів до вирішення професійних проблем; залежить від 
конкретного соціального контексту, в якому реалізується; дозволяє 
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звільнитися від стандартів, стереотипів в професійній діяльності (часто 
неусвідомлюваних); проходить етапи і рівні розвитку; допомагає керівнику 
освітнього закладу досягти професіоналізму діяльності та професіоналізму 
особистості. 

Зміст структурних конструктивних елементів творчого Я індивідуально і 
характеризується цілісністю, відкритість, єдністю і узгодженістю дій; 
динамічністю і гнучкістю при адаптації до умов соціуму. Структурні 
компоненти мають властивості детермінізму і визначеної самостійності; їх 
розвитку через зміну і дозвіл можливостей іншого компонента (важливі не 
конкретні величини досягнень з якого-небудь окремо взятого компоненту, а 
рух до більш високого рівня розвитку); ієрархія і відносна значимість 
структурних складових компонентів індивідуальна і відбивається в різних 
типах структурної організації творчого Я ; в залежності від етапу розвитку 
відзначаються різні рівні функціонування і різна ступінь інтегрованості між 
компонентами[5]. 

Обґрунтовано сукупність критеріїв і показників, що відображають рівні 
розвитку творчого Я. Структурно-рівнева організація творчого Я носить 
об'єктивний характер, що підтверджується теоретичним аналізом і 
емпіричними дослідженнями. Визначено якісні характеристики рівнів, які 
мають різну ступінь інтегрованості між компонентами залежно від 
професійного досвіду. Системо-утворюючим компонентом на рівнях 
високого і продуктивного розвитку виступає діяльнісний компонент, 
показники якого утворюють значущі кореляційні зв'язки, що зумовлюють 
усвідомлення і переосмислення професійного досвіду, породжуючи 
інноваційну спрямованість – освоєння оригінальних способів вирішення 
професійних завдань. Інтегруючими показниками структурних компонентів 
виступають: компетентності, креативність, спонтанність і емоційна стійкість. 

У різних типах структурної організації творчого Я взаємозв’язки і 
взаємозалежності між компонентами і показниками визначаються загальним 
рівнем саморегуляції, розумінням використовувати необхідні стратегії в 
вирішенні проблемних ситуацій і поведінкою в професійному середовищі. 
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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ СУБ’ЄКТНО-
ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

Шиманська А. С. 
Розкриваються критерії, показники та рівні сформованості суб’єктно-

професійної позиції майбутнього вчителя. 
Ключові слова: суб’єктно-професійна позиція вчителя, структура 

професійної позиції, критерії сформованості педагогічної позиці. 

CRITERIA, INDICATORS AND LEVELS OF FORMATION OF THE 
PROFESSIONAL POSITION OF A FUTURE TEACHER 

Shymanska A. 
The criteria, indicators and levels of formation of the subject-professional position of 

the future teacher are revealed. 
Keywords: subject-professional position of teacher, structure of professional 

position, criteria of pedagogical position formation. 
 
Процес становлення суб'єктно-професійної позиції є тривалим, 

складним і цілісним процесом, що складається з трьох послідовних етапів. 
Перший етап – етап адаптації. Його особливість визначається 

адаптацією студентів до нових умов їх діяльності та формуванням 
мотиваційно-ціннісного ставлення до власної особистості, свого 
саморозвитку, професійної діяльності та до інших людей як рівноправних і 
унікальних партнерів. 

Другий етап – етап самовизначення. На цьому етапі відбувається 
професійне самовизначення особистості, суть якого полягає в актах 
виявлення і ствердження нею своєї суб'єктно-професійної позиції в різних 
проблемних ситуаціях. Результатом самовизначення виступає, з одного 
боку, усвідомлення людиною своїх цілей, напрямів та способів активності, 
що відповідають її особливостям, а з іншого боку, – формування духовної 
самоцінності, здатності через цілепокладання самобутньо і самостійно 
реалізувати своє призначення. 

Третій етап – етап індивідуалізації. Індивідуалізація – це прорив за 
кордони своєї особистості, а сутність цього процесу пов'язана з 
самобутністю індивіда, зі здатністю його бути самим собою, бути 
незалежною, суверенною, самостійною людиною [2]. 

Розглядаючи систему критеріїв як ідеальну модель, з якою порівнюється 
реальне явище і встановлюється ступінь їх відповідності, можна визначити 
такі основні функції їх використання: перевірка реалізації поставленої мети; 
оцінка ступеня реалізації поставленої мети; діагностика з метою 
встановлення відхилень властивостей об'єкта від зразка; прогнозування 
(передбачення можливих результатів або подій на підставі даних про 
поточний стан об'єкту); планування (забезпечення досягнення конкретних 
цілей при вирішенні завдань на підставі аналізу факторів, що впливають на 
ефективність досліджуваного об'єкту або явища) [5]. 

Розробка і наукове обґрунтування апарату критеріїв, його об'єктивність і 
цілісність забезпечуються трьома рівнями функціонування: 
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- методологічний рівень, що складає концептуальну основу вибору і 
мотивування адекватних критеріїв і показників, визначає сукупність єдиних 
принципів, які дозволяють позначити межі вимог до їх кількісно-якісного 
наповнення, утворює якісну основу типологізації критеріїв і показників; 

- теоретичний рівень, що є прогностичною моделлю оцінки ефективності 
і дозволяє здійснювати педагогічні перетворення; 

- інструментальний рівень, що встановлює можливості використання 
методів, способів і засобів контролю та діагностики за об'єктами або 
явищами [7]. 

Рівні позиції визначаються на підставі характеру детермінації поведінки і 
ставлення до протиріч: 

- ситуативна позиція, що відповідає низькому рівню розвитку 
самосвідомості, відсутності адекватної «Я-концепції»; соціальна поведінка 
індивіда детермінується актуальною ситуацією і характеризується 
спрямуванням на збереження особистісного комфорту; конфлікти і 
суперечності проявляються у вигляді негативних емоцій; 

- репродуктивна позиція, що характеризується детермінацією соціальної 
поведінки вимогами і нормами суспільства; життєва позиція сформована і 
спрямована на активну адаптацію до соціального середовища; конфлікти і 
суперечності усвідомлюються і долаються як перешкоди; активність 
проявляється в оптимізації виконавської діяльності і спрямована на 
реалізацію вимог суспільства; 

- творча позиція, що характеризується високим рівнем розвитку 
самосвідомості, становленням унікальної творчої індивідуальності; 
соціальна діяльність індивіда детермінована потребою в у саморозвитку, 
прагненням до реалізації вищих цінностей та ідеалів, що набули 
особистісного сенсу; ставлення до себе і світу характеризується 
спрямованістю на пошук і продуктивне вирішення проблем і протиріч [1]. 

Виокремлення критеріїв та показників сформованості суб’єктно-
професійної позиції пов’язується, в основному, з вивченням активної 
життєвої позиції особистості. Наприклад, О. Бондаревська виокремлює такі 
показники активної життєвої позиції: здатність до співпереживання, прояву 
моральних почуттів; здатність до об'єктивної моральної оцінки та самооцінки 
діяльності, вчинків, поведінки; здійснення морально виправданого вибору 
способів поведінки [3]. 

До комплексного критерію суб’єктно-професійної позиції майбутнього 
вчителя ставляться такі методологічні вимоги: по-перше, вимога 
об'єктивності, щоб за допомогою критерію можна було перевірити реальний 
процес прояву феномена, який досліджується; по-друге, являти собою 
зовнішню чітко фіксовану форму позиції як домінанти особистості; по-третє, 
прямо або побічно давати уявлення про якісно-кількісну визначеність 
позиції, її межі і, отже, про можливості її вимірювання; по-четверте, 
відображати не тільки зміни, які відбуваються у суб'єкті, а й самі схеми і 
способи перетворення дійсності [4]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури, досліджень експертів 
дозволяє представити структуру суб’єктно-професійної позиції майбутнього 
вчителя у такому вигляді (табл. 1) [6, 8]. 
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Таблиця 1 
Структура суб’єктно-професійної позиції майбутнього вчителя 

Структурні 
компоненти 

Ставлення до 
себе 

Ставлення до 
учня 

Ставлення до 
професійної 
діяльності 

Ставлення до 
саморозвитку 

Функціональні 
компоненти 

Мотиваційно-
ціннісний 

Емоційний Когнітивний Операційний 

Показники Активність Саморозвиток Унікальність Свобода 
вибору і 

відповідаль-
ність  

 
Отже, виокремлені структурні і функціональні компоненти знаходяться у 

тісній взаємодії, що відображає цілісну динамічну структуру. В структурі 
визначені також показники і рівні сформованості суб'єктно-професійної 
позиції. Показники встановлюють зв'язок між усіма компонентами 
досліджуваної системи і відображають динаміку вимірюваного феномена в 
часі. Про сформованість суб'єктно-професійної позиції ми визначаємо за 
трьома рівнями: низьким, середнім, високим. Системне цілісне уявлення про 
структуру суб'єктно-професійної позиції, обгрунтування її сутності, критеріїв, 
показників і рівнів сформованості є необхідною теоретичною передумовою 
для подальшого дослідження технологій і умов розвитку досліджуваного 
феномена. 
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СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 
ОСВІТИ  
Шпур Т. А. 

Розглядається сутність та особливості культури управління освітнім 
закладом. 

Ключові слова: культура, культура управління, управління освітнім 
закладом. 

ESSENCE AND FEATURES OF CULTURE MANAGEMENT EDUCATION 
MANAGEMENT 

Shpur T. 
The essence and features of the culture of management of an educational institution 

are considered. 
Keywords: culture, culture of management, management of educational institution. 
 
Протягом останнього двадцятиріччя як в теорії, так і на практиці значно 

зріс інтерес до вивчення управлінської культури організацій. Це пов'язано з 
усвідомленням того впливу, який культура управління справляє на 
ефективність діяльності закладу освіти, зумовлює його успіхи і здобутки. У 
сучасному суспільстві культура управління стає економічною категорією, 
адже будучи специфічним ресурсом організації, складовою частиною 
інтелектуального капіталу, впливає як на ринкову вартість самої організації, 
так і на вартість вироблених товарів і послуг. 

Вивчення організаційної культури є актуальним з низки причин. У 
менеджменті і в економіці це поняття стає ключовим при формуванні 
ефективної роботи колективу і створення цілісності організації. Вчені 
розробили різні техніки впливу організаційної культури на зростання 
мотивації співробітників і на поведінку колективу. Публікується чимало робіт, 
у яких аналізуються і створюються структури і схеми організаційної 
культури. Особлива увага акцентується на її складових: символах, 
артефактах, обстановці. 

Успішне керівництво вимагає спостереження за постійно мінливими 
умовами життя і діяльністю людей, ступенем усвідомлення ними себе як 
особистостей, рівнем їхньої освіченості, поінформованості, професійної 
компетентності. Керівник повинен сформувати нове бачення своєї 
організації і надихнути людей на спільний рух до нової мети як до мети 
власного життя. Здатність керівника досягнути поставлених цілей залежить 
багато в чому від розвиненої управлінської культури. Саме тому вивчення та 
аналіз ефективності управлінської діяльності щодо формування 
організаційної культури дуже важливий для розвитку персоналу та 
благополучної діяльності організації. 

У зв'язку з необхідністю витримати конкуренцію, яка з'явилася у сфері 
надання освітніх послуг, з прагненням вижити в сучасній економічній 
ситуації, коли відбувається ліквідація одних навчальних закладів та 
створюються інші, пропонуючи більш широкий спектр послуг людям, а також 
у зв'язку зі стрімкими економічними змінами і новими технологіями, потрібні 
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зміни культури організації, яка стимулює підвищення її ефективності. Знання 
і грамотне управління організаційної культурою, своєчасне застосування 
змін сприяють зміцненню й стабільності організації в соціально-
економічному середовищі. 

Мета статті – охарактеризувати особливості управлінської культури в 
закладі освіти. 

Інтерес до вивчення організаційної культури освітніх організацій за 
кордоном з'явився в середини 70-х рр. ХХ ст. Основними дослідниками є: Г. 
Морган, К. Шольц, М. Ван Хутту, Андерсон, Л. Шен, К. Теддлі, М. Вілсон та 
ін. Але вже в останнє десятиліття почастішали публікації з цієї тематики. 
Тут, в першу чергу, варто наголосити на роботах А.Я. Кибанова, який одним 
з перших звернув увагу на проблему організаційної культури в сфері освіти; 
глибоко аналізує це поняття стосовно сучасного стану навчального закладу; 
дає рекомендації з аналізу ситуації, до організаційної культури (наприклад, 
рівнева модель оцінки); працює в напрямі адаптації зарубіжних типологій до 
сучасних умов, зокрема, до освітніх організацій. Осмисленню особливостей і 
напрямів розвитку організаційної культури освітніх організацій присвячені 
також роботи Т. А. Антокольського, Ю. Темрюкова, К. Ушакова. 

У 1981 р. Р. Паскаль і А. Атос провели порівняльний аналіз 
організаційних культур США та Японії. У цій галузі працювали такі автори, як 
Т. Діл і А. Кеннеді, Т. Пітерс і Р. Уотермен, Е. Шейн, в чиїх дослідженнях 
було показано, що процвітаючі компанії відрізняються високим рівнем 
культури, вмінням управляти організацією завдяки продуманим зусиллям, 
спрямованим на розвиток «морального духу» організації. Вони встановили 
наявність залежності успіху підприємства від його організаційної культури. 
Згодом організаційна культура в розвинених країнах стала розглядатися як 
основа нової системи управління, як уклад життєдіяльності організацій, 
відповідний сучасним завданням становлення нового постіндустріального 
суспільства. 

Термін «культура» позначає здійснення, виховання, освіту, розвиток. 
Культура – поняття колективне, тобто культура відображає дещо спільне 
для певної групи людей, пов'язаних соціальною організацією. Необхідною 
умовою виникнення культури є спілкування членів групи між собою. 

Організаційні зміни в наш час усе більше залежать від ціннісних 
орієнтацій співробітників [4]. У сучасній теорії управління розвивається ідея 
створення і розвитку морального капіталу організації, яка втілює в собі певну 
сукупність моральних принципів, що визначають об'єднання організації, її 
культуру, місію і вплив на всі напрями діяльності (К. Клок, Дж. Голдсміт). У 
зв'язку з цим, зростає необхідність переходу до ціннісно-орієнтованого 
управління, системоутворювальним елементом якого виступає 
організаційна культура закладу, зокрема загальноосвітньої школи. Вона стає 
тією основою, яка забезпечує інноваційний розвиток закладу освіти. 

Як переконують провідні теоретики менеджменту, організаційна 
культура формує структуру внутрішніх цінностей організації, адекватних 
задумам її розвитку. Інноваційні зміни приречені на невдачу, якщо при цьому 
не відбувається зміна організаційної культури. Приведення організаційної 
культури у відповідність з новими завданнями є ключовою умовою будь-яких 
перетворень (Л. Д. Гительман, А. П. Ісаєв та ін.). Однак, як показують 
дослідження, більшість керівників і педагогів шкіл не в повній мірі 
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усвідомлюють значення організаційної культури як стратегічного ресурсу 
розвитку школи [1]. Для вирішення проблем інноваційного розвитку школи 
необхідно вдосконалювати механізми управління розвитком організаційної 
культури. 

Не зважаючи на певні наукові досягнення в галузі теорії управління 
освітніми установами, проблема управління розвитком організаційної 
культури школи нечасто ставала предметом спеціального дослідження. 
Проведений аналіз проблеми показує, що в сучасній практиці управління 
освітніми установами простежується певні неузгодженості: 

− невідповідність системи управління новим особливостям сучасної 
школи, що будується на принципах демократизації, гуманізації, розвитку, 
відкритості, диференціації;  

− невідповідність декларованих цінностей, поведінки, дій керівника 
моделям організаційної поведінки, що вже склалися;  

− невідповідність між потребою у формуванні ефективної організаційної 
культури в загальноосвітніх установах і відсутністю необхідної культурного 
освітнього середовища, технологій його формування. 

Можна стверджувати, що найважливішою умовою якості освіти є 
цілеспрямована робота з формування цілісної, сильної, динамічної 
організаційної культури школи [2]. 

Більшість дослідників схиляються до того, що організаційна культура 
освітнього закладу містить такі складові: 

1) місія, що задає сенс існуванню організації (школи), її ставлення до 
педагогів і учнів, загальнолюдські цінності, світогляд;  

2) історія, імена засновників, герої школи, музей, дошка пошани;  
3) символіка (герб, гімн, прапор, емблема, значки, нагороди);  
4) оформлення будівель і навчальних приміщень (плакати, портрети, 

гасла, таблички, вид дошок оголошень);  
5) педагогічна етика і професійний етикет. Мова організації (найчастіше 

уживані фрази, мовні кліше). Норми і правила поведінки (стандарти і 
підходи, за якими педагог визначає, що і як йому потрібно робити);  

6) дрес-етикет: зовнішній вигляд і форма одягу для педагога і учнів;  
7) традиції і звичаї, ритуали і церемонії;  
8) психологічний клімат педагогічного колективу.  
Таким чином, основними складовими організаційної культури освітнього 

закладу є символи, герої організації, ритуали, мова організації, переконання, 
філософія, професійні та загальноетичні цінності, норми і правила 
поведінки, соціально-психологічний клімат, що впливають у своїй сукупності 
на підвищення якості освіти. 

На організаційну культуру чинять неоднаковий і різноспрямований вплив 
різні фактори, які можуть бути спрямовані як на об’єкт, так і на суб’єктів. 
Формування організаційної культури є комплексним процесом, що повинен 
реалізовуватися в певній послідовності з урахуванням впливу зовнішнього 
соціально-економічного середовища. 
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Юрцева А. О. 
Розкрита модель формування соціокультурної компетентності майбутніх 

соціальних працівників. 
Ключові слова: соціокультурна компетентність, підготовка соціальних 

працівників, педагогічна модель. 

MODEL OF FORMATION OF SOCIO-CULTURAL COMPETENCE OF 
FUTURE SOCIAL WORKERS 

Yurtseva A. 
The model of formation of socio-cultural competence of future social workers is 

revealed. 
Keywords: sociocultural competence, training of social workers, pedagogical model. 
 
Haйвaжливiшим зaвдaнням cиcтeми вищoї ocвiти, oкpiм poзвиткy знaнь, 

yмiнь i нaвичoк cтyдeнтa, є тaкoж фopмyвaння йoгo ocoбиcтocтi як 
пpoфecioнaлa, cпpияння йoгo caмoiдeнтифiкaцiї з пpoфeciєю. Пepioд 
нaвчaння y ЗBO – цe чac, кoли фopмyютьcя ocнoвнi цiннicнi ycтaнoвки, 
життєвa пoзицiя, cтaвлeння дo нaвкoлишньoї дiйcнocтi в цiлoмy i дo cвoєї 
пpoфeciї зoкpeмa. Haйвaжливiшoю фyнкцiєю пpoфeciйнoї ocвiти є 
фopмyвaння пpoфeciйниx знaнь, yмiнь i нaвичoк фaxiвця, cтaнoвлeння йoгo 
cyб'єктнocтi, poзвитoк ocoбиcтicниx xapaктepиcтик. Фopмyвaння 
coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi в coцiaльнiй poбoтi з ciм'єю – oднa зi cтopiн 
пpoцecy пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix coцiaльниx пpaцiвникiв y 
пeдaгoгiчнoмy ЗBO. 

Ocнoвнa мeтa нaшoгo дocлiджeння – виявити, визнaчити i oбгpyнтyвaти 
мoдeль фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix coцiaльниx 
пpaцiвникiв. 

Фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix coцiaльниx 
пpaцiвникiв ми poзyмiємo як цiлecпpямoвaний пpoцec cпpийняття, ocвoєння i 
ycвiдoмлeння cтyдeнтaми coцioкyльтypниx ocoбливocтeй piзниx клiєнтiв, щo 
зaбeзпeчyють poзвитoк їx зaгaльнoї, ocoбиcтicнoї i пpoфeciйнoї кyльтypи. 

Teopeтикo-мeтoдoлoгiчнy ocнoвy poзpoбки мoдeлi фopмyвaння 
coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix coцiaльниx пpaцiвникiв cклaли 
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кoмпeтeнтнicний пiдxiд, ocoбиcтicнo-дiяльнicний пiдxiд, aкcioлoгiчний пiдxiд, 
кoнтeкcтний пiдxiд. 

Heoбxiднicть включeння кoмпeтeнтнicнoгo пiдxoдy в cиcтeмy ocвiти 
пiдтpимyють бaгaтo вiдoмиx пeдaгoгiв i пcиxoлoгiв. I. Зимняя зaзнaчaє, щo 
нинi вiдбyвaєтьcя змiщeння aкцeнтiв з пpинципy aдaптивнocтi нa пpинцип 
кoмпeтeнтнocтi випycкникiв ocвiтнix ycтaнoв [4]. 

Змiнюєтьcя пpинцип, oтжe, змiнюєтьcя i пiдxiд як пeвнa пoзицiя щoдo 
opгaнiзaцiї пpoцecy ocвiти. Oчeвиднo, щo тpaдицiйний пiдxiд дo нaвчaння, 
cпpямoвaний гoлoвним чинoм нa зacвoєння cтyдeнтaми якoмoгa бiльшoгo 
oбcягy тeopeтичниx знaнь, бiльш-мeнш cтaндapтнoгo нaбopy знaнь, yмiнь i 
нaвичoк, нe вiдпoвiдaє зaпитaм cyчacнoгo cycпiльcтвa, щo динaмiчнo 
poзвивaєтьcя. Koмпeтeнтнicний пiдxiд мoжнa poзглядaти як oдин зi шляxiв 
виpiшeння пpoблeми нeвiдпoвiднocтi тpaдицiйнoгo пiдxoдy дo нaвчaння i 
зaпитiв cyчacнoгo cycпiльcтвa. 

Ocнoви ocoбиcтicнo-дiяльнicнoгo пiдxoдy бyли зaклaдeнi в пcиxoлoгiї 
пpaцями Л. Bигoтcькoгo, O. Лeoнтьєвa, C. Pyбiнштeйнa, Б. Aнaньєвa тa iн., 
дe ocoбиcтicть poзглядaєтьcя як cyб'єкт дiяльнocтi, щo caм, фopмyючиcь y 
дiяльнocтi i cпiлкyвaннi з iншими людьми, визнaчaє xapaктep цiєї дiяльнocтi i 
cпiлкyвaння. Ocoбиcтicнo-дiяльнicний пiдxiд пoлягaє в yпpaвлiннi poзвиткoм 
людини, зacнoвaнoмy нa глибoкoмy знaннi її ocoбиcтocтi i yмoв життя. 
Ocoбиcтicний пiдxiд пepeдбaчaє cтвopeння cпpиятливиx мoжливocтeй для 
poзвиткy iндивiдyaльнocтi тa caмopeaлiзaцiї ocoбиcтocтi [2]. A. Mapкoвa 
зaзнaчaє, щo зa тaкoгo пiдxoдy здiйcнюєтьcя нe лишe вpaxyвaння 
iндивiдyaльнo-пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй yчнiв, aлe i фopмyвaння, 
пoдaльший poзвитoк пcиxiки, пiзнaвaльниx пpoцeciв, ocoбиcтicниx якocтeй, 
дiяльнicниx xapaктepиcтик [7]. 

Aкcioлoгiчний пiдxiд тpaдицiйнo ввaжaєтьcя oднiєю з мeтoдoлoгiчниx 
ocнoв гyмaнicтичнo opiєнтoвaнoї пeдaгoгiчнoї ocвiти, ocкiльки cпpямoвaний 
нa фopмyвaння гyмaнниx пpoфeciйнo-цiннicниx opiєнтaцiй мaйбyтнix 
фaxiвцiв y пpoцeci їx пiдгoтoвки y ЗBO [5]. Aкcioлoгiчний пiдxiд poзглядaє 
людинy як вищy цiннicть cycпiльcтвa i caмoцiль гpoмaдcькoгo poзвиткy. 

Aкcioлoгiчний пiдxiд дo фopмyвaння змicтy ocвiти дoзвoляє cтвopити 
yмoви для eмoцiйнo-цiннicнoгo пepeживaння i cтaнoвлeння цiннicнoгo 
cтaвлeння cтyдeнтiв, poбить ocвiтy кoмпoнeнтoм кyльтypи, зaвдяки чoмy 
ocвiтa нaбyвaє ocoбливoї знaчyщocтi, ocкiльки caмe в цьoмy випaдкy вoнa 
виcтyпaє зacoбoм тpaнcляцiї тpaдицiй, oвoлoдiвaючи якими мaйбyтнiй 
фaxiвeць нe лишe aдaптyєтьcя дo yмoв coцiyмy, щo пocтiйнo змiнюєтьcя, 
aлe i cтaє здaтним дo нeaдaптивнoї aктивнocтi, щo дoзвoляє виxoдити зa 
мeжi зaдaнoгo, poзвивaти влacнy cyб'єктнicть i пpимнoжyвaти пoтeнцiaл 
cвiтoвoї цивiлiзaцiї [10]. Aкcioлoгiчний пiдxiд є вaжливoю cклaдoвoю 
фopмyвaння пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi фaxiвця, ocкiльки її ми 
poзглядaємo як iнтeгpaцiйнy якicть ocoбиcтocтi, a ядpoм ocoбиcтocтi, 
пepeдyciм, є її цiннicнo-cмиcлoвa cтpyктypa. Цeй пiдxiд дoзвoляє ycвiдoмити 
мaйбyтнiм coцiaльним пpaцiвникaм cвiй влacний життєвий дocвiд, cиcтeмy 
цiннocтeй i cпpияє фopмyвaнню нeoбxiдниx пoзицiй i cтocyнкiв в peaлiзaцiї 
взaємoдiї з piзними клiєнтaми. 

Ocнoвнa фyнкцiя кoнтeкcтнoгo пiдxoдy дo нaвчaння – cтвopювaти yмoви 
для тpaнcфopмaцiї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi в пpoфeciйнy, тaким 
чинoм, мoдeлюючи ocвiтнє cepeдoвищe, мaкcимaльнo нaближeнe зa 
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фopмoю i змicтoм дo пpoфeciйнoгo cepeдoвищa. Koнтeкcтнe нaвчaння – цe 
нaвчaння, в якoмy нa мoвi нayк i зa дoпoмoгoю yciєї cиcтeми фopм, мeтoдiв, 
зacoбiв нaвчaння (тpaдицiйниx i нoвиx) пocлiдoвнo мoдeлюютьcя 
пpeдмeтний i coцiaльний змicт мaйбyтньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi cтyдeнтiв 
[9]. Ha дyмкy дocлiдникiв, кoнтeкcтнe нaвчaння змiщyє aкцeнти з пacивнoї 
aбcopбцiї oкpeмиx плacтiв пpoфeciйнoї iнфopмaцiї i гoтoвиx знaнь нa 
фopмyвaння y cтyдeнтiв гoтoвнocтi i здaтнocтi здiйcнювaти пpoфeciйнi 
фyнкцiї [1]. 

Cпиpaючиcь нa вищe пepeлiчeнi пiдxoди, ми poзpoбили влacнy мoдeль 
фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix coцiaльниx 
пpaцiвникiв, якa мыcтить чoтиpи блoки: цiльoвий, змicтoвний, пpoцecyaльний 
i oцiннo-peзyльтaтивний. Baжливo зaзнaчити, щo мoдeль фopмyвaння 
coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix coцiaльниx пpaцiвникiв мoжe 
ycпiшнo фyнкцioнyвaти i poзвивaтиcя тiльки зa нaявнocтi i дoтpимaння 
пeвниx пeдaгoгiчниx yмoв. Пpи цьoмy пiд пeдaгoгiчними yмoвaми ми 
poзyмiємo взaємoдiючий кoмплeкc зaxoдiв нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecy, 
cпpямoвaнoгo нa фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix 
coцiaльниx пpaцiвникiв, щo зaбeзпeчyє пepexiд cтyдeнтiв нa бiльш виcoкий 
piвeнь її cфopмoвaнocтi. Mи ввaжaємo, щo пeдaгoгiчними yмoвaми eфeктив-
нoгo фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix coцiaльниx 
пpaцiвникiв є: пpoeктyвaння мoдeлi фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнт-
нocтi, ocнoвoю якoї є пoлoжeння кoмпeтeнтнicнoгo, ocoбиcтicнo-дiяльнicнoгo, 
aкcioлoгiчнoгo, кoнтeкcтнoгo пiдxoдiв, щo cтвopюють yмoви для тpaнcфopмa-
цiї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi cтyдeнтiв y пpoфeciйнy; цiлecпpямo-
вaнe фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi пiд чac викopиcтaння 
coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx тpeнiнгiв; зaбeзпeчeння кoмплeкcy aктивниx зacoбiв 
i мeтoдiв нaвчaння (кeйc-cтaдi, poльoвi i дiлoвi iгpи, «мoзкoвi штypми» тa iн.), 
cпpямoвaниx нa фopмyвaння i poзвитoк ocoбиcтocтi мaйбyтнix coцiaльниx 
пpaцiвникiв; opгaнiзaцiя виpoбничoї пpaктики, пiд чac якoї вiдбyвaєтьcя 
oвoлoдiння нeoбxiдними пpoфeciйними вмiннями. 

Ha ocнoвi aнaлiзy пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтypи ми визнaчили 
чoтиpи cклaдoвi блoки мoдeлi фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтнix coцiaльниx пpaцiвникiв: цiльoвий, змicтoвний, пpoцecyaльний i 
oцiннo-peзyльтaтивний. 

Цiльoвий блoк є пpинципoвo вaжливим, ocкiльки caмe в мoдeлi 
цiлeпoклaдaння знaxoдить втiлeння i в тoй жe чac цe iнcтpyмeнт здiйcнeння 
цiлeй. Moдeль oднoчacнo вpaxoвyє мeтy i гapaнтyє її peaлiзaцiю. Цiльoвий 
блoк вiдoбpaжaє плaнoвaний peзyльтaт нaвчaння, yявлeння пpo piвeнь 
coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтньoгo coцiaльнoгo пpaцiвникa, який 
мaє бyти дocягнyтий cтyдeнтaми нa кoжнoмy з eтaпiв нaвчaння. 

У кoнтeкcтi нaшoї мoдeлi мeтa пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix 
coцiaльниx пpaцiвникiв дeтaлiзyєтьcя як дocягнeння ними виcoкoгo piвня 
тeopeтичнoї, пpaктичнoї i ocoбиcтicнoї гoтoвнocтi дo eфeктивнoгo виpiшeння 
пpoфeciйниx зaвдaнь y coцiaльнiй poбoтi з piзними типaми ciмeй. Пpи цьoмy 
ми вpaxoвyвaли: 

Дидaктичнi цiлi – poзшиpeння кpyгoзopy cтyдeнтiв в гaлyзi тeopiї 
coцiaльнoї poбoти, тexнoлoгiї coцiaльнoї poбoти з ciм'єю, взaємoдiї з ciм'ями 
piзниx типiв; вдocкoнaлeння пiзнaвaльнoї дiяльнocтi cтyдeнтiв, нaвчaння 
cпocoбaм зacтocyвaння oтpимaниx знaнь i вмiнь y пpaктичнiй дiяльнocтi. 
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Bиxoвнi цiлi – фopмyвaння нeoбxiдниx для eфeктивнoї взaємoдiї i 
coцiaльнoї poбoти з piзними типaми ciмeй ocoбиcтicниx xapaктepиcтик 
мaйбyтнix фaxiвцiв (coцioкyльтypнa тoлepaнтнicть, eмпaтiя, coцioкyльтypнa 
ceнзитивнicть, дeлiкaтнicть, вiдкpитicть, гнyчкicть, кoмyнiкaтивнicть), 
poзвитoк вiдпoвiдниx мoтивaцiйнo-цiннicниx ycтaнoвoк i пoзицiй; виxoвaння 
caмocтiйнocтi, вiдпoвiдaльнocтi. 

Poзвивaльнi цiлi – poзвитoк миcлeння, мoвлeння, твopчиx здiбнocтeй, 
yмiнь швидкo peaгyвaти нa кoнфлiктнi cитyaцiї, poзвитoк здiбнocтeй 
зicтaвляти, oцiнювaти, пpoгнoзyвaти, плaнyвaти. 

Coцiaлiзyючi цiлi – зaлyчeння дo нopм i цiннocтeй piзниx кyльтyp, 
aдaптaцiя дo yмoв бaгaтoкyльтypнoгo cepeдoвищa, фopмyвaння 
пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi як yмoви ycпiшнoї aдaптaцiї y cycпiльcтвi. 

Дiaгнocтичнi цiлi – знaння ocнoвниx пpoблeм мyльтикyльтypнoгo 
cycпiльcтвa, пpичин, щo їx викликaють, cпocoбiв дiaгнocтики i coцiaльнoї 
кopeкцiї мiжкyльтypниx взaємoдiй. 

Meтoю ocвiтньoгo пpoцecy в цiй мoдeлi є peaлiзaцiя i викoнaння тaкиx 
зaвдaнь: фopмyвaння i poзвитoк y cтyдeнтiв cтiйкoгo iнтepecy дo пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi в poбoтi з piзними типaми ciмeй; фopмyвaння i poзвитoк 
тeopeтичниx yявлeнь пpo piзнi типи ciмeй як oб'єкт пpoфeciйнoї дiяльнocтi 
фaxiвця з coцiaльнoї poбoти; фopмyвaння i poзвитoк yмiнь, нeoбxiдниx y 
пpoфeciйнiй дiяльнocтi з ciм'ями piзнoгo типy; poзвитoк пpoфeciйнo 
знaчyщиx якocтeй ocoбиcтocтi y cтyдeнтiв. 

Hacтyпним кoмпoнeнтoм мoдeлi фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпe-
тeнтнocтi мaйбyтнix coцiaльниx пpaцiвникiв є змicтoвний блoк, щo пepeд-
бaчaє: зaгaльнoкyльтypнy, coцiaльнo-пcиxoлoгiчнy i пpoфeciйнy пiдгoтoвкy. 
Зaгaльнoкyльтypнa пiдгoтoвкa мaйбyтнix coцiaльниx пpaцiвникiв cпpияє 
фopмyвaнню вceбiчнo poзвинeнoї i coцiaльнo aктивнoї ocoбиcтocтi; вoнa 
здiйcнюєтьcя нa бaзi тaкиx нaвчaльниx диcциплiн: «Icтopiя Укpaїни», «Kyль-
тypoлoгiя», «Eтикa тa ecтeтикa» тa iн.; y пpoцeci yчacтi y пoзaayдитopниx 
зaxoдax (нayкoвa poбoтa, нayкoвi гypтки, нayкoвi кoнфepeнцiї тa iн.). 

Coцiaльнo-пcиxoлoгiчнa пiдгoтoвкa дoзвoляє oпaнyвaти знaння щoдo 
coцioкyльтypниx ocoбливocтeй piзниx типiв ciмeй, cтpaтeгiї i тexнoлoгiї 
coцiaльнoї poбoти з piзними типaми ciмeй, пpo пpoфeciйнo вaжливi якocтi 
фaxiвця з coцiaльнoї poбoти з ciм'єю тoщo. Цьoмy cпpияють тaкi нaвчaльнi 
диcциплiни: «Teopiя coцiaльнoї poбoти», «Texнoлoгiї coцiaльнoї poбoти», 
«Koнфлiктoлoгiя в coцiaльнiй poбoтi», «Пpoфeciйнo-eтичнi ocнoви coцiaльнoї 
poбoти», «Змicт i мeтoдикa пcиxocoцiaльнoї poбoти в cиcтeмi coцiaльнoї 
poбoти», «Змicт i мeтoдикa пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi в cиcтeмi coцiaльнoї 
poбoти»; кpiм тoгo, coцioкyльтypнi кoмпeтeнцiї фopмyютьcя в пpoцeci piзниx 
видiв пpaктик, y пoзaayдитopнiй caмocтiйнiй poбoтi, a тaкoж y нaвчaльнo-
дocлiдницькiй poбoтi. Пpoфeciйнa пiдгoтoвкa peaлiзoвyвaлacя зa дoпoмoгoю 
циклy coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx тpeнiнгiв: тpeнiнг coцioкyльтypнoї 
тoлepaнтнocтi, тpeнiнг пcиxoлoгiчнoї cтiйкocтi ocoбиcтocтi, тpeнiнг 
coцioкyльтypнoї iдeнтичнocтi тoщo. 

Peзyльтaтoм peaлiзaцiї змicтoвнoгo блoкy мoдeлi є фopмyвaння y 
cтyдeнтiв- мaйбyтнix coцiaльниx пpaцiвникiв кoгнiтивнoгo, кoмyнiкaтивнoгo, 
aкcioлoгiчнoгo i дiяльнicнoгo кoмпoнeнтiв coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi. 

Пpoцecyaльний блoк мicтить eфeктивний дидaктичний iнcтpyмeнтapiй: 
пocлiдoвнicть i дoцiльнicть пiдбopy мeтoдiв, пpийoмiв фopмyвaння 

254 



coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix фaxiвцiв з coцiaльнoї poбoти. 
Meтoдaми i пpийoмaми, щo зaбeзпeчyють фyнкцioнyвaння цьoгo блoкy, ми 
oбpaли iнтepaктивнi мeтoди нaвчaння (мeтoд мoдepaцiй, case – study, мeтoд 
кpeaтивнoгo piшeння пpoблeм, дiлoвi iгpи), мeтoди пpoблeмнoгo нaвчaння. 

Meтoд мoдepaцiй викopиcтoвyєтьcя пiд чac вивчeння нaвчaльнoгo 
мaтepiaлy, в якoмy є пpoблeми диcкyciйнoгo xapaктepy (нaпpиклaд, тeмa 
«Kpитepiї i пoкaзники ciмeйнoгo нeблaгoпoлyччя», «Ocнoвнi пpинципи 
включeння ciм'ї в coцiaльнy poбoтy»). Пpи цьoмy caмe пoняття мoдepaцiй 
poзглядaєтьcя як пpoцec вcтaнoвлeння пpaвил i вiдcтeжyвaння їx викoнaння 
пpи poбoтi з ayдитopiєю cтyдeнтiв. Для мoдepaцiй yвecь пpoцec oбгoвopeння 
пpoблeми i yxвaлeння piшeння poздiляєтьcя нa бiльш-мeнш дpiбнi чacтини, 
пiд чac poбoти нaд якими зacтocoвyютьcя piзнi мeтoди мoдepaцiй 
(зaпoвнeння poбoчиx кapтoк нa зaдaнy тeмy кoжним зi cтyдeнтiв, copтyвaння, 
пiдбip пoдiбниx вiдпoвiдeй, гpyпyвaння кapтoк) [3]. 

Meтoю мeтoдy «Case-study» є нaвчaння cтyдeнтiв aнaлiзyвaти 
iнфopмaцiю, виявляти ключoвi пpoблeми, oбиpaти aльтepнaтивнi шляxи 
виpiшeння, oцiнювaти їx, знaxoдити oптимaльний вapiaнт i фopмyвaти 
пpoгpaми дiй з piзниx пpoблeм coцiaльнoї poбoти з ciм'ями piзнoгo типy. 
Пpaктичнi cитyaцiї, щo пpoпoнyютьcя cтyдeнтaм, poзpoбляютьcя двoмa 
шляxaми: штyчнo cкoнcтpyйoвaним i нa ocнoвi oпиcy peaльниx пoдiй 
(нaйчacтiшe, пoдiй, пoв'язaниx з пpaктикoю cтyдeнтiв) [11]. 

Meтoд «дiлoвa гpa» пepeдбaчaє кoмплeкcнe викopиcтaння poльoвoї гpи 
з piзними, чacтo пpoтилeжними iнтepecaми її yчacникiв i нeoбxiднicтю 
yxвaлeння piшeння пicля зaкiнчeння aбo в xoдi гpи [11]. 

Meтoд кpeaтивнoгo piшeння пpoблeм фopмyє тaкi знaчyщi нaвички 
cтyдeнтiв- мaйбyтнix фaxiвцiв, як poзyмiння i oбгpyнтyвaння . пpoблeми 
(aнaлiз cитyaцiї i cyттєвиx пoтpeб), визнaчeння цiлeй i oчiкyвaниx 
peзyльтaтiв, гeнepyвaння iдeй i yзгoджeння piшeнь (дивepгeнтнa i 
кoнвepгeнтнa cклaдoвi кpeaтивнoгo piшeння пpoблeми), плaнyвaння дiй i 
poзpoбкa кpитepiїв ycпiшнoгo дocягнeння peзyльтaтiв, aнaлiз peфлeкciї 
викoнaнoї poбoти [13]. 

Meтa викopиcтaння y дocлiджeннi дiлoвиx iгop i мeтoдy кpeaтивнoгo 
piшeння пpoблeм – cфopмyвaти y cтyдeнтiв-мaйбyтнix coцiaльниx 
пpaцiвникiв тaкi вaжливi ключoвi ocoбиcтicнi якocтi, як кoмyнiкaтивнi 
здiбнocтi, тoлepaнтнicть, yмiння пpaцювaти в мaлиx гpyпax, caмocтiйнicть 
миcлeння. 

Фopми нaвчaння як cпocoби peaлiзaцiї пpoцecyaльнoгo блoкy мoдeлi 
фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix coцiaльниx 
пpaцiвникiв включaли лeкцiйнi, ceмiнapcькi зaняття, нaвчaльнi iгpи, 
пoзaayдитopнy caмocтiйнy poбoтy, нayкoвo-дocлiднy poбoтy cтyдeнтiв [13]: 

Oцiннo-peзyльтaтивний блoк мicтить кpитepiї i пoкaзники coцioкyльтypнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix coцiaльниx пpaцiвникiв, мoнiтopинг cфopмoвaнocтi 
дocлiджyвaнoгo фeнoмeнy. Для кoнтpoлю i oцiнки piвня cфopмoвaнocтi 
coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix coцiaльниx пpaцiвникiв нaми 
викopиcтoвyвaлиcя пoтoчний, пpoмiжний i пiдcyмкoвий фopми кoнтpoлю з 
викopиcтaнням тecтoвиx зaвдaнь. Biдбip мaтepiaлy для тecтyвaння 
пpoвoдивcя вiдпoвiднo дo ocнoвниx пpинципiв, щo пpeд'являютьcя дo 
тecтoвиx зaвдaнь. Для oцiнки eфeктивнocтi poбoти, щo пpoвoдилacя, бyв 
визнaчeний oб'єкт пeдaгoгiчнoгo вимipy (зaлeжний, змiнний) – piвeнь 
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cфopмoвaнocтi coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix coцiaльниx 
пpaцiвникiв, який ми пpaгнyли icтoтнo пiдвищити зaвдяки фopмyвaльнoмy 
eкcпepимeнтy. З мeтoю виявлeння piвня cфopмoвaнocтi coцioкyльтypнoї 
кoмпeтeнтнocтi cтyдeнтiв-мaйбyтнix фaxiвцiв з coцiaльнoї poбoти нaми бyли 
poзpoблeнi вiдпoвiднi кpитepiї пpoгнoзoвaнoгo peзyльтaтy, a тaкoж зacoби 
дiaгнocтики. 

Taким чинoм, для oптимiзaцiї пpoцecy фopмyвaння coцioкyльтypнoї 
кoмпeтeнтнocтi coцiaльниx пpaцiвникiв нaми poзpoблeнa мoдeль її 
фopмyвaння. Teopeтикo-мeтoдoлoгiчнy ocнoвy poзpoбки мoдeлi 
фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi cклaли кoмпeтeнтнicний, 
ocoбиcтicнo-дiяльнicний, aкcioлoгiчний, кoнтeкcтний пiдxoди. 

Література 
1. Артем’юк О.О. Соціальна робота: досвід і проблеми підготовки фахівців / 
О.О.Артем’юк. – К.: Вид-во ВМУРОЛ «Україна», 2007. – 129 с. 
2. Галузяк В. М. Підготовка майбутніх учителів у контексті особистісно 
зорієнтованого підходу / В. М. Галузяк // Наукові записки Вінницького державного 
педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: «Педагогіка і психологія». 
Випуск 42. Частина 2. – Вінниця, 2014. – С. 162-169. 
3. Гаркуша Н.В. Технології підготовки фахівців з соціальної роботи у ЗВО: 
компетентнісний підхід: монографія / H.B. Гаркуша. – Мелітополь: МДПУ ім. Б. 
Хмельницького, 2014. – 186 с. 
4. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа 
компетентностного подхода в образовании / И.А. Зимняя. – М., 2004. – 125 с.  
5. Клусь О.Л. Професійна підготовка фахівців з соціальної роботи в системі вищої 
професійної освіти / О.Л. Клусь. – К.: Вища школа, 2011. – 186 с. 
6. Куличенко P.M. Особливості підготовки соціальних педагогів і соціальних 
працівників / P.M. Куличенко // Учитель – соціальний педагог – соціальний працівник 
і їх практична діяльність. – Одеса: Вид-во Південноукраїнський національний 
педагогічний університет іменіи К.Д. Ушинського, 2014. – С. 44-54. 
7. Маркова А.К. Психологический анализ профессиональной компетентности 
учителя / А.К.Маркова // Педагогика. – 1990. – № 8. –С. 37-45. 
8. Митина Л.М. Психология профессионального развития учителя / Л.М.Митина. – 
М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2008. – 146 с. 
9. Навчання соціальній роботі. Спадкоємність та інновації / За ред. Ш.Шамон, Р. 
Сарі: Пер. з англ. // За ред. Г.Л. Денисенко. -К.: Вища школа, 2016.- 170 с. 
10. Огородник К.М. Модель соціального працівника: методологічний і педагогічний 
аспекти / К.М. Огородник // Методологічні і психолого-педагогічні проблеми 
діяльності соціального працівника. – К.: Центр учбової літератури, 2014. – 142 с. 
11. Технології соціальної роботи: навчальн. посіб / За ред. Т. В. Шеляг. – К.: Інфра, 
2014. – 298 с. 
12. Холковська І.Л. Особливості соціокультурного освітнього простору як чинника 
формування соціальної компетентності студентів / І.Л. Холковська, О. С. Московчук 
// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці 
фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Збірник наук. пр. - Випуск 52. – Київ-
Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. – С. 405-409. 
13. Чеха С. Е. Роль і місце соціокультурної компетентності в підготовці студентів 
ЗВО: автореф. дис. ... канд. пед. наук / С. Е. Чеха. – К., 2013. – 20 с. 
14. Чорній Б.Ю. Предметно-професійна підготовка соціальних працівників: завдання, 
зміст, організація / Б.Ю. Чорній // Соціальна робота. – Вип. 5. – К., 2002. – 138 с. 

256 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИКА ХОРУ  
Яблунівська Н. 

Розглядаються психолого-педагогічні умови підготовки керівника хору. 
Ключові слова: підготовка керівника хору, особливості керівника хору, 

професійні якості хормейстера.  

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF TRAINING OF 
THE CHOIR MANAGER 

Yablunska N. 
Psychological and pedagogical conditions of preparation of the choir leader are 

considered. 
Keywords: preparation of the choir leader, features of the choir leader, professional 

qualities of the choirmaster. 
 
Проблема естетичного виховання учня, розвиток його творчих 

здібностей, і як результат, формування позитивного світогляду, є одним з 
основних завдань музичної педагогіки. В кожному учневі є «творче ядро», 
але в силу зовнішніх і внутрішніх причин воно розвивається різною мірою і в 
різних галузях; отже, творчий потенціал особистості дитини вимагає 
постійного розвитку, «шліфування», цілеспрямованості, оскільки виховання 
у своїй послідовності – незворотній процес і помилки виховання практично 
не виправляються. 

XX століття характеризується великими досягненнями в сферах техно-
логій і художньої культури, але в цей же час з’явилося і поняття «масової 
культури». Ультрасучасні «культуро-технології» і, зокрема, засоби масової 
інформації мають безпосередній вплив на особистість і духовне середо-
вище людини. У позитивному аспекті масова культура дозволила суспільс-
тву подолати «елітарність» мистецтва і долучитися до шедеврів світової 
культури; в негативному розумінні масова культура, опускаючись до примі-
тивних смаків обивателя, спрощується і деформується, переходить в анти-
культуру. Хорове мистецтво як найбільш демократичний вид музичної 
творчості за самою своєю сутністю є масовим, однак, саме ця якість дозво-
ляє позитивно впливати на учня, незалежно від ступеня його музичної об-
дарованості. Хорова музика долучає до шедеврів світової культури, 
сприяючи розвитку творчого потенціалу кожного учасника хору (маються на 
увазі такі якості, як емоційність, художній смак, прагнення до самовираження 
й творчої самореалізації). Видатний німецький композитор і просвітитель Р. 
Шуман писав: "Люби свій інструмент, але в своєму марнославстві не вважай 
його кращим і єдиним. Пам'ятай, що існують і інші, притому настільки ж пре-
красні. Пам'ятай і про існування співаків; не забудь, що найвище в музиці 
знаходить свій вираз в оркестрі і хорі" [2, c .8]. Саме тому хорове виховання 
дітей і стає пріоритетним для сучасного суспільства, що воно залучає до 
мистецтва і художньої творчості величезні маси людей різного віку і різних 
поколінь. 

В естетичній освіті та вихованні дітей сьогодні все більше проявляються 
риси нового гуманістичного підходу. Це пов'язано, перш за все, зі змінами в 
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сучасній ментальності, з усвідомленням людини як повноправної творчої 
особистості. Посилення гуманістичного компонента в педагогічному 
мисленні виражається в акцентуації антропологічного підходу у вихованні 
дитини, у пошуках нових шляхів і засобів становлення її особистості. 
Індивідуально-особистісні орієнтири дитини і її «креативна домінанта» 
розглядаються сьогодні як стратегічна мета виховно-освітнього процесу. 

Професійна майстерність диригента – це мистецтво, яке виражається у 
високому професіоналізмі фахівця як диригента, викладача, методиста і 
практика, що володіє технологією передачі знань [1, c .10]. 

Досягнення вершин професійної творчої зрілості особистості 
проявляється в самоактуалізації диригента-викладача у громадській, 
особистій, міжособистісній, професійній та духовній сферах життєдіяльності; 
зміст системи професійних знань диригента буде вдалим лише у разі його 
спрямованості на реалізацію ціннісно-творчої орієнтації студента в 
пошуковій практиці. 

Професійну майстерність і творчість диригента-викладача варто 
оцінювати за рівнем музичних знань, професійного викладання і 
застосування знань у диригентській практиці [3, c .225]. 

Творче навчання хорового диригента ґрунтується на оволодінні 
системою музичних знань з варіативним застосуванням їх у 
непередбачених професійних обставинах. В результаті можна визначити 
основні професійні якості викладача-хормейстера: бути ерудованим і 
компетентним в галузі психолого-педагогічних знань про особистість; вільно 
орієнтуватися в практичному застосуванні психолого-педагогічних знань у 
музично-професійній діяльності; творчо ставитися до навчального 
музичного процесу і вміти передавати професійні знання майбутнім 
музикантам-диригентам; володіти традиційними методами викладу 
матеріалу, організації музичної діяльності студентів, активізуючи їх творче 
мислення, формуючи творчу індивідуальність майбутніх фахівців-
диригентів; управляти процесом співтворчості в засвоєнні музичних знань, 
володіти мистецтвом спілкування, бути компетентним у системі взаємодії. 

Діяльність керівника хорового колективу специфічна в спрямованості 
цільових установок та змісту, у своєрідності педагогічного управління і 
спілкування і може бути виражена: 

• в бажанні самореалізувати себе у власній професійній діяльності 
засобами вокально-хорового мистецтва; 

• в інструментарії, який розглядається як форма художньої 
самореалізації особистості, як особистісно-орієнтоване спілкування з 
високим мистецтвом, в зв'язку з чим розвивається система способів 
виконання діяльності, удосконалюються і формуються відповідні 
компетентності для виконання даної діяльності; 

• у способі самопроявлення, самовираження людини, метою якої є 
взаємодія мотивів, задоволення потреби в співі, збереження і передача 
хорових традицій засобами індивідуального, колективного та вокального 
виконавства, з урахуванням естетичного, духовного і морального ставлення 
до своєї діяльності, самопозиціонування себе в хоровому мистецтві при 
передачі справді художнього образу; 

• у здійсненні завдань у межах основної профілюючої дисципліни: 
індивідуально-виконавських, художньо-виконавських, професійно-
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виконавських, навчально-виховних [1, c .16]. 
Рішення багатьох професійних завдань, що стоять перед керівником 

хорового колективу, залежить від здатності і готовності ставити мету, 
створювати об'єктивні (матеріальні) та суб'єктивні (соціально-психологічні) 
умови для формування мотивації учасників усього колективу, планувати 
розвиток колективу, орієнтуватися в спеціальної літературі, рефлексувати, 
здійснювати моніторинг якості колективної праці, загальнокультурного 
розвитку, ступінь злагодженості, сформованої системи взаємодій в 
колективі, стимулювати мотивацію, попереджати і усувати виниклі труднощі. 

У зв'язку з цим, і завдання діяльності керівника хорового колективу 
мають специфічну особливість: з урахуванням специфіки хорового 
колективу та індивідуальності кожного його учасника виховати в особистості 
духовні і моральні якості; сформувати нову людину, готову і здатну бути в 
колективі і колективно діяти; сформувати в учасників хорового колективу 
організаторські вміння та навички з управління собою у вокально-хоровій 
діяльності.  

Для реалізації перелічених вище завдань виникла необхідність розгляду 
важливих індивідуальних якостей керівника хорового колективу. З цією 
метою ми узагальнили досвід дослідників хорового мистецтва. 

А. Урбанович та інші відзначають, що керівника будь-якого творчого 
колективу, в тому числі й хорового, відрізняє самовладання, 
організаторський талант, розвинена воля, бездоганна порядність [4, c .33]. 

Крім того, в організаторській діяльності велике значення має 
дисциплінарний і вокально-хоровий аспект. Дисципліна залежить, перш за 
все, від диригента, від його особистої організованості, чіткості і доцільності 
вимог, від уміння створити атмосферу ділової активності і захопленості в 
роботі. Керівник хору організовує виспівування пісень на голоси, відбирає і 
фіксує найбільш вдалі підголоски, з яких складається хорова партитура. 

Особливо підкреслює роль керівника хорового колективу як 
хормейстера Г. Терацуянц. Він переконаний, що керівник хору має бути не 
просто педагогом-хормейстером, а організатором, оскільки в його руках 
повинна бути зосереджена вся художня і організаційна влада, і вже від неї 
залежатиме, як надалі складеться доля ввіреного йому колективу. 

С. В. Попов бачить складність завдання керівника творчих колективів у 
тому, що їм притаманна різна вікова категорія, культурний розвиток, різні 
інтереси. Саме С. В. Попов виділив такі позиційні показники керівника: він-
виразник волі свого колективу та організатор, досягає цілей, які стоять 
перед колективом, врівноважений, вимогливий, стриманий, грамотно 
вирішує проблеми колективу. При цьому важливі і такі якості, як 
делікатність, індивідуальний підхід (враховує привілейоване положення 
окремих осіб), професійна мобільність і самоконтроль, професійна 
рефлексія і здатність до адекватної самооцінки. Це дозволяє нам 
розглядати особливості особистості керівника хорового колективу як 
сукупність індивідуальних властивостей, якостей і вмінь, використовуваних у 
даній професійній діяльності з позицій системності, послідовності, 
мотивованості, комунікативності, креативності тощо, а також з позицій 
сприйняття (де важлива увага, зосередженість на об'єкті інтересу), пам'яті 
(широкі знання про предмет уваги), уяви (створення цілісного і яскраво 
позначеного за формою і змістом художнього образу), швидкості мислення 
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(швидкий перехід від одного способу вирішення завдання, до іншого), 
гнучкості мислення (багатство і різноманітність ідей), оригінальності 
мислення (вміння знайти унікальне рішення поставленої задачі), емоцій 
(висока емоційна виразність, прагнення до домінування) [3, c.226]. 

На наш погляд, керівник хорового колективу відрізняється вмінням 
передавати свою волю колективу, чуйністю до деталей у процесі діяльності, 
вмінням чітко викладати свої вимоги, ефективно впливати на колектив. 

Звідси випливає, що керівник хорового колективу повинен володіти тими 
компетентностями, які передбачають уміння результативного використання 
сучасних інноваційних педагогічних технологій; вміння якісно організовувати 
роботу з розвитку творчого потенціалу цілого колективу і кожного учасника; 
уміння приймати нестандартні рішення, комплексно використовувати 
професійні вміння і навички в ситуації ринкової конкуренції, прогнозувати 
індивідуальне самовдосконалення. 

Таким чином, на підставі наукових досліджень і документів, що 
визначають нові орієнтири у підготовці компетентного фахівця, нами 
конкретизовано поняття «компетентність керівника хорового колективу», 
визначено показники специфіки його діяльності, виявлено потенціал його 
професійних можливостей. Компетентність керівника хорового колективу ми 
розглядаємо як інтегративне новоутворення в структурі особистості 
майбутнього фахівця, що є сукупністю професійних і психолого-педагогічних 
знань, організаторських умінь і готовності незалежно і самостійно діяти в 
роботі з хоровим колективом будь-якого типу [2]. 

З нашої позиції, підготовка майбутніх керівників хорового колективу, в 
тому числі і дитячого, передбачає поетапний розвиток готовності 
компетентного фахівця, основними критеріями якої є: професійно-
орієнтоване творче мислення, професійно-педагогічна спрямованість 
діяльності з урахуванням психологічних особливостей учасників колективу, 
професійна самостійність і професійна самосвідомість. Педагогічними 
умовами, що забезпечують підготовку фахівця нового типу, ми вважаємо: 
активізацію мотиваційної сфери майбутнього диригента як організатора, 
який знає психолого-педагогічні особливості розвитку творчого колективу; 
створення в навчальному процесі ситуацій, що сприяють усвідомленню 
специфіки професійної компетентності керівника хорового колективу; 
надання постійної педагогічної підтримки майбутньому диригенту; 
обов'язкове включення в навчально-творчу діяльність з творчими 
колективами. 
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