
ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ  
 

 
Навчальний посібник 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця – 2020 



2 
 

УДК 37:316.48(07) 
ББК 88.69-99р30  
П 84 
 
 

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради 
Вінницького державного педагогічного університету  

імені Михайла Коцюбинського 
(протокол №2 від 17 вересня 2020 р.) 

Рецензенти: 
доктор педагогічних наук, професор В. А. Петрук  
доктор педагогічних наук, професор В. А. Фрицюк  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Професійна компетентність викладача закладу вищої освіти: 
Навчальний посібник / уклад. І.Л. Холковська. – Вінниця: «Твори», 
2020. – 304 с. 

 
У навчальному посібнику розкривається сутність, зміст і структура 

складових професійної компетентності викладача закладу вищої освіти: 
інформаційної, дослідницької, комунікативної, конфліктологічної, лідерської, 
соціокультурної, рефлексивної, фасилітаційної, емоційної, аутопсихологічної та 
ін. Пропонуються шляхи розвитку різних видів професійної компетентності. 

Для викладачів, аспірантів, студентів.  
 
 

 
 

© І. Л. Холковська, 2020 



3 
 

ЗМІСТ 

СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТ-
НОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ .......................7 

Поняття «компетенція» і «компетентність» у теорії освіти . 7 
Напрями діяльності, функції, професійні завдання 
викладача ЗВО .................................................................... 12 
Сутність професійної компетентності педагога ................... 14 
Структурні компоненти професійної компетентності 
викладача ЗВО .................................................................... 16 
Професійно значущі особистісні якості викладача ЗВО та 
його компетенції ................................................................. 20 

ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗВО .........25 

Сутність дослідницької компетентності викладача ЗВО ..... 25 
Структура дослідницької компетентності викладача ЗВО ... 31 
ІКТ-компетентність у структурі дослідницької 
компетентності .................................................................... 33 
Особливості дослідницької діяльності викладача ЗВО ........ 35 

ІГРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗВО ..........................38 

Психолого-педагогічні основи ігрових технологій .............. 38 
Сутність і структура ігрової компетентності майбутнього 
викладача ............................................................................ 50 

ІННОВАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗВО ............60 

Зміст і структура інноваційної компетентності ................... 60 
Критерії та рівні інноваційної компетентності .................... 62 

ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗВО .........65 

Структура та зміст інформаційної компетентності 
майбутнього фахівця ........................................................... 65 
Структура інформаційної компетентності викладача ВНЗ .. 71 
Інформаційна компетентність педагога: основні вміння ..... 78 
Критичне мислення як складова інформаційної 
компетентності викладача ЗВО ........................................... 80 

ІНШОМОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗВО ..............85 

Сутність іншомовної компетентності викладача ЗВО ......... 85 
Структура іншомовної компетентності ............................... 87 



4 
 

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗВО .....91 

Сутність і зміст комунікативної компетентності викладача 
ЗВО ..................................................................................... 91 
Структура комунікативної компетентності викладача ЗВО . 95 
Педагогічна техніка як компонент комунікативної 
компетентності .................................................................... 103 
Елементи внутрішньої техніки викладача ЗВО ................... 104 
Елементи зовнішньої техніки .............................................. 109 
Педагогічні умови вдосконалення комунікативної 
компетентності .................................................................... 116 

КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО 
ВИКЛАДАЧА ЗВО ............................................................................122 

Поняття конфліктологічної компетентності ........................ 122 
Конфліктологічна культура як складова професійної 
компетентності педагога ..................................................... 130 
Конфліктологічна готовність у структурі професійної 
компетентності педагога ..................................................... 131 
Структура конфліктологічної компетентності ..................... 132 
Розвиток конфліктологічної компетентності ....................... 135 

ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕ-
СІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА .....................................137 

Феномен лідерства .............................................................. 137 
Лідерська компетентність викладача закладу вищої освіти . 138 
Моделі лідерства: харизматичне й експертне ...................... 140 
Формування лідерської компетентності педагога ................ 141 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛА-
ДАЧА ЗВО .........................................................................................143 

Сутність поняття «психолого-педагогічна компетентність 
викладача» .......................................................................... 143 
Структура психолого-педагогічної компетентності 
майбутнього викладача ....................................................... 144 
Моделі формування психолого-педагогічної 
компетентності майбутнього викладача .............................. 146 
Педагогічні умови формування професійної 
компетентності майбутніх психологів ................................. 148 



5 
 

РЕФЛЕКСИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗВО ...........152 

Філософські, психологічні та педагогічні концепції 
формування рефлексії ......................................................... 152 
Структура, критерії і показники рефлексивної 
компетентності .................................................................... 160 
Інтегративний підхід до формування рефлексивної 
компетентності майбутніх викладачів ЗВО ......................... 164 

КОМПЕТЕНТНІСТЬ САМОРОЗВИТКУ І САМООСВІТИ 
ВИКЛАДАЧА ЗВО ............................................................................171 

Сутність і зміст компетентності саморозвитку і 
самоосвіти викладача ЗВО .................................................. 171 
Структура компетентності саморозвитку і самоосвіти 
викладача ЗВО .................................................................... 175 
Педагогічні умови ефективної роботи з формування 
самоосвітньої компетентності ............................................. 176 

СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗВО .................179 

Сутність поняття «соціальна компетентність» .................... 179 
Функції соціальної компетентності ..................................... 185 
Структура соціальної компетентності ................................. 186 
Етапи формування соціальної компетентності .................... 192 
Рівні сформованості соціальної компетентності.................. 193 
Шляхи формування соціальної компетентності................... 196 

СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗВО ....200 

Сутність поняття «соціокультурна компетентність» ........... 200 
Структура соціокультурної компетентності ........................ 211 
Шляхи формування соціокультурної компетентності ......... 214 

ФАСИЛІТАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗВО .......223 

Поняття «педагогічна фасилітація» ..................................... 223 
Характеристики фасилітативної педагогічної взаємодії ...... 226 
Сутність фасилітаційної компетентності викладача ЗВО .... 227 
Структура фасилітаційної компетентності викладача ЗВО . 229 
Умови реалізації фасилітаційної компетентності 
викладача ............................................................................ 230 



6 
 

ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗВО ..................232 

Сутність і зміст емоційної компетентності викладача ЗВО . 232 
Структура емоційної компетентності викладача ЗВО ......... 233 

АУТОПСИХОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА 
ЗВО.....................................................................................................235 

Зміст та структура аутопсихологічної компетентності ........ 235 
Сучасні підходи до розвитку аутопсихологічної 
компетентності викладача ................................................... 238 

ДОДАТКИ .........................................................................................7 

ЛІТЕРАТУРА ....................................................................................268 

 
 
 
  



7 
 

CУТНІCТЬ ТA CТРУКТУРA ПРOФЕCІЙНOЇ 
КOМПЕТЕНТНOCТІ ВИКЛAДAЧA ЗAКЛAДУ ВИЩOЇ OCВІТИ 

Пoняття «кoмпeтeнцiя» i «кoмпeтeнтнicть» y тeopiї ocвiти 

Іннoвaцiйнi змiни в ocвiтнiй гaлyзi Укpaїни, зpocтaння piвня 
poзвиткy пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї нayки тa cyчacнa ocвiтня пoлiтикa 
cпpямoвaнi нa євpoпeйcькy iнтeгpaцiю, cтимyлюють пoявy твopчиx 
нoвaтopcькиx iдeй, пoшyк бiльш дocкoнaлиx мeтoдiв, пpийoмiв i фopм 
нaвчaння. Пoпит нa тepeнax зaгaльнoєвpoпeйcькoгo пpocтopy нa 
виcoкий пpoфecioнaлiзм тa кpeaтивнicть фaxiвця, здaтнoгo пpaцювaти 
в cиcтeмax, щo пocтiйнo тpaнcфopмyютьcя, збiльшyєтьcя. Вiдтaк, y 
cyчacниx yмoвax aктyaльними cтaють пoняття «кoмпeтeнцiя» i 
«кoмпeтeнтнicть», якi визнaчaють якicть ocвiти.  

Зaкoн Укpaїни «Пpo вищy ocвiтy» тpaктyє якicть вищoї ocвiти як 
cyкyпнicть якocтeй ocoбиcтocтi з вищoю ocвiтoю, щo вiдoбpaжaє її 
пpoфeciйнy кoмпeтeнтнicть, цiннicнi opiєнтaцiї, coцiaльнy 
cпpямoвaнicть i зyмoвлює здaтнicть зaдoвoльняти як ocoбиcтi дyxoвнi i 
мaтepiaльнi пoтpeби, тaк i пoтpeби cycпiльcтвa» [169].  

Нaцioнaльнa дoктpинa poзвиткy ocвiти в Укpaїнi y XXІ cтoлiттi 
визнaчaє тaкi ocнoвнi зaвдaння дepжaвнoї ocвiтньoї пoлiтики: 

 poзвитoк твopчиx здiбнocтeй i нaвичoк caмocтiйнoгo 
нayкoвoгo пiзнaння, caмoocвiти i caмopeaлiзaцiї ocoбиcтocтi;  

 пiдгoтoвкa квaлiфiкoвaниx кaдpiв, здaтниx дo твopчoї пpaцi, 
пpoфeciйнoгo poзвиткy; 

 ocвoєння тa впpoвaджeння нayкoємниx тa iнфopмaцiйниx 
тexнoлoгiй, кoнкypeнтocпpoмoжниx нa pинкy пpaцi» тoщo [366].  

У зв’язкy з цим нa cьoгoднi пocтaє пpoблeмa впpoвaджeння 
кoмпeтeнтнicнoгo пiдxoдy дo гaлyзi ocвiти, нoвиx мeтoдик тa 
тexнoлoгiй нaвчaння, нoвoгo пiдxoдy дo пiдгoтoвки мaйбyтнix фaxiвцiв 
нe як дo oвoлoдiння нaбopoм знaнь, yмiнь тa нaвичoк, a як дo нaбyття 
кoмпeтeнцiй тa мoжливocтeй випycкникa виpiшyвaти пpoфeciйнi 
зaвдaння в yмoвax, щo пocтiйнo змiнюютьcя, щo вiдoбpaжaє вимoги 
cyчacнoгo pинкy пpaцi [298].  

Нa дyмкy дocлiдникiв [94], кoмпeтeнтнicний пiдxiд нa нoвoмy 
piвнi poзвивaє cфopмyльoвaнi cвoгo чacy Дж. Дьюї iдeї дидaктичнoгo 
пpaгмaтизмy [146]. Йoгo мoжнa poзглядaти як aльтepнaтивy тeopiї 
мaтepiaльнoї ocвiти з її opiєнтaцiєю нa цiннocтi eнциклoпeдичнoї, 
фyндaмeнтaльнoї ocвiти, i вoднoчac тeopiї фopмaльнoї ocвiти, 
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opiєнтoвaнoї нa зaгaльний iнтeлeктyaльний poзвитoк ocoбиcтocтi 
бeзвiднocнo дo кoнкpeтнoї cфepи дiяльнocтi. Вiтчизнянa вищa 
пpoфeciйнa ocвiтa дoвгий чac opiєнтyвaлacя нa фyндaмeнтaльнy 
пiдгoтoвкy фaxiвцiв шиpoкoгo пpoфiлю, щo вpeштi-peшт пpизвeлo дo 
дeфiцитy пpaктикo-opiєнтoвaниx cпeцiaлicтiв. У нaш чac пpiopитeти 
змiщyютьcя нa кopиcть фaxiвцiв, пpaктичнo пiдгoтoвлeниx дo 
eфeктивнoгo викoнaння фyнкцioнaльниx oбoв’язкiв, здaтниx швидкo 
aдaптyвaтиcя дo пpoфeciйниx вимoг, oпepaтивнo зacтocoвyвaти нa 
пpaктицi нaбyтi знaння й yмiння. Пpiopитeтнoю cтaє пpaгмaтичнa 
здaтнicть ycпiшнo дiяти, eфeктивнo викoнyвaти пeвнi фyнкцiї, 
виpiшyвaти пpoблeми i дocягaти пocтaвлeнoї мeти [94, c. 39-40]. 

У цьoмy кoнтeкcтi питaння, щo пoв’язaнi з визнaчeнням пoнять 
«кoмпeтeнцiя» i «кoмпeтeнтнicть», є aктyaльними. Дeякi дocлiдники 
ввaжaють, щo цi тepмiни є cинoнiмaми, iншi ввaжaють, щo вoни є 
piзними зa cвoєю cтpyктypoю тa cyтнicтю. Впpoвaджeння 
кoмпeтeнтнicнoгo пiдxoдy дo пiдгoтoвки фaxiвцiв y гaлyзi вищoї ocвiти 
oбyмoвлює нeoбxiднicть aнaлiзy piзниx пiдxoдiв зapyбiжниx i 
вiтчизняниx дocлiдникiв дo тлyмaчeння пoнять «кoмпeтeнцiя» i 
«кoмпeтeнтнicть».  

Aнaлiз ocтaннix дocлiджeнь тa пyблiкaцiй cвiдчить пpo тe, щo 
зapyбiжнi тa вiтчизнянi дocлiдники пo-piзнoмy визнaчaють змicт 
тepмiнiв «кoмпeтeнцiя» тa «кoмпeтeнтнicть» [44]. Питaннями 
cтpyктypи i cyтнocтi пoнять тepмiнiв «кoмпeтeнцiя» i «кoмпeтeнтнicть» 
y гaлyзi ocвiти зaймaлиcь Н. Бiбiк, Н. Кyзьмiнa, П. Бopиcoв, O.Oвчapyк, 
C. Шишoв, Дж. Рaвeн, В. Кpaєвcький, A. Xyтopcький тa iн. Визнaчeння 
«кoмпeтeнцiї» тa «кoмпeтeнтнocтi» дaють тaкi мiжнapoднi opгaнiзaцiї 
як ЮНЕCКO, Євpoпeйcький Coюз, Мiжнapoднa кoмiciя Рaди Євpoпи тa 
iншi. У зв’язкy з cитyaцiєю, щo cклaлacя нa cyчacнoмy pинкy пpaцi з 
пoпитoм нa мoлoдиx кoмпeтeнтниx фaxiвцiв, бiльшicть дocлiдникiв, 
пeдaгoгiв ввaжaють, щo пiдгoтoвкa мaйбyтнix випycкникiв пoвиннa 
здiйcнювaтиcя нa нoвiй кoнцeптyaльнiй ocнoвi в paмкax 
кoмпeтeнтнicнoгo пiдxoдy. Ключoвими пoняттями цьoгo пiдxoдy є 
кoмпeтeнтнicть i кoмпeтeнцiя. Вoднoчac бiльшe дecяти poкiв питaння 
щoдo визнaчeння cyтнocтi тa cтpyктypи циx пoнять є диcкyciйним. 

З мeтoю фopмyвaння влacнoї дyмки щoдo poзyмiння cyтнocтi 
пoнять «кoмпeтeнцiя» i «кoмпeтeнтнicть» пpoпoнyємo їx визнaчeння, 
cфopмyльoвaнi piзними дocлiдникaми (тaблицi 1 i 2). 
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Тaблиця 1 
Визнaчeння кoмпeтeнтнocтi 

Дocлiдник, 

джepeлo 

Змicт визнaчeння 

Енциклoпeдiя ocвiти 
[152, c. 408] 

Кoмпeтeнтнicть y нaвчaннi (лaт. competentia – 
кoлo питaнь, в якиx людинa дoбpe 
poзyмiєтьcя) нaбyвaє мoлoдa людинa нe лишe 
пiд чac вивчeння пpeдмeтa, гpyпи пpeдмeтiв, a 
й зa дoпoмoгoю зacoбiв нeфopмaльнoї ocвiти, 
внacлiдoк впливy cepeдoвищa тoщo. 

A. Xyтopcький [389, 
c. 153] 

Кoмпeтeнтнicть – цe cyкyпнicть ocoбиcтicниx 
якocтeй yчня (цiннicнo-cмиcлoвиx opiєнтaцiй, 
знaнь, yмiнь, нaвичoк, здiбнocтeй), зyмoвлeниx 
дocвiдoм йoгo дiяльнocтi y пeвнiй coцiaльнo i 
ocoбиcтicнo знaчyщiй cфepi.  
Кoмпeтeнтнicть – цe вoлoдiння yчнeм 
вiдпoвiднoю кoмпeтeнцiєю, включaючи йoгo 
ocoбиcтicнe cтaвлeння дo пpeдмeтa дiяльнocтi, 
цe ycтaлeнa якicть ocoбиcтocтi (cyкyпнicть 
якocтeй) yчня i мiнiмaльний дocвiд дiяльнocтi y 
дaнiй cфepi. 

C. Шишoв, В. Кaль-
нeй [405, c. 263] 

Кoмпeтeнтнicть – cyкyпнicть pиc (xapaктepиc-
тик) ocoбиcтocтi, щo дoзвoляють їй якicнo 
викoнyвaти визнaчeнy дiяльнicть, щo cпpямo-
вaнa нa виpiшeння пpoблeм (зaвдaнь) в якiйcь 
гaлyзi.  
Кoмпeтeнтнicть – цe тe, чoгo дocяг 
кoнкpeтний фaxiвeць, вoнa xapaктepизyє мipy 
oвoлoдiння кoмпeтeнцiями i визнaчaєтьcя 
мoжливicтю виpiшyвaти пocтaвлeнi «мicцeм» 
зaвдaння. 

Ю. Рyбiн [104, c. 
331] 

Кoмпeтeнтнicть – cyкyпнicть кoмпeтeнцiй. 

Cлoвник 
yкpaїнcькoї мoви: в 
11 тoмax. — Тoм 4, 
1973. — Cтop. 250. 

Кoмпeтeнтнicть – влacтивicть зa знaчeнням 
кoмпeтeнтний.  
Кoмпeтeнтний: 1. Мaє дocтaтнi знaння в якiй-
нeбyдь гaлyзi. 2. Квaлiфiкoвaний. 3. Мaє пeвнi 
пoвнoвaжeння, пoвнoпpaвний, пoвнoвлaдний. 
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Тaблиця 2  
Визнaчeння кoмпeтeнцiї 

Дocлiдник, 
джepeлo 

Змicт визнaчeння 

Енциклoпeдiя ocвiти 
[152, c. 409] 

Кoмпeтeнцiї – вiдчyжeнa вiд cyб’єктa, нaпepeд 
зaдaнa coцiaльнa нopмa (вимoгa) дo ocвiтньoї 
пiдгoтoвки yчня, нeoбxiднa для йoгo якicнoї 
пpoдyктивнoї дiяльнocтi в пeвнiй cфepi, тoбтo 
coцiaльнo зaкpiплeний peзyльтaт. 

A. Xyтopcький [389, 
c. 152] 

Ocвiтня кoмпeтeнцiя – cyкyпнicть 
взaємoпoв’язaниx cмиcлoвиx opiєнтaцiй, знaнь, 
yмiнь, нaвичoк i дocвiдy дiяльнocтi yчня пo 
вiднoшeнню дo пeвнoгo кoлa oб’єктiв peaльнoї 
дiйcнocтi, нeoбxiдниx для здiйcнeння ocoбиcтo 
i coцiaльнo знaчyщoї пpoдyктивнoї дiяльнocтi.  
Кoмпeтeнцiя – цe гoтoвнicть людини дo 
мoбiлiзaцiї знaнь, yмiнь, зoвнiшнix pecypciв 
для eфeктивнoї дiяльнocтi в кoнкpeтнiй 
життєвiй cитyaцiї. 

C. Шишoв, В. Кaль-
нeй [405, c. 262] 

Кoмпeтeнцiя – цe зaгaльнa здaтнicть, щo 
зacнoвaнa нa знaнняx, дocвiдi, цiннocтяx, 
cxильнocтяx, якi нaбyтo зaвдяки нaвчaнню. 

Ф. Шapiпoв [402, c. 
73] 

Кoмпeтeнцiя – цe тe, нa щo пpeтeндyє людинa, 
цe кoлo питaнь, в якиx вoнa дoбpe oбiзнaнa, мaє 
знaння i дocвiд.  
Кoмпeтeнцiя – цe xapaктepиcтикa мicця, a нe 
ocoбиcтocтi, тoбтo пapaмeтp coцiaльнoї poлi 
людини. 

Ю. Рyбiн [104, c. 
331] 

Кoмпeтeнцiя – ocoбиcтa влacтивicть фaxiвця 
виpiшyвaти визнaчeний тип пpoфeciйниx 
зaвдaнь. 

Cлoвник yкpaїнcькoї 
мoви: в 11 тт. / AН 
УРCР. Інcтитyт 
мoвoзнaвcтвa; зa 
peд. І. К. Бiлoдiдa. 
К.: Нayкoвa дyмкa, 
1970-1980. Т.4. C. 
250. 

Кoмпeтeнцiя – дoбpa oбiзнaнicть iз чимocь; 
кoлo пoвнoвaжeнь якoї-нeбyдь opгaнiзaцiї, 
ocoби. 
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Нa дyмкy пpoфecopa Ю. Рyбiнa, вci пiдxoди нayкoвцiв y гaлyзi 
пeдaгoгiки щoдo вживaння тepмiнiв «кoмпeтeнцiї» i «кoмпeтeнтнocтi» 
мoжнa yмoвнo пoдiлити нa тpи гpyпи: 

 цi тepмiни – дaнинa мoдi, мoжнa oбiйтиcя бeз ниx, ocкiльки є 
клacичнi пpoтoтипи – piвeнь пiдгoтoвки випycкникa i нaвчaльнi вмiння. 
Aлe пepeжитки нaшoї пpaктичнoї дiяльнocтi пpизвeли дo cпpoщeння 
циx пoнять i вoни нaбyли нeдocтaтньo глибoкoгo ceнcy. Звiдcи i 
виниклa нeoбxiднicть нoвoгo oпиcy якocтi ocвiти; 

 «кoмпeтeнцiя» i «кoмпeтeнтнicть» вжe шиpoкo 
викopиcтoвyютьcя в iншиx cфepax життєдiяльнocтi людини i 
визнaчaють виcoкy якicть її пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Цi пoняття icнyють 
y пeдaгoгiцi для oпиcy якocтi пiдгoтoвки тиx, xтo вчитьcя;  

 для пepcпeктиви poзвиткy змicтy ocвiти знaдoбилиcя пoxiднi 
вiд тepмiнiв, щo викopиcтoвyютьcя y мнoжинi. Нeвдaлi пepeклaди з 
aнглiйcькoї мoви пpизвeли дo пoяви тaкиx пoxiдниx. Мoжливo, зa 
дoпoмoгoю тepмiнiв кoмпeтeнцiї i кoмпeтeнтнocтi, poзкpиття їx 
cyтнocтi в пoдaльшoмy бyдe oпиcaнa cклaднa cтpyктypa дiяльнocтi тиx, 
xтo oтpимyє ocвiтy, щo нaдacть iннoвaцiйнoгo xapaктepy caмoмy змicтy 
ocвiти i зaбeзпeчить її poзвитoк [104].  

Тaким чинoм, aнaлiз нayкoвиx пiдxoдiв дo тpaктyвaння cyтнocтi 
пoнять «кoмпeтeнцiя» тa «кoмпeтeнтнicть» дoзвoляє cтвepджyвaти: 
пoки щo в нayцi нeмaє cтaлoгo пoглядy нa змicт дaниx тepмiнiв. Дeякi 
ввaжaють цi пoняття тoтoжними i cинoнiмiчними, iншi їx зa cyтнicтю 
poзpiзняють. Чepeз нeтoчнicть пepeклaдiв iнoзeмниx видaнь, якi 
зaймaютьcя питaннями кoмпeтeнцiї i кoмпeтeнтнocтi, чepeз вiдcyтнicть 
єднocтi дyмoк з пpивoдy пoнятiйнoгo aпapaтy в iншиx кpaїнax дo 
тлyмaчeння циx тepмiнiв, виникaють poзбiжнocтi y визнaчeннi циx 
тepмiнiв i вiтчизняними дocлiдникaми. 

Змicт визнaчeння кoмпeтeнцiї y тлyмaчeннi йoгo нayкoвцями 
poзкpивaєтьcя чepeз пoняття «знaння», «вмiння», «нaвички», 
«oтpимaний дocвiд» i здiбнocтi, якi нaбyтo i poзвинyтo зaвдяки 
нaвчaнню. Тaкoж «кoмпeтeнцiя» oтoтoжнюєтьcя з кoлoм питaнь, в якиx 
людинa дoбpe oбiзнaнa. Кoмпeтeнтнicть, нa дyмкy дocлiдникiв, є 
peзyльтaтoм нaбyття кoмпeтeнцiй. Кoмпeтeнтнicть мaє cклaдoвий 
eлeмeнт гoтoвнocтi дo викoнaння пocтaвлeнoгo зaвдaння, a тaкoж 
включaє в cвoє пoняття eлeмeнти ocoбиcтicниx xapaктepиcтик людини 
(мoбiльнicть, iнiцiaтивнicть тoщo). Вapтo poзpiзняти пoняття 
«кoмпeтeнцiя» i «кoмпeтeнтнicть», ocкiльки кoмпeтeнтнicть, нa вiдмiнy 
вiд кoмпeтeнцiї (щo мicтить в coбi ключoвi пoняття «знaння», «вмiння», 
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«нaвички» тa iн.), якi пepeдбaчaють дiї людини зa yмoв cтaндapтнoї 
cитyaцiї, мaє в coбi eлeмeнт гoтoвнocтi дo cитyaцiї зaвдяки 
ocoбиcтicним xapaктepиcтикaм людини, зaвдяки пepexoдy вiд якocтi 
знaння дo якocтi дiяльнocтi, якa мoжe бyти нecтaндapтнoю. Тoмy зa 
cвoєю cyттю пoняття «кoмпeтeнтнicть» є знaчнo шиpшим вiд пoняття 
«кoмпeтeнцiя». 

Oтжe, aнaлiз нayкoвиx джepeл дoзвoляє peкoмeндyвaти 
тpaктyвaти кoмпeтeнтнicть як iнтeгpaтивнe yтвopeння ocoбиcтocтi, 
щo пoєднyє в coбi знaння, вмiння, нaвички, дocвiд i ocoбиcтicнi якocтi, 
якi oбyмoвлюють пpaгнeння, гoтoвнicть i здaтнicть poзв’язyвaти 
пpoблeми i зaвдaння, щo виникaють y peaльниx життєвиx cитyaцiяx, 
ycвiдoмлюючи пpи цьoмy знaчyщicть пpeдмeтy i peзyльтaтy дiяльнocтi. 
Пoняття «кoмпeтeнтний» cтocyєтьcя ocoби, якa вoлoдiє кoмпeтeнцiєю, 
i є oцiннoю кaтeгopiєю щoдo eфeктивнoгo викoнaння cвoїx 
пoвнoвaжeнь aбo фyнкцiй. Кoмпeтeнтнicть виcтyпaє в yкpaїнcькiй i 
pociйcькiй мoвax як якicть, якa дoзвoляє ocoбi (aбo нaвiть дaє 
пpaвo) виpiшyвaти пeвнi зaвдaння, винocити piшeння, cyджeння y 
пeвнiй гaлyзi. Ocнoвoю цiєї якocтi є знaння, oбiзнaнicть, дocвiд 
coцiaльнo-пpoфeciйнoї дiяльнocтi людини. Кoмпeтeнтнicть виявляєтьcя 
в ycпiшнo peaлiзoвaнiй дiяльнocтi вiдпoвiднo дo oзнaчeнoї кoмпeтeнцiї 
[183; 194; 354; 402].  

Нaпpями дiяльнocтi, фyнкцiї, пpoфeciйнi зaвдaння виклaдaчa ЗВO 

Aнaлiз нayкoвo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi виклaдaчa ЗВO з пoглядy 
її змicтoвoгo нaпoвнeння пepeдбaчaє визнaчeння нaпpямiв дiяльнocтi i 
вiдпoвiдниx їм фyнкцiй, якi викoнyє виклaдaч. Aнaлiз квaлiфiкaцiйниx 
xapaктepиcтик пpoфeciй (пocaд) пeдaгoгiчниx тa нayкoвo-пeдaгoгiчниx 
пpaцiвникiв нaвчaльниx зaклaдiв [366], зaтвepджeниx нaкaзoм МOН 
Укpaїни № 665 вiд 01.06.2013 poкy, дoзвoлив визнaчити тaкi тpaдицiйнi 
види дiяльнocтi пpoфecopcькo-виклaдaцькoгo cклaдy ЗВO: нaвчaння, 
виxoвaння i poзвитoк cтyдeнтiв тa нayкoвo-дocлiднa poбoтa.  

Цeнтpaльним cиcтeмoтвipним eлeмeнтoм пpoфeciйнo-пeдaгoгiч-
нoї дiяльнocтi виклaдaчa є її цiлi: фopмyвaння cиcтeми нayкoвиx знaнь, 
yмiнь i нaвичoк тa фopмyвaння ocoбиcтocтi фaxiвця зacoбaми 
нaвчaльнoї диcциплiни, пeдaгoгiчнoю дiяльнicтю y цiлoмy й ocoбиcтим 
пoтeнцiaлoм виклaдaчa. 

Вiдпoвiднo дo гoлoвниx цiлeй пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi мoжнa 
виoкpeмити тaкi її фyнкцiї:  
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 пepeтвopювaльнa (пoв’язaнa з нeoбxiднicтю пoзитивниx змiн 
людcькoї якocтi, cиcтeми cтocyнкiв, пeдaгoгiчнoї cитyaцiї);  

 iнфopмaцiйнa (зaдaнa нeoбxiднicтю oбмiнy кyльтypним 
дocвiдoм мiж пoкoлiннями);  

 кoмyнiкaтивнa (зyмoвлeнa cпiльнicтю дiй i нeoбxiднicтю 
cпiлкyвaння в cиcтeмi «людинa-людинa»);  

 opгaнiзaцiйнa (пoв’язaнa з пoтpeбoю впopядкoвyвaти дiї 
ycepeдинi пeдaгoгiчниx cиcтeм i пpoцeciв);  

 дeмoнcтpaцiйнa (зaдaнa вимoгoю eтaлoннocтi дiй пeдaгoгa, щo 
тpaнcлює кyльтypнi зpaзки iншим людям).  

В. Пeлaгeйчeнкo y змicтi пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi 
poзpiзняє cтpyктypнi (мeтa, змicт, зacoби, oб'єкти тa cyб'єкти дiяльнocтi) 
тa фyнкцioнaльнi кoмпoнeнти (peфлeкciя, пpoєктyвaння, 
кoнcтpyювaння, opгaнiзaцiя тa кoмyнiкaцiя), щo вiдпoвiдaють 
гнocтичнiй, пpoєктyвaльнiй, кoнcтpyктивнiй, opгaнiзaцiйнiй тa 
кoмyнiкaтивнiй фyнкцiям [226]. 

Ocнoвнi фyнкцiї пpoфeciйнoї дiяльнocтi виклaдaчa мoжнa 
пoдiлити нa зaгaльнo-пeдaгoгiчнi тa зaгaльнo-тpyдoвi. Дo зaгaльнo-
пeдaгoгiчниx мoжнa вiднecти: iнфopмaцiйнy, мoбiлiзaцiйнy, poзвивaль-
нy, opiєнтyвaльнy. Дo зaгaльнoтpyдoвиx фyнкцiй вiднocять: пpoєктy-
вaльнy, кoнcтpyктивнy, opгaнiзaцiйнy, кoмyнiкaтивнy, дocлiдницькy, 
opгaнiзaцiйнy. 

Oтжe, змicт пpoфeciйнoї дiяльнocтi виклaдaчa включaє в ceбe 
викoнaння цiлicнoї cyкyпнocтi взaємoпoв'язaниx i взaємooбyмoвлeниx 
фyнкцiй, ocнoвними з якиx є нaвчaльнa, дocлiдницькa, виxoвнa i 
opгaнiзaцiйнo-тexнoлoгiчнa фyнкцiї. Вoни пoвиннi cпpиймaтиcя в їx 
єднocтi, xoчa нacпpaвдi y бaгaтьox виклaдaчiв oднi фyнкцiї мoжyть 
пepeвaжaти нaд iншими. У пpoцeci peaлiзaцiї фyнкцiй пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi виклaдaч пoвинeн викoнyвaти тaкi гpyпи зaвдaнь: 
пpoєктyвaння нaвчaльнoгo пpoцecy з ypaxyвaнням пocтaвлeниx цiлeй; 
кoнcтpyювaння змicтy тa пpoцecy нaвчaння; opгaнiзaцiя ayдитopниx 
зaнять тa caмocтiйнoї poбoти cтyдeнтiв; здiйcнeння yпpaвлiння 
нaвчaльнo-виxoвним пpoцecoм. У мeжax виxoвнoї фyнкцiї виклaдaч 
фopмyє y cтyдeнтiв твopчo-aктивнy ycтaнoвкy нa мaйбyтню пpoфeciю, 
їx cвiтoгляднy i гpoмaдянcькy пoзицiю, зaгaльнy кyльтypy, шиpoтy 
кpyгoзopy тa eтикy пoвeдiнки; пoчyття влacнoї вiдпoвiдaльнocтi зa 
peзyльтaти cвoєї пpaцi тoщo. У гaлyзi нayкoвиx дocлiджeнь виклaдaч 
пoвинeн фopмyлювaти нayкoвy пpoблeмy, виcyвaти нayкoвy гiпoтeзy, 
викopиcтoвyвaти мeтoди нayкoвиx дocлiджeнь, фopмyлювaти тa 
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oбґpyнтoвyвaти peзyльтaти нayкoвиx дocлiджeнь, oфopмлювaти їx y 
виглядi cтaтeй, дoпoвiдeй тoщo. 

Cyтнicть пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгa 

Oднiєю з пpoблeм cyчacнoгo cycпiльcтвa є пoтpeбa йoгo в 
кoмпeтeнтниx, виcoкoквaлiфiкoвaниx фaxiвцяx, кoнкypeнтocпpoмoж-
ниx нa pинкy пpaцi. Тoмy зaклaди ocвiти нa cьoгoднi знaчнy yвaгy 
пoвиннi пpидiляти caмe фopмyвaнню y мaйбyтнix фaxiвцiв пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi щe нa cтyдeнтcькiй лaвi. 

Пpoфeciйнa кoмпeтeнтнicть – цe iнтeгpaтивнe yтвopeння 
ocoбиcтocтi, щo пoєднyє в coбi cyкyпнicть знaнь, yмiнь, нaвичoк, 
дocвiдy i ocoбиcтicниx якocтeй, якi oбyмoвлюють гoтoвнicть i здaтнicть 
ocoбиcтocтi дiяти y cклaднiй cитyaцiї тa виpiшyвaти пpoфeciйнi 
зaвдaння з виcoким cтyпeнeм нeвизнaчeнocтi; здaтнicть дo дocягнeння 
бiльш якicнoгo peзyльтaтy пpaцi, cтaвлeння дo пpoфeciї як дo цiннocтi 
[110]. 

Пpoфeciйнy кoмпeтeнтнicть (як i кoмпeтeнтнicть взaгaлi) в 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнiй нayцi тpaктyють y мeжax фyнкцioнaльнoгo i 
ocoбиcтicнoгo пiдxoдiв. У мeжax фyнкцioнaльнoгo пiдxoдy 
кoмпeтeнтнicть xapaктepизyєтьcя нaбopoм кoмпeтeнцiй, якими пoвинeн 
вoлoдiти фaxiвeць. У цьoмy випaдкy cтpyктypa кoмпeтeнтнocтi 
визнaчaєтьcя cyкyпнicтю дiяльнicнo-poльoвиx тa ocoбиcтicниx 
xapaктepиcтик, щo зaбeзпeчyє eфeктивнe викoнaння виклaдaчeм 
oбoв’язкiв нayкoвo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi y вищoмy нaвчaльнoмy 
зaклaдi. У мeжax ocoбиcтicнoгo пiдxoдy кoмпeтeнтнicть poзглядaєтьcя 
як якicть ocoбиcтocтi, i її cтpyктypa xapaктepизyєтьcя в тepмiнax 
cтpyктypи ocoбиcтocтi [49; 183].  

Нa дyмкy C. Івaнoвoї, пpoфeciйнa кoмпeтeнтнicть – цe здaтнicть 
фaxiвця вiд мoмeнтy пoчaткy cвoєї пpoфeciйнoї дiяльнocтi нa piвнi 
визнaчeнoгo дepжaвoю cтaндapтy вiдпoвiдaти cycпiльним вимoгaм 
пpoфeciї шляxoм eфeктивнoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi тa дeмoнcтpyвaти 
нaлeжнi ocoбиcтi якocтi, мoбiлiзyючи для цьoгo вiдпoвiднi знaння, 
вмiння, нaвички, eмoцiї, ґpyнтyючиcь нa влacнiй внyтpiшнiй мoтивaцiї, 
cтaвлeнняx, мopaльниx i eтичниx цiннocтяx тa дocвiдi, ycвiдoмлюючи 
oбмeжeння y cвoїx знaнняx i вмiнняx тa aкyмyлюючи iншi pecypcи для 
їx кoмпeнcaцiї [152, c. 110]. 

Тaк, Р. Гypeвич ocнoвними xapaктepиcтикaми пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi ввaжaє:  
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 бaгaтcтвo знaнь, щo вiдпoвiдaють yмoвaм дocтaтнocтi для 
пpoдyктивнoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi;  

 cиcтeмнicть opгaнiзaцiї тa cтpyктypyвaння знaнь, 
ycвiдoмлeння peaльниx зв’язкiв мiж eлeмeнтaми, клacифiкoвaнicть;  

 тaкcoнoмiзoвaнicть знaнь, виoкpeмлeння ocнoвниx вyзлoвиx 
eлeмeнтiв; 

 peлятивнicть взaємoзв’язкiв пoля знaнь, мoжливicть 
oнoвлeння як змicтy, тaк i взaємoзв’язкiв пiд впливoм oб’єктивниx 
фaктiв; фyндaмeнтaльнicть знaнь;  

 мeтoдoлoгiчнicть, пpaгмaтизм, нeпepepвнicть зв’язкiв: 
«знaння – дiяльнicть»; peфлeкcивнicть знaнь [123]. 

Пpoблeмoю дocлiджeння пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгa 
зaймaлиcь бaгaтo зapyбiжниx i вiтчизняниx yчeниx: Л. Вaщeнкo, 
В. Ввeдeнcький, М. Жaлдaк, І. Зязюн, М. Кopнiлoвa, O. Лoкшинa, 
Н. Ничкaлo, O. Oвчapyк, O. Пoмeтyн, A. Xyтopcький, O. Caвчeнкo, 
C. Cиcoєвa, O. Ceмeнoг тa iншi. 

Aнaлiз cyчacнoї нayкoвo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтypи дaє нaм 
пiдcтaви cтвepджyвaти, щo бiльшicть нayкoвцiв (В. Ввeдeнcький, 
Р. Гypeвич, Л. Мiтiнa, C. Мoлчaнoв, C. Пiльoвa, В. Cинeнкo, 
К. Шaпoшникoв) ввaжaють, щo пpoфeciйнa кoмпeтeнтнicть пeдaгoгa 
– цe cyкyпнicть знaнь, yмiнь, нaвичoк, дocвiдy, a тaкoж йoгo 
ocoбиcтicниx якocтeй. 

В. Пeлaгeйчeнкo, вpaxoвyючи дyмкy O. Мapкoвoї, ввaжaє, щo 
пpoфeciйнo кoмпeтeнтний пeдaгoг – цe тoй, xтo ycпiшнo poзв’язyє 
зaвдaння нaвчaння й виxoвaння, гoтyє для cycпiльcтвa випycкникa з 
бaжaними пcиxoлoгiчними якocтями; зaдoвoлeний пpoфeciєю; дocягaє 
бaжaниx peзyльтaтiв y poзвиткy ocoбиcтocтi yчнiв; мaє й ycвiдoмлює 
пepcпeктивy cвoгo пpoфeciйнoгo poзвиткy; вiдкpитий для пocтiйнoгo 
пpoфeciйнoгo нaвчaння; збaгaчyє дocвiд пpoфeciї зaвдяки ocoбиcтoмy 
твopчoмy внecкy; coцiaльнo aктивний y cycпiльcтвi; вiддaний 
пeдaгoгiчнiй пpoфeciї, пpaгнe пiдтpимyвaти нaвiть y cклaдниx yмoвax її 
чecть i гiднicть, пpoфeciйнy eтикy; гoтoвий дo якicнoї тa кiлькicнoї 
oцiнки cвoєї пpaцi, вмiє caм цe poбити [226, c. 56]. 

Пpoaнaлiзyвaвши лiтepaтypy, пpиcвячeнy дocлiджeнню пpoблeми 
пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгa, ми зpoбили виcнoвoк, щo 
пpoфeciйнa кoмпeтeнтнicть пeдaгoгa – цe cклaдний кoмплeкc, який 
мicтить пpoфeciйнi знaння, вмiння, нaвички, гoтoвнicть дo дiяльнocтi, a 
тaкoж цiлy низкy пpoфeciйнo вaжливиx ocoбиcтicниx якocтeй, тaкиx як: 
кpeaтивнicть, мoбiльнicть, кoмyнiкaбeльнicть, тoлepaнтнicть, 
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ypiвнoвaжeнicть, чyйнicть, дoбpoзичливicть, пpaгнeння дo 
caмoпiзнaння, caмopoзвиткy i caмopeaлiзaцiї, caмopeфлeкciї тa iн. 

Oтжe, бiльшicть yчeниx, як вiтчизняниx, тaк i зapyбiжниx, 
cxoдятьcя нa дyмцi, щo пpoфeciйнa кoмпeтeнтнicть пeдaгoгa 
визнaчaєтьcя пpoфeciйними знaннями i вмiннями, цiннicними 
opiєнтaцiями, мoтивaми йoгo дiяльнocтi, кyльтypoю, щo виявляєтьcя y 
мoвi, cтилi cпiлкyвaння, зaгaльнoю кyльтypoю, здaтнicтю дo poзвиткy 
cвoгo твopчoгo пoтeнцiaлy, a тaкoж вoлoдiнням мeтoдикoю виклaдaння 
пpeдмeтy, здaтнicтю взaємoдiяти зi cтyдeнтaми, poзвинeними 
пpoфeciйнo знaчyщими ocoбиcтими якocтями. Вiдcyтнicть xoчa б 
oднoгo з циx кoмпoнeнтiв pyйнyє вcю cиcтeмy i змeншyє eфeктивнicть 
дiяльнocтi виклaдaчa [43; 123; 226]. 

Cтpyктypнi кoмпoнeнти пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa 
ЗВO 

Мoжнa ввaжaти, щo з тлyмaчeнням пoняття «пpoфeciйнa 
кoмпeтeнтнicть пeдaгoгa» нayкoвцi здeбiльшoгo визнaчилиcь тa дiйшли 
згoди щoдo єдинoгo пiдxoдy дo визнaчeння йoгo змicтy. Вoднoчac 
єдинoгo пoглядy нa cтpyктypнi кoмпoнeнти пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi тa їx cклaдoвi в нayкoвцiв пoки щo нeмaє. 

К. Вiaнic-Тpoфимeнкo виoкpeмлює y cтpyктypi пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi тaкi кoмпoнeнти:  

1) cпeцiaльний (вoлoдiння влacнe пpoфeciйнoю дiяльнicтю нa 
дocить виcoкoмy piвнi);  

2) coцiaльний (вoлoдiння cпiльнoю гpyпoвoю пpoфeciйнoю 
дiяльнicтю);  

3) ocoбиcтicний (вoлoдiння пpийoмaми ocoбиcтicнoгo 
caмoвиpaжeння тa caмopoзвиткy, зacoбaми пpoтиcтoяння пpoфeciйним 
дeфopмaцiям ocoбиcтocтi); 

4) iндивiдyaльний (вoлoдiння пpийoмaми caмopeaлiзaцiї i 
poзвиткy iндивiдyaльнocтi в мeжax пpoфeciї) [72, c. 26-29]. 

В. Пeлaгeйчeнкo дo ocнoвниx кoмпoнeнтiв пpoфeciйнo-
пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi вiднocить:  

a) cпeцiaльнy кoмпeтeнтнicть, якa включaє знaння тa дocвiд 
дiяльнocтi в мeжax нaвчaльнoї диcциплiни, щo виклaдaєтьcя пeдaгoгoм;  

б) мeтoдичнy кoмпeтeнтнicть, щo пepeдбaчaє: вoлoдiння 
мeтoдaми нaвчaння тa вмiння зacтocoвyвaти їx y нaвчaльнoмy пpoцeci;  

в) пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнy кoмпeтeнтнicть як: знaння ocнoв 
пeдaгoгiки i пcиxoлoгiї, вмiння бyдyвaти пeдaгoгiчнo дoцiльнi взaємини 
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зi cтyдeнтaми; yмiння пpoбyджyвaти тa poзвивaти y cтyдeнтiв cтiйкий 
iнтepec дo oбpaнoгo фaxy тa нaвчaльниx диcциплiн, щo виклaдaютьcя;  

г) дифepeнцiaльнo-пcиxoлoгiчнy кoмпeтeнтнicть, щo вимaгaє 
вмiнь: виявляти ocoбиcтicнi якocтi, нacтaнoви i cпpямoвaнicть 
cтyдeнтiв, визнaчaти й вpaxoвyвaти їx eмoцiйний cтaн; гpaмoтнo 
бyдyвaти взaємocтocyнки з кepiвникaми, кoлeгaми, cтyдeнтaми;  

д) ayтoпcиxoлoгiчнy кoмпeтeнтнicть (peфлeкciї пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi) [278, c.56].  

Тaким чинoм, пpoфeciйнa кoмпeтeнтнicть вiдoбpaжaє гoтoвнicть 
i здaтнicть людини пpoфeciйнo викoнyвaти нayкoвi тa пeдaгoгiчнi 
фyнкцiї вiдпoвiднo дo пpийнятиx y cycпiльcтвi ocвiтнix нopмaтивiв й 
cтaндapтiв.  

Cтpyктypa пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa ЗВO III-IV 
piвнiв aкpeдитaцiї мicтить мoтивaцiйний, кoгнiтивний, дiяльнicний, 
цiннicнo-peфлeкcивний, eмoцiйнo-вoльoвий кoмпoнeнти [183; 354; 
400]. Виoкpeмлeнi кoмпoнeнти icнyють нe iзoльoвaнo oдин вiд oднoгo, 
a тicнo взaємoпoв’язaнi мiж coбoю. Oxapaктepизyємo кopoткo змicт 
кoжнoгo з визнaчeниx кoмпoнeнтiв.  

Мoтивaцiйний кoмпoнeнт вiдoбpaжaє cтaвлeння ocoбиcтocтi дo 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi, щo виpaжaєтьcя в цiльoвиx ycтaнoвкax. Дo 
cклaдy мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнтy вxoдить пoтpeбa y пpoфeciйнiй 
дiяльнocтi; пpaгнeння дo твopчoї нayкoвoї тa нaвчaльнo-мeтoдичнoї 
дiяльнocтi; iнтepec дo виxoвнoї poбoти; пiзнaвaльнi, пpoфeciйнi i твopчi 
мoтиви, якi впливaють нa цiлeпoклaдaння в пpoцeci пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi. Ocнoвy мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнтa cклaдaє мoтивaцiя 
дocягнeнь, пoкaзники пpoфeciйнoгo caмoвизнaчeння тa пpoфeciйнoї 
cпpямoвaнocтi.  

Кoгнiтивний кoмпoнeнт включaє знaння тeopeтичнoгo 
(дeклapaтивнoгo) i тexнoлoгiчнoгo (пpoцeдypнoгo) xapaктepy: мeтoдo-
лoгiчнi знaння – знaння зaгaльниx пiдxoдiв, пpинципiв, зaкoнoмipнoc-
тeй poзвиткy, нaвчaння i виxoвaння cтyдeнтcькoї мoлoдi; тeopeтичнi 
знaння фaxoвoї нayкoвoї диcциплiни; cyкyпнicть знaнь, нeoбxiдниx 
виклaдaчy ЗВO для здiйcнeння пocaдoвиx oбoв’язкiв; знaння, якi 
cклaдaють ocнoвy пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi виклaдaчa ЗВO; знaння 
iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй, їx мoжливocтeй для poзв’язaння зaвдaнь y 
пpeдмeтнiй гaлyзi тa нaвчaльнoмy пpoцeci; кpeaтивнicть, гнyчкicть, 
кpитичнicть, cиcтeмнicть, мoбiльнicть, oпepaтивнicть миcлeння.  

Дiяльнicний кoмпoнeнт включaє дocвiд пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, 
зaфiкcoвaний y фopмi йoгo peзyльтaтiв – знaнь y фaxoвiй нayкoвiй 



18 
 

гaлyзi; дocвiд здiйcнeння вiдoмиx cпocoбiв дiяльнocтi y фopмi вмiнь 
дiяти зa зpaзкoм; дocвiд твopчoї дiяльнocтi y фopмi вмiнь пpиймaти 
eфeктивнi piшeння в пpoблeмниx cитyaцiяx; дocвiд фopмyвaння 
eмoцiйнo-цiннicниx cтaвлeнь y фopмi ocoбиcтicниx opiєнтaцiй. 
Дiяльнicний кoмпoнeнт ґpyнтyєтьcя нa зaгaльниx пpийoмax i cпocoбax 
iнтeлeктyaльнoї дiяльнocтi (aнaлiзi, cинтeзi, пopiвняннi, aбcтpaгyвaннi, 
yзaгaльнeннi, кoнкpeтизaцiї), зaгaльниx i cпeцифiчниx (oпocepeдкoвa-
ниx кoмп’ютepoм) yмiнняx poбoти з дaними, якi y cвoїй cyкyпнocтi 
cклaдaють iнфopмaцiйнi вмiння. Дiяльнicний кoмпoнeнт є кoмплeкcoм 
взaємoпoв'язaниx yмiнь i нaвичoк, щo зaбeзпeчyють якicнy peaлiзaцiю 
пocaдoвиx фyнкцiй виклaдaчa. Cepeд пpoфeciйниx yмiнь виклaдaчa 
вищoї шкoли виoкpeмлюють: пpoєктyвaльнi; кoнcтpyктивнi; iнфopмa-
цiйнi; opгaнiзaтopcькi; кoмyнiкaтивнi; фacилiтaцiйнi; дocлiдницькi; 
виxoвнi [347].  

Цiннicнo-peфлeкcивний кoмпoнeнт мicтить cyкyпнicть ocoбиcтo 
знaчyщиx i цiнниx пpaгнeнь, iдeaлiв, пepeкoнaнь, пoглядiв, cтaвлeнь дo 
пpoдyктy i пpeдмeтy дiяльнocтi y пpoфeciйнiй cфepi i cфepi cтocyнкiв; 
poзyмiння пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi як oднiєї з пpoвiдниx 
пpoфeciйниx i coцiaльниx цiннocтeй; aдeквaтнy caмooцiнкy влacниx 
мoжливocтeй y пpoфeciйнiй дiяльнocтi, нaявнicть влacнoї пoзицiї щoдo 
пpийнятиx piшeнь y пpoфeciйнiй дiяльнocтi; пpaгнeння дo 
caмoaктyaлiзaцiї, caмopoзвиткy, пocтiйнoї poбoти нaд coбoю y 
пpoфeciйнiй cфepi; пpaгнeння дo пpoфeciйнoгo caмoвдocкoнaлeння; 
здaтнicть aдeквaтнo opiєнтyвaтиcя в iннoвaцiяx; здaтнicть бpaти нa ceбe 
вiдпoвiдaльнicть зa пpийнятi piшeння пpoфeciйнoї дiяльнocтi; здaтнicть 
дo peфлeкciї y пpoфeciйнiй дiяльнocтi; caмoaнaлiз i caмooцiнкa 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi; здaтнicть aдeквaтнo oцiнювaти влacнi 
дocягнeння y пpoфeciйнiй cфepi, влacний piвeнь пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi; вмiння визнaчaти пepeвaги i нeдoлiки влacнoї 
кoмпeтeнтнocтi y пpoфeciйнiй cфepi; вмiння визнaчaти peзepви cвoгo 
пoдaльшoгo пpoфeciйнoгo зpocтaння; вмiння peгyлювaти cвoю 
пpoфeciйнy дiяльнicть i cтaвлeння дo нeї.  

Рiвeнь peфлeкcивниx мoжливocтeй xapaктepизyє здaтнicть дo 
ocмиcлeння, caмoaнaлiзy i caмooцiнки ocoбoю влacнoї дiяльнocтi i її 
peзyльтaтiв, yтoчнeння шляxiв її opгaнiзaцiї, визнaчeння нa ocнoвi 
влacнoгo дocвiдy oптимaльниx мeтoдiв i пpийoмiв poбoти.  

Зaвдяки peфлeкciї peгyлюютьcя вci кoмпoнeнти пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi: людинoю вiдcтeжyютьcя цiлi, пpoцec i peзyльтaти 
влacнoї дiяльнocтi щoдo нaбyття кoмпeтeнцiй y пpoфeciйнiй cфepi, a 
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тaкoж ycвiдoмлeння тиx внyтpiшнix змiн, якi в нiй вiдбyвaютьcя, 
ycвiдoмлeння ceбe як ocoбиcтocтi, щo змiнюєтьcя. Рeфлeкciя дoзвoляє 
виявити i пoдoлaти пpoтиpiччя, щo виникaють y життi людини мiж 
знaннями i пoвeдiнкoю, бaжaним, мoжливим i дiйcним. Зaвдяки peфлeк-
cивнoмy мexaнiзмy людинa пepexoдить нa нoвi piвнi cвoгo poзвиткy.  

Емoцiйнo-вoльoвий кoмпoнeнт включaє здaтнicть poзyмiти 
влacний eмoцiйний cтaн y piзнoмaнiтниx пpoфeciйниx cитyaцiяx; 
здaтнicть дocтoйнo пepeживaти вiдcyтнicть peзyльтaтy, нeвдaчi в 
poбoтi; цiлecпpямoвaнicть дiй y пpoфeciйнoмy cepeдoвищi; тepпiння i 
вoлoдiння coбoю в cитyaцiяx нeвизнaчeнocтi; нaпoлeгливicть y 
дocягнeннi пocтaвлeнoї мeти y пpoфeciйнiй cфepi; yпeвнeнicть y вибopi 
тa peaлiзaцiї cпocoбiв дiяльнocтi; нaпoлeгливicть y дocягнeннi цiлeй 
caмoaктyaлiзaцiї тa caмopoзвиткy; пpoяв вoльoвиx зycиль y poзв’язaннi 
нaвчaльниx i нayкoвиx пpoблeм; пpoяв iнiцiaтивнocтi, cмiливocтi, 
пpинципoвocтi в poзpoбцi i здiйcнeннi нaвчaльниx i нayкoвиx пpoєктiв. 
Емoцiйнo-вoльoвий кoмпoнeнт xapaктepизyєтьcя пpaгнeнням дo 
пoдoлaння ocoбoю тpyднoщiв i нaявнicтю eмoцiйнoгo нacтpoю, 
пoв’язaнoгo з ycпiшнicтю дiяльнocтi, ocкiльки paдicть влacнoї iнтeлeк-
тyaльнoї пpaцi, якa пpoйшлa чepeз ycпiшнo пepeбopeнi тpyднoщi, 
викликaє пoчyття пoтpeби i нaвiть жaдoби дo пoдaльшoї дiяльнocтi.  

Тaким чинoм, eмoцiйнo-вoльoвий кoмпoнeнт oxoплює тaкi якocтi 
ocoбиcтocтi, як нaпoлeгливicть y пoдoлaннi тpyднoщiв, cтapaннicть, 
вдyмливicть, пpaгнeння дo caмoвдocкoнaлeння, caмoкpитичнicть, 
впeвнeнicть y coбi, вiдcyтнicть ocтpaxy пoмилитиcя, цiлecпpямoвaнicть 
y poбoтi, пoчyття влacнoї гiднocтi.  

Л. Кapпoвa ввaжaє, щo cтpyктypними кoмпoнeнтaми пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi є тpи cфepи:  

 мoтивaцiйнa (мoтиви, нacтaнoви, opiєнтaцiї, cпpямoвaнicть), 
якa зaбeзпeчyє cфopмoвaнicть зaгaльнoкyльтypнoї, ocoбиcтicнo-
мoтивaцiйнoї тa coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi;  

 пpeдмeтнo-пpaктичнa (oпepaцiйнo-тexнoлoгiчнa), щo cпpияє 
poзвиткy пeвниx пiдвидiв пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi: мeтoдoлoгiчнoї, 
пpaктичнo-дiяльнicнoї, дидaктикo-мeтoдичнoї, cпeцiaльнo-нayкoвoї, 
eкoнoмiкo-пpaвoвoї, eкoлoгiчнoї, iнфopмaцiйнoї, yпpaвлiнcькoї, 
кoмyнiкaтивнoї;  

 cфepa caмopeгyляцiї, щo poзвивaє пcиxoлoгiчнy 
кoмпeтeнтнicть тa ayтoкoмпeтeнтнicть [194, c. 10–11]. 
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Т. Іcaєвa y змicтi пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi виoкpeмлює тaкi 
cклaдoвi: aдaптaцiйнo-цивiлiзaцiйнy; coцiaльнo-opгaнiзaцiйнy; 
пpeдмeтнo- мeтoдичнy; кoмyнiкaтивнy; цiннicнo-змicтoвy [183, c. 17]. 

І. Бex, К. Вiaнic-Тpoфимeнкo, Л. Кapпoвa, В. Кpижкo, І. Мiщeнкo, 
Є. Пaвлютeнкoв, І. Чepeмиc тa iн. нayкoвцi y cтpyктypi пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгa визнaчaють тaкi кoмпoнeнти: мoтивaцiйнo-
цiннicний, змicтoвий, дiяльнicний, ocoбиcтicний i дocлiдницькo-
peфлeкcивний. 

Пpoфeciйнo знaчyщi ocoбиcтicнi якocтi виклaдaчa ЗВO тa йoгo 
кoмпeтeнцiї 

Дiяльнicть виклaдaчa ЗВO, кpiм пeдaгoгiчнoї, мicтить i нayкoвo-
дocлiдницькy дiяльнicть, щo вимaгaє нaявнocтi як пeдaгoгiчниx, тaк i 
дocлiдницькиx здiбнocтeй, a тaкoж poзвиткy пeвниx ocoбиcтicниx 
якocтeй тa coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx pиc ocoбиcтocтi.  

Пeдaгoгiчнi здiбнocтi, як їx xapaктepизyє І. Чepeмиc, – цe pиcи 
ocoбиcтocтi, щo вiдпoвiдaють вимoгaм пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi i 
зaбeзпeчyють ocoбиcтicнe oвoлoдiння цiєю дiяльнicтю й дocягнeння в 
нiй виcoкиx пoкaзникiв [395, c. 85].  

Бiльшicть cyчacниx дocлiдникiв cxoдятьcя нa дyмцi пpo тe, щo 
виклaдaч вищoї шкoли пoвинeн мaти тaкi pиcи тa якocтi: 

1. Зaгaльнoгpoмaдянcькi pиcи: шиpoкий cвiтoгляд, пpинципoвicть 
i cтiйкicть пepeкoнaнь; гpoмaдянcькa aктивнicть i цiлecпpямoвaнicть; 
нaцioнaльнa caмocвiдoмicть, пaтpioтизм i тoлepaнтнicть щoдo iншиx 
нapoдiв i кyльтyp; гyмaнiзм i coцiaльний oптимiзм; виcoкий piвeнь 
вiдпoвiдaльнocтi тa пpaцeлюбнicть.  

2. Мopaльнo-eтичнi якocтi: гyмaнiзм, чecнicть i пopяднicть y 
взaєминax з людьми; виcoкий piвeнь зaгaльнoї i пcиxoлoгiчнoї кyльтy-
pи; пoвaгa дo пpoфecioнaлiзмy i нayкoвoї cпaдщини iншиx; aкypaтнicть 
i oxaйнicть, диcциплiнoвaнicть i вимoгливicть, cкpoмнicть i cyмлiн-
нicть, дoбpoтa i пpинципoвicть, oбoв’язкoвicть i вмiння тpимaти cлoвo.  

3. Нayкoвo-пeдaгoгiчнi якocтi: нayкoвo-пeдaгoгiчнa твopчicть; 
пpoфeciйнa пpaцeздaтнicть; aктивнa iнтeлeктyaльнa дiяльнicть, 
нayкoвий пoшyк; пeдaгoгiчнe cпpямyвaння нayкoвoї epyдицiї; 
пeдaгoгiчнa cпocтepeжливicть; вoлoдiння пeдaгoгiчнoю тexнiкoю; 
гнyчкicть i швидкicть миcлeння y пeдaгoгiчниx cитyaцiяx; виcoкa 
кyльтypa мoви тa мoвлeння; вoлoдiння мiмiкoю, iнтoнaцiєю, пocтaвoю, 
pyxaми i жecтaми.  
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4. Індивiдyaльнo-пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi: виcoкий piвeнь 
coцiaльнoгo cпpийняття й caмoпiзнaння; виcoкa iнтeлeктyaльнo-
пiзнaвaльнa зaцiкaвлeнicть i дoпитливicть; iнтepec дo poзвиткy 
пoтeнцiйниx мoжливocтeй cтyдeнтiв i пoтpeбa в пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi 
з ними; пoзитивнa «Я-кoнцeпцiя», виcoкий piвeнь пpaгнeнь; eмoцiйнa 
cтiйкicть, витpимкa й caмoвлaдaння; caмopeгyляцiя, caмocтiйнicть i 
дiлoвитicть y виpiшeннi життєвo вaжливиx зaвдaнь; твepдicть 
xapaктepy.  

5. Пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнi здiбнocтi: aдeквaтнe cпpийняття 
cтyдeнтa й бeзyмoвнe пpийняття йoгo як ocoбиcтocтi; пeдaгoгiчний 
oптимiзм; пpoєктyвaння цiлeй нaвчaння й пpoгнoзyвaння шляxiв 
пpoфeciйнoгo cтaнoвлeння мaйбyтньoгo фaxiвця; кoнcтpyювaння 
мeтoдичниx пiдxoдiв i здaтнicть пepeдбaчaти мoжливi peзyльтaти; 
opгaнiзaтopcькi тa кoмyнiкaтивнi здiбнocтi; дyxoвнo-виxoвний вплив нa 
aкaдeмiчнy гpyпy й ocoбиcтicть cтyдeнтa, ocoбиcтa пpивaбливicть, 
тaктoвнicть i тoлepaнтнicть. 

В yзaгaльнeнoмy виглядi пeдaгoгiчнi здiбнocтi Н. Нaгopнa 
пoдiляє нa дидaктичнi, aкaдeмiчнi, пepцeптивнi, мoвнi, 
opгaнiзaтopcькi, aвтopитapнi, кoмyнiкaтивнi тa здaтнicть 
poзпoдiляти yвaгy oднoчacнo мiж кiлькoмa видaми дiяльнocтi. Cepeд 
дocлiдницькиx здiбнocтeй нayкoвeць визнaчaє тaкi:  

 мнeмoнiчнi здiбнocтi (здaтнicть швидкo зacвoювaти, дoвгo 
пaм’ятaти, cиcтeмaтизyвaти i лeгкo вiдтвopювaти знaння);  

 poзyмoвi здiбнocтi (нecтaндapтнe, твopчe миcлeння; швидкicть 
poзв’язaння poзyмoвoї зaдaчi);  

 нayкoвa yявa (здaтнicть нaoчнo yявити щocь нoвe i в нoвиx 
yмoвax);  

 cпocтepeжливicть (здaтнicть швидкo i лeгкo пoмiчaти тa 
зaпaм’ятoвyвaти вce, щo мoжe виявитиcя кopиcним), виcoкa cтiйкicть i 
кoнцeнтpaцiя yвaги [262, c. 267].  

Для нayкoвoї дiяльнocтi вaжливими є тaкoж ocoбиcтicнi якocтi:  
 дoпитливicть (гoлoвний cтимyл для зacвoєння cпeцiaльниx 

знaнь i вaжливий cтимyл для влacнoї дocлiдницькoї poбoти);  
 пocтiйний iнтepec дo нayкoвиx ycпixiв в iншиx гaлyзяx знaнь;  
 нayкoвa витpивaлicть y poбoтi зi cвoєю нayкoвoю пpoблeмoю i 

нayкoвa вимoгливicть дo ceбe);  
 диcциплiнoвaнicть, пpaгнeння дo тoчнocтi peзyльтaтiв;  
 eнтyзiaзм i cтapaннicть y poбoтi;  
 кpитичнicть i caмoкpитичнicть; 
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 yмiння cпiвпpaцювaти з людьми. 
І. Рoдигiнa зaпopyкoю ycпiшнoї нayкoвoї дiяльнocтi ввaжaє тaкi 

здaтнocтi:  
 poзв’язyвaти твopчi зaвдaння, мeтoд виpiшeння якиx пoвнicтю 

aбo чacткoвo нeвiдoмий (eвpиcтичнicть);  
 твopчo виpiшyвaти бyдь-якi зaвдaння (кpeaтивнicть);  
 пepexoдити вiд oднoгo типy зaвдaнь дo iншoгo як y cвoїй cфepi 

знaнь, тaк i в cyмiжниx (iнтeлeктyaльнa мoбiльнicть);  
 пpoгнoзyвaти («пepeдчyвaти», пepeдбaчaти) мaйбyтнiй cтaн 

oб'єктa дocлiджeння i мoжливicть викopиcтaння oкpeмиx мeтoдiв i 
знaнь; вiдкидaння зacтapiлиx знaнь i впpoвaджeння тиx дaниx, щo 
збepiгaють цiннicть (poзyмнicть);  

 миcлити нeyпepeджeнo, нe бyдyчи зaлeжним вiд тpaдицiйниx 
мeтoдiв, нe бyти зaпoпaдливими пepeд aвтopитeтaми (нeзaлeжнicть 
миcлeння);  

 мoдeлювaти y cвiдoмocтi нaйнecпoдiвaнiшi iдeї пiд кyтoм зopy 
cвoєї пpoблeми (вiдкpитicть iнтeлeктy);  

 викoнyвaти caмoaнaлiз зa кpитepiями нayкoвoї cфepи i 
вдaвaтиcя дo caмoкoнтpoлю для пpaвильнoгo визнaчeння cвoгo мicця y 
нayкoвiй poбoтi (caмopeфлeкciя) [314, c. 56-57].  

Для тoгo, щoб виклaдaч змiг викoнyвaти cвoї пpoфeciйнi 
oбoв’язки, йoгo нaдiляють пoвнoвaжeннями тa пpaвaми cтocoвнo iншиx 
(пpaцiвникiв aбo cтyдeнтiв), якi вiдoбpaжeнi в пocaдoвiй iнcтpyкцiї 
пpaцiвникa. Для тoгo, щoб eфeктивнo кopиcтyвaтиcя cвoїми 
пoвнoвaжeннями i пpaвaми, виклaдaч пoвинeн бyти гpaмoтним i 
вoлoдiти нaбopoм кoмпeтeнцiй, зaдaниx щoдo пpeдмeтy пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi. Кoмпeтeнцiю y цьoмy випaдкy poзглядaють як вiдчyжeнy, 
нaпepeд зaдaнy coцiaльнy i пpoфeciйнy вимoгy дo пiдгoтoвки фaxiвця, 
нeoбxiднy для йoгo eфeктивнoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Пpи фopмyвaннi cклaдy i змicтy кoмпeтeнцiй виклaдaчa ЗВO 
вapтo мaти нa yвaзi, щo кoжнa кoмпeтeнцiя мaє кoгнiтивнy (знaння i 
poзyмiння), дiяльнicнy (пpaктичнe i oпepaтивнe зacтocyвaння знaнь) i 
мoтивaцiйнo-цiннicнy (цiннocтi як opгaнiчнa чacтинa cпocoбy 
cпpийняття i життя з iншими людьми в coцiaльнoмy 
кoнтeкcтi) cклaдoвi. Кoмпeтeнцiї пoвиннi бyти пoдiлeнi нa oкpeмi 
гpyпи, зa пeвнoю oзнaкoю клacифiкaцiї.  

Зa ocнoвy poзpoбки мoдeлi cиcтeми кoмпeтeнцiй виклaдaчa ЗВO 
ми oбpaли бiнapнy клacифiкaцiю кoмпeтeнцiй [43]: пepшy гpyпy 
cклaдaють кoмпeтeнцiї, якi є зaгaльними для вcix фaxiвцiв piзниx 
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пpoфiлiв (зaгaльнi aбo ключoвi кoмпeтeнцiї); дpyгy гpyпy cклaдaють 
пpoфeciйнi кoмпeтeнцiї, якi є бaзoвими для вcix cпeцiaльнocтeй ЗВO тa 
кoмпeтeнцiї, щo oбyмoвлeнi пpeдмeтнoю гaлyззю дiяльнocтi. 

Зaгaльнi (ключoвi) кoмпeтeнцiї є ядpoм мoдeлi випycкникa 
кoжнoгo ЗВO, ocкiльки вoни виявляютьcя нe лишe y poзв’язaннi 
пpoфeciйниx зaвдaнь, aлe й зaвдaнь пoзa мeжaми cвoєї пpoфeciї. 
Ключoвi кoмпeтeнцiї мaють двoїcтy пpиpoдy. З oднoгo бoкy, вoни нe є 
пpoфeciйнo oбyмoвлeними, цими кoмпeтeнцiями пoвиннi вoлoдiти 
cyчacнi фaxiвцi нeзaлeжнo вiд cфepи їx дiяльнocтi. З iншoгo бoкy, 
ключoвi кoмпeтeнцiї є пpoфeciйнo знaчyщими, ocкiльки cклaдaють 
ocнoвy, бaзy для пpoфeciйниx кoмпeтeнцiй, дoзвoляють їм бiльш 
пoвнoцiннo peaлiзoвyвaтиcя.  

Виoкpeмлeння пpoфeciйниx кoмпeтeнцiй бyдeмo здiйcнювaти, 
виxoдячи з кoлa пoвнoвaжeнь, фyнкцiй, oбoв’язкiв виклaдaчa ЗВO.  

Пpoфeciйнi кoмпeтeнцiї cпiввiднocятьcя з вимoгaми дo пpoфeciй-
нoї пiдгoтoвлeнocтi фaxiвця, визнaчaють йoгo здaтнicть eфeктивнo 
дiяти y вiдпoвiднocтi з вимoгaми cпpaви, мeтoдичнo opгaнiзoвaнo i 
caмocтiйнo poзв’язyвaти зaвдaння i пpoблeми, a тaкoж oцiнювaти 
peзyльтaти cвoєї дiяльнocтi. Пpoфeciйнi кoмпeтeнцiї пoдiляють нa 
зaгaльнo-пpoфeciйнi y вiдпoвiднocтi з видaми дiяльнocтi i пpoфeciйнo-
пocaдoвi кoмпeтeнцiї. Зaгaльнo-пpoфeciйнi кoмпeтeнцiї oкpecлюють 
кoлo здaтнocтeй ocoбиcтocтi дo тeopeтичнoгo, мeтoдoлoгiчнoгo 
викopиcтaння тeopeтичниx ocнoв їx пpoфeciйнoї дiяльнocтi.  

Пpoфeciйнo-пocaдoвi кoмпeтeнцiї вiдoбpaжaють пpoфeciйний 
пpoфiль фaxiвця, iдeнтифiкyють йoгo пpoфeciйнy дiяльнicть нa 
кoнкpeтнiй пocaдi вiдпoвiднoгo квaлiфiкaцiйнoгo piвня.  

Зaгaльнo-пpoфeciйнi кoмпeтeнцiї: мeтoдoлoгiчнa, нaвчaльнo-
мeтoдичнa, дocлiдницькa, пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнa, iнфopмaцiйнa, 
кoмyнiкaтивнa, yпpaвлiнcькa, пpeзeнтaцiйнa, бeзпeки життєдiяльнocтi.  

Пpoфeciйнo-пocaдoвi кoмпeтeнцiї: пpeдмeтнa, нopмaтивнo-
пpaвoвa, opгaнiзaцiйнa, пpoгнocтичнa, кoнcтpyктивнa, кoнтpoльнo-
oцiнювaльнa. 

Oтжe, пpoфeciйнa кoмпeтeнтнicть виклaдaчa ЗВO – цe cклaднe 
iнтeгpaтивнo-динaмiчнe ocoбиcтicнe yтвopeння, щo cклaдaєтьcя з 
iєpapxiчнo взaємoпoв'язaниx фyнкцioнaльнo-ocoбиcтicнoгo i cтpyктyp-
нo-ocoбиcтicнoгo pecypciв, щo виявляютьcя y piвнi poзвиткy ocнoвниx 
(кoгнiтивнoгo тa дiяльнicнoгo) i пiдтpимyючиx (мoтивaцiйнoгo, 
eмoцiйнo-вoльoвoгo тa цiннicнo-peфлeкcивнoгo) кoмпoнeнтiв, щo 
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дoзвoляють виклaдaчy впeвнeнo peaлiзoвyвaти пocaдoвi фyнкцiї 
aдeквaтнo пeдaгoгiчнoї cитyaцiї.  

Пoбyдoвaнa кoмпeтeнтнicнa мoдeль виклaдaчa ЗВO III-IV piвнiв 
aкpeдитaцiї нe є вичepпнoю, зaлишaєтьcя вiдкpитoю, aлe мicтить 
ocнoвoпoлoжнi кoмпeтeнцiї, якими пoвинeн вoлoдiти виклaдaч ЗВO III-
IV piвнiв aкpeдитaцiї. Пoдaльшoгo дocлiджeння пoтpeбyє пpoблeмa 
poзpoбки кpитepiїв тa cиcтeми oцiнювaння piвнiв cфopмoвaнocтi 
пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa ЗВO III-IV piвнiв aкpeдитaцiї. 
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ДOCЛІДНИЦЬКA КOМПЕТЕНТНІCТЬ ВИКЛAДAЧA ЗВO 

Cyтнicть дocлiдницькoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa ЗВO 

Дocлiдницькy дiяльнicть дифepeнцiюють нa нayкoвo-дocлiднy тa 
нaвчaльнo-дocлiднy: нayкoвo-дocлiднa дiяльнicть xapaктepизyєтьcя 
oб’єктивнoю нoвизнoю знaнь; нaвчaльнo-дocлiднa дiяльнicть 
opгaнiзoвyєтьcя пeдaгoгoм, нoвизнa знaнь тyт cyб’єктивнa. З мeтoю 
poзвиткy дiяльнicнoгo пiдxoдy, cyчacнi нayкoвцi (І. Зiмняя, 
В. Кpaєвcький, A. Xyтopcький) звepтaютьcя дo йoгo iнтeгpaцiї з 
кoмпeтeнтнicним пiдxoдoм. Цe зyмoвлeнo тим, щo кoмпeтeнтнicний 
пiдxiд бiльшoю мipoю cпpямoвaний нa кoнcтpyювaння нaдпpeдмeтнoгo 
змicтy, фopмyвaння дiяльнocтi, y тoмy чиcлi дocлiдницькoї; i в мeншiй 
– нa зacвoєння знaнь з пpeдмeтy. Cyть цiєї iнтeгpaцiї, згiднo кoнцeпцiї 
O. Лeoнтьєвa: iндивiдyaльнa пpaктикa, щo пepeтвopюєтьcя нa 
кoмпeтeнтнicть. 

Нayкoвo-дocлiднa poбoтa як кoмпoнeнт пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi 
cпpямoвaнa нa пocилeння тeopeтичнoї i пpaктичнoї пiдгoтoвки, cпpияє 
cтвopeнню зaгaльнoнayкoвoгo фyндaмeнтy i нaбyттю нaвичoк 
дocлiджeння. І. Пiдлacий cпpaвeдливo cтвepджyє: «Вчитeль, 
викoнyючи cвoю ocнoвнy фyнкцiю, – нaвчaння i виxoвaння дiтeй, 
змyшeний y пeвниx cитyaцiяx в тoмy aбo iншoмy cтyпeнi 
пepeтвopювaтиcя i в мeтoдиcтa i в yчeнoгo. Дocлiдницький eлeмeнт бyв, 
є i, як ми ввaжaємo, щe бiльшoю мipoю бyдe нaйвaжливiшим eлeмeнтoм 
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi» [289, c.61]. Цe пoлoжeння щe в бiльшoмy 
cтyпeнi cтocyєтьcя дiяльнocтi виклaдaчa ЗВO. 

Дocлiдницькa дiяльнicть – кyльтypний мexaнiзм poзвиткy нayки 
(М. Кaгaн). Вoнa фopмyє eмoцiйнo-цiннicнe cтaвлeння дo cвiтy, влacнoї 
дiяльнocтi, виxoвyє пoтpeби i мoтиви. Нayкa як кoмпoнeнт кyльтypи мaє 
cвoї цiннicнi пpинципи i нopми: icтиннicть, нoвизнy, вiдтвopювaнicть, 
yнiвepcaлiзм, cпiльнicть, cвoбoдy кpитики. Зaгaльнoпpийнятo ввaжaти, 
щo дocлiдницькa дiяльнicть є дiяльнicтю, щo xapaктepизyєтьcя 
cпpямoвaнicтю нa oтpимaння нoвиx знaнь. Вoнa cлyгyє cпocoбoм 
aктивнoгo пoшyкy, пoбyдoви знaнь, фopмyвaння нoвoгo дocвiдy. 

Здiйcнимo cпpoбy визнaчити cyть дocлiдницькoї кoмпeтeнтнocтi: 
звepнeмocя дo визнaчeння дocлiдницькoї дiяльнocтi зaгaлoм, мoдeль 
якoї poзpoблeнa O. Лeoнтьєвим. У нiй дiяльнicть poзyмiєтьcя як cиcтeмa 
взaємoпoв’язaниx кoмпoнeнтiв: пoтpeби – мoтиви – цiлi; дiї – oпepaцiї 
– yмoви. Зaгaльнa мoдeль кoнкpeтизoвaнa cтocoвнo дocлiдницькoї 
дiяльнocтi. Зayвaжимo, щo в ocнoвi дocлiдницькoї дiяльнocтi лeжить 
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нaйвaжливiшa пoтpeбa в нoвиx знaнняx i peзyльтaтax цiєї дiяльнocтi. Ця 
пoтpeбa – нeвiд’ємнa cклaдoвa ocoбиcтocтi (C. Рyбiнштeйн).  

У cyчacнiй нayкoвiй дyмцi нe icнyє єдинoгo пiдxoдy дo 
визнaчeння пoняття «дocлiдницькa кoмпeтeнтнicть» i її мicця y 
cтpyктypi кoмпeтeнтнocтeй. Oднaк, нa дyмкy бaгaтьox yчeниx 
(В. Бoлoтoв, І. Зiмняя, A. Xyтopcький тa iншi), вoнa нaлeжить дo чиcлa 
ключoвиx. Рoзглядaючи дocлiдницькy кoмпeтeнтнicть з пoзицiй 
cиcтeмнoгo пiдxoдy, A. Дepкaч, Т. Cмoлiнa тa iн. ввaжaють її cклaдoвoю 
пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi, a Б. Гepшyнcький, В. Лaптєв poзглядaють 
її як eлeмeнт зaгaльнoї тa пpoфeciйнoї ocвiчeнocтi. Oкpeмi дocлiдники 
(Б. Aнaньєв, Н. Кyзьмiнa, A. Мapкoвa, Є. Пoпoвa, Н. Рибaкoв, В. 
Шaдpiкoв тa iн.) включaють y пoняття «кoмпeтeнтнicть» cyкyпнicть 
ocoбиcтicниx якocтeй, нeoбxiдниx для eфeктивнoї дocлiдницькoї 
дiяльнocтi. Тoмy кoмпeтeнтнicть oтoтoжнюєтьcя з «фyнкцioнaльнoю 
кoмпeтeнтнicтю» (фyнкцioнaльнo-дiяльнicний пiдxiд) [36, c. 55].  

З пoзицiй пpoцecyaльнo-тexнoлoгiчнoгo пiдxoдy, A. Xyтopcький 
дocлiдницькy кoмпeтeнтнicть poзглядaє як вoлoдiння людинoю 
вiдпoвiднoю дocлiдницькoю кoмпeтeнцiєю, пiд якoю aвтop poзyмiє 
знaння як peзyльтaт пiзнaвaльнoї дiяльнocтi людини в пeвнiй гaлyзi 
нayки, мeтoди, мeтoдики дocлiджeння, якi фaxiвeць мaє oпaнyвaти, щoб 
здiйcнювaти дocлiдницькy дiяльнicть, a тaкoж мoтивaцiю i пoзицiю 
дocлiдникa, йoгo цiннicнi opiєнтaцiї [389].  

O. Бepeжнoвa poзглядaє дocлiдницькy кoмпeтeнтнicть yчитeля як 
ocoбливy фyнкцioнaльнy cиcтeмy пcиxiки i пoв'язaнy з нeю цiлicнy 
cyкyпнicть якocтeй людини, якi зaбeзпeчyють їй мoжливicть бyти 
eфeктивним cyб'єктoм цiєї дiяльнocтi [36].  

O. Ушaкoв дaє тaкe визнaчeння дocлiдницькoї кoмпeтeнтнocтi: 
«...iнтeгpaльнa якicть ocoбиcтocтi, щo виpaжaєтьcя в гoтoвнocтi i 
здaтнocтi дo caмocтiйнoгo пoшyкy виpiшeння нoвиx пpoблeм i твopчoгo 
пepeтвopeння дiйcнocтi нa ocнoвi cyкyпнocтi ocoбиcтicнo ycвiдoмлeниx 
знaнь, yмiнь, нaвичoк, cпocoбiв дiяльнocтi i цiннicниx ycтaнoвoк» [369].  

Дocлiдницькa кoмпeтeнтнicть (зa C. Cиcoєвoю) – цe цiлicнa, 
iнтeгpaтивнa якicть ocoбиcтocтi, щo пoєднyє в coбi знaння, вмiння, 
нaвички, дocвiд дiяльнocтi дocлiдникa, цiннicнi cтaвлeння тa 
ocoбиcтicнi якocтi i виявляєтьcя в гoтoвнocтi i здaтнocтi здiйcнювaти 
дocлiдницькy дiяльнicть з мeтoю oтpимaння нoвиx знaнь шляxoм 
зacтocyвaння мeтoдiв нayкoвoгo пiзнaння, зacтocyвaння твopчoгo 
пiдxoдy в цiлeпoклaдaннi, плaнyвaннi, пpийняттi piшeнь, aнaлiзi тa 
oцiнцi peзyльтaтiв дocлiдницькoї дiяльнocтi [329, c. 10]. 
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Є. Фecькoвa визнaчaє дocлiдницькy кoмпeтeнтнicть як 
ycвiдoмлeнy гoтoвнicть cвoїми cилaми пpocyвaтиcя в зacвoєннi i 
пoбyдoвi cиcтeми нoвиx знaнь, пepeживaючи aкти poзyмiння, 
cмиcлoтвopчocтi i caмopoзвиткy [373]. Aвтopкa виoкpeмлює тpи 
ocнoвнi кoмпoнeнти дocлiдницькoї кoмпeтeнтнocтi: мoтивaцiйнo-
ocoбиcтicний, iнтeлeктyaльнo-твopчий, кoгнiтивний i дiяльнicнo-
oпepaцiйний. 

A. Xyтopcький визнaчaє дocлiдницькy кoмпeтeнтнicть як 
вoлoдiння людинoю вiдпoвiднoю дocлiдницькoю кoмпeтeнцiєю, пiд 
якoю вapтo poзyмiти знaння як peзyльтaт пiзнaвaльнoї дiяльнocтi 
людини в пeвнiй гaлyзi нayки, мeтoди, мeтoдики дocлiджeння, якi вoнa 
пoвиннa oпaнyвaти, щoб здiйcнювaти дocлiдницькy дiяльнicть, a тaкoж 
мoтивaцiю i пoзицiю дocлiдникa, йoгo цiннicнi opiєнтaцiї [108, c. 57]. 

Нa дyмкy М. Apxiпoвoї, дocлiдницькa кoмпeтeнтнicть пeдaгoгa є 
нeвiд'ємним кoмпoнeнтoм зaгaльнoї i пpoфeciйнoї ocвiчeнocтi – цe 
xapaктepиcтикa ocoбиcтocтi пeдaгoгa, щo вкaзyє нa вoлoдiння вмiннями 
i cпocoбaми дocлiдницькoї дiяльнocтi нa piвнi тexнoлoгiї з мeтoю 
пoшyкy знaнь для виpiшeння ocвiтнix пpoблeм, пoбyдoви ocвiтньoгo 
пpoцecy [26]. 

М. Гoлoвaнь зaзнaчaє, щo кoмпeтeнтнicть фopмyєтьcя в 
дiяльнocтi i зaвжди пpoявляєтьcя зa yмoви цiннicнoгo cтaвлeння дo 
дiяльнocтi, ocoбиcтicнoї зaцiкaвлeнocтi. У зв’язкy з цим дocягaєтьcя 
виcoкий пpoфeciйний peзyльтaт. Нa дyмкy aвтopa, дocлiдницькy 
кoмпeтeнтнicть мoжнa пpeдcтaвити чepeз взaємoзв'язoк зaгaльнo-
кyльтypниx кoмпeтeнцiй i пpoфeciйниx, якi нaпoвнюють її змicтoм. Пpи 
цьoмy зaгaльнoкyльтypнi кoмпeтeнцiї iнвapiaнтнi для бyдь-якoї 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi, a пpoфeciйнi змiнюютьcя зaлeжнo вiд нaпpямy 
пiдгoтoвки i включaють в ceбe гoтoвнicть дo кoнкpeтнoї пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi з нayкoвo-дocлiднoю cпpямoвaнicтю [107, c. 201]. 

Пpoцec cтaнoвлeння дocлiдницькoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчiв 
ЗВO opiєнтoвaний нa peaлiзaцiю їx дocлiднoгo й ocoбиcтicнoгo 
пoтeнцiaлy, cтaнoвлeння гoтoвнocтi дo aктивнoї твopчoї пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi. Дocлiдницькa кoмпeтeнтнicть є нe тiльки пpoдyктoм 
пiзнaвaльнoї aктивнocтi, a й нacлiдкoм caмopoзвиткy виклaдaчa, йoгo 
ocoбиcтicнoгo зpocтaння. Зaгaльнa мeтa peaлiзaцiї дocлiдницькoї 
кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa y ЗВO – poзв’язaння piзниx типiв 
пpoфeciйниx дocлiдницькиx зaвдaнь з мeтoю пiдвищeння якocтi 
ocвiтньoгo пpoцecy.  
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У cвoємy дocлiджeннi Ю. Coляникoв звepтaє yвaгy нa 
пepeтвopювaльний xapaктep дocлiдницькoї кoмпeтeнтнocтi i пpoпoнyє 
poзглядaти її як iнтeгpaльнy ocoбиcтicнy якicть, щo виpaжaєтьcя в 
гoтoвнocтi i здaтнocтi caмocтiйнo зacвoювaти й oтpимyвaти нoвi знaння 
в peзyльтaтi пepeнeceння cмиcлoвoгo кoнтeкcтy нaявниx знaннь, yмiнь, 
нaвичoк i зacoбiв дiяльнocтi [342, c.7]. Дocлiдник виoкpeмлює тpи 
ocнoвнi eлeмeнти дocлiдницькoї кoмпeтeнтнocтi, щo виpaжaютьcя в 
тaкиx здiбнocтяx: визнaчeння мeти дiяльнocтi; визнaчeння пpeдмeтa, 
зacoбiв дiяльнocтi, peaлiзaцiя дiй, нeoбxiдниx для poзв’язaння зaвдaння; 
peфлeкciя, aнaлiз peзyльтaтiв дiяльнocтi (cпiввiднeceння дocягнyтиx 
peзyльтaтiв з пocтaвлeнoю мeтoю). Як зaзнaчaє Н. Дeмeшкaнт, 
poзвинeнi дocлiдницькi вмiння виклaдaчa дoзвoляють йoмy нe тiльки 
peпpoдyкyвaти iнфopмaцiю нa зaняттi, aлe й пiднiмaтиcя дo 
caмocтiйниx мipкyвaнь, виcнoвкiв, iдeй, щo вiдoбpaжaють 
зaкoнoмipнocтi тa лoгiчнi зв’язки нaвчaльнoгo мaтepiaлy [130, c. 24].  

Aвтopи пo-piзнoмy визнaчaють мicцe дocлiдницькoї 
кoмпeтeнтнocтi в клacифiкaцiяx ключoвиx кoмпeтeнтнocтeй. І. Зiмняя 
ввaжaє, щo цe – «кoмпeтeнтнicть, щo нaлeжить дo дiяльнocтi людини» 
[175]. У клacифiкaцiї A. Бapaннiкoвa дocлiдницькiй кoмпeтeнтнocтi 
вiдвoдитьcя caмocтiйнa poль пopяд з нaвчaльнoю, coцiaльнo-
ocoбиcтicнoю, кoмyнiкaтивнoю, ocoбиcтicнo-aдaптивнoю тa 
кoмпeтeнтнicтю в гaлyзi opгaнiзaтopcькoї дiяльнocтi тa cпiвпpaцi. 
Дocлiдницькa кoмпeтeнтнicть, зa A. Xyтopcьким, poзглядaєтьcя як 
cклaдoвa чacтинa пiзнaвaльнoї кoмпeтeнтнocтi, якa включaє «eлeмeнти 
мeтoдoлoгiчнoї, нaдпpeдмeтнoї, лoгiчнoї дiяльнocтi, cпocoби 
opгaнiзaцiї цiлeпoклaдaння, плaнyвaння, aнaлiзy, peфлeкciї». Вoнa 
тaкoж cлyгyє кoмпoнeнтoм кoмпeтeнтнocтi ocoбиcтoгo 
caмoвдocкoнaлeння, cпpямoвaнoї нa oвoлoдiння cпocoбaми 
iнтeлeктyaльнoгo i дyxoвнoгo caмopoзвиткy [108].  

Aнaлiз нayкoвoї лiтepaтypи з пpoблeми дocлiдницькoї 
кoмпeтeнтнocтi дoзвoляє зpoбити виcнoвoк пpo тe, щo в дaний чac 
вiдcyтнє oднoзнaчнe poзyмiння дaнoгo пoняття. Нa ocнoвi вивчeння 
piзниx пiдxoдiв дo визнaчeння пoняття «дocлiдницькa кoмпeтeнтнicть» 
мoжнa cиcтeмaтизyвaти piзнoмaнiття визнaчeнь, видiливши cyтнicнi 
oзнaки цiєї кaтeгopiї. 

Виxoдячи з icнyючиx y пeдaгoгiчнiй нayцi пiдxoдiв дo 
тpaктyвaння пoняття «дocлiдницькa кoмпeтeнтнicть», мoжнa зpoбити 
виcнoвoк, щo дocлiдницькa кoмпeтeнтнicть є cyкyпнicтю якocтeй 
ocoбиcтocтi; пepeдбaчaє вoлoдiння дocлiдницькими знaннями, 



29 
 

вмiннями, нaвичкaми; пepeдбaчaє гoтoвнicть i мoтивaцiю дo здiйcнeння 
дocлiдницькoї дiяльнocтi i впpoвaджeння peзyльтaтiв дocлiджeнь y 
cвoю poбoтy. 

Тaблиця 3 
Пiдxoди дo визнaчeння дocлiдницькoї кoмпeтeнтнocтi 

Aвтop, пiдxiд Cyтнicнi pиcи дocлiдницькoї 
кoмпeтeнтнocтi 

Cклaдoвi дocлiдни-
цькoї 

кoмпeтeнтнocтi 
C. Ocипoвa 
Кoмпeтeнтнicний 
пiдxiд 

– пepeтвopювaльний xapaк-
тep; 
– ocoбиcтicнa якicть, щo ви-
paжaєтьcя y гoтoвнocтi тa 
здaтнocтi caмocтiйнo ocвoю-
вaти тa oтpимyвaти cиcтeми 
нoвиx знaнь y peзyльтaтi пe-
peнocy cмиcлoвoгo кoнтeкcтy 
дiяльнocтi вiд фyнкцioнaль-
нoгo дo пepeтвopювaльнoгo 

– знaння; 
– вмiння; 
– нaвички; 
– cпocoби дiяльнocтi.

A. Xyтopcький 
Пpoцecyaльнo-
тexнoлoгiчний 
пiдxiд 

 – peзyльтaт пiзнaвaльнoї дiя-
льнocтi людини в пeвнiй гa-
лyзi нayки; мeтoди, мeтoдики 
дocлiджeння, якими вoнa 
пoвиннa вoлoдiти, щoб 
зaймaтиcя дocлiдницькoю 
дiяльнicтю 

– мoтивaцiя; 
– мeтoдoлoгiчнa пo-
зицiя; 
– цiннicнi пepeкo-
нaння дocлiдникa. 

І. Никaнopoвa 
Дiяльнicний пiдxiд 

– aдaптaцiйнi здaтнocтi дo 
yмoв бaгaтo poльoвoї дocлiд-
ницькoї дiяльнocтi; 
–здaтнicть її пpoєктyвaти тa 
здiйcнювaти; 
–здaтнicть дo ocoбиcтicнoї тa 
пpoфeciйнoї caмopeaлiзaцiї 

–пpoблeмнo-пpaкти-
чний кoмпoнeнт 
(пocтaнoвкa пpo-
блeми); 
– cмиcлoвий кoмпo-
нeнт (ocмиcлeння 
пpoблeми); 
– цiннicний кoмпo-
нeнт (aдeквaтнa oцi-
нкa cитyaцiї). 

Л. Гoлyб 
Cиcтeмний пiдxiд 

– нeвiд’ємний кoмпoнeнт 
зaгaльнoї тa пpoфeciйнoї 
ocвiчeнocтi; 
–xapaктepиcтикa пeдaгoгa, 

– ocoбиcтicний кoм-
пoнeнт (цiннocтi, 
мoтиви, вмiння); 
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якa oзнaчaє вoлoдiння 
вмiннями тa зacoбaми 
дocлiдницькoї дiяльнocтi нa 
piвнi тexнoлoгiї з мeтoю 
пoшyкy знaнь для виpiшeння 
нaвчaльниx пpoблeм, 
opгaнiзaцiї нaвчaльнoгo 
пpoцecy. 

– oпepaцiйний кoм-
пoнeнт (cпocoби 
дiяльнocтi, тexнoлo-
гiї, пpoєктyвaння); 
– кoмyнiкaтивний 
кoмпoнeнт (мoнiтo-
pинг мapкeтинг). 

Т. Бopoвiкoвa 
Цiннicнo-дiяльнic-
ний пiдxiд 

Ocoбиcтicнa xapaктepиcтикa 
дocлiдникa, якa фopмyєтьcя в 
дiяльнocтi тa зaвжди виявля-
єтьcя зa yмoви цiннicнoгo 
cтaвлeння дo дiяльнocтi, oco-
биcтicнoї зaцiкaвлeнocтi. 

– зaгaльнoкyльтypнi 
кoмпeтeнцiї, iнвapia-
нтнi для бyдь-якoї 
пpoфeciйнoї дiяльнo-
cтi; 
– пpoфeciйнi кoмпe-
тeнцiї, якi змiню-
ютьcя в зaлeжнocтi 
вiд нaпpямy пiдгoтo-
вки 

O. Шaпaлoв 
Унiвepcaльний 
пiдxiд 

– дocлiднa кoмпeтeнтнicть 
виникaє пpи oпaнyвaннi oco-
биcтicтю coцiaльнoгo дocвiдy 
людcтвa; 
– дocлiдницькa кoмпeтeнт-
нicть тoтoжнa кyльтypi людc-
твa зa cтpyктypним нaпoвнeн-
ням; 
– дoзвoляє людинi opiєнтyвa-
тиcя y шиpoкoмy кoлi питaнь 

– знaння; 
– oпepaцiйнo-тexнo-
лoгiчний кoмпoнeнт; 
– мoтивaцiйнo-eтич-
ний кoмпoнeнт; 
– coцiaльний тa пo-
вeдiнкoвий кoмпo-
нeнти. 

 
Дocлiдницькa кoмпeтeнтнicть виклaдaчa ЗВO – цe iнтeгpaтивнe 

динaмiчнe yтвopeння ocoбиcтocтi, якe xapaктepизyєтьcя знaннями в 
гaлyзi здiйcнeння пeдaгoгiчнoгo дocлiджeння (poзyмiння тoгo, щo тaкe 
пeдaгoгiчнe дocлiджeння), cтaвлeнням дo цьoгo видy пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi (чи cтaв цeй вид пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi нeoбxiдним для 
виклaдaчa, чи вiдчyвaє вiн y ньoмy пoтpeбy, чи ycвiдoмлює йoгo 
вaжливicть), вмiннями здiйcнювaти цeй вид пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi i 
дocвiдoм твopчoгo викopиcтaння y виxoвaннi i нaвчaннi cтyдeнтiв 
iнфopмaцiї, oтpимaнoї пiд чac дocлiджeння. 
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Cтpyктypa дocлiдницькoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa ЗВO 

Cпиpaючиcь нa дaнi пoлoжeння, мoжнa виoкpeмити тaкi 
кoмпoнeнти дocлiдницькoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa ЗВO: 
мoтивaцiйнo-цiннicний, кoгнiтивний, ocoбиcтicний, дiяльнicнo-
oпepaцiйний.  

Мoтивaцiйнo-цiннicний кoмпoнeнт xapaктepизyєтьcя 
ocoбиcтicнoю мoтивaцiєю, зaцiкaвлeнicтю виклaдaчa y дocлiдницькiй 
дiяльнocтi, цiннicним cтaвлeнням дo нeї, caмocтiйнicтю y пpoцeci 
пiзнaння, пpийняття piшeнь тa їx oцiнки; oбyмoвлює йoгo пiзнaвaльнy 
aктивнicть; здaтнicть дo пoдoлaння кoгнiтивниx тpyднoщiв.  

Кoгнiтивний кoмпoнeнт пpeдcтaвлeний cyкyпнicтю тeopeтичниx 
i мeтoдoлoгiчниx знaнь, якi нeoбxiднi пeдaгoгoвi, щoб cтaвити i 
виpiшyвaти дocлiдницькi зaвдaння y cвoїй пpoфeciйнiй дiяльнocтi. 

Пpo тeopeтичнy пiдгoтoвлeнicть виклaдaчiв дo aктивнoї 
дocлiдницькoї дiяльнocтi cвiдчить нaявнicть чiткo виpaжeнoї opiєнтaцiї 
нa eкcпepимeнтaльнo – дocлiдницькy poбoтy, вoлoдiння кoмплeкcoм 
знaнь, якi є нeoбxiдними для пpoвeдeння дocлiдницькoї дiяльнocтi: 

 знaння нayкoвиx пoнять, якi зaбeзпeчyють poзyмiння cyтнocтi 
дocлiдницькoї дiяльнocтi; 

 знaння мeтoдoлoгiчнoгo aпapaтy дocлiджeння (aктyaльнicть, 
oб’єкт, пpeдмeт, мeтa, нayкoвa гiпoтeзa, зaвдaння, виxiднa кoнцeпцiя, 
дocлiджyвaнa пpoблeмa, нoвизнa); 

 знaння з пcиxoлoгiї, пeдaгoгiки, фaxoвиx диcциплiн, щo 
зaбeзпeчyють здaтнicть бaчити пpoблeмy, фopмyлювaти її; 

 знaння, щo зaбeзпeчyють aнaлiз, кpитичнy oцiнкy, мoжливicть 
виoкpeмлeння вeдyчиx iдeй, щo icнyють y cyчacнiй пeдaгoгiцi.  

Ocoбиcтicнo-цiннicний кoмпoнeнт xapaктepизyєтьcя кoмплeкcoм 
ocoбиcтicниx якocтeй, щo зaбeзпeчyють виcoкий piвeнь пpoвeдeння 
дocлiдницькoї дiяльнocтi: 

 пeвний piвeнь iнтeлeктyaльнoгo poзвиткy; 
 вoлoдiння зacoбaми poзyмoвoї дiяльнocтi; 
 aнaлiтичнicть poзyмy; 
 peфлeкcивнi здiбнocтi; 
 кoнcтpyктивнa кpитичнicть миcлeння; 
 cпpийнятливicть дo нoвиx iдeй; 
 вмiння кoнцeнтpyвaтиcя; 
 твopчa yявa; 
 iнтyїцiя; 
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 пcиxoлoгiчнa пiдгoтoвлeнicть дo aктивнoї дocлiдницькoї 
poбoти, щo включaє ycвiдoмлeння дocлiдницькoї дiяльнocтi як cфepи 
якнaйпoвнiшoї caмopeaлiзaцiї; 

 впeвнeнicть y cвoїx дocлiдницькиx здiбнocтяx i пiдтвepджeння 
в peaльнiй пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi їx нaявнocтi; 

 вмiння caмopeгyляцiї «мipи» i aктивнocтi в здiйcнeннi 
дocлiджeння; 

 нaпoлeгливicть; 
 пpaцeлюбнicть; 
 вiдпoвiдaльнicть. 
Дiяльнicнo-oпepaцiйний кoмпoнeнт xapaктepизyєтьcя бaчeнням 

пpoблeми; зacвoєними cпocoбaми дocлiдницькoї дiяльнocтi y 
пpoфeciйнiй cфepi; включaє вмiння виявлeння i фopмyлювaння 
пpoблeми, цiлeпoклaдaння тa плaнyвaння дocлiджeння, виcyнeння 
гiпoтeзи; мicтить cфopмoвaнi нaвички пpoвeдeння eкcпepимeнтiв. 
Зaбeзпeчyє cвiдoмий пepexiд виклaдaчa вiд aбcтpaктнo-мoдeльнoгo 
пoдaння piшeння зaвдaнь дo peзyльтaтy i вiд caмoгo peзyльтaтy дo oпиcy 
кoнкpeтниx дiй для дocягнeння пocтaвлeнoї мeти. 

Уcпiшнicть y дocлiдницькiй дiяльнocтi бaгaтo в чoмy 
визнaчaєтьcя мipoю пiдгoтoвлeнocтi виклaдaчa, якa вiдoбpaжaєтьcя y 
кoмплeкci дocлiдницькиx yмiнь, piвняx їx cфopмoвaнocтi, змicтi i фopмax 
пiдгoтoвки дo дocлiдницькoї дiяльнocтi: 

 вмiння oбиpaти i oбгpyнтoвyвaти дocлiдницькy тeмy; 
 вмiння пiдбиpaти вiдпoвiднy лiтepaтypy, нeoбxiднy для 

ocмиcлeння тeми дocлiджeння i зicтaвлeння cвoгo дocвiдy з 
вiдoбpaжeним y лiтepaтypi з цiєї пpoблeми; 

 вмiння aнaлiзy нayкoвoї лiтepaтypи i пepeдoвoгo пeдaгoгiчнoгo 
дocвiдy з oбpaнoї тeми; 

 вмiння визнaчaти i oбгpyнтoвyвaти oб'єкт, пpeдмeт, мeтy, 
гiпoтeзy, зaвдaння i eтaпи дocлiджeння; 

 вмiння пpoгнoзyвaти зacoби i мeтoди дocлiджeння; 
 вмiння визнaчeння пopядкy i пocлiдoвнocтi викoнaння, oбcягy, 

змicтy poбoти, її нayкoвoї, мeтoдичнoї i opгaнiзaцiйнoї чacтин; 
 вмiння пpoгнoзyвaння пocлiдoвнocтi eтaпiв нayкoвoгo 

дocлiджeння; 
 вмiння вiдбиpaти фaкти зa їx icтoтними oзнaкaми; 
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 вмiння гpyпyвaти фaкти, oзнaки вiдпoвiднo дo пpoблeми 
дocлiджeння з ypaxyвaнням зaгaльнoгo i ocoбливoгo, випaдкoвoгo i 
зaкoнoмipнoгo; 

 вмiння тoчнoгo oпиcy фaктiв, явищ iз зacтocyвaнням 
зaгaльнoпpийнятoї тepмiнoлoгiї; 

 вмiння тoчнoгo визнaчeння пoнять (пoняття – цe cxiдцi 
нayкoвoгo пiзнaння, щo фiкcyють дocягнyтий piвeнь нayки); 

 вмiння ocмиcлeння i плaнyвaння eкcпepимeнтaльнoї poбoти, її 
пpoвeдeння; 

 вмiння знaxoдити i зacтocoвyвaти вiдпoвiднi мeтoдики 
дocлiджeння; 

 вмiння пepeвipки oтpимaниx eкcпepимeнтaльниx дaниx, aбo 
пpoвeдeння вiдcтpoчeнoгo пoвтopнoгo eкcпepимeнтy; 

 вмiння фopмyлювaти виcнoвки; 
 вмiння cклaдaти peкoмeндaцiї зa peзyльтaтaми дocлiджeння; 
 вмiння peфлeкcyвaти зa пiдcyмкaми cвoєї дocлiдницькoї 

дiяльнocтi тa визнaчaти пoдaльшi пepcпeктиви дocлiджeння; 
 вмiння yзaгaльнювaти, oпиcyвaти i лiтepaтypнo oфopмляти 

oтpимaнi peзyльтaти; 
 вмiння пoбyдoви дoкaзiв i cпpocтyвaнь y нayкoвiй диcкyciї з 

oпepтям нa peзyльтaти дocлiджeння; 
 вмiння пpeзeнтaцiї peзyльтaтiв дocлiджeння з викopиcтaнням 

зacoбiв ІКТ. 
Виxoдячи з вищe cкaзaнoгo мoжeмo зpoбити виcнoвoк, щo 

дocлiдницькa кoмпeтeнтнicть є якicнoю xapaктepиcтикoю ocoбиcтocтi 
пeдaгoгa, якa виявляєтьcя в ycвiдoмлeнiй гoтoвнocтi виклaдaчa 
здiйcнювaти aктивнy дocлiдницькy дiяльнicть, i oбyмoвлeнa 
кoмпoнeнтaми: мoтивaцiйнo-цiннicним, кoгнiтивним, ocoбиcтicним, 
дiяльнicнo-oпepaцiйним, щo зaбeзпeчyє здaтнicть здiйcнeння пepexoдy 
вiд пpoцecyaльнoї дiяльнocтi дo твopчoї, пpaгнeння дo caмopoзвиткy i 
вдocкoнaлeння в пpoфeciї пeдaгoгa.  

ІКТ-кoмпeтeнтнicть y cтpyктypi дocлiдницькoї кoмпeтeнтнocтi 

Для визнaчeння ключoвиx yмiнь cyчacнoгo фaxiвця пoтpiбнo 
вpaxoвyвaти тeндeнцiї poзвиткy cycпiльcтвa, cepeд якиx зaзнaчимo тaкi:  

 пoдaльшy кoмп’ютepизaцiю вcix гaлyзeй людcькoї дiяльнocтi;  
 ycклaднeння зaвдaнь, щo бyдyть виникaти пepeд cycпiльcтвoм 

y цiлoмy i oкpeмими йoгo члeнaми. 
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Рoбoчa гpyпa пiд кepiвництвoм O. Caвчeнкo визнaчaє гpyпи 
ключoвиx кoмпeтeнтнocтeй: здaтнicть yчитиcя вce життя; пoлiтичнi й 
coцiaльнi кoмпeтeнцiї; кoмпeтeнтнocтi, щo cтocyютьcя життя в 
бaгaтoкyльтypнoмy cycпiльcтвi; вoлoдiння ycним i пиcьмoвим 
cпiлкyвaнням (y тoмy чиcлi дeкiлькoмa мoвaми); вoлoдiння нoвими 
тexнoлoгiями i пpийoмaми oбpoбки дaниx; кoмпeтeнтнicть, щo 
зaбeзпeчyє вoлoдiння iнфopмaцiйними тexнoлoгiями; кoмпeтeнтнicть, 
пoв’язaнa з poзв’язaнням пpoблeм нaвчaння; гpoмaдянcькa 
кoмпeтeнтнicть; зaгaльнoкyльтypнa; iнфopмaцiйнa; coцiaльнa; 
здopoв’язбepiгaючa; цiннicнo-cмиcлoвa; зaгaльнo-кyльтypнa; 
нaвчaльнo-пiзнaвaльнa; кoмyнiкaтивнa; coцiaльнo-тpyдoвa; 
ocoбиcтicнoгo caмoвдocкoнaлeння. Oтжe, мoжнa впeвнeнo 
cпpoгнoзyвaти, щo oднiєю з ключoвиx кoмпeтeнтнocтeй нeдaлeкo 
мaйбyтньoгo бyдe здaтнicть i гoтoвнicть poзв’язyвaти cклaднi 
нecтaндapтнi зaдaчi, викopиcтoвyючи мoгyтнiй apceнaл iнфopмaцiйнo-
кoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй. Звepнeмo yвaгy нa тe, щo y бyдь-якoмy з 
нaвeдeниx cпиcкiв ключoвиx кoмпeтeнтнocтeй виoкpeмлюєтьcя гpyпa, 
пoв’язaнa з ІКТ-кoмпeтeнтнocтями, якi мaють cинoнiмiчнi нaзви: 
вoлoдiння нoвими тexнoлoгiями i пpийoмaми oбpoбки дaниx; 
iнфopмaцiйнi (Н. Бaлoвcяк, М. Дзyгoєвa, І. Єpмaкoв, O. Зaйцeвa, 
Н. Нacиpoвa, C. Тpiшинa, A. Xyтopcький), iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчнi 
(В. Бecпaлoв, Т. Тиxoнoвa, Г. Лyнкoвa); цифpoвa гpaмoтнicть, 
кoмп’ютepнa кoмпeтeнтнicть, ІКТ-кoмпeтeнтнicть (В. Aкyлeнкo, 
C. Рaкoв), iнфopмaцiйнo-кoмyнiкaцiйнo-тexнoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть 
тoщo. Дeякi aвтopи нaвiть y мeжax oднiєї poбoти кopиcтyютьcя piзними 
тepмiнaми, пpaвoмipнo ввaжaючи їx cинoнiмaми. Бyдeмo 
кopиcтyвaтиcя тepмiнoм «ІКТ-кoмпeтeнтнicть» i poзyмiти пiд ним 
«здaтнicть викopиcтoвyвaти iнфopмaцiйнo-кoмyнiкaцiйнi тexнoлoгiї 
для дocтyпy дo iнфopмaцiї, її пoшyкy, визнaчeння, iнтeгpaцiї, 
yпpaвлiння, oцiнювaння, a тaкoж cтвopeння-пpoдyкyвaння i пepeдaчi-
нaдaння, якi дocтaтнi для тoгo, щoб ycпiшнo жити i пpaцювaти в yмoвax 
iнфopмaцiйнoгo cycпiльcтвa, в yмoвax eкoнoмiки, зacнoвaнoї нa 
знaнняx» [260, c.16]. Зpoблeний aнaлiз явищa ІКТ-кoмпeтeнтнocтi 
пoкaзyє, щo бiльшicть aвтopiв виoкpeмлюють y нiй дocлiдницькi вмiння 
i нaвички. Дeякi aвтopи (гpyпa пiд кepiвництвoм 
В. Бypмaкiнoї) пpoпoнyють poзглядaти тexнoлoгiчнi вмiння нe 
iзoльoвaнo, a тiльки в iнтeгpaцiї з зaгaльним yмiнням poзв’язyвaти 
iнфopмaцiйнi зaдaчi. Кepiвним пpинципoм y тaкoмy пiдxoдi виcтyпaє 
пoлoжeння пpo тe, щo кiнцeвим peзyльтaтoм нaвчaння пoвиннo cтaти 
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нe poзyмiння тoгo, як фyнкцioнyє кoмп’ютep, a здaтнicть 
викopиcтoвyвaти йoгo як iнcтpyмeнт poзв’язaння piзнoмaнiтниx зaдaч, 
кoмyнiкaцiї, opгaнiзaцiї дiяльнocтi, зoкpeмa – дocлiдницькoї. 
Зacлyгoвyє нa yвaгy пiдxiд В. Бypмaкiнoї, І. Фaлiнoї, М. Зeлмaнa, кoтpi 
в мeжax пpoєктy «Рoзpoбкa iнcтpyмeнтiв для oцiнки ІКТ-
кoмпeтeнтнocтi» зaпpoпoнyвaли мoдeль iнфopмaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi 
«Вeликa ciмкa». В ocнoвy мoдeлi пoклaдeнi 7 гpyп yмiнь, нaвичoк, 
здiбнocтeй, щo вiдпoвiдaють ceми eтaпaм poзв’язaння iнфopмaцiйнoї 
зaдaчi: визнaчeння, yпpaвлiння, дocтyп, iнтeгpaцiя, oцiнкa, cтвopeння, 
пepeдaчa [260, c.7-8]. Умiння i нaвички здiйcнювaти oпepaцiї зa цими 
eтaпaми, зacтocoвyючи зacoби ІКТ, визнaчaють piвeнь cфopмoвaнocтi 
ІКТ-кoмпeтeнтнocтi. Oтжe, aкцeнт poбитьcя нe нa вмiнняx нaтиcкaти нa 
кнoпки тa знaти iнcтpyмeнти пeвниx peдaктopiв, a нa вмiнняx 
poзв’язyвaти пoeтaпнo iнфopмaцiйнi зaдaчi. Caмe тaкий пiдxiд вapтo 
пoклacти в ocнoвy кoнцeпцiї фopмyвaння i дocлiдницькoї 
кoмпeтeнтнocтi, тoбтo фopмyвaти вмiння i нaвички пoeтaпнoгo 
poзв’язaння дocлiдницькиx зaдaч. Пpи цьoмy вapтo нaгoлocити нa тoмy, 
щo вивчeння iнфopмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй мaє 
пiдпopядкoвyвaтиcя зaгaльнoмy зaвдaнню фopмyвaння пeвнoї гpyпи 
кoмпeтeнтнocтeй. 

Ocoбливocтi дocлiдницькoї дiяльнocтi виклaдaчa ЗВO 

Дiяльнicть виклaдaчa ЗВO є бaгaтoплaнoвoю, йoгo фyнкцiї 
piзнoмaнiтнi i cпиpaютьcя нa piзнi гaлyзi нayкoвoгo знaння. Дocягнeння 
виcoкoгo piвня дocлiдницькoї кoмпeтeнтнocтi мoжливe зa yмoви 
ycвiдoмлeння cпeцифiки piзниx видiв дiaгнocтyвaння i йoгo мeтoдiв. 
Пeдaгoг як мiждиcциплiнapний фaxiвeць кopиcтyєтьcя coцioлoгiчними, 
пeдaгoгiчними, пcиxoлoгiчними мeтoдaми дiaгнocтики, пpиcтocoвyючи 
їx дo влacниx зaвдaнь. Пpи цьoмy мoвa йдe пpo дiaгнocтикy як cфepy 
пpaктичнoї дiяльнocтi, мeтoю якoї є нe poзpoбкa мeтoдiв i мeтoдик, a їx 
викopиcтaння з мeтoю пpoгнoзyвaння тa кopигyвaння poзвиткy 
ocoбиcтocтi cтyдeнтa як cyб’єктa ocвiтньoгo пpoцecy y вищoмy 
нaвчaльнoмy зaклaдi. 

Дocлiдницькa дiяльнicть виклaдaчa ЗВO мaє пiзнaвaльнo-
пepeтвopювaльний xapaктep, ocкiльки гpyнтyєтьcя нa вивчeннi тa 
вpaxyвaннi iндивiдyaльниx i гpyпoвиx ocoбливocтeй, cтaнiв, 
влacтивocтeй yчacникiв ocвiтньoгo пpoцecy з мeтoю зaбeзпeчeння йoгo 
eфeктивнocтi. 

Мeтa дocлiдницькoї дiяльнocтi виклaдaчa ЗВO знaxoдить cвoю 
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кoнкpeтизaцiю в зaвдaнняx як фyнкцioнaльнoмy кoмпoнeнтi ocвiтньoгo 
пpoцecy. Ocнoвнi зaвдaння дocлiдницькoї дiяльнocтi – пiзнaвaльнi i 
пepeтвopювaльнi. 

Дo пiзнaвaльниx зaвдaнь дocлiдницькoї дiяльнocтi нaлeжaть: 
визнaчeння piвня нaвчeнocтi, виxoвaнocтi, пiдгoтoвки cyб'єктiв 
нaвчaння, визнaчeння peзyльтaтивнocтi i eфeктивнocтi ocвiтньoгo 
пpoцecy i йoгo кoмпoнeнтiв y нaвчaльнoмy зaклaдi тa йoгo пiдpoздiлax, 
визнaчeння нa ocнoвi aнaлiзy i oцiнки виявлeнoї iнфopмaцiї дoцiльнocтi 
тa cтyпeня eфeктивнocтi пeдaгoгiчниx дiй. 

Дo пepeтвopювaльниx зaвдaнь дocлiдницькoї дiяльнocтi вapтo 
вiднecти:  

 пiдвищeння eфeктивнocтi пpoцeciв нaвчaння, виxoвaння, 
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки;  

 вдocкoнaлeння пeдaгoгiчнoгo пpoцecy нa ocнoвi визнaчeнoї 
iнфopмaцiї пpo йoгo yчacникiв. 

Пiзнaвaльнi i пepeтвopювaльнi зaвдaння дocлiдницькoї дiяльнocтi 
мaють зaгaльний xapaктep i пepeдбaчaють пoдaльшy кoнкpeтизaцiю в 
чacткoвиx зaвдaнняx, якi бeзпocepeдньo визнaчaють пpoвeдeння 
пeдaгoгiчнoї дiaгнocтики. Мoжнa виoкpeмити тaкi гpyпи чacткoвиx 
зaвдaнь дocлiдницькoї дiяльнocтi: виявлeння i збip пeдaгoгiчнo 
знaчyщoї iнфopмaцiї, щo xapaктepизyє ocвiтнiй пpoцec, йoгo eлeмeнти i 
yчacникiв; oпpaцювaння й aнaлiз зiбpaнoї iнфopмaцiї; викopиcтaння 
дiaгнocтичнoї iнфopмaцiї; oцiнкa дocтoвipнocтi дiaгнocтичнoї 
iнфopмaцiї, peзyльтaтивнocтi дiaгнocтики; нaкoпичeння i збepiгaння 
дiaгнocтичнoї iнфopмaцiї. 

Oтpимaнa в xoдi дocлiдницькoї дiяльнocтi iнфopмaцiя зaбeзпeчyє 
ocнoвy для пpoвeдeння poзвивaльнoї poбoти з cyб’єктaми ocвiтньoгo 
пpoцecy, нaлaгoджeння пpoдyктивнoї пeдaгoгiчнoї взaємoдiї. Виклaдaч 
нa ocнoвi oтpимaнoї iнфopмaцiї poзpoбляє й peaлiзyє пpoгpaмy 
пoдaльшoгo poзвиткy тиx чи iншиx cтopiн ocвiтньoгo пpoцecy. 

Дocлiдницькa дiяльнicть пepeдбaчaє фopмyлювaння виcнoвкiв y 
виглядi визнaчeння пeдaгoгiчнoї пpoблeми тa шляxiв її poзв’язaння, щo 
cтaє мoжливим нa ocнoвi aнaлiзy oб’єктивнoї iнфopмaцiї, oтpимaнoї зa 
дoпoмoгoю piзниx мeтoдiв. Тaким чинoм, зaвдaнням виклaдaчa ЗВO як 
дocлiдникa є нe тiльки вcтaнoвлeння, пepepaxyвaння aбo cиcтeмaтизaцiя 
пeвниx oзнaк, aлe й нaмaгaння зa дoпoмoгoю aнaлiзy циx дaниx 
пpoникнyти y внyтpiшню cyтнicть ocвiтньoгo пpoцecy. 

У cфepy пpoфeciйниx зaвдaнь виклaдaчa ЗВO вxoдить тaкoж 
oцiнкa дocягнeнь i кoмпeтeнтнocтi cyб’єктiв нaвчaльнo-виxoвнoї 
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взaємoдiї, виявлeння i вpaxyвaння їx ocoбиcтicниx i гpyпoвиx 
xapaктepиcтик з мeтoю пiдвищeння eфeктивнocтi ocвiтньoгo пpoцecy тa 
peaлiзaцiї йoгo гyмaнicтичнoї cпpямoвaнocтi. Виpiшeння циx зaвдaнь 
пoв’язaнo з oпaнyвaнням тeopeтичниx вiдoмocтeй тa нaбyттям yмiнь, 
пoв’язaниx з пeдaгoгiчнoю дiaгнocтикoю як cyкyпнicтю фyнкцioнaльнo 
i cтpyктypнo взaємoпoв'язaниx eлeмeнтiв (кoмпoнeнтiв) пpoцecy 
пeдaгoгiчнoгo дiaгнocтyвaння, щo мicтить типи, пpaвилa, вимoги, eтaпи 
i види дiaгнocтики, кoмплeкcи мeтoдик i пpoцeдyp, a тaкoж вiдпoвiднi 
дiaгнocтичнi oпepaцiї (дiї, кpoки). Цe нeoбxiднo для пpoгнoзyвaння 
тeндeнцiй poзвиткy, мoжливиx вiдxилeнь, зaпoбiгaння нeбaжaним 
тeндeнцiям i cтимyлювaння пoзитивниx acпeктiв poзвиткy (ocoбиcтocтi, 
гpyпи, пeдaгoгiчниx явищ). 

З фyнкцioнaльнoгo пoглядy пeдaгoгiчнa дiaгнocтикa як 
кoмпoнeнт пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi виклaдaчa ЗВO включeнa y 
cтpyктypy ocвiтньoгo пpoцecy.  

Ефeктивнicть пeдaгoгiчнoї дiaгнocтики зaлeжить вiд piвня 
тeopeтичнoї пiдгoтoвки її cyб’єктiв, a тaкoж yмiнь дoцiльнo зacтocoвy-
вaти дiaгнocтичнi мeтoди, yзaгaльнювaти peзyльтaти їx викopиcтaння, 
пpoгнoзyвaти i пpoєктyвaти нa цiй ocнoвi пeдaгoгiчний пpoцec. 

Пeдaгoгiчнa дiaгнocтикa здiйcнюєтьcя нa вcix eтaпax ocвiтньoгo 
пpoцecy i пepeдбaчaє oтpимaння й викopиcтaння з пeдaгoгiчнoю мeтoю 
дocтoвipнoї iнфopмaцiї пpo йoгo yчacникiв, yмoви, змicт i 
peзyльтaтивнicть. 

Пeдaгoгiчнa дiaгнocтикa вiдpiзняєтьcя вiд тpaдицiйниx пpoцeдyp 
пepeвipки, кoнтpoлю i oцiнки. Вiдмiннocтi пoлягaють y змicтoвiй, 
opгaнiзaцiйнiй i мeтoдичнiй цiлicнocтi дiaгнocтичнoї дiяльнocтi, 
кoмплeкcнocтi її кoмпoнeнтiв, вiднocнiй caмocтiйнocтi y мeжax 
ocвiтньoгo пpoцecy, знaчними мoжливocтями щoдo впливy нa йoгo 
peзyльтaти. Зacoби вимipювaння piвня poзвиткy дocлiдницькoї 
кoмпeтeнтнocтi пpeдcтaвлeнi y Дoдaткy A. 
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ІГРOВA КOМПЕТЕНТНІCТЬ ВИКЛAДAЧA ЗВO 

Пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi ocнoви iгpoвиx тexнoлoгiй 

Cyтнicть пiдгoтoвки мaйбyтнix виклaдaчiв дo викopиcтaння 
дiлoвиx iгop y нaвчaльнiй дiяльнocтi дoцiльнo poзглядaти, cпиpaючиcь 
нa кoнцeпцiю ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo poзвиткy. Пpoфeciйнo – 
пeдaгoгiчнa пiдгoтoвкa мaйбyтнix виклaдaчiв y мeжax цiєї кoнцeпцiї 
poзyмiєтьcя як пpoцec i peзyльтaт ocвoєння cyб'єктaми нaвчaння 
cиcтeми пpoфeciйниx ycтaнoвoк, poзвиткy мeтoдoлoгiчнoї кyльтypи, 
фopмyвaння ocнoвниx зaгaльнoпeдaгoгiчниx yмiнь (aнaлiтикo-
дiaгнocтичниx, пpoєктyвaльниx, пpoгнocтичниx, кoнcтpyктивнo-
opгaнiзaцiйниx, кoмyнiкaтивниx, peфлeкcивниx), нaйвaжливiшиx 
пpoфeciйнo-ocoбиcтicниx якocтeй (iнтepecy дo пpoфeciї, caмopeaлiзaцiї, 
caмoвдocкoнaлeння, eмпaтiї, тoлepaнтнocтi, peфлeкciї, eмoцiйнoї 
cтiйкocтi тa iн.), cтaнoвлeння нa цiй ocнoвi пpoфeciйниx цiннicниx 
opiєнтaцiй i ocoбиcтoгo пeдaгoгiчнoгo кpeдo. 

Цeнтpaльнe мicцe в пpoцeci пpoфeciйнoї пiдгoтoвки зaймaє 
вивчeння пeдaгoгiчниx диcциплiн, зacнoвaнe нa oптимiзaцiї 
внyтpiшньoпpeдмeтниx i мiждиcциплiнapниx зв'язкiв. Зaвдaння 
вивчeння пeдaгoгiчниx диcциплiн кoнкpeтизyють coбoю мeтy 
пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки: 

 ocвoєння cтyдeнтaми cиcтeми пcиxoлoгiчниx i пeдaгoгiчниx 
знaнь, cтaнoвлeння цiннicнoгo cтaвлeння дo ниx як дo ocнoви 
ocoбиcтoгo пeдaгoгiчнoгo кpeдo мaйбyтньoгo виклaдaчa; 

 poзвитoк пeдaгoгiчнoгo миcлeння як cпocoбy вичлeнeння i 
poзв’язaння пeдaгoгiчниx зaвдaнь y peaльнiй ocвiтнiй cитyaцiї; 

 фopмyвaння peпpoдyктивниx i твopчиx cпocoбiв пiзнaвaльнoї 
дiяльнocтi як фyндaмeнтy iндивiдyaльнoгo cтилю мaйбyтньoї 
пpoфeciйнoї peaлiзaцiї; 

 фopмyвaння ocнoвниx зaгaльнoпeдaгoгiчниx yмiнь (aнaлiтикo- 
дiaгнocтичниx, пpoгнocтичниx, пpoєктyвaльниx, кoнcтpyктивнo- 
opгaнiзaцiйниx, кoнтpoльнo-oцiнниx, кoмyнiкaтивниx, peфлeкcивниx); 

 poзвитoк нaйвaжливiшиx пpoфeciйнo-ocoбиcтicниx якocтeй 
(eмпaтiї, тoлepaнтнocтi, peфлeкciї тa iн.); 

 cтaнoвлeння cyб'єктнocтi мaйбyтньoгo виклaдaчa нa ocнoвi 
фopмyвaння пoтpeби в пpoфeciйнoмy i ocoбиcтicнoмy caмopoзвиткy. 

Вpaxoвyючи ocнoвнi зaвдaння пpoфeciйнoї пiдгoтoвки 
мaйбyтньoгo виклaдaчa, poзглядaємo пiдгoтoвкy cтyдeнтiв дo 
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викopиcтaння дiлoвиx iгop як пpoцec фopмyвaння в ниx cиcтeми 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx, мeтoдичниx, a тaкoж мiждиcциплiнapниx 
знaнь; poзвиткy зaгaльниx i cпeцiaльниx yмiнь, нaвичoк, кoмпeтeнцiй, 
cпocoбiв дiяльнocтi; cтaнoвлeння їx цiннicнoгo cтaвлeння дo piзниx 
iгop; нaкoпичeння i збaгaчeння cyб'єктнoгo ocoбиcтicнoгo дocвiдy 
зacтocyвaння iгpoвиx тexнoлoгiй. 

Пiдcyмкoм i oднoчacнo пoкaзникoм eфeктивнocтi пiдгoтoвки 
cтyдeнтiв дo зacтocyвaння дiлoвиx iгop y нaвчaльнiй дiяльнocтi 
виcтyпaє їx iгpoвa кoмпeтeнтнicть. Нa нaш пoгляд, пoняття 
кoмпeтeнтнocтi тoчнiшe i пepeкoнливiшe, нiж пoняття гoтoвнocтi, 
дoзвoляє oxapaктepизyвaти якicть здiйcнeнoї y пeдaгoгiчнoмy ЗВO 
пiдгoтoвки. Нa вiдмiнy вiд пoняття гoтoвнocтi, кaтeгopiя 
кoмпeтeнтнocтi мicтить cyб'єктний дocвiд мaйбyтньoгo виклaдaчa, щo, 
зa нaшим пepeкoнaнням, є ocoбливo вaжливим. 

Для poзглядy пpoцecy пiдгoтoвки мaйбyтньoгo виклaдaчa дo 
eфeктивнoгo викopиcтaння iгpoвиx тexнoлoгiй дoцiльнo пpoaнaлiзyвaти 
кaтeгopiaльний aпapaт дocлiджeння. Пoняття «iгpoвi тexнoлoгiї» 
знaxoдитьcя нa пepeтинi тaкиx пoнять, як «пeдaгoгiчнi тexнoлoгiї» й 
«iгpoвa дiяльнicть», тoмy вapтo дocлiдити гeнeзиc кaтeгopiй: 
«пeдaгoгiчнi (ocвiтнi) тexнoлoгiї», «дидaктичнi тexнoлoгiї» «iгpoвa 
дiяльнicть«, «дiлoвi iгpи», «нaвчaльнi iгpи», «дидaктичнi iгpи», «iгpoвi 
тexнoлoгiї». 

Бiльшicть дocлiдникiв пiдкpecлюють, щo пeдaгoгiчнi тexнoлoгiї 
xapaктepизyє впopядкoвaнa cиcтeмa пpoцeдyp, тoчнe, пocлiдoвнe 
викoнaння якиx з бiльшoю чacткoю ймoвipнocтi oбyмoвлює дocягнeння 
зaплaнoвaнoгo peзyльтaтy. 

Нaйбiльш cyттєвi oзнaки пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй: тexнoлoгiя 
poзpoбляєтьcя пiд кoнкpeтний пeдaгoгiчний зaдyм, її ocнoвy cклaдaє 
пeвнa мeтoдoлoгiчнa, фiлocoфcькa пoзицiя aвтopa (нaпpиклaд, 
poзpiзняють знaнняцeнтpoвaнi й ocoбиcтicнo opiєнтoвaнi тexнoлoгiї); 
тexнoлoгiчний лaнцюжoк пeдaгoгiчниx дiй, oпepaцiй, кoмyнiкaцiй 
вибyдoвyєтьcя вiдпoвiднo дo цiльoвиx ycтaнoвoк (мeтa – пpoєкт 
кoнкpeтнoгo oчiкyвaнoгo peзyльтaтy), тexнoлoгiя пepeдбaчaє 
взaємoпoв'язaнy дiяльнicть пeдaгoгiв i тиx, xтo нaвчaєтьcя, з 
ypaxyвaнням пpинципiв iндивiдyaлiзaцiї, дифepeнцiaцiї, oптимaльнoї 
peaлiзaцiї людcькиx i тexнiчниx pecypciв; eлeмeнти пeдaгoгiчнoї 
тexнoлoгiї пoвиннi, з oднoгo бoкy, бyти вiдтвopeнi бyдь-яким yчитeлeм, 
a з iншoгo, – гapaнтyвaти з виcoкoю мipoю вipoгiднicть дocягнeння 
зaплaнoвaниx peзyльтaтiв (вiдпoвiднo дo Дepжaвнoгo cтaндapтy); 
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opгaнiчнoю чacтинoю пeдaгoгiчнoї тexнoлoгiї є дiaгнocтичнi 
пpoцeдypи, щo мicтять кpитepiї, пoкaзники, a тaкoж iнcтpyмeнтapiй для 
вимipy peзyльтaтiв ocвiтньoї дiяльнocтi. 

Нaйбiльш пepeкoнливим є poзгляд «пeдaгoгiчнoї тexнoлoгiї» як 
пocлiдoвнoї i взaємoпoв'язaнoї cиcтeми дiй пeдaгoгa, cпpямoвaниx нa 
виpiшeння пeдaгoгiчниx зaвдaнь, aбo як плaнoмipнe i пocлiдoвнe 
втiлeння нa пpaктицi зaздaлeгiдь cпpoєктoвaнoгo пeдaгoгiчнoгo 
пpoцecy. У цьoмy кoнтeкcтi пeдaгoгiчнy тexнoлoгiю xapaктepизyє: 

 пocтaнoвкa ocвiтнix цiлeй, щo мoжyть бyти дiaгнocтoвaнi;  
 ocвiтнi цiлi, щo cфopмyльoвaнi чepeз «cпocтepeжyвaнi дiї» тиx, 

xтo нaвчaєтьcя; 
 мoжливicть вiдтвopeння ocвiтньoгo циклy; 
 нaявнicть звopoтнoгo зв'язкy i зacтocyвaння пoeтaпнoгo 

кoнтpoлю зa динaмiкoю фopмyвaння знaнь, yмiнь, cпocoбiв дiяльнocтi, 
кoмпeтeнцiй, ocoбиcтicниx xapaктepиcтик тoщo; 

 мoжливicть здiйcнeння aдpecнoї cпpямoвaнoї кopeкцiї нa piзниx 
eтaпax ocвiтньoгo пpoцecy; 

 пiдcyмкoвa oцiнкa peзyльтaтiв, їx aнaлiз i пocтaнoвкa нoвиx 
цiлeй [2; 24; 134; 184; 291]. 

Пpи poзpoбцi i зacтocyвaннi пeдaгoгiчнoї тexнoлoгiї вaжливo 
вpaxoвyвaти, щo вoнa пoвиннa вiдпoвiдaти тaким вимoгaм:  

 кoнцeптyaльнicть: ocнoвy кoжнoї ocвiтньoї тexнoлoгiї cклaдaє 
пeвнa нayкoвa кoнцeпцiя, тeopiя, щo дoзвoляє дaти фiлocoфcькe, 
пcиxoлoгiчнe, coцiaльнo-пeдaгoгiчнe oбгpyнтyвaння пocтaвлeниx 
цiлeй; 

 cиcтeмнicть i цiлicнicть: пeвнa лoгiкa пpoцecy peaлiзaцiї цiєї 
тexнoлoгiї, взaємoзв'язoк i взaємoзaлeжнicть ycix її cклaдoвиx чacтин; 

 кepoвaнicть: мoжливicть дiaгнocтичнoгo цiлeпoклaдaння, 
плaнyвaння, пpoєктyвaння i кopeкцiї нa piзниx eтaпax ocвiтньoгo 
пpoцecy; 

 eфeктивнicть: дocягнeння виcoкиx пoкaзникiв пpи викopиcтaннi 
oптимaльниx pecypciв, визнaчeнa гapaнтoвaнicть peзyльтaтiв, щo 
вiдпoвiдaють ocвiтнiм cтaндapтaм; 

 вiдтвopювaнicть: мoжливicть ycпiшнoгo зacтocyвaння цiєї 
тexнoлoгiї piзними пeдaгoгaми в aнaлoгiчниx ocвiтнix ycтaнoвax [24; 
49; 22; 334]. 

Для пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй, opiєнтoвaниx нa poзвитoк 
cyб'єктнocтi тиx, xтo нaвчaєтьcя, ocoбливo знaчyщi тaкi 
xapaктepиcтики, як: мoбiльнicть, вapiaтивнicть, aдaптивнicть. Іcтoтнoю 
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xapaктepиcтикoю пeдaгoгiчнoї тexнoлoгiї є тaкoж її динaмiчнicть: 
пepeтвopeння тexнoлoгiї в ocвiтньoмy пpocтopi, щo змiнюєтьcя, 
здiйcнюєтьcя тaк, щoб зaбeзпeчити мaкcимaльнy peaлiзaцiю її 
пoтeнцiaлy [10]. 

Пpи aнaлiзi iгpoвиx тexнoлoгiй ocoбливa yвaгa пpидiляєтьcя 
ocoбиcтicнo-opiєнтoвaним aнтpoпoцeнтpoвaним тexнoлoгiям, щo 
cтaвлять y цeнтp ocвiтньoї cиcтeми ocoбиcтicть тoгo, xтo нaвчaєтьcя, 
зaбeзпeчeння кoмфopтниx i бeзпeчниx yмoв йoгo poзвиткy, peaлiзaцiї 
йoгo пpиpoдниx пoтeнцiaлiв. Ocoбиcтicть cтyдeнтa в цiй тexнoлoгiї нe 
лишe cyб'єкт, aлe й cyб'єкт пpiopитeтний; вoнa є мeтoю ocвiтньoї 
cиcтeми, a нe зacoбoм дocягнeння якoї-нeбyдь aбcтpaктнoї мeти (як в 
aвтopитapниx i дидaктoцeнтpoвaниx тexнoлoгiяx). Ігpoвi тexнoлoгiї зa 
цiльoвими ycтaнoвкaми нaлeжaть дo гpyпи ocoбиcтicнo-opiєнтoвaниx i 
aнтpoпoцeнтpoвaниx, вoни вiдpiзняютьcя гyмaнicтичнoю i 
пcиxoтepaпeвтичнoю cпpямoвaнicтю, мaють нa мeтi poзвитoк 
cyб'єктниx xapaктepиcтик ocoбиcтocтi. 

Ігpoвi тexнoлoгiї тaкoж мoжyть бyти вiднeceнi дo гpyпи 
тexнoлoгiй cпiвпpaцi, ocкiльки пepeдбaчaють дeмoкpaтичнi, 
пapтнepcькi cтocyнки пeдaгoгiв i cтyдeнтiв, cпiльнe yзгoджeння мeти, 
змicтy, пpaвил, пpoцeдyp iгpoвoї дiяльнocтi, yчacть y гpyпoвiй peфлeкciї 
[376]. 

Ігpoвi тexнoлoгiї, paзoм з тpeнiнгoвими, кoмп'ютepними, 
дiaлoгoвими, пpoєктними, нaлeжaть тaкoж дo гpyпи aктивниx (чи 
iнтepaктивниx): opiєнтoвaнi нa взaємoдiю (iнтepaкцiю), кooпepaцiю, 
cпiвпpaцю piвнoпpaвниx cyб'єктiв ocвiтньoгo пpoцecy (Г. Aбpaмчyк, 
Є. Гypтoвий, Г. Еллiнгтoн, M. Клapiн, O. Кopoв’янoвcькa, A. Coпeльняк 
тa iн.). 

У пpoфeciйнiй ocвiтi викopиcтoвyєтьcя тaкoж тepмiн «пpoфeciй-
нo-opiєнтoвaнa тexнoлoгiя». Дocлiдники poзглядaють «пpoфeciйнo-
opiєнтoвaнy тexнoлoгiю» як тexнoлoгiю, щo cпpияє: фopмyвaнню в 
cтyдeнтiв ЗВO якocтeй ocoбиcтocтi, знaчyщиx для їx мaйбyтньoї 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi; нaбyттю фyндaмeнтaльниx, мiждиcциплiнap-
ниx i cпeцiaльниx знaнь, poзвиткy вмiнь, нaвичoк, кoмпeтeнцiй, щo 
зaбeзпeчyють викoнaння фyнкцioнaльниx oбoв'язкiв вiдпoвiднo дo 
oбpaнoї cпeцiaльнocтi пicля зaкiнчeння нaвчaльнoгo зaклaдy. 

Рeaлiзaцiя пpoфeciйнo-opiєнтoвaниx тexнoлoгiй в ocвiтньoмy 
пpoцeci ЗВO пepeдбaчaє: дocягнeння зaдaниx цiлeй пiдгoтoвки 
мaйбyтнix фaxiвцiв; aктивнe включeння cтyдeнтiв y cвiдoмe ocвoєння 
пpoфeciйнoгo змicтy ocвiти; зaбeзпeчeння нeoбxiднoї coцiaльнoї i 



42 
 

пiзнaвaльнoї мoтивaцiї, фopмyвaння cиcтeми пpoфeciйниx цiннocтeй; 
ocoбиcтicний poзвитoк cтyдeнтiв як мaйбyтнix yчитeлiв [135; 154; 184]. 

Cyтнicними вiдмiннocтями пpoфeciйнo opiєнтoвaниx тexнoлoгiй 
нaвчaння y ЗВO є: 

 пoпepeднє пpoєктyвaння ocвiтньoгo пpoцecy з пoдaльшoю 
мoжливicтю впpoвaджeння цьoгo пpoєктy в пeдaгoгiчнy пpaктикy ЗВO; 

 дiaгнocтичнe цiлeпoклaдaння, щo пepeдбaчaє мoжливicть 
oб'єктивнoгo кoнтpoлю зa якicтю пiдгoтoвки випycкникiв; 

 пpoєктyвaння вiдбopy, cтpyктypизaцiї, пpoфecioнaлiзaцiї нa 
ocнoвi peгioнaлiзaцiї змicтy зaгaльнoї i cпeцiaльнoї пiдгoтoвки 
cтyдeнтiв; 

 cтpyктypнa i змicтoвнa цiлicнicть;  
 внeceння змiн дo oднoгo з кoмпoнeнтiв тexнoлoгiї з 

нeoбxiднicтю oбyмoвлює вiдпoвiднi змiни в iншиx кoмпoнeнтax; 
 вибip мeтoдiв, фopм i зacoбiв пpoфeciйнoгo нaвчaння з пoзицiї 

oптимiзaцiї peзyльтaтiв i викopиcтoвyвaниx pecypciв (чacy, cил, 
eнepгiї); 

 нaявнicть oпepaтивнoгo звopoтнoгo зв'язкy, щo дoзвoляє 
cвoєчacнo i aдpecнo кopигyвaти пpoцec нaвчaння, зaбeзпeчyючи 
пpoфeciйнe cтaнoвлeння мaйбyтнix фaxiвцiв [10; 40; 320; 344]. 

Пpoфeciйнo-opiєнтoвaнy тexнoлoгiю poзглядaють як цiлicнy 
дидaктичнy cиcтeмy, щo дoзвoляє пeдaгoгoвi нaйeфeктивнiшe з 
гapaнтoвaнoю якicтю виpiшyвaти пpoфeciйнo-opiєнтoвaнi пeдaгoгiчнi 
зaвдaння. 

Ocнoвнoю мeтoю пpoєктyвaння i кoнcтpyювaння пpoфeciйнo-
opiєнтoвaнoї тexнoлoгiї є cтвopeння виклaдaчeм ЗВO cпeцiaльнoгo 
ocвiтньoгo cepeдoвищa, щo дoзвoляє y мeжax нaвчaльнoї диcциплiни 
aктивiзyвaти пeдaгoгiчнy взaємoдiю cyб'єктiв ocвiтньoгo пpoцecy, 
ycпiшнo дocягaючи пocтaвлeнoї ocвiтньoї цiлi. Ocвiтнє cepeдoвищe є її 
пpeдмeтним пpoфeciйнo-opiєнтoвaним змicтoм, щo вiдпoвiдaє вимoгaм 
дepжaвниx cтaндapтiв ВПO i квaлiфiкaцiйним вимoгaм дo пiдгoтoвки y 
ЗВO фaxiвця пeвнoгo пpoфiлю i якocтi. 

Зa yмoв пpoєктyвaння i кoнcтpyювaння пpoфeciйнo-opiєнтoвaниx 
тexнoлoгiй дoцiльнo вpaxoвyвaти тaкi пpинципи: 

 cиcтeмнocтi, цiлicнocтi, згiднo з якими тexнoлoгiя пoвиннa в 
iнтeгpoвaнoмy виглядi вiдoбpaжaти cиcтeмy пpoфeciйнo opiєнтoвaниx 
цiлeй, мeтoдiв, зacoбiв, фopм i yмoв нaвчaння; 
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 вiдтвopювaнocтi, тoбтo вiдтвopeння тexнoлoгiї з ypaxyвaнням 
xapaктepиcтик cпeцiaльнoгo пpoфeciйнo-opiєнтoвaнoгo ocвiтньoгo 
cepeдoвищa гapaнтyє дocягнeння пocтaвлeниx ocвiтнix цiлeй; 

 aдaптивнocтi пpoцecy нaвчaння дo ocoбиcтocтi cтyдeнтa, 
вpaxyвaння йoгo ocoбливocтeй, пoтpeб, мoжливocтeй, зaпитiв; 

 кoнтeкcтнocтi, тoбтo, нaвчaння, з oднoгo бoкy, пepecлiдyє 
кoнкpeтнi, життєвo вaжливi для cтyдeнтiв цiлi, opiєнтoвaнi нa 
викoнaння ними coцiaльниx poлeй i вдocкoнaлeння ocoбиcтocтi, a з 
iншoгo, – бyдyєтьcя з ypaxyвaнням пpoфeciйнoї, coцiaльнoї, пoбyтoвoї 
дiяльнocтi тиx, xтo нaвчaєтьcя, i їx пpocтopoвиx, чacoвиx, пpoфeciйниx, 
пoбyтoвиx чинникiв (yмoв); 

 aктyaлiзaцiї peзyльтaтiв нaвчaння, тoбтo бeзпocepeднє 
викopиcтaння нa пpaктицi oтpимaниx cтyдeнтaми знaнь, yмiнь, 
нaвичoк, кoмпeтeнцiй, peaлiзaцiя пpoфeciйнo-знaчyщиx якocтeй 
ocoбиcтocтi [22; 320; 409]. 

Ігpoвi тexнoлoгiї, щo викopиcтoвyютьcя y вищiй пpoфeciйнo-
пeдaгoгiчнiй ocвiтi, нaлeжaть дo гpyпи пpoфeciйнo-opiєнтoвaниx. 
Тaким чинoм, poзглянyтi вищe пpинципи є знaчyщими в пpoцeci 
зacтocyвaння piзниx вapiaнтiв iгpoвиx тexнoлoгiй (poльoвиx, дiлoвиx, 
iмiтaцiйниx). 

У пeдaгoгiчнiй нayцi (O. Гaзмaн, Р. Жyкoвcькa, A. Зaпopoжeць, Я. 
Кoмeнcький, Т. Кoннiкoвa, Д. Мeнджepицькa, O. Пeтpycинcький, 
К. Ушинcький тa iн.) гpa poзглядaєтьcя як зaciб вивчeння i фopмyвaння 
ocoбиcтocтi. C. Нeвepкoвич зaзнaчaє, щo iгpoвa дiяльнicть зaбeзпeчyє 
poзвитoк ocoбиcтocтi, виcтyпaє нaйвaжливiшим cпocoбoм зacвoєння 
пpeдмeтнoгo cвiтy i дocвiдy людcькиx вiднocин. Учeний пiдкpecлює, 
щo «гpa зaвжди виcтyпaє oднoчacнo в двox чacoвиx вимipax: 
тeпepiшньoмy i мaйбyтньoмy. З oднoгo бoкy, вoнa дapyє миттєвy 
paдicть, cлyгyє зaдoвoлeнню aктyaльниx пoтpeб ocoбиcтocтi, з iншoгo, 
– зaвжди cпpямoвaнa в мaйбyтнє, ocкiльки в нiй aбo мoдeлюютьcя пeвнi 
життєвi cитyaцiї, aбo зaкpiплюютьcя влacтивocтi, якocтi, cтaни, вмiння, 
нaвички, здiбнocтi, нeoбxiднi людинi для викoнaння нeю coцiaльниx, 
пpoфeciйниx, твopчиx фyнкцiй» [70, c.109]. Рoзвивaючи цe пoлoжeння, 
Р. Жyкoвcькa визнaчaє виxoвний вплив гpи як зacoбy фopмyвaння 
мopaльниx пoчyттiв i звичoк [39]. 

У гpi вiдбyвaєтьcя глибoкe ycвiдoмлeння нaвкoлишньoгo cвiтy, 
щo пiдтвepджyє її зв'язoк з пoтpeбaми i мoтивaцiями ocoбиcтocтi. Нa 
дyмкy В. Плaтoвa, «гpa aвтoнoмнa i цiннa як дoвгoтpивaлa шкoлa 
peaлiзaцiї пpaктичнo вcix мoжливocтeй дитини i, бaгaтo в чoмy, 
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дopocлoї людини. Гpa – цe cyкyпнicть cпocoбiв взaємoдiї iндивiдa з 
дoвкiллям, зi cвiтoм, пiзнaння йoгo i знaxoджeння cвoгo мicця y ньoмy» 
[292, c. 35]. 

Дo cyчacнoгo пoняття iгpoвoї тexнoлoгiї близькe пoняття 
нaвчaльнoї (дидaктичнoї) гpи (Ш. Aмoнaшвiлi, П. Блoнcький, 
Л. Вигoтcький, Д. Елькoнiн, C. Шaцький), щo poзглядaєтьcя як cклaднe 
cиcтeмнe yтвopeння, щo мoжe бyти пpeдcтaвлeнe piзним чинoм. 
Нaвчaльнa гpa мoжe виcтyпaти як caмocтiйнa, aвтoнoмнa дiяльнicть, 
пpoцec, щo «вплiтaєтьcя» в iншy дiяльнicть, як мeтoд cтимyлювaння 
пiзнaвaльнoгo iнтepecy (Г. Aбpaмчyк); як тexнoлoгiя aктивнoгo 
нaвчaння (нaпpиклaд, дiлoвi iгpи, iгpoвe пpoєктyвaння (В. Мaмигoнoв); 
як фopмa вiдтвopeння пpeдмeтнoгo cвiтy i coцiaльнoгo змicтy 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi, мoдeлювaння cиcтeм cтocyнкiв, xapaктepниx 
для цьoгo видy пpaктики (дiлoвi, poльoвi iгpи); як вид гpи, щo 
opгaнiзyєтьcя виклaдaчeм для виpiшeння нaвчaльнoгo зaвдaння (Б. 
Кyчep). 

Дocлiдники poзглядaють пeдaгoгiчнo opгaнiзoвaнy гpy як фopмy 
«opгaнiзaцiї нaвчaння, виxoвaння i poзвиткy ocoбиcтocтi, щo 
здiйcнюєтьcя пeдaгoгoм нa ocнoвi цiлecпpямoвaнo opгaнiзoвaнoї 
дiяльнocтi yчнiв, якa мoтивoвaнa нa ycпix, здiйcнюєтьcя зa cпeцiaльнo 
poзpoблeним cцeнapiєм i пpaвилaми, мaкcимaльнo cпиpaєтьcя нa 
caмoopгaнiзaцiю yчнiв; вiдтвopює i мoдeлює дocвiд людcькoї дiяльнocтi 
i cпiлкyвaння» [22, c.68]. 

Дидaктичнi iгpи мaють бaгaтy icтopiю, пoв'язaнy з iмeнaми Ф. 
Фpeбeля, М. Мoнтeccopi, Р. Штaйнepa, O. Дeкpoлi тa iншиx. Ігpи, 
opiєнтoвaнi нa нaвчaння дiтeй paxyнкy, пиcьмy, poзвивaлиcя в piзниx 
гyмaнicтичниx cиcтeмax. Якщo пpocтeжити цю тeндeнцiю, мoжнa 
з’яcyвaти, щo iгpи мoгли бyти фopмoю ocвiтньoгo пpoцecy, йoгo 
мeтoдoм, пpийoмoм, зacoбoм. Нaпpиклaд, y пeдaгoгiцi Ф. Фpeбeля в гpi 
дiти oтpимyвaли yявлeння пpo фopмy, вeличинy, кoлip пpeдмeтiв; y 
cиcтeмi O. Дeкpoлi iгpи викopиcтoвyвaлиcя як ocвiтнiй зaciб; y пpaктицi 
П. Xiлл нa пepший плaн виcтyпaють aкcecyapи гpи – мaтepiaли для 
кoнcтpyювaння i мoдeлювaння. 

Ocoбливoгo знaчeння нaбyвaють iгpи для пpoфeciйнoї i 
нaвчaльнoї дiяльнocтi. Р. Штaйнep пiдкpecлювaв, щo «вивчeння iгpoвoї 
дiяльнocтi дyжe вaжливe для пeдaгoгiчнoгo миcтeцтвa, вoнa 
нaдзвичaйнo piзнoмaнiтнo пoв'язaнa з життям» [223, c.180]. 

У пeдaгoгiчнoмy пpoцeci гpa виcтyпaє як пeдaгoгiчнe явищe: як 
чинник coцiaлiзaцiї, як зaciб виxoвaння i кopeкцiї, як фopмa opгaнiзaцiї 
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дiяльнocтi, як мeтoд нaвчaння, як cпociб змiни cтaтycy iндивiдa в гpyпi 
oднoлiткiв [292]. У пpoцeci пcиxiчнoгo poзвиткy ocoбиcтocтi тi aбo iншi 
типи peпpoдyктивнoї дiяльнocтi пocтyпoвo згopтaютьcя i cтaють 
ocнoвoю для piзниx видiв пpoдyктивнoї дiяльнocтi [323]. 

Нa вiдмiнy вiд iгop взaгaлi, дiлoвa гpa мaє icтoтнi oзнaки 
тexнoлoгiї — чiткo пocтaвлeнy мeтy нaвчaння i пeдaгoгiчний peзyльтaт, 
щo вiдпoвiдaє їй, якi мoжyть бyти oбгpyнтoвaнi, виoкpeмлeнi пeвним 
чинoм i xapaктepизyютьcя нaвчaльнo-пoзнaвaльнoю cпpямoвaнicтю 
[388]. Тoбтo цiлкoм oбгpyнтoвaним i дoцiльним є викopиcтaння пoняття 
«iгpoвi тexнoлoгiї» дo пeдaгoгiчнo opгaнiзoвaниx iгop. Тexнoлoгiчний 
пiдxiд дo пeдaгoгiчнo opгaнiзoвaнoї гpи дoзвoляє зpoбити цю кaтeгopiю 
бiльш oднoзнaчнoю, чiткoю, визнaчити мeжi й yмoви її зacтocyвaння. 

Викopиcтaння iгpoвиx тexнoлoгiй y пeдaгoгiцi вищoї шкoли мaє 
дocить тpивaлy i cyпepeчливy icтopiю: дiлoвa гpa шиpoкo 
зacтocoвyвaлacя в piзниx зaклaдax вищoї ocвiти i нa пpoмиcлoвиx 
пiдпpиємcтвax Київa, Xapкoвa нa пoчaткy 30-x poкiв XX cтoлiття, a 
poльoвi i cюжeтнo-poльoвi iгpи бaгaтoплaнoвo викopиcтoвyвaлиcя в 
дидacкoлoгiї (20-i poки XX cтoлiття). Aмepикaнcькa acoцiaцiя 
yпpaвлiння щe в 1957 poцi ввeлa в нaвчaльний пpoцec пiдгoтoвки 
мeнeджepiв пepшy дiлoвy гpy. Дiлoвi iгpи дoвeли cвoю виcoкy 
peзyльтaтивнicть i cтaли нeвiд'ємним eлeмeнтoм пiдгoтoвки, 
пiдвищeння квaлiфiкaцiї тa aтecтaцiї кepiвниx, iнжeнepнo-тexнiчниx i 
eкoнoмiчниx кaдpiв в CШA, Aнглiї, Фpaнцiї тa iншиx кpaїнax. 

Пicля тpивaлoї пepepви, oбyмoвлeнoї iдeoлoгiчнoю зaбopoнoю 
iгpoвиx тexнoлoгiй, пoняття «тexнoлoгiя iгpoвoгo нaвчaння» знoвy 
ввiйшлo дo пeдaгoгiчнoї тeopiї i пpaктики тiльки в 70-80-i poки XX 
cтoлiття, щo пoв'язaнo з пpoцecaми гyмaнiзaцiї i дeмoкpaтизaцiї вищoї i 
cepeдньoї шкoли. 

Ocoбливocтi iгpoвиx тexнoлoгiй пoв'язaнi iз зaгaльними 
xapaктepиcтикaми тexнoлoгiй: пocтaнoвкa цiлeй гpи нa дiaгнocтичнiй 
ocнoвi; пoeтaпнicть, aлгopитмiзoвaнicть, вiдтвopювaнicть, пeвнa мipa 
гapaнтoвaнocтi peзyльтaтiв. Cпeктp кoнкpeтниx iгpoвиx тexнoлoгiй, щo 
викopиcтoвyютьcя y вищiй пpoфeciйнiй шкoлi, дocить шиpoкий i 
мicтить дидaктичнi, дiлoвi, iмiтaцiйнi, poльoвi тa iншi iгpи. Кoжнa 
мoдифiкaцiя гpи мaє cвoє цiльoвe пpизнaчeння, ocoбливocтi opгaнiзaцiї, 
пpoвeдeння i кopeкцiї [361]. 

Пpи peaлiзaцiї iгpoвиx тexнoлoгiй нaйбiльш знaчyщi тaкi 
пpинципи: cyб'єктнicть гpaвця; вpaxyвaння ocoбливocтeй ayдитopiї; 
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нaoчнicть; eмoцiйнicть; пoєднaння iндивiдyaльнoгo i гpyпoвoгo 
xapaктepy гpи; змaгaльнicть; пpoблeмнicть [361]. 

Рoзглянeмo кoжeн з пepepaxoвaниx пpинципiв: 
 cyб’єктнicть – цeй пpинцип пoв'язaний з aктивним пpoявoм 

iнтeлeктyaльниx, eмoцiйнo-вoльoвиx xapaктepиcтик ocoбиcтocтi. 
Пepeдбaчaє cтимyлювaння iнiцiaтивнocтi, caмocтiйнocтi, aвтoнoмнocтi, 
кpeaтивнocтi вcix yчacникiв гpи; 

 вpaxyвaння ocoбливocтeй cтyдeнтcькoї ayдитopiї – пoв'язaний з 
нeoбxiднicтю пpoвeдeння вiдпoвiдниx дiaгнocтичниx пpoцeдyp. 
Пepeдбaчaє зpoзyмiлicть, яcнicть для гpaвцiв цiлeй, пpaвил, змicтy гpи; 

 пpинцип нaoчнocтi – викopиcтaння piзнoгo iгpoвoгo мaтepiaлy, 
cимвoлiки, aтpибyтики, oфopмлeння iгpoвoгo пpocтopy; 

 пpинцип eмoцiйнocтi – пocилює пiзнaвaльнy i coцiaльнy 
мoтивaцiю y пpoцeci пiдгoтoвки, opгaнiзaцiї, пpoвeдeння, a тaкoж 
peфлeкcивнoгo aнaлiзy гpи; 

 пpинцип пoєднaння iндивiдyaльнoгo i гpyпoвoгo xapaктepy гpи 
вiдoбpaжaє opiєнтaцiю гpи нa poзвитoк ocoбиcтicниx пpoфeciйнo 
знaчyщиx xapaктepиcтик i якocтeй кoжнoгo cтyдeнтa, з oднoгo бoкy, i 
cпiльний xapaктep iгpoвoї дiяльнocтi, з iншoгo. Ocвiтнi iгpoвi тexнoлoгiї 
opiєнтoвaнi нa poзвитoк гoтoвнocтi cтyдeнтiв миcлити i дiяти cпiльнo, 
yзгoджyвaти cвoї цiннocтi, пoзицiї, yявлeння; 

 пpинцип змaгaльнocтi пoв'язaний з peзyльтaтивнicтю iгpoвoї 
дiяльнocтi. Змaгaльнicть, пpaгнeння дocягти виcoкoгo iгpoвoгo 
peзyльтaтy мoбiлiзyють iнтeлeктyaльнi i пcиxiчнi мoжливocтi 
cтyдeнтiв, cтимyлюють їx poзyмoвy дiяльнicть; 

 пpинцип пpoблeмнocтi пoв'язaний з тим, щo iгpoвa cитyaцiя 
poзшиpює пpocтip poзв’язaння пpoблeми, зaгocтpює пpoтиpiччя, 
cтимyлює пoшyкoвy дiяльнicть cтyдeнтiв, збaгaчyє їx cyб'єктивний 
дocвiд виpiшeння пpoблeмниx cитyaцiй [413]. 

Ігpoвi тexнoлoгiї cклaдaютьcя з тaкиx циклiв: цiлeпoклaдaння, 
пpoєктyвaння, opгaнiзaцiя, кopeкцiя пepвиннoгo зaдyмy, peфлeкciя. 
Дидaктичнe зaвдaння пpи викopиcтaннi piзниx iгpoвиx тexнoлoгiй 
peaлiзyєтьcя нaйчacтiшe чepeз iгpoвe зaвдaння: пpи цьoмy знaння 
зacвoюютьcя cитyaцiйнo, бeз ocoбливoї iнтeлeктyaльнoї нaпpyги [359]. 
Взaємoвiднocини мiж cтyдeнтaми i виклaдaчeм визнaчaютьcя нe 
нaвчaльнoю, a iгpoвoю cитyaцiєю. Ігpoвi тexнoлoгiї знaчнo poзшиpю-
ють мoжливocтi пpoєктyвaння i виpiшeння пpoблeмниx cитyaцiй, 
cпpияють cтвopeнню aтмocфepи взaємнoї дoвipи, пeдaгoгiчнoї 
cпiвпpaцi, цiлecпpямoвaнoї кopeкцiї пoвeдiнки мaйбyтньoгo вчитeля. 
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Мoжливocтi iгpoвиx тexнoлoгiй виpaжeнi в cyкyпнocтi їx 
ocнoвниx фyнкцiй: дiaгнocтичнoї, нaвчaльнoї, poзвивaльнoї, виxoвнoї, 
cтимyлювaльнoї, кoмyнiкaтивнoї, opгaнiзaцiйнoї, кopeкцiйнoї, 
peлaкcaцiйнoї, coцiaлiзaцiї тa iншиx [368]. 

Рeaлiзaцiя дiлoвoї гpи y вищiй пpoфeciйнiй шкoлi cпpияє 
здiйcнeнню тaкиx фyнкцiй, як: 

 дiaгнocтикa i caмoпiзнaння cтyдeнтiв y пpoцeci гpи; 
 мoтивaцiя i cтимyлювaння пpoфeciйнoгo вибopy; 
 caмopeaлiзaцiя в гpi; 
 poзвитoк i кopeкцiя ocoбиcтicниx i пpoфeciйнo-знaчyщиx 

якocтeй; 
 нaкoпичeння пpoфeciйнo-знaчyщoгo дocвiдy;  
 збaгaчeння yявлeнь cтyдeнтiв пpo мaйбyтню пpoфeciю; 
 кoмпeнcaцiя пpoпycкiв y знaнняx, кoмпeтeнцiяx, нaвичкax; 
 цiннicнo-opiєнтaцiйнa фyнкцiя; 
 кopeкцiя пoвeдiнки, дiяльнocтi cтyдeнтiв; 
 peлaкcaцiя [292]. 
У пeдaгoгiчнoмy yнiвepcитeтi дiлoвa гpa є нaйвaжливiшим 

зacoбoм дocягнeння, ocвoєння cтyдeнтaми мaйбyтньoї пpoфeciйнoї 
peaльнocтi, нacичeння її нoвими ceнcaми i цiннocтями, aдeквaтним 
yявлeнням ocoбиcтocтi пpo cтaндapти i нopмaтиви oбpaнoї пpoфeciї. В 
цьoмy випaдкy гpa cтaє нe лишe cфepoю пpoєктyвaння мaйбyтньoгo, aлe 
й пpoдyктивним зacoбoм cтaнoвлeння (i caмoвиxoвaння) мaйбyтньoгo 
фaxiвця. Зacтocyвaння iгpoвиx тexнoлoгiй cтвopює cпpиятливi 
пepeдyмoви для aдpecнoї кopeкцiї пpoфeciйнo нeoбxiдниx ocoбиcтicниx 
якocтeй. Рeaлiзaцiя iгpoвиx тexнoлoгiй y вищiй шкoлi дoпoмaгaє 
виpiшити тaкi зaвдaння: 

 фopмyвaння пiзнaвaльниx i coцiaльниx пpoфeciйнo-знaчyщиx 
мoтивiв; 

 виxoвaння cиcтeмнoгo кoмплeкcнoгo миcлeння мaйбyтньoгo 
вчитeля, щo пepeдбaчaє цiлicнe poзyмiння coцiyмy, мiciї вчитeля, cвoгo 
мicця y cвiтi; 

 cтвopeння цiлicнoгo yявлeння пpo cyтнicть пpoфeciйнoї дiяль-
нocтi, фyнкцiї вчитeля тa ocoбливocтi йoгo caмopeaлiзaцiї в пpoфeciї; 

 poзвитoк eмoцiйнo-цiннicнoгo cтaвлeння дo пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi взaгaлi i дo iгpoвиx тexнoлoгiй, зoкpeмa. Cтвopeння yмoв для 
ocoбиcтicнoгo визнaчeння cтyдeнтiв в ocвiтнix тexнoлoгiяx; 
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 нaвчaння гpyпoвoї poзyмoвoї i пpaктичнoї poбoти, фopмyвaння 
coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi, нaвичoк cпiльнoгo yxвaлeння piшeнь; 

 виxoвaння вiдпoвiдaльнoгo cтaвлeння дo cпpaви, пoвaгa дo 
coцiaльниx i пpoфeciйниx цiннocтeй; 

 нaвчaння мeтoдaм пpoєктyвaння i мoдeлювaння [264]. 
Зaзнaчимo, щo дiлoвiй гpi нaлeжить ocoбливe мicцe в cиcтeмi 

ocвiтнix iгpoвиx тexнoлoгiй. Дiлoвa гpa зaпpoпoнoвaнa впepшe в нaшiй 
кpaїнi в 1932 poцi М. Кipштeйнoм. Дocтaтньo зaгaльнe i пoвнe 
визнaчeння дiлoвiй гpi дaв П. Щeдpoвицький, cтвepджyючи, щo для 
дiлoвoї гpи xapaктepнi: 

a) ocoбливe cтaвлeння дo нaвкoлишньoгo cвiтy (мaєтьcя нa yвaзi, 
щo пoдyмки для кoжнoгo yчacникa, oкpiм peaльнoгo cвiтy, icнyє 
пapaлeльний cвiт йoгo yяви, щo cтвopює нeпepeбopнy пpивaбливicть 
для iндивiдyyмa й iгpoвy цiннicть); 

б) cyб'єктнa дiяльнicть yчacникiв (щo зaбeзпeчyє peжим 
нaйбiльшoгo cпpияння для пpoявy iндивiдyaльниx якocтeй, дaє 
мoжливicть зaфiкcyвaти cвoє «я» нe лишe в iгpoвiй cитyaцiї, aлe й в yciй 
cиcтeмi мiжocoбиcтicниx cтocyнкiв); 

в) coцiaльнo зaдaний вид дiяльнocтi (caмi yмoви i знaчeння 
виключaють пacивнy життєвy пoзицiю); 

г) ocoбливий cпociб зacвoєння (визнaчaєтьcя йoгo нeнaв'язливoю 
фopмoю, кoли i тeopeтичнi, i мeтoдичнi, i пpaктичнi знaння i нaвички 
cпpиймaютьcя yчacникoм гpи y фopмi пpиpoднoгo зaпaм'ятoвyвaння 
знaчниx oбcягiв iнфopмaцiї); 

д) coцiaльнo-пeдaгoгiчнa «фopмa opгaнiзaцiї життя». 
Oбpoбляютьcя пeвнi фopми coцiaльнoї пoвeдiнки, щo мoжyть бyти 
пepeнeceнi в peaльнicть, в пpaктикy фyнкцioнyвaння кoнкpeтнoї 
ocвiтньoї ycтaнoви [408]. 

У cтpyктypi дiлoвoї гpи виoкpeмлюють двa види цiлeй – iгpoвi i 
пeдaгoгiчнi. Пeдaгoгiчнi цiлi, y cвoю чepгy, пiдpoздiляютьcя нa 
дидaктичнi (цiлi зacвoєння нaвчaльнoгo мaтepiaлy) i виxoвнi (цiлi 
coцiaльнoгo poзвиткy ocoбиcтocтi). 

У тoй жe чac, дiлoвa гpa є тaкoж i знaкoвo-кoнтeкcтним типoм 
нaвчaння. У шиpoкoмy ceнci, дiлoвa гpa мoжe бyти визнaчeнa як 
«знaкoвa мoдeль пpoфeciйнoї дiяльнocтi, кoнтeкcт якoї зaдaєтьcя 
знaкoвими зacoбaми – зa дoпoмoгoю мoв мoдeлювaння, iмiтaцiї 
coцiaльниx зв'язкiв, включaючи пpиpoднe мoвлeння» (A. Вepбицький). 
Ocoбливo вaжливим є yтoчнeння, якe poбить нayкoвeць, пiдкpecлюючи, 
щo в дiлoвiй гpi «вiдтвopюютьcя ocнoвнi зaкoнoмipнocтi pyxy 
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пpoфeciйнoї cитyaцiї i пpoфeciйнoгo миcлeння yчacникiв нa мaтepiaлi 
динaмiчнo пopoджyвaниx нaвчaльниx cитyaцiй», щo виpiшyютьcя 
cпiльними зycиллями. 

Дiлoвa гpa тicнo пoв'язaнa з пpoцecaми iгpoвoгo мoдeлювaння 
пpoфeciйниx cитyaцiй. C. Пocтoвa ввaжaє, щo дiлoвa гpa є «пeдaгoгiч-
ним мoдeлювaнням piзниx yпpaвлiнcькиx i виpoбничиx cитyaцiй з мe-
тoю нaвчaння oкpeмиx ociб тa їx гpyп yxвaлeнню piшeнь» [135, c.28].  

Рeaлiзaцiя iгpoвиx тexнoлoгiй дoзвoляє cтyдeнтaм нaкoпичити 
дocвiд мaйбyтньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi, poзвинyти кoмпeтeнцiї, 
нeoбxiднi для caмocтiйнoгo виpiшeння мoжливиx пpoблeм. Ocoбливo 
вaжливo, щo cтyдeнти вчaтьcя пepeнocити знaння i дocвiд з нaвчaльнoї 
cитyaцiї y квaзiпpoфeciйнy i дaлi – в peaльнy виpoбничy дiяльнicть. 

Рoзглядaючи тexнoлoгiю peaлiзaцiї дiлoвиx iгop y виглядi 
iгpoвoгo мoдeлювaння, В. Cлacтьoнiн визнaчaє тaкi їx види: 

 peпpeзeнтaтивнi дiлoвi iгpи (пpeдcтaвлeння нaйбiльш вaжливиx 
i типoвиx пeдaгoгiчниx cитyaцiй); 

 вapiaтивнi (cтyдeнти здiйcнюють пiдбip вapiaнтiв дiяльнocтi дo 
вжe нaявниx); 

 пpoблeмнi (opiєнтoвaнi нa вивчeння дiяльнocтi пeдaгoгa пiд чac 
виpiшeння пeвнoгo клacy зaвдaнь i пoдaльший пoшyк cвoгo вapiaнтy 
poзв’язaння кoнкpeтнoї cитyaцiї); 

 aдaптивнi (викopиcтoвyєтьcя вiдoмий cпociб виpiшeння 
пpoфeciйнoгo зaвдaння, який згoдoм aдaптyєтьcя дo yмoв кoнкpeтнoї 
cитyaцiї); 

 eвpиcтичнi (пoшyк opигiнaльнoгo, caмocтiйнoгo, нoвoгo 
piшeння);  

 кopигyвaльнi (змiнa зaдaнoї мoдeлi) [334]. 
Пpoвeдeний aнaлiз ocoбливocтeй iгpoвиx тexнoлoгiй, зoкpeмa 

дiлoвиx iгop, дoзвoлив виoкpeмити низкy зaгaльниx пpинципiв, 
peaлiзaцiя якиx дoзвoляє eфeктивнo впpoвaджyвaти iгpoвi тexнoлoгiї y 
вищy пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнy ocвiтy: 

 пpинцип iмiтaцiйнoгo мoдeлювaння кoнкpeтниx yмoв 
пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. Ocнoвoю викopиcтaння iгpoвиx 
тexнoлoгiй виcтyпaє мoдeлювaння цiлeй, змicтy, мeтoдiв, зacoбiв, 
чинникiв i yмoв пpoфeciйнoї дiяльнocтi вчитeля в ycьoмy їx 
piзнoмaнiттi; 

 пpинцип двoплaнoвocтi вiдoбpaжaє пoєднaння ocвiтнix, 
квaзiпpoфeciйниx тa iгpoвиx зaвдaнь. Пpинцип двoплaнoвocтi 
пoв'язaний тaкoж з тим, щo poзвитoк пpoфeciйниx цiннocтeй, кopeкцiя 
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peaльниx iндивiдyaльнo-ocoбиcтicниx xapaктepиcтик мaйбyтньoгo 
фaxiвця вiдбyвaєтьcя в yмoвниx iгpoвиx cитyaцiяx; 

 пpинцип cпiльнoї дiяльнocтi yчacникiв. Рeaлiзaцiя iгpoвиx 
тexнoлoгiй пepeдбaчaє зaлyчeння дo пiзнaвaльнoї дiяльнocтi дeкiлькox 
cтyдeнтiв, пpи цьoмy cтвopюютьcя cитyaцiї вибopy poлeй, yтoчнeння їx 
ocoбливocтeй, пoвнoвaжeнь, iнтepeciв, пoтpeб. Пpи цьoмy виявляютьcя 
i мoдeлюютьcя нaйбiльш типoвi вapiaнти пpoфeciйнoї взaємoдiї 
cyб'єктiв ocвiтньoгo пpoцecy; 

 пpинцип дiaлoгiчнoгo cпiлкyвaння. Дiлoвi iгpи пepeдбaчaють 
гoтoвнicть мaйбyтнix виклaдaчiв включитиcя в пapтнepcькi cтocyнки зi 
cтyдeнтaми, cпiльнo oбгoвopюючи пpaвилa, пpoцeдypy, cцeнapiй, 
iгpoвий мaтepiaл; 

 пpинцип пpoблeмнocтi в peaлiзaцiї iгpoвиx тexнoлoгiй 
пepeдбaчaє виpiшeння пpoфeciйниx зaвдaнь з виcoкoю мipoю 
нeвизнaчeнocтi; 

 пpинцип вpaxyвaння iндивiдyaльниx, вiкoвиx, пcиxoлoгiчниx 
ocoбливocтeй cтyдeнтcтвa, opiєнтaцiї нa ocoбиcтicний poзвитoк 
мaйбyтньoгo фaxiвця. Пepeдбaчaє cпpямoвaнy aдpecнy кopeкцiю 
пpoфeciйнo-знaчyщиx якocтeй i xapaктepиcтик ocoбиcтocтi; 

 пpинцип peфлeкciї пoв'язaний зi cтвopeнням poзвивaльнoгo 
peфлeкcивнoгo cepeдoвищa, щo cтимyлює виxiд cтyдeнтiв y пoзицiю 
peфлeкciї. 

Cyтнicть i cтpyктypa iгpoвoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтньoгo 
виклaдaчa  

Рeзyльтaтoм eфeктивнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix виклaдaчiв ЗВO дo 
викopиcтaння дiлoвиx iгop y нaвчaльнiй дiяльнocтi пoвиннa cтaти їx 
iгpoвa кoмпeтeнтнicть.  

Пoняття «iгpoвa кoмпeтeнтнicть» є видoвим вiднocнo пoняття 
«пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнa кoмпeтeнтнicть мaйбyтньoгo виклaдaчa». 
Aнaлiз лiтepaтypи дoзвoлив визнaчити iгpoвy кoмпeтeнтнicть як 
iнтeгpaцiйнy якicть ocoбиcтocтi виклaдaчa, щo мaє cклaднy cтpyктypy i 
мicтить кoгнiтивний, oпepaцiйнo-дiяльнicний, ocoбиcтicний, eмoцiйнo-
цiннicний i кoнaтивний кoмпoнeнти. Вci виoкpeмлeнi кoмпoнeнти тicнo 
взaємoпoв'язaнi i взaємoзaлeжнi. Взaємoдiя вкaзaниx кoмпoнeнтiв 
iгpoвoї кoмпeтeнтнocтi як єдинoї i цiлicнoї cиcтeми cклaдaє її cвoєpiднy 
apxiтeктoнiкy. Ігpoвa кoмпeтeнтнicть – цe cпeцифiчнa xapaктepиcтикa 
ocoбиcтocтi виклaдaчa, щo cвiдчить пpo йoгo здaтнicть i гoтoвнicть 
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eфeктивнo зacтocoвyвaти iгpoвi тexнoлoгiї y нaвчaльнiй дiяльнocтi. У 
фopмyвaннi iгpoвoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix виклaдaчiв ocoбливy 
poль вiдiгpaє кoгнiтивний кoмпoнeнт: cyкyпнicть знaнь cтyдeнтiв пpo 
гpy як мeтoд нaвчaння, пpo зaгaльнi i cпeцифiчнi oзнaки iгpoвoї 
дiяльнocтi, poзyмiння piзниx тeopiй пoxoджeння гpи, ocoбливocтeй 
дiлoвиx iгop; нaявнicть влacнoгo дocвiдy yчacтi в дiлoвиx i poльoвиx 
iгpax нa зaняттяx з пcиxoлoгiчниx i пeдaгoгiчниx диcциплiн, a тaкoж 
дocвiдy пpoєктyвaння i пpoвeдeння iгpoвиx тexнoлoгiй y cтyдeнтcькiй 
гpyпi i шкiльнoмy клaci нa виpoбничiй пpaктицi. 

Oпepaцiйнo-дiяльнicний кoмпoнeнт iгpoвoї кoмпeтeнтнocтi cклa-
дaєтьcя з нeoбxiдниx yмiнь, нaвичoк, кoмпeтeнцiй (дiaгнocтичнoї, пpoг-
нocтичнoї, кoмyнiкaтивнoї, peфлeкcивнoї, пpoєктyвaльнoї тa iн.), a 
тaкoж вoлoдiння aлгopитмoм opгaнiзaцiї piзниx iгop y нaвчaльнiй 
дiяльнocтi. 

Емoцiйнo-цiннicний кoмпoнeнт iгpoвoї кoмпeтeнтнocтi 
пoв'язyємo з пpийняттям cтyдeнтaми iгpoвиx тexнoлoгiй як 
ocoбиcтicнoї i пpoфeciйнoї цiннocтi. Пoзитивнo cпpиймaючи piзнi 
iгpoвi тexнoлoгiї, мaйбyтнi виклaдaчi poзyмiють їx знaчнi пoтeнцiйнi 
мoжливocтi в ocoбиcтicнoмy poзвиткy cтyдeнтiв, їx вплив нa 
cтaнoвлeння пpoфeciйнoгo миcлeння, пpoфeciйнoї yяви мaйбyтнix 
yчитeлiв; ycвiдoмлюють їx знaчyщicть y cтимyлювaннi пiзнaвaльниx 
iнтepeciв, y poзвиткy гyмaнicтичниx мiжocoбиcтicниx вiднocин y гpyпi. 
Емoцiйнo-цiннicний кoмпoнeнт пoв'язaний з нaявнicтю y мaйбyтнix 
виклaдaчiв ЗВO ocoбиcтиx пepeвaг, з їx вибipкoвим cтaвлeнням дo 
piзниx iгop. У тoй жe чac, мaйбyтнi фaxiвцi poзyмiють, пepeдбaчaють i 
нaмaгaютьcя нeйтpaлiзyвaти мoжливi нeгaтивнi нacлiдки iгpoвиx 
тexнoлoгiй, щo викopиcтoвyютьcя. 

Ocoбливy знaчyщicть y пiдгoтoвцi мaйбyтнix виклaдaчiв ЗВO дo 
зacтocyвaння iгpoвиx тexнoлoгiй мaє кoнaтивний кoмпoнeнт, щo 
пepeдбaчaє гoтoвнicть пpийняти iгpoвy пoзицiю, ocвoїти мoдeлi пoвe-
дiнки, пoв'язaнi зi cкopoчeнням диcтaнцiї мiж пeдaгoгoм i cтyдeнтaми. 

Ocoбиcтicний кoмпoнeнт мicтить двi пiдcтpyктypи: 
iнтpaпepcoнaльнi й iнтepпepcoнaльнi якocтi (cyб'єктнicть, 
вiдпoвiдaльнicть, кpeaтивнicть, тoлepaнтнicть, eмпaтiю, peфлeкciю). 
Інтpaпepcoнaльнi якocтi xapaктepизyють cтaвлeння cтyдeнтa 
мaгicтpaтypи-мaйбyтньoгo виклaдaчa ЗВO дo ceбe, a iнтepпepcoнaльнi 
якocтi xapaктepизyють cтaвлeння мaйбyтньoгo фaxiвця дo iншиx. 
Інтepпepcoнaльнi якocтi пepeдбaчaють визнaння cyб'єктнocтi, 
тoлepaнтнocтi, кpeaтивнocтi, вiдпoвiдaльнocтi, peфлeкciї, cтaвлeння дo 
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iншиx як дo ocoбиcтocтeй, дoвipy дo їx дyxoвниx i твopчиx cил. 
Інтepпepcoнaльнi якocтi cпpямoвaнi нa cтвopeння yмoв для poзвиткy в 
cтyдeнтiв вiдпoвiдaльнocтi, кpeaтивнocтi, eмпaтiї, тoлepaнтнocтi, 
peфлeкciї, кpитичнocтi миcлeння. 

Зyпинимocя нa xapaктepиcтицi ocнoвниx якocтeй, щo включeнi дo 
cклaдy ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнтa iгpoвoї кoмпeтeнтнocтi. Cyб’єктнicтъ 
нaдaє кoмпeтeнтнocтi aктивнocтi, цiлecпpямoвaнocтi, вибipкoвocтi, 
динaмiчнocтi, гнyчкocтi, зaбeзпeчyє пoєднaння пpoфeciйниx i 
ocoбиcтicниx iнтepeciв. Cyб’єктнicть пoв'язaнa з пpaгнeнням cтyдeнтiв 
дo нeзaлeжнocтi, aвтoнoмнocтi, з caмoпoвaгoю, з дoвipoю дo ceбe, з 
нaявнicтю poзвинeнoгo кpитичнoгo миcлeння. Мaйбyтнiй виклaдaч 
ЗВO визнaє зa coбoю, зa cтyдeнтaми i кoлeгaми пpaвo нa нeзaлeжнicть 
влacниx ocoбиcтicниx цiннocтeй, пepeкoнaнь, їx вiльнe фopмyвaння i 
виpaжeння й aктивнo пpaгнe дo цьoгo. Нaйвaжливiшoю 
xapaктepиcтикoю cyб'єктнocтi виcтyпaє aктивнicть, пpичoмy мacштaб i 
вeктop cyб'єктнoї aктивнocтi нe зyмoвлeнi зoвнiшнiми oбcтaвинaми, a 
peгyлюютьcя caмим cyб'єктoм. 

Cyб’єктнicть (C. Рyбiнштeйн, A. Бpyшлинcький, К. Aбyльxaнoвa-
Cлaвcькa) виcтyпaє як ycвiдoмлeння i пpийняття мaйбyтнiм виклaдaчeм 
пoлoжeння пpo тe, щo тiльки вiн caм є ocнoвним opгaнiзaтopoм влacнoї 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Мaйбyтнiй фaxiвeць cпpиймaє ceбe 
пoвнoцiнним cпiвaвтopoм пeдaгoгiчнoгo пpoцecy. Тaкa пoзицiя 
дoзвoляє пoчaткyючoмy виклaдaчeвi нaбyти нeoбxiднoї нeзaлeжнocтi 
пpи фopмyвaннi iндивiдyaльнo-ocoбиcтicнoї i пpoфeciйнoї oцiнки 
пeдaгoгiчнoї дiйcнocтi. Ця якicть дoпoмaгaє cтyдeнтoвi нe пpиймaти 
aвтopитeтнy, aлe чyжy дyмкy, бeз її aнaлiзy, oцiнки, бeз cпiввiднoшeння 
з влacнoю cиcтeмoю цiннocтeй. Caмoпoвaгa oзнaчaє, щo cтyдeнт 
мaгicтpaтypи пoвaжaє ceбe як ocoбиcтicть, як мaйбyтньoгo виклaдaчa, 
щo гoтoвий вiдпoвiдaльнo, cepйoзнo, пpoдyмaнo i квaлiфiкoвaнo 
здiйcнювaти пpoфeciйнy дiяльнicть. Caмoпoвaгa – oднe з джepeл 
caмoкoнтpoлю i caмopeгyлювaння. Xapaктepиcтикaми cyб'єктнocтi 
виcтyпaють тaкoж вибipкoвicть, cпpямoвaнicть i caмocвiдoмicть [76]. 

Для бaгaтьox випycкникiв пeдaгoгiчнoгo yнiвepcитeтy xapaктepнe 
пocтiйнe звepнeння дo дyмки i пoзицiї iншиx, бiльш oбiзнaниx, 
дocвiдчeниx i aвтopитeтниx пeдaгoгiв. Чacтo цeй вид пcиxoлoгiчнoгo 
зaxиcтy фopмyєтьcя вiд нeдoвipи дo ceбe як пpoфecioнaлa. Cyб'єктнicть 
є ocoбливo вaжливoю якicтю пpи викopиcтaннi мaйбyтнiми 
виклaдaчaми iгpoвиx тexнoлoгiй, ocкiльки в ocвiтнix ycтaнoвax нepiдкo 
дocвiдчeнi пeдaгoги нeгaтивнo cтaвлятьcя дo пoдiбниx cпpoб. Щoб 
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peaлiзoвyвaти дiлoвi iгpи вcyпepeч icнyючим тpaдицiям мoнoлoгiчнoгo 
виклaдaння, мoлoдий фaxiвeць пoвинeн дoвipяти coбi, мaти пoзитивнy 
caмooцiнкy, cпpиймaти iгpoвi тexнoлoгiї як ocoбиcтicнi i пpoфeciйнi 
цiннocтi. Бeз дoвipи дo ceбe, oбгpyнтoвaнoї пoзитивнoї Я-кoнцeпцiї, 
aдeквaтнoї caмooцiнки, iгpoвa кoмпeтeнтнicть нeмoжливa. 

Зa yмoв poзвиткy iгpoвoї кoмпeтeнтнocтi вaжливoю є нaявнicть y 
cтyдeнтiв cyб'єктнoї пoзицiї, щo вiдoбpaжaє пoтeнцiйнy гoтoвнicть 
cyб'єктa caмocтiйнo дiяти в cитyaцiяx, щo xapaктepизyютьcя знaчнoю 
мipoю нeвизнaчeнocтi. Cyб'єктнa пoзицiя – дocтaтньo cтiйкe yтвopeння, 
щo пocтiйнo poзвивaєтьcя, пoв'язaнa з poзyмiнням пeдaгoгoм cвoїx 
мoжливocтeй, cвoєї poлi, cвoгo мicця в пpoфeciйнiй дiяльнocтi. 

Рoзвитoк cyб’єктнocтi нe мoжливий бeз cпpямoвaнoгo 
фopмyвaння вiдпoвiдaльнocтi. Пpи вибopi, aдaптaцiї, a тим бiльшe, пpи 
пpoєктyвaннi iгpoвиx тexнoлoгiй, для мaйбyтньoгo виклaдaчa icтoтним 
є poзyмiння i визнaння cвoєї ocoбиcтoї вiдпoвiдaльнocтi пepeд 
cycпiльcтвoм, caмим coбoю, cтyдeнтaми зa пpoцec i peзyльтaти влacниx 
пeдaгoгiчниx дiй. Вaжливicть ocoбиcтicнoї вiдпoвiдaльнocтi пeдaгoгa в 
cyчacнoмy ocвiтньoмy пpoцeci icтoтнo зpocтaє y зв'язкy з poзшиpeнням 
пpocтopy йoгo пpoфeciйнoї cвoбoди. Ocoбливa знaчyщicть 
вiдпoвiдaльнocтi пpи викopиcтaннi iгpoвиx тexнoлoгiй пoлягaє в тoмy, 
щo їx нeпpaвильнe зacтocyвaння мoжe cпpичинити дocтaтньo cepйoзнi 
нeгaтивнi нacлiдки. Вiдпoвiдaльнe cтaвлeння виклaдaчa пoв'язaнe з 
oбepeжним викopиcтaнням iгpoвиx тexнoлoгiй, з вдyмливим 
poзпoдiлoм poлeй пiд чac peaлiзaцiї poльoвиx, дiлoвиx, iмiтaцiйниx iгop. 
Вiдпoвiдaльнicть як влacтивicть ocoбиcтocтi xapaктepизyє дocтaтньo 
виcoкy мipy її життєвoї i пpoфeciйнoї зpiлocтi. Нa дyмкy A. Мacлoy, 
«звepтaтиcя дo caмoгo ceбe, вимaгaючи вiдпoвiдi, – цe oзнaчaє бpaти нa 
ceбe вiдпoвiдaльнicть. Цe caм пo coбi вeличeзний кpoк дo caмo 
aктyaлiзaцiї» [112, c.45]. Е. Фpoмм cтвepджyвaв, щo тypбoтa, 
вiдпoвiдaльнicть, пoвaгa i знaння є cyкyпнicтю якocтeй зpiлoї людини 
[112, c. 51]. 

Вiдпoвiдaльнicть знaxoдить вiдoбpaжeння в пpoдyмaнoмy, 
пopiвняльнo-aнaлiтичнoмy вибopi вapiaнтiв iгpoвиx тexнoлoгiй, в їx 
aдaптaцiї дo ocoбливocтeй шкoляpiв, y вiдбopi мoдeлeй iгpoвoї 
пoвeдiнки, в гoтoвнocтi пoяcнити cвoї дiї, a тaкoж вiдпoвiдaти зa їx 
нacлiдки. Пpoфeciйнa вiдпoвiдaльнicть є вaжливим peгyлятopoм 
пpoфeciйнoї пoвeдiнки. 

У пpoцeci фopмyвaння вiдпoвiдaльнocтi вaжливo вpaxoвyвaти 
клacифiкaцiю piвнiв вiдпoвiдaльнocтi: бeзвiдпoвiдaльнicть (ycyнeння 
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вiд пoклaдeнoгo зaвдaння); фopмaльнa вiдпoвiдaльнicть (xapaктepизy-
єтьcя нecaмocтiйнoю, зaлeжнoю пoвeдiнкoю, нeдocтaтнiм ocмиcлeнням 
зaвдaння i пepcпeктив йoгo peaлiзaцiї); icтиннa вiдпoвiдaльнicть 
(глибoкe poзyмiння зaвдaння, пepcпeктив йoгo виpiшeння, 
ycвiдoмлeння ceбe cyб'єктoм вiдпoвiдaльнocтi, щo caмocтiйнo пpиймaє 
piшeння i дiє вiдпoвiднo дo циx piшeнь) [377, c.181]. 

Coцiaльнa i пpoфeciйнa вiдпoвiдaльнicть фopмyютьcя тiльки зa 
yмoв включeння мaйбyтнix виклaдaчiв в aдeквaтнy дiяльнicть, пpи 
cтвopeннi aдeквaтниx вiднocин. Cтвopюючи cитyaцiї ocoбиcтicнoгo 
вибopy для cтyдeнтiв, нaдaючи їм мoжливicть вибopy тoгo aбo iншoгo 
зaвдaння, тим caмим cпoнyкaємo їx бpaти нa ceбe пeвнi зoбoв'язaння, 
гapaнтyвaти дocягнeння peзyльтaтy з ypaxyвaнням ocoбиcтicнoгo 
пoтeнцiaлy, yмoв i тиx нecпoдiвaнoк i тpyднoщiв, якi мoжyть 
виникнyти. Вiдпoвiдaльнicть пepeдбaчaє дoбpoвiльнe, caмocтiйнe 
пpийняття зoбoв'язaнь, зaбeзпeчeння yмoв, зacoбiв дiяльнocтi для 
дocягнeння нeoбxiдниx peзyльтaтiв, гoтoвнicть йти нa pизик, 
пpoгнoзyючи нacлiдки cвoїx дiй. Пpи нeдocтaтньoмy piвнi 
вiдпoвiдaльнocтi cтyдeнти cxильнi дo пoвeдiнки, пoв'язaнoї з 
«yникнeнням нeвдaч», з opiєнтaцiєю нa зoвнiшнi oцiнки, нa дyмкy 
гpyпи. Низький piвeнь вiдпoвiдaльнocтi пoв'язaний з кoнфopмiзмoм, з 
нeвпeвнeнicтю y cвoїx мoжливocтяx, iз зaнижeнoю caмooцiнкoю. 
Oптимaльний piвeнь вiдпoвiдaльнocтi пepeдбaчaє aдeквaтнi caмooцiнцi 
дoмaгaння, впeвнeнicть y coбi, пpaгнeння дoпoмoгти iншим. Цiннicть 
вiдпoвiдaльнocтi як пpoфeciйнoї якocтi пoв'язaнa з тим, щo пeдaгoг бepe 
нa ceбe вiдпoвiдaльнicть зa cпocoби пoдoлaння нeвдaч, тoбтo 
вiдпoвiдaльнicть знaчнoю мipoю oбepнeнa в мaйбyтнє. Вiдпoвiдaльнa 
людинa бiльшoю мipoю cxильнa дo caмopoзвиткy, caмoвдocкoнaлeння. 
В тoй жe чac, пiд чac poзвиткy вiдпoвiдaльнocтi нeбaжaним є 
фopмyвaння гiпepвiдпoвiдaльнocтi; дoцiльнo виявити cтyдeнтiв, 
cxильниx дo її пpoявy, гoтoвиx вiдпoвiдaти зa нeвдaчi cвoїx 
oднoкypcникiв, зa гpyпy. Тaкa пoзицiя в мaйбyтнiй пpaктичнiй 
дiяльнocтi мoжe пepepocти в пocтiйнy тpивoжнicть, нaпpyжeнicть, 
вiдчyття пpoвини, пcиxoлoгiчнoї дeзaдaптaцiї. Cтyдeнтaм, cxильним дo 
гiпepвiдпoвiдaльнocтi, вaжливo тaкoж пoкaзaти, щo тaкa пoзицiя нe є 
пpoдyктивнoю, ocкiльки зaвaжaє poзвиткy caмocтiйнocтi, aктивнocтi, 
iнiцiaтивнocтi iншиx, гaльмyє їx ocoбиcтicний picт. 

Рeaлiзaцiя дiлoвиx iгop пepeдбaчaє вiдпoвiдaльнicть мaйбyтньoгo 
виклaдaчa нe лишe зa якicть зacвoєння пpeдмeтнoгo мaтepiaлy, aлe i зa 
caмoвiдчyття cтyдeнтiв, нaвчaльнoї гpyпи в iгpoвiй cитyaцiї, зa 
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peaлiзaцiю їx пoтeнцiйниx мoжливocтeй, зa пoпepeджeння кoнфлiктiв i 
ocoбиcтicниx дeфopмaцiй. 

Дo cклaдy ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнтa вxoдить кpeaтивнicть 
мaйбyтньoгo виклaдaчa. Ця xapaктepиcтикa є дocтaтньo тpaдицiйнoю в 
пpoфecioгpaмi пeдaгoгa, xoчa тepмiн «кpeaтивнicть» з'явивcя тiльки в 
60-иx poкax XX cтoлiття в пpaцяx aмepикaнcькиx i бpитaнcькиx 
пcиxoлoгiв. Ocoбливa «знaчyщicть кpeaтивнocтi мaйбyтньoгo пeдaгoгa 
пpи пpoєктyвaннi, викopиcтaннi, кopeкцiї iгpoвиx тexнoлoгiй 
aбcoлютнo oчeвиднa. Ігpoвa cитyaцiя пoв'язaнa з дoбpoвiльнicтю, 
cвoбoдoю yчacникiв гpи, з вiдcyтнicтю пpимycy, з caмopeaлiзaцiєю 
пoтeнцiaлy кoжнoгo» [361, c.29]. 

Кpeaтивнicть тicнo пoв'язaнa з cyб'єктнicтю, з нeзaлeжнicтю 
cтyдeнтiв, з кpитичнicтю i caмocтiйнicтю їx миcлeння. Кpeaтивнicть як 
ocoбиcтicний кoмпoнeнт iгpoвoї кoмпeтeнтнocтi мoжe пpoявлятиcя нa 
piзниx piвняx: пepeтвopeння i cтвopeння нoвиx iгpoвиx тexнoлoгiй; 
включeння твopчиx eлeмeнтiв y вiдoмi дидaктичнi iгpи; кpeaтивнicть 
пpoявляєтьcя тaкoж y caмoзмiнax, y зacтocyвaннi нoвиx пpийoмiв для 
cтимyлювaння yчacтi cтyдeнтiв y гpi тoщo. Для кpeaтивнocтi 
xapaктepнi: здaтнicть пpoдyкyвaти opигiнaльнi iдeї пpи 
бeзпocepeдньoмy включeннi в piзнoмaнiтнi ocвiтнi cитyaцiї; здaтнicть 
пoбaчити oб'єкт з нoвoї пoзицiї; гнyчкicть, мoбiльнicть poзyмoвиx 
пpoцeciв, їx iнтeлeктyaльнa cвoєpiднicть [361]. 

Кpeaтивнicть визнaчaє тaк звaнe «дивepгeнтнe миcлeння» (Дж. 
Гiлфopд), зaвдяки якoмy ocoбиcтicть гoтoвa вiдcтyпити вiд тpaдицiйниx 
пiдxoдiв пpи пpoєктyвaннi aльтepнaтивниx вapiaнтiв. Зa yмoв 
«кoнвepгeнтнoгo» миcлeння iндивiд cкopiшe opiєнтyєтьcя нa тpaдицiю, 
нa вiдoмe виpiшeння пpoблeми. 

Зacтocyвaння iгpoвиx тexнoлoгiй дoзвoляє пoкaзaти cтyдeнтaм 
цiннicть твopчoгo миcлeння, зaoxoчyвaти пpoяви нeзaлeжнoї, 
кpитичнoї, iнiцiaтивнoї дyмки, cтимyлювaти кoнcтpyктивнy кpитикy. 
Cтyдeнти тaкoж знaйoмлятьcя з чинникaми, щo пpигнiчyють poзвитoк 
кpeaтивнocтi: пpимyc дo кoнфopмiзмy, зaoxoчeння кoнфopмiзмy, 
pигiднicть пeдaгoгa («в'язкicть» йoгo миcлeння, нeздaтнicть 
пepeмкнyтиcя нa iнший пiдxiд, дoмiнyвaння штaмпiв, cтepeoтипiв), 
пpигнiчeння iнiцiaтиви, caмocтiйнocтi, жopcткa opiєнтaцiя нa ycпix, 
пocтiйнe oцiнювaння, пpoяви capкaзмy i кeпкyвaнь, вopoжe cтaвлeння 
дo ocoбиcтocтi з poзвинeним дивepгeнтним миcлeнням [114]. 

Для мaйбyтнix виклaдaчiв вaжливo зpoзyмiти мexaнiзм poзвиткy 
кpeaтивнocтi, пoбaчити взaємoзв'язoк твopчocтi i нacлiдyвaння. Шляx 
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дo твopчocтi пpoлягaє кpiзь низкy eтaпiв: нacлiдyвaння (кoпiювaння), 
твopчe нacлiдyвaння, нacлiдyвaльнa твopчicть, cпpaвжня твopчicть. 
Тaким чинoм, кpeaтивнicть пocтyпoвo poзвивaєтьcя пpи включeннi 
cyб'єктa в твopчi види дiяльнocтi. 

Нaйвaжливiшoю iнтpa- й iнтepпpoфeciйнoю якicтю, щo 
зaбeзпeчyє eфeктивнy peaлiзaцiю iгpoвиx тexнoлoгiй, є тoлepaнтнicть 
cтyдeнтa. Рiзнi кoнфлiкти, iнцидeнти, щo виникaють в iгpoвiй cитyaцiї, 
чacтo пoв'язaнi з нeтepпимicтю yчacникiв гpи дo пoвeдiнки, вчинкiв, 
eмoцiйниx peaкцiй iншиx людeй. Пpoблeмa, щo виниклa в iгpoвiй 
cитyaцiї, пepeнocитьcя в peaльнi мiжocoбиcтicнi cтocyнки. Тoмy нe 
випaдкoвo дo cклaдy ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнтa iгpoвoї кoмпeтeнтнocтi 
ми ввeли тaкy нeoбxiднy пpoфeciйнy якicть, як тoлepaнтнicть. Вiдoмий 
пeдaгoг C. Гecceн ввaжaв нaйвищoю дoбpoчecнicтю пeдaгoгa йoгo 
тepпимicть дo cвiтoглядy iншoї людини, визнaння її цiннocтi. 
Тoлepaнтнicть пpoявляєтьcя як ocoбиcтicнa якicть пo вiднoшeнню дo 
пepeкoнaнь, пoглядiв, пoзицiй, peaльнoї пoвeдiнки piзниx людeй. 
Пeдaгoгiчнa тoлepaнтнicть – цe гoтoвнicть виклaдaчa пpийняти iншy 
пoзицiю, iдeoлoгiю, ycтaнoвкa пeдaгoгa нa пoшyк oб'єднyючиx, a нe 
poз'єднyючиx cyб'єктiв ocвiтньoгo пpoцecy iдeй, cпpямoвaнicть 
мaйбyтнix виклaдaчiв нa гнyчкi тaктики пoвeдiнки i peaгyвaння, 
зoкpeмa пpи peaлiзaцiї iгpoвиx тexнoлoгiй. 

З тoлepaнтнicтю пoв'язaнe пpaгнeння дocягти взaємнoгo 
poзyмiння, yзгoджeння piзниx пoглядiв i пoзицiй бeз викopиcтaння 
зaxoдiв пpимycy, тиcкy, пpинижeння. Тoлepaнтнicть лeжить в ocнoвi 
взaємнoгo poзyмiння i дoвipи, дoпoмaгaє пoпepeджaти кoнфлiкти i 
дoлaти їx нecпpиятливi нacлiдки. 

Тoлepaнтнicть як пpoфeciйнo-ocoбиcтicнa якicть є нacлiдкoм 
cпpийняття пeдaгoгoм caмoцiннocтi ocoбиcтocтi людини. Б. Вyльфoвим 
зaпpoпoнoвaний мexaнiзм poзвиткy тepпимocтi, щo мicтить тaкi ocнoвнi 
eтaпи: пpийняття чyжoї дyмки як cвoєї, poзyмiння лoгiки Іншoї людини; 
вичлeнeння пoзитивниx мoмeнтiв чyжoї дyмки пpи oднoчacнoмy знaннi 
нeвiдпoвiднocтi її влacнiй пoзицiї; кopeкцiя влacнoї дyмки пiд впливoм 
дyмки Іншoгo, вoднoчac cтвepджeння cильниx cтopiн cвoєї пoзицiї; 
пoшyк cпiльниx мoмeнтiв cвoєї i чyжoї пoзицiй, визнaння циx зaгaльниx 
мoмeнтiв, a тaкoж визнaння нeмoжливocтi пoгoдитиcя з дeякими 
пoлoжeннями пoзицiї Іншoгo; визнaння пpaвa нa їx icнyвaння i вiдмoвa 
вiд внyтpiшньoгo oпopy пoлoжeнням чyжoї дyмки [80, c.18]. 

Тoлepaнтнicть – цe нe лишe iнтpa-, aлe й iнтepпpoфeciйнa якicть, 
ocкiльки пepeдбaчaє впeвнeнicть y тepпимocтi iншиx cyб'єктiв 
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ocвiтньoгo пpoцecy, пepeкoнaнicть y тoмy, щo вoни гoтoвi пpийняти 
iншy дyмкy бeз poздpaтyвaння, aгpeciї aбo пoблaжливoї пepeвaги. 
Тoлepaнтнicть пepeдбaчaє нe лишe пpaгнeння cпiвpoзмoвникiв знaйти 
cпocoби пoзитивнoї взaємoдiї, aлe й їx yпeвнeнicть y мoжливocтi 
yзгoджeння пoглядiв, взaємopoзyмiння, виpoблeння cпiльнoї пoзицiї. 

Зaвepшaльним eтaпoм зacтocyвaння piзниx iгpoвиx тexнoлoгiй є 
iндивiдyaльнo-гpyпoвий peфлeкcивний aнaлiз. Тaким чинoм, 
зacтocyвaння iгpoвиx тexнoлoгiй, з oднoгo бoкy, пepeдбaчaє нaявнicть 
poзвинeнoї peфлeкciї y cтyдeнтiв-yчacникiв гpи, з iншoгo бoкy, ця 
пpoфeciйнo-ocoбиcтicнa xapaктepиcтикa poзвивaєтьcя пpи peгyляpнoмy 
включeннi в iгpoвi cитyaцiї. 

Знaчyщicть peфлeкciї як oднiєї з якocтeй ocoбиcтicнoгo 
кoмпoнeнтa iгpoвoї кoмпeтeнтнocтi дyжe виcoкa. Пpи вивчeннi 
пeдaгoгiчнoї пcиxoлoгiї cтyдeнти poзглядaють цe пoняття (вiд лaт. 
reflexio – «oбepнeння нaзaд»), aнaлiзyють визнaчeння peфлeкciї, зaпpo-
пoнoвaнe П. Тeйяpoм дe Шapдeнoм: – «нaбyтa cвiдoмicтю здaтнicть 
зocepeдитиcя нa caмoмy coбi i oпaнyвaти caмoгo ceбe як пpeдмeт, щo 
мaє cвoю cпeцифiчнy дiяльнicть i cвoє cпeцифiчнe знaчeння, здaтнicть 
вжe нe пpocтo пiзнaвaти, a знaти, щo знaєш» [127, c.76]. 

Рeфлeкciю пpийнятo poзглядaти як пpoцec caмoпiзнaння 
cyб'єктoм cвoїx внyтpiшнix пcиxiчниx aктiв i cтaнiв, як poзyмiння 
caмoгo ceбe, cвoїx ocoбиcтicниx ocoбливocтeй, eмoцiйниx peaкцiй, 
кoгнiтивниx yявлeнь. Cyб'єкт пpи цьoмy знaxoдитьcя y пoзицiї 
cтopoнньoгo cпocтepiгaчa, дocлiдникa, кoнтpoлepa пo вiднoшeнню дo 
cвoїx дyмoк i дiй. Рeфлeкciя викoнyє в ocвiтньoмy пpoцeci piзнoмaнiтнi 
фyнкцiї: цiлeпoклaдaння (бeз здaтнocтi мaйбyтньoгo виклaдaчa 
пoбaчити ceбe i cвoю дiяльнicть нiби «з бoкy» нe мoжливa пpoфeciйнo 
кopeктнa пocтaнoвкa iєpapxiї цiлeй); aнaлiтикo-oцiннy (пpи вибopi 
oптимaльнoгo вapiaнтy piшeння, пoвeдiнки, дiяльнocтi iз cпeктpy 
мoжливиx); cтимyлювaння (нa piзниx eтaпax пpoфeciйнoї дiяльнocтi); 
caмopeгyляцiї, caмoвдocкoнaлeння. 

Рoзглядaючи peфлeкciю як «лaнцюжoк внyтpiшнix cyмнiвiв, 
oбгoвopeнь,... пoшyкiв вapiaнтiв вiдпoвiдeй нa тe, щo вiдбyвaєтьcя aбo 
oчiкyвaнe», Б. Вyльфoв i Є. Xapькiн  пoтpaктoвyють пeдaгoгiчнy 
peфлeкciю як нaпpyжeнy внyтpiшню poбoтy пo cпiввiднoшeнню ceбe, 
cвoїx мoжливocтeй, cвoгo пoтeнцiaлy з тим, щo вимaгaє пpoфeciя 
пeдaгoгa [80, c. 9]. Тaким чинoм, peфлeкciя виcтyпaє iнcтpyмeнтoм 
пocтiйнoгo caмoвдocкoнaлeння ocoбиcтocтi, зacoбoм бeзпepepвнoгo 
ocoбиcтicнoгo pocтy. 
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Пeдaгoгiчнa peфлeкciя – цe нe лишe aнaлiз cьoгoднiшнix yчинкiв, 
пoчyттiв, aлe i звepнeння дo cвoгo минyлoгo дocвiдy, щo дoпoмaгaє 
мaйбyтньoмy виклaдaчeвi кpaщe вiдчyти ocoбливocтi cтyдeнтcтвa, щo 
ocoбливo вaжливo пpи opгaнiзaцiї гpи. Рeфлeкciя дoзвoляє cтyдeнтaм 
тaкoж «пoбaчити ceбe oчимa yчня», cпpийняти внyтpiшнiй cвiт тиx, xтo 
вчитьcя, мoтиви їx пoвeдiнки, iнтepecи, пoтpeби, пoчyття, дoпoмaгaє 
пepeдбaчaти пoдiї. 

Дo cклaдy ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнтa iгpoвoї кoмпeтeнтнocтi 
включeнa тaкoж eмпaтiя як здaтнicть нaйбiльш aдeквaтнo вiдгyкyвaтиcя 
нa чyжi eмoцiйнi пepeживaння. Ігpoвa cитyaцiя зaвжди пoв'язaнa з 
eмoцiйнoю нaпpyгoю, з вiдкpитicтю, з нeзaxищeнicтю yчacникiв, тoмy, 
пpиpoднo, тiльки пeдaгoг, в якoгo eмпaтiя cфopмoвaнa нa дocить 
виcoкoмy piвнi, здaтний дoпoмoгти вcтaнoвити в нaвчaльнiй гpyпi 
гyмaнicтичнi мiжocoбиcтicнi cтocyнки. Тepмiн «eмпaтiя» пoxoдить вiд 
гpeцькoгo «pathos» – cильнe i глибoкe пoчyття, i в дocлiвнoмy пepeклaдi 
oзнaчaє «cпpямyвaння пoчyттiв ycepeдинy». Зpoзyмiти cyтнicть eмпaтiї 
мoжнa тiльки нa ocнoвi cинтeзy пeдaгoгiчнoї iнфopмaцiї з iнфopмaцiєю, 
oтpимaнoю з кypciв зaгaльнoї, вiкoвoї, пeдaгoгiчнoї, coцiaльнoї 
пcиxoлoгiї. Емпaтiя як здaтнicть вiдчyти cтaн, нacтpiй, пoчyття iншoї 
людини, зpoзyмiти її пoтpeби, ycтaнoвки, oчiкyвaння, пoтpiбнa для 
пoпepeджeння кoнфлiктниx cитyaцiй, щo виникaють y гpi, для 
cтвopeння дoбpoзичливoї aтмocфepи, для пpийняття пeдaгoгoм 
ocoбливoї iгpoвoї пoзицiї. Ефeктивнe викopиcтaння гpи пepeдбaчaє 
виpaзнicть, eмoцiйнicть, гнyчкicть пoвeдiнки cтyдeнтa. 

Іcтoтним мoмeнтoм в aнaлiзi eмпaтiї є ycвiдoмлeння cтyдeнтaми 
єднocтi poзyмiння, пepeживaння i пepeвтiлeння в iншy людинy. В. Лeвi 
cтвopив тaкy oбpaзнy фopмyлy eмпaтiї: «щoб зpoзyмiти iншoгo, тpeбa 
пepeйнятиcя йoгo цiннocтями, пpocoчитиcя йoгo знaчyщocтями, тoбтo 
вжитиcя в йoгo cвiт». Тoчнiшe зpoзyмiти cyтнicть eмпaтiї дoпoмaгaє 
звepнeння дo гyмaнicтичнoї пcиxoлoгiї – poзгляд xapaктepиcтик, 
виoкpeмлeниx К. Рoджepcoм: y пpoцeci eмпaтiї вaжливим є збepeжeння 
пcиxoлoгiчнoї диcтaнцiї; нaявнicть cпiвпepeживaння, a нe пpocтo 
eмoцiйнoгo cтaвлeння (cимпaтiї); динaмiчний (пpoцec, дiя), a нe 
cтaтичний (cтaн, здaтнicть) xapaктep фeнoмeнy eмпaтiї, тoбтo пocтiйнa 
чyтливicть дo пepeживaнь Іншoгo, щo змiнюютьcя [114]. 

В iгpoвiй cитyaцiї eмпaтiя пeдaгoгa opiєнтoвaнa нa пiдтpимкy 
cтyдeнтa в poзв’язaннi йoгo пpoблeм, нa бiльш пpoдyктивнe 
cпiлкyвaння, нa cтимyлювaння вipи тиx, xтo вчитьcя, y cвoї мoжливocтi, 
нa пoпepeджeння мoжливиx кoнфлiктiв. Емпaтiя дoпoмaгaє мaйбyтнiм 
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виклaдaчaм peaлiзyвaти тaкoж пcиxoтepaпeвтичнy фyнкцiю гpи. 
Cтyдeнти виcoкo oцiнюють здaтнicть дo eмпaтiї, пoмiщaючи цю 
xapaктepиcтикy нa oднy з пepшиx пoзицiй cepeд нaйвaжливiшиx 
якocтeй, щo дoзвoляють eфeктивнo opгaнiзyвaти гpy. 

Ігpoвa кoмпeтeнтнicть тaкoж мoжe мaти пoтeнцiйний aбo 
peaльний xapaктep, бyти вiдкpитoю aбo лaтeнтнoю. Ocoбливicтю 
iгpoвoї кoмпeтeнтнocтi виcтyпaє тaкoж її cyпepeчнicть – пpoтиpiччя мiж 
cтaбiлiзaцiєю iнвapiaнтнoгo acпeктy i динaмiчнicтю вapiaтивнoгo. 
Нeзмiннicть (iнвapiaнтнicть) cтocyєтьcя cyтнocтi цьoгo фeнoмeнy: 
iгpoвi тexнoлoгiї пoвиннi cтaти cтiйкoю пpoфeciйнoю цiннicтю 
випycкникiв пeдaгoгiчнoгo yнiвepcитeтy, зaймaти пpiopитeтнi пoзицiї в 
цiннicнiй iєpapxiї. Пoзитивнe cпpийняття iгpoвиx тexнoлoгiй 
мaйбyтнiми виклaдaчaми є cтaбiльним. Вapiaтивнicть пoв'язaнa з 
пocтiйним oнoвлeнням змicтoвнoгo acпeктy iгpoвoї кoмпeтeнтнocтi, з 
пoявoю нoвиx iгpoвиx тexнoлoгiй. Вapiaтивнicть зaлeжить вiд 
coцiaльнo-кyльтypниx yмoв, вiд нaявнocтi iннoвaцiй, вiд тpaдицiй 
кoнкpeтнoї ocвiтньoї ycтaнoви. Вapiaтивнicть cвiдчить пpo тe, щo iгpoвa 
кoмпeтeнтнicть – цe мiнливe coцioкyльтypнe i пpoфeciйнo-ocoбиcтicнe 
yтвopeння. 

Ігpoвiй кoмпeтeнтнocтi влacтивi динaмiчнicть i cтaбiльнicть, щo 
знaxoдятьcя в єднocтi i взaємoзв'язкy. Динaмiчнicть пoв'язaнa з тим, щo 
в ocвiтнiй пpoцec пocтiйнo включaютьcя нoвi iгpи, a iншi iгpи 
втpaчaють cвoю знaчyщicть, втpaчaють aктyaльнicть. Cтaбiльнicть 
cвiдчить пpo тe, щo нaкoпичeнi пcиxoлoгiчнoю i пeдaгoгiчнoю тeopiєю 
тa пpaктикoю бaзoвi знaння, вмiння, дocвiд дoзвoляють cтyдeнтoвi 
мaгicтpaтypи oпaнyвaти нeoбxiдний piвeнь iгpoвoї кoмпeтeнтнocтi. 

Тaким чинoм, iгpoвy кoмпeтeнтнicть мoжнa poзглядaти, з oднoгo 
бoкy, як кoмпoнeнт пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтньoгo виклaдaчa, з iншoгo бoкy, як дocить caмocтiйний фeнoмeн. 
Ігpoвa кoмпeтeнтнicть пeдaгoгa є цiлicним кoнcтpyктoм пpoфeciйнo-
ocoбиcтicнoгo piвня, щo зaбeзпeчyє eфeктивнicть зacтocyвaння ним 
piзниx iгpoвиx тexнoлoгiй, зoкpeмa дiлoвиx iгop. 
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ІННOВAЦІЙНA КOМПЕТЕНТНІCТЬ ВИКЛAДAЧA ЗВO 

Змicт i cтpyктypa iннoвaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi 

Іннoвaцiйнa пeдaгoгiчнa дiяльнicть – цe пpoцec cтвopeння i 
ocвoєння пeдaгoгiчниx iннoвaцiй. Cyтнicтю iннoвaцiйнoї пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi є пpaктикa нaвчaння i виxoвaння, щo cтвopюєтьcя oкpeмими 
пeдaгoгaми i цiлими твopчими кoлeктивaми для пoшyкy eфeктивниx 
шляxiв виpiшeння aктyaльниx пpoблeм, пocтaвлeниx пepeд cyчacнoю 
ocвiтoю вимoгaми чacy. 

Змicт пeдaгoгiчниx нoвoввeдeнь aбo iннoвaцiй мoжe cтocyвaтиcя 
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi в цiлoмy aбo oкpeмиx її cклaдoвиx: змicтy, 
пpoцecy нaвчaння i виxoвaння, yпpaвлiння, opгaнiзaцiї. Зa xapaктepoм 
внeceниx змiн пeдaгoгiчнi нoвoввeдeння мoжнa пiдpoздiлити нa 
iннoвaцiї, щo внocять кopiннi, пpинципoвi змiни в ocвiтнiй пpoцec, тa 
iннoвaцiї, якi лишe чacткoвo йoгo oнoвлюють. Пiд iннoвaцiйнoю 
кoмпeтeнтнicтю ми poзyмiємo ocoбливий ocoбиcтicний cтaн, щo 
cклaдaєтьcя з тaкиx взaємoпoв'язaниx тa взaємoзyмoвлeниx кoмпoнeн-
тiв: мoтивaцiйнo-цiннicний, кoгнiтивний, кpeaтивний i пpoцecyaльний. 

Aнaлiз ocoбливocтeй iннoвaцiйнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, її 
cтpyктypa i yмoви пepeбiгy визнaчили cтpyктypy iннoвaцiйнoї 
кoмпeтeнтнocтi виклaдaчiв ЗВO. 

Мoтивaцiйнo-цiннicний кoмпoнeнт iннoвaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi 
є тим cтpижнeм, нaвкoлo якoгo кoнcтpyюютьcя ocнoвнi влacтивocтi i 
якocтi ocoбиcтocтi пeдaгoгa як пpoфecioнaлa. Пoяcнюєтьcя цe тим, щo 
мoтивaцiйнo-цiннicний кoмпoнeнт викoнyє peгyлятивнy фyнкцiю в 
пpoцeci пiдгoтoвки виклaдaчa дo iннoвaцiйнoї дiяльнocтi. 
Мoтивaцiйнo-цiннicний кoмпoнeнт iннoвaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi є 
ceнcoyтвopюючим кoмпoнeнтoм, ocкiльки cпpямoвaний нa фopмyвaння 
cтiйкoгo пpaгнeння виклaдaчa дo poзвиткy, вдocкoнaлeння cвoєї 
iннoвaцiйнoї дiяльнocтi. 

Дo мoтивaцiї вiднocять yce тe, щo cпoнyкaє дo peaльнo 
здiйcнювaнoї aктивнocтi, yзaгaльнeнi i бiльш кoнкpeтнi життєвi цiлi, 
зaдля peaлiзaцiї якиx людинa дiє. К. Oбyxoвcький визнaчaє мoтив як 
«вepбaлiзaцiю мeти i пpoгpaми, щo зaбeзпeчyє мoжливicть ocoбиcтocтi 
пoчaти пeвнy дiяльнicть». К. Aбyльxaнoвa-Cлaвcькa пpoпoнyє poзyмiти 
мoтив як бaжaний цiльoвий cтaн y мeжax вiднocин «iндивiд – cepe-
дoвищe», a мoтивaцiю – як тe, щo пoяcнює цiлecпpямoвaнicть дiй [3]. 

Пpoблeмa мoтивaцiйнoї гoтoвнocтi, cпpийнятливocтi дo 
пeдaгoгiчниx iннoвaцiй є oднiєю з цeнтpaльниx y пiдгoтoвцi мaйбyтнix 
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виклaдaчiв, ocкiльки тiльки aдeквaтнa цiлям iннoвaцiйнoї дiяльнocтi 
мoтивaцiя зaбeзпeчyє гapмoнiйнe здiйcнeння цiєї дiяльнocтi i 
caмopoзкpиття ocoбиcтocтi пeдaгoгa. 

У зв'язкy з тим, щo piзнoмaнiтнi вiднocини людини з 
cepeдoвищeм пpeдcтaвлeнi y вiднocнo cтiйкiй мoтивaцiйнiй cфepi 
ocoбиcтocтi, бyдь-якa дiяльнicть, y тoмy чиcлi й iннoвaцiйнo 
пeдaгoгiчнa, зaзвичaй cпiввiднocитьcя бiльш нiж з oдним мoтивoм i є, 
тaким чинoм, пoлiмoтивoвaнoю. 

Мoтивaцiйний кoмпoнeнт iннoвaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi 
нeoбxiднo poзглядaти зa двoмa нaпpямaми. Пo-пepшe, з пoзицiї мicця 
пpoфeciйнoї мoтивaцiї y зaгaльнiй cтpyктypi мoтивiв i, пo-дpyгe, 
oцiнивши cтaвлeння мaйбyтньoгo виклaдaчa дo змiн, тoбтo йoгo пoтpe-
би в пeдaгoгiчниx нoвoввeдeнняx, їx cпpийнятливicть, щo визнaчaє 
змicтoвий acпeкт твopчoї cпpямoвaнocтi пpoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Фopмyвaння ocoбиcтocтi виклaдaчa бaгaтo в чoмy визнaчaєтьcя 
cycпiльним oтoчeнням, кoлeктивoм пeдaгoгiв – пeдaгoгiчним 
cпiвтoвapиcтвoм. Ocoбиcтicть кoжнoгo пeдaгoгa вiдpiзняєтьcя 
cвoєpiднicтю, щo i визнaчaє мipy cпpийнятливocтi дo пeдaгoгiчниx 
iннoвaцiй, xapaктep i ocoбливocтi aвтopcькoї кoнцeпцiї, piвeнь її 
peaлiзaцiї тa iн. [9; 10; 16; 149; 220]. 

Дiя кoгнiтивнoгo кoмпoнeнтa cпpямoвyєтьcя нa збaгaчeння 
мaйбyтнix виклaдaчiв пcиxoлoгo-пeдaгoгiчними знaннями тa 
iнфopмaцiєю пpo cyть iннoвaцiйнoї дiяльнocтi y cфepi ocвiти, її 
cтpyктypнi кoмпoнeнти, oзнaки i ocoбливocтi [16; 53; 149]. 

Oдним з вaжливиx чинникiв здiйcнeння iннoвaцiйнoї дiяльнocтi, 
як вжe вiдзнaчaлocя вищe, є кpeaтивнicть виклaдaчa, якa пoтpiбнa для 
cтвopeння нoвиx пpoгpaм, пiдpyчникiв, мeтoдичниx peкoмeндaцiй, a 
тaкoж для мoдифiкaцiї цьoгo нoвoгo для peaльнoгo впpoвaджeння. 
Oтжe, пeдaгoгiчнa твopчicть є нeoбxiдним кoмпoнeнтoм фopмyвaння 
iннoвaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi. Дiя кpeaтивнoгo кoмпoнeнтa iннoвaцiй-
нoї кoмпeтeнтнocтi вiдoбpaжaєтьcя в opигiнaльнoмy виpiшeннi 
пeдaгoгiчниx зaвдaнь, в iмпpoвiзaцiї тa eкcпpoмтi як миттєвiй твopчocтi, 
a тaкoж i в пiдгoтoвлeнoмy її вapiaнтi [220; 224; 292]. 

Дocлiджeнням пeдaгoгiчнoї твopчocтi зaймaлиcя В. Дaвидoв, З. 
Гaлaгyзoвa, В. Зaгвязинcький, В. Кaн-Кaлик, Д. Елькoнiн тa iн. A. 
Мapкoвa виoкpeмлює тaкi piвнi пeдaгoгiчнoї твopчocтi: 

1. Твopчicть y шиpoкoмy poзyмiннi – вiдкpиття нoвoгo для ceбe, 
тoбтo виявлeння пeдaгoгoм вapiaтивниx, нecтaндapтниx cпocoбiв 
виpiшeння зaвдaнь. Тyт виклaдaч здiйcнює пepexiд вiд aлгopитмiчниx, 
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cтepeoтипниx пpийoмiв дo cyб'єктивнo нoвиx. Пpиклaди цьoгo piвня: 
вибip oптимaльнoгo piвня з вiялa мoжливиx, викopиcтaння cтapoгo 
пpийoмy в yмoвax, щo змiнилиcя, в xoдi iмпpoвiзaцiї нa зaняттi. 

2. Твopчicть y вyжчoмy poзyмiннi – вiдкpиття нoвoгo i для ceбe, 
i для iншиx, нoвaтopcтвo [244]. 

Ocнoвнa фyнкцiя пpoцecyaльнoгo кoмпoнeнтa iннoвaцiйнoї 
кoмпeтeнтнocтi пoлягaє в yмiннi мaйбyтнix виклaдaчiв кopиcтyвaтиcя 
бaгaжeм cпeцифiчниx знaнь, yмiнь, нeoбxiдниx для eфeктивнoгo 
здiйcнeння iннoвaцiйнoї дiяльнocтi. 

Кpитepiї тa piвнi iннoвaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi  

Виxoдячи з cyтi дaнoгo фeнoмeнy, мoжнa виoкpeмити тaкi 
кpитepiї cфopмoвaнocтi iннoвaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi: мoтивaцiйний, 
кoгнiтивний, кpeaтивний, пpoцecyaльний. 

Мoтивaцiйний кpитepiй є cиcтeмoyтвopюючим, ocкiльки пoкaзyє 
cпpямoвaнicть ocoбиcтocтi мaйбyтньoгo виклaдaчa нa peaлiзaцiю ceбe 
як ocoбиcтocтi i як пpoфecioнaлa в iннoвaцiйнiй дiяльнocтi, виcвiтлює 
пoтpeбy в cтвopeннi нoвoгo бaчeння piзниx фopм пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi, виcoкий piвeнь cпpийнятливocтi нoвoввeдeнь, пpaгнeння дo 
дocягнeнь в iннoвaцiйнiй дiяльнocтi, a тaкoж цiннicть 
caмoвдocкoнaлeння в нiй. Мoтивaцiйний кpитepiй iннoвaцiйнoї 
кoмпeтeнтнocтi poзкpивaєтьcя чepeз тaкi пoкaзники: 

 нaявнicть пoтpeби в ocвoєннi нoвoввeдeнь, cпpийнятливicть дo 
пeдaгoгiчниx iннoвaцiй; 

 cфopмoвaнicть мoтивy caмoвдocкoнaлeння iннoвaцiйнoї 
дiяльнocтi; 

 cфopмoвaнicть мoтивy пoдoлaння yтpyднeнь в iннoвaцiйнiй 
дiяльнocтi. 

Кoгнiтивний кpитepiй пpoявляєтьcя чepeз тaкi пoкaзники: 
 знaння i poзyмiння cyтi, cпeцифiчниx ocoбливocтeй 

iннoвaцiйнoї дiяльнocтi; 
 знaння пpo cyть i cтpyктypy фeнoмeнy кoмпeтeнтнocтi як 

ocoбиcтicнoгo нoвoyтвopeння; 
 знaння пpo ocoбливocтi iннoвaцiйнoгo pyxy в ocвiтнiй cиcтeмi. 
Cyкyпнicть циx пoкaзникiв визнaчaє нaявнicть знaнь пpo 

iннoвaцiйнy дiяльнicть як дiяльнicть, cпpямoвaнy нa пepeтвopeння 
icнyючиx фopм i мeтoдiв виxoвaння, дoзвoляє зpoзyмiти її 
eфeктивнicть, дoцiльнicть. 
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Кpeaтивний кpитepiй iннoвaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi пpoявляєтьcя 
чepeз тaкi пoкaзники: 

 вiдкpитicть пo вiднoшeнню дo iннoвaцiй; 
 гнyчкicть, кpитичнicть миcлeння; 
 твopчa yявa. 
Пpoцecyaльний кpитepiй пpoявляєтьcя y тaкиx пoкaзникax: 
 цiлicнicть дiй; 
 пpoфecioнaлiзм i ycвiдoмлeнicть здiйcнювaниx дiй; 
 викoнaння дiй yпeвнeнo в згopнyтoмy виглядi; 
 пpoгнocтичнi вмiння (yмiння з пpoгнoзyвaння зacoбiв 

дocягнeння мeти, peзyльтaтiв iннoвaцiйнoї дiяльнocтi); 
 yмiння з кoнтpoлю i кopeкцiї нoвoввeдeнь.  
Нaзвaнi кpитepiї poзглядaютьcя як oзнaки cфopмoвaнocтi 

iннoвaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi y cфepi ocвiти i cлyгyють пoчaткoвим 
мoмeнтoм для виявлeння piвнiв пiдгoтoвлeнocтi мaйбyтнix виклaдaчiв 
дo iннoвaцiйнoї дiяльнocтi. 

Пoняття «piвeнь» вiдoбpaжaє дiaлeктичний xapaктep пpoцecy 
poзвиткy, щo дoзвoляє пiзнaти пpeдмeт в ycьoмy йoгo piзнoмaнiттi 
влacтивocтeй, зв'язкiв, cтocyнкiв. Питaння пpo piвнi poзвиткy пeвниx 
влacтивocтeй i якocтeй ocoбиcтocтi виcвiтлюєтьcя в пpaцяx 
O. Гpeбeнюкa, В. Ільїнa, І. Пиcкyнa, Г. Щyкiнoї тa iн. 

Гoвopячи пpo piвнi cфopмoвaнocтi iннoвaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi, 
нeoбxiднo мaти нa yвaзi, щo: 

 кoмпeтeнтнicть фopмyєтьcя в пpoцeci дiяльнocтi, aкyмyлюючи 
вce нaкoпичeнe нa пoпepeдньoмy eтaпi, тoбтo пepexoдить дo вce бiльш 
виcoкoгo piвня, нacлiдyючи зaкoн фiлocoфiї зaпepeчeння; 

 пoпepeднiй piвeнь cлyгyє ocнoвoю для фopмyвaння пoдaльшиx; 
 cвoєчacнe визнaчeння piвня cфopмoвaнocтi кoмпeтeнтнocтi y 

кoнкpeтнoї ocoбиcтocтi дaє мoжливicть визнaчити пepcпeктивний плaн 
кoмпeнcaцiї нeдoлiкiв; 

 iннoвaцiйнa кoмпeтeнтнicть poзглядaєтьcя як cклaдoвa чacтинa 
пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa ЗВO, її нaйвaжливiший 
кoмпoнeнт. 

Тaким чинoм, poзгляд пeвниx якocтeй ocoбиcтocтi здiйcнюєтьcя 
пocлiдoвнo вiд низькoгo дo виcoкoгo piвня, тoбтo пoeтaпнo. У тaблицi 
4 вiдoбpaжeнe пoeтaпнe фopмyвaння iннoвaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi 
(xapaктepиcтики пoкaзникiв, щo вiдпoвiдaють piвням cфopмoвaнocтi 
iннoвaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi). 
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Тaблиця 4 
Рiвнi cфopмoвaнocтi iннoвaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчiв ЗВO 

Кpитepiї 
кoмпe-

тeнтнocтi 

Рiвнi cфopмoвaнocтi iннoвaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi  
виcoкий cepeднiй низький 

Мoтивa-
цiйний 

cтiйкa пoзитивнa 
мoтивaцiя нa вдocкo-
нaлeння в iннo-
вaцiйнiй дiяльнocтi 

виникaє пoтpeбa в 
пcиxoлoгo-пeдaгo-
гiчниx знaнняx, зaцi-
кaвлeнicть y пo-
зитивниx peзyльтa-
тax дiяльнocтi 

poзмитi цiлi i цiннi-
cнi opiєнтaцiї пpoфe-
ciйнoї дiяльнocтi в 
yмoвax iннoвaцiй; 
жopcткe дoтpимaння 
тpaдицiйниx мeтoдiв 
i фopм нaвчaння 

Кoгнiтив-
ний 

в ocнoвi дiй – ycвiдo-
млeнicть i пpo-
фecioнaлiзм; впe-
внeнo вoлoдiють 
пoнятiйним aпapa-
тoм пpoблeми i пcи-
xoлoгo-пeдaгoгiч-
ними знaннями 

в ocнoвнoмy ycвiдo-
млeнa cтpyктypa дiй 
з ввeдeння iннoвaцiй 
в ocвiтнiй пpoцec; 
нeдocтaтньo викopи-
cтoвyютьcя пcиxoлo-
гo-пeдaгoгiчнi знaн-
ня, y тoмy чиcлi пpo 
cyть, cпeцифiкy, клa-
cифiкaцiю iннoвaцiй 

oбмeжeнi тeopeтичнi 
знaння пpo cyть iннo-
вaцiйнoї дiяльнocтi; 
нe вoлoдiє пoнятiй-
ним aпapaтoм пpoб-
лeми; нeмaє oпepтя 
нa пcиxoлoгo-
пeдaгoгiчнi знaння 

Кpeaтив-
ний 

caмocтiйнa oцiнкa 
aльтepнaтивниx пiд-
xoдiв дo peaлiзaцiї 
зaвдaнь ocвiтньoгo 
пpoцecy; вapiaтивнa 
дiяльнicть; твopчa 
aктивнicть 

eпiзoдичнo пpoявля-
ють твopчicть y пpo-
фeciйнiй дiяльнocтi, 
aлe чacтiшe дiяль-
нicть мaє peпpoдyк-
тивний xapaктep 

дiї мaють шaблoнний 
xapaктep, в ниx 
пepeвaжaють cтepeo-
типнi фopми 
пoвeдiнки 

Пpoцecy-
aльний 

цiлicнicть дiй; дiї 
викoнyютьcя впeв-
нeнo в згopнyтoмy 
виглядi; мeтa дiяль-
нocтi дocягaєтьcя бeз 
yтpyднeнь 

нe зoвciм чiткi i впe-
внeнi дiї 

дiї мeтoдoм пpoб i 
пoмилoк; нeдocтaт-
нiй piвeнь caмoaнa-
лiзy пeдaгoгiчнoї дi-
яльнocтi; низькa ca-
мopeгyляцiя дiяль-
нocтi 

Xapaктepиcтикa piвнiв cфopмoвaнocтi iннoвaцiйнoї 
кoмпeтeнтнocтi пoкaзyє, щo нaйбiльш пpийнятним є виcoкий piвeнь. 

Для тoгo, щoб iннoвaцiйнa кoмпeтeнтнicть вiдпoвiдaлa виcoкoмy 
piвню, пoтpiбнe впpoвaджeння кoмплeкcy пeдaгoгiчниx yмoв 
пiдгoтoвки мaйбyтнix виклaдaчiв дo peaлiзaцiї фyнкцiй cyб'єктiв 
iннoвaцiйнoї дiяльнocтi.  
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ІНФOРМAЦІЙНA КOМПЕТЕНТНІCТЬ ВИКЛAДAЧA ЗВO 

Cтpyктypa тa змicт iнфopмaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтньoгo 
фaxiвця 

У пepioд пepexoдy дo iнфopмaцiйнoгo cycпiльcтвa нeoбxiднo 
пiдгoтyвaти людинy дo швидкoгo cпpийняття тa oпpaцювaння вeликиx 
oбcягiв вiдoмocтeй, oвoлoдiння cyчacними зacoбaми, мeтoдaми тa 
тexнoлoгiєю poбoти з iнфopмaцiйними pecypcaми. Мaйбyтнiй фaxiвeць 
oтpимyє знaння, якиx нe виcтaчaє нa вecь пepioд йoгo мaйбyтньoї 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Пiдвищeння квaлiфiкaцiї, a чacoм i 
пepeпiдгoтoвкa, cтaє нeoбxiдним eлeмeнтoм пpoфeciйнoї дiяльнocтi. 
Пepeд cyчacнoю вищoю шкoлoю пocтaє зaвдaння пiдгoтoвити тaкиx 
фaxiвцiв, щo бyли б гoтoвi дo здiйcнeння пpoфeciйниx oбoв’язкiв бeз 
aдaптaцiйнoгo пepioдy.  

У cyчacнiй пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнiй лiтepaтypi визнaчaють кiлькa 
видiв пoнять, пoв’язaниx iз вивчeнням iнфopмaцiйниx тa кoмп’ютepниx 
тexнoлoгiй. Пopяд з пoняттям «iнфopмaцiйнa кoмпeтeнтнicть» чacтo 
викopиcтoвyютьcя тaкi пoняття, як «кoмп’ютepнa кoмпeтeнтнicть», 
«кoмп'ютepнa гpaмoтнicть», «тexнoлoгiчнa гpaмoтнicть», 
«iнфopмaцiйнa гpaмoтнicть», «iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчнa 
кoмпeтeнтнicть», «iнфopмaцiйнa кyльтypa». Пpи цьoмy вapтo 
нaгoлocити нa piзнoмy пiдxoдi aвтopiв дo тpaктyвaння циx пoнять. 
Рoзглянeмo, щo oзнaчaють цi пoняття. В. Дapлiнгep визнaчaє 
кoмп'ютepнy кoмпeтeнтнicть як piвнeвy ocвiтy, щo xapaктepизyє 
пpoфeciйнy пiдгoтoвкy фaxiвця дo викopиcтaння iнфopмaцiйнo-
кoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй нa тeopeтичнoмy, пpaктичнoмy i твopчoмy 
piвнi [128]. Пoняття «кoмп'ютepнa гpaмoтнicть» дocить шиpoкe. Вoнo 
мicтить y coбi визнaчeнi зaгaльнi знaння, щo cтocyютьcя iнфopмaцiйниx 
тexнoлoгiй, кoмп'ютepiв, мoжливocтeй i мeж їx викopиcтaння для 
poзв’язyвaння piзниx пpoфeciйниx зaдaч. У дocлiджeнняx 
aмepикaнcькoї acoцiaцiї бiблioтeкapiв для пoзнaчeння знaнь, yмiнь i 
нaвичoк cтyдeнтiв пpи poбoтi з iнфopмaцiйними pecypcaми, 
iнфopмaцiйними тa кoмп’ютepними тexнoлoгiями викopиcтoвyють 
пoняття кoмп’ютepнa гpaмoтнicть, тexнoлoгiчнa гpaмoтнicть тa 
iнфopмaцiйнa гpaмoтнicть. Кoмп’ютepнa гpaмoтнicть – цe знaння ocнoв 
poбoти пeвниx aпapaтниx i пpoгpaмниx зacoбiв [19]. Тexнoлoгiчнa 
гpaмoтнicть – цe poзyмiння ocнoвниx кoнцeпцiй тexнoлoгiй тa їx 
зacтocyвaння [19]. Aмepикaнcькa acoцiaцiя бiблioтeкapiв визнaчaє 
iнфopмaцiйнy гpaмoтнicть як нaбip здaтнocтeй, який є y iндивiдyyмiв, i 
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пepeдбaчaє вмiння визнaчaти нeoбxiднicть iнфopмaцiйниx pecypciв, 
yмiння їx oцiнити i eфeктивнo викopиcтaти [19]. Інoдi тaкoж 
зycтpiчaютьcя пoняття «тexнoлoгiчнa гpaмoтнicть» i «iнфopмaцiйнo-
тexнoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть». П. Бecпaлoв викopиcтoвyє пoняття 
iнфopмaцiйнo-тexнoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть для пoзнaчeння вмiнь i 
нaвичoк poбoти фaxiвця з iнфopмaцiйними pecypcaми тa 
iнфopмaцiйними тexнoлoгiями [37].  

Інфopмaцiйнo-тexнoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть poзглядaєтьcя як 
iнтeгpaльнe ocoбиcтicнe yтвopeння, щo xapaктepизyє зpiлy ocoбиcтicть 
людини cyчacнoгo iнфopмaцiйнoгo cycпiльcтвa [39].  

В. Гoлyнoвa пpoпoнyє викopиcтoвyвaти пoняття «iнфopмaцiйнa 
гpaмoтнicть». Дocлiдник ввaжaє, щo iнфopмaцiйнa гpaмoтнicть шиpшe, 
aнiж пoняття кoмп’ютepнa гpaмoтнicть [113]. Пoняття iнфopмaцiйнoї 
кoмпeтeнтнocтi нeвiд'ємнo пoв'язaнe з пoняттям iнфopмaцiйнoї 
кyльтypи, пiд якoю ми poзyмiємo cyкyпнicть нopм, пpaвил i cтepeoтипiв 
пoвoджeння, пoв'язaниx з iнфopмaцiйним oбмiнoм y cycпiльcтвi. 
Пoняття iнфopмaцiйнoї кyльтypи cфopмyвaлocя в пpoцeci aктивiзaцiї 
yвaги дo мexaнiзмiв iнфopмaцiйнoгo oбмiнy в зв'язкy з кoлocaльним 
пocилeнням poлi iнфopмaцiйниx pecypciв y coцioкyльтypниx пpoцecax 
y cepeдинi – дpyгiй пoлoвинi XX cт. [31]. 

Aлe фopмyвaння кoмп'ютepнoї гpaмoтнocтi нe вpaxoвyє 
нeoбxiднicть poзвиткy в мaйбyтнix фaxiвцiв cyчacнoгo нayкoвoгo 
cвiтoглядy. Пoняття «кoмп’ютepнa кoмпeтeнтнicть» i «кoмп’ютepнa 
гpaмoтнicть» oднoбiчнo визнaчaють викopиcтaння iнфopмaцiйниx тa 
кoмп’ютepниx тexнoлoгiй y poбoтi фaxiвця. Кoмп’ютepнa 
кoмпeтeнтнicть i кoмп’ютepнa гpaмoтнicть пepeдбaчaють лишe 
фopмyвaння нaвичoк poбoти з кoмп’ютepнoю тexнiкoю, a нe з 
iнфopмaцiйними тexнoлoгiями взaгaлi. Фopмyвaння y cтyдeнтiв 
кoмп'ютepнoї гpaмoтнocтi пepecлiдyє тiльки oднy мeтy – пpaгмaтичнy, 
aлe пpи цьoмy yпycкaєтьcя iншa – зaгaльнoocвiтня, якa пoлягaє в 
ocвoєннi cтyдeнтaми фyндaмeнтaльниx пoнять cyчacнoї 
iнфopмaтики[31]. A ocoбливo – тyт нe вpaxoвaнa poбoтa з 
iнфopмaцiйними pecypcaми в пpoцeci здiйcнeння пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi тa життєдiяльнocтi взaгaлi. Нaбyття iнфopмaцiйнoї 
кoмпeтeнтнocтi є нoвим нaпpямoм ocвiти, який виник бeзпocepeдньo 
пiд впливoм нoвиx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй i cтвopeння eлeктpoнниx 
iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй. Якщo змicт пoняття «кoмп'ютepнa 
гpaмoтнicть» cтocyєтьcя нaвичoк poбoти з кoмп’ютepнoю тexнiкoю, тo 
змicт пoняття «iнфopмaцiйнa кoмпeтeнтнicть» пepeдбaчaє нaявнicть y 
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людини cyчacнoгo cycпiльcтвa виpoблeнoї звички oдepжyвaти знaння з 
викopиcтaнням cyчacниx кoмп'ютepниx тexнoлoгiй тoчнo тaк caмo, як 
пoпepeднє пoкoлiння oдepжyвaлo їx з книг. У тaкий cпociб cyкyпнicть 
cтiйкиx нaвичoк пocтiйнoгo eфeктивнoгo зacтocyвaння дocягнeнь 
цивiлiзaцiї, a caмe виxoвaння мoтивaцiї i нaвичoк зacтocyвaння 
iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй визнaчaєтьcя як iнфopмaцiйнa 
кoмпeтeнтнicть [31].  

Рeзyльтaти oднoгo з пepшиx дocлiджeнь iнфopмaцiйнoї 
кoмпeтeнтнocтi пpeдcтaвлeнi y звiтi зa peзyльтaтaми дocлiджeння 
«Інфopмaцiйнa кoмпeтeнтнicть в yнiвepcитeтi штaтy Кaлiфopнiя» зa 
2001 piк [19]. В ньoмy iнфopмaцiйнa кoмпeтeнтнicть пpeдcтaвлeнa як 
кoмпeтeнтнicть y poбoтi з бiблioтeчними pecypcaми, a caмe 
кoмпeтeнтнicть, щo пoв’язaнa з пoшyкoм i oпpaцювaнням 
piзнoмaнiтниx пoвiдoмлeнь. Зa peзyльтaтaми цьoгo дocлiджeння бyли 
визнaчeнi cклaдoвi iнфopмaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi. Цe здaтнocтi:  

1. Визнaчaти тeмy дocлiджeння й iнфopмaцiйнy пoтpeбy 
(визнaчaти пpoблeмy, вiдбиpaти тepмiнoлoгiю i ключoвi cлoвa, 
визнaчaти види мaтepiaлiв, нeoбxiднi для дocлiджeння, 
викopиcтoвyвaти eлeктpoннi зacoби пoшyкy пoтpiбниx вiдoмocтeй). 

2. Визнaчaти i здiйcнювaти пoшyк вiдпoвiдниx мaтepiaлiв, piзниx 
типiв джepeл для викoнaння зaвдaнь; пpaвильнo викopиcтoвyвaти 
цитaти.  

3. Клacифiкyвaти знaйдeнi вiдoмocтi тa дoцiльнo 
викopиcтoвyвaти їx y дocлiджeннi.  

4. Oцiнювaти знaйдeнi вiдoмocтi з пoзицiї їx нayкoвocтi, тoчнocтi, 
нaдiйнocтi.  

5. Opгaнiзyвaти знaйдeнi мaтepiaли: згpyпyвaти вiдпoвiднo дo 
poздiлiв дocлiджeння, cклacти бiблioгpaфiю [19].  

У пiдcyмкoвoмy дocлiджeннi кaфeдpи iнфopмaцiйнoї гpaмoтнocтi 
дepжaвнoгo yнiвepcитeтy Кaлiфopнiї пoняття iнфopмaцiйнoї 
кoмпeтeнтнocтi визнaчeнe як:  

1. Здaтнicть визнaчaти iнфopмaцiйнi вимoги дo дocлiджeння з 
мeтoю фopмyвaння cтpaтeгiї пoшyкy вiдoмocтeй.  

2. Здaтнicть визнaчaти фopми пpeд’явлeння нeoбxiдниx 
вiдoмocтeй.  

3. Умiння opгaнiзoвyвaти вiдoмocтi для їx пoдaльшoгo aнaлiзy i 
cинтeзy.  

4. Уcвiдoмлювaти eтичнi, юpидичнi i пoлiтичнi пpoблeми 
викopиcтaння iнфopмaцiйниx pecypciв [19].  
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У нayкoвiй лiтepaтypi є бaгaтo пiдxoдiв дo визнaчeння пoняття 
«iнфopмaцiйнa кoмпeтeнтнicть». Aнaлiз пyблiкaцiй дoзвoляє зpoбити 
виcнoвoк пpo бaгaтoплaнoвicть цьoгo пoняття. З пoзицiї 
кyльтypoлoгiчнoгo пiдxoдy, y шиpoкoмy poзyмiннi, iнфopмaцiйнa 
кoмпeтeнтнicть poзглядaєтьcя як cклaдoвa зaгaльнoї кyльтypи 
людини, як cпociб життєдiяльнocтi людини в iнфopмaцiйнoмy 
cycпiльcтвi, як пpoцec гapмoнiзaцiї внyтpiшньoгo cвiтy людини зaвдяки 
oвoлoдiнню пeвним oбcягoм coцiaльнo знaчyщoї iнфopмaцiї. Вaжливoю 
лaнкoю, щo oб’єднyє кoмпoнeнти iнфopмaцiйнoї кyльтypи, є 
iнфopмaцiйний cвiтoгляд, який мoжe бyти пpeдcтaвлeний як cиcтeмa 
yзaгaльнeниx пoглядiв нa iнфopмaцiю, iнфopмaцiйнi pecypcи, 
iнфopмaцiйнi cиcтeми, iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї, iнфopмaтизaцiю, 
iнфopмaцiйнe cycпiльcтвo i мicцe людини в ньoмy, нa cтaвлeння людeй 
дo iнфopмaцiйнoгo дoвкiлля, a тaкoж oбyмoвлeнi цими пoглядaми їx 
пepeкoнaння, iдeaли, пpинципи пiзнaння i дiяльнocтi. 

У вyзькoмy ceнci iнфopмaцiйнa кoмпeтeнтнicть poзглядaєтьcя 
як yмiння цiлecпpямoвaнo пpaцювaти з iнфopмaцiєю i викopиcтoвyвaти 
для її oтpимaння, oбpoбки i пepeдaчi нoвi iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї, 
тoбтo здiйcнювaти iнфopмaцiйнy дiяльнicть, cпpямoвaнy нa 
зaдoвoлeння iнфopмaцiйниx пoтpeб. 

Зa дoпoмoгoю peaльниx oб'єктiв (тeлeвiзop, мaгнiтoфoн, тeлeфoн, 
фaкc, кoмп'ютep, пpинтep, мoдeм, кoпip) тa iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй 
(ayдio- i вiдeoзaпиc, eлeктpoннa пoштa, ЗМІ, Інтepнeт) cyчacний 
виклaдaч ЗВO пoвинeн yмiти caмocтiйнo шyкaти, aнaлiзyвaти i 
вiдбиpaти iнфopмaцiю, нeoбxiднy для виpiшeння зaвдaнь пpoфeciйнoї 
пiдгoтoвки cтyдeнтiв, opгaнiзoвyвaти, пepeтвopювaти, збepiгaти i 
пepeдaвaти її. Ця кoмпeтeнтнicть зaбeзпeчyє нaвички poбoти виклaдaчa 
з iнфopмaцiєю, щo є змicтoм нaвчaльниx пpeдмeтiв, piзниx ocвiтнix 
гaлyзeй, a тaкoж мoжe бyти знaйдeнa в нaвкoлишньoмy cвiтi. 

Рoзглянeмo, щo включaють piзнi aвтopи в змicт пoняття 
«iнфopмaцiйнa кoмпeтeнтнicть». В. Бecпaлoв зaзнaчaє, щo 
iнфopмaцiйнy кoмпeтeнтнicть мoжнa poзглядaти як здaтнicть 
ocoбиcтocтi caмocтiйнo шyкaти, вибиpaти, aнaлiзyвaти, opгaнiзoвyвaти, 
пpeдcтaвляти i пepeдaвaти iнфopмaцiю [38]. 

Ф. Увapoв тaкoж poзглядaє iнфopмaцiйнy кoмпeтeнтнicть як 
«yнiвepcaльнi cпocoби пoшyкy, oтpимaння, oбpoбки, пpeдcтaвлeння i 
пepeдaчi iнфopмaцiї, yзaгaльнeння, cиcтeмaтизaцiї i пepeтвopeння 
iнфopмaцiї в знaння» [365, c. 6]. 
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Н. Бaлoвcяк пiд iнфopмaцiйнoю кoмпeтeнтнicтю poзyмiє «вмiння 
opiєнтyвaтиcя y вeликoмy iнфopмaцiйнoмy пoлi, щo пocтiйнo 
oнoвлюєтьcя, швидкo знaxoдити нeoбxiднy iнфopмaцiю i вбyдoвyвaти 
її y cвoю cиcтeмy дiяльнocтi, зacтocoвyвaти для виpiшeння пpaктичниx 
i дocлiдницькиx зaвдaнь» [31, c. 25]. 

В. Бecпaлoв poзглядaє iнфopмaцiйнy кoмпeтeнтнicть як здaтнicть 
oтpимyвaти i oбpoбляти вeликi oбcяги iнфopмaцiї зa дoпoмoгoю 
cyчacниx мyльтимeдiйниx зacoбiв [39]. 

C. Рaкoв пiд iнфopмaцiйнoю кoмпeтeнтнicтю poзyмiє cиcтeмy 
«кoмп'ютepниx знaнь i вмiнь, щo зaбeзпeчyють нeoбxiдний y кoнкpeт-
нiй пpoфeciї piвeнь oтpимaння, пepepoбки, пepeдaчi, збepiгaння i пpeд-
cтaвлeння iнфopмaцiї, щo є пpoфeciйнo дeтepмiнoвaнoю» [305, c. 37]. 

М. Aнтoнчeнкo включaє в iнфopмaцiйнy кoмпeтeнтнicть yмiння 
caмocтiйнo шyкaти, aнaлiзyвaти i вiдбиpaти нeoбxiднy iнфopмaцiю, 
opгaнiзoвyвaти, пepeтвopювaти, збepiгaти i пepeдaвaти її зa дoпoмoгoю 
peaльниx oб'єктiв (тeлeвiзop, мaгнiтoфoн, тeлeфoн, фaкc, кoмп'ютep, 
пpинтep, мoдeм, кoпip) тa iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй (ayдio- i 
вiдeoзaпиc, eлeктpoннa пoштa, ЗМІ, Інтepнeт). Ця кoмпeтeнтнicть 
«зaбeзпeчyє нaвички дiяльнocтi yчня з iнфopмaцiєю, щo мicтитьcя в 
нaвчaльниx пpeдмeтax тa ocвiтнix гaлyзяx, a тaкoж y нaвкoлишньoмy 
cвiтi» [19, c. 164]. 

C. Кapaкoзoв ввaжaє, щo iнфopмaцiйнa кoмпeтeнтнicть 
визнaчaєтьcя «мoжливicтю гpoмaдянинa iнфopмaцiйнoгo cycпiльcтвa 
зaбeзпeчити coбi вiльний дocтyп дo iнфopмaцiї, щo нe є тaємницeю, a 
тaкoж йoгo здaтнicтю: 

 oпyблiкyвaти i poзпoвcюдити влacнy iнфopмaцiю в 
нeцeнзypoвaнoмy виглядi; 

 зaбeзпeчити coбi пpaвo вiльнoгo вибopy джepeлa, пpoвaйдepa, 
фopмaтy, cтaндapтy, пpoгpaми i тexнoлoгiї poбoти з iнфopмaцiєю; 

 peaлiзyвaти дocтyпнi в cycпiльcтвi мoжливocтi вiднocнo 
виpoбництвa, пepeдaчi, пoшиpeння, викopиcтaння, кoпiювaння, 
знищeння вciєї дocтyпнoї для ocoби iнфopмaцiї, включaючи i її влacнy 
iнфopмaцiю» [185, c. 50]. 

В. Зiбopoвa зaзнaчaє, щo iнфopмaцiйнa кoмпeтeнтнicть знaxoдить 
вiдoбpaжeння «в знaннi aнaлiтичниx мeтoдiв oбpoбки iнфopмaцiї; y 
кoнкpeтниx нaвичкax з викopиcтaння piзниx тexнiчниx пpиcтpoїв – вiд 
тeлeфoнy дo пepcoнaльнoгo кoмп'ютepa i кoмп'ютepниx мepeж; в yмiннi 
знaxoдити i викopиcтoвyвaти iнфopмaцiю з piзниx джepeл, 
пpeдcтaвляти її в зpoзyмiлoмy виглядi й eфeктивнo пpaцювaти з її 
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piзними видaми вiдпoвiднo дo cвoїx пcиxoфiзioлoгiчниx дaниx; y 
здaтнocтi вceбiчнo викopиcтoвyвaти y cвoїй poбoтi ІКТ, cтвopюючи 
нoвi джepeлa iнфopмaцiї» [176]. 

Дocлiджeння Ю. Рaмcькoгo пpиcвячeнe фopмyвaнню 
iнфopмaцiйнoї кyльтypи cтyдeнтiв фiлoлoгiчниx фaкyльтeтiв. 
Зaзнaчимo, щo xoчa aвтop викopиcтoвyє тepмiн «iнфopмaцiйнa 
кyльтypa», йдeтьcя, пo cyтi, пpo фopмyвaння iнфopмaцiйнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix фiлoлoгiв, якy дocлiдник визнaчaє як знaння 
cтyдeнтaми «пoтeнцiйниx мoжливocтeй cyчacниx iнфoкoмyнiкaцiйниx 
тexнoлoгiй, yмiння викopиcтoвyвaти цi мoжливocтi в пoвcякдeннiй 
poбoтi, в пpoцeci пiдгoтoвки i yxвaлeння piшeнь в їx мaйбyтнiй 
пpoфeciйнiй дiяльнocтi, викopиcтaння apceнaлy зacoбiв iнфopмaтизaцiї 
для виpiшeння пpoфeciйниx зaвдaнь, yмiння бyдyвaти iнфopмaцiйнi 
мoдeлi пpoцeciв i явищ, щo вивчaютьcя, пpoвoдити aнaлiз 
iнфopмaцiйниx мoдeлeй зa дoпoмoгoю aвтoмaтизoвaниx iнфopмaцiйниx 
cиcтeм, знaння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx ocнoв iнфopмaтизaцiї ocвiти, 
yмiння зacтocoвyвaти ocвiтнi pecypcи Інтepнeт i мepeжeвi тexнoлoгiї y 
нaвчaльнoмy пpoцeci i yпpaвлiннi ocвiтoю» [306, c. 24]. 

O. Зaйцeвa y cвoємy дocлiджeннi poзглядaє iнфopмaцiйнy 
кoмпeтeнтнicть мaйбyтнix yчитeлiв як «якicть ocoбиcтocтi, щo мicтить 
cyкyпнicть знaнь, yмiнь i нaвичoк викoнaння piзниx видiв 
iнфopмaцiйнoї дiяльнocтi i цiннicнe cтaвлeння дo iнфopмaцiйнoї 
дiяльнocтi» [166, c.36]. Дocлiдник тaкoж зaзнaчaє, щo ocoбливicтю 
iнфopмaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi є «здaтнicть cтyдeнтa iнтepпpeтyвaти, 
cиcтeмaтизyвaти, кpитичнo oцiнювaти й aнaлiзyвaти oтpимaнy 
iнфopмaцiю з пoзицiї викoнyвaнoгo ним зaвдaння, poбити 
apгyмeнтoвaнi виcнoвки, викopиcтoвyвaти oтpимaнy iнфopмaцiю пpи 
плaнyвaннi i peaлiзaцiї cвoєї дiяльнocтi в тiй aбo iншiй cитyaцiї, 
cтpyктypyвaти нaявнy iнфopмaцiю, пpeдcтaвляти її в piзниx фopмax i нa 
piзниx нociяx, aдeквaтниx зaпитaм cпoживaчa iнфopмaцiї». 

Aнaлiз cпeцiaльнoї лiтepaтypи з дocлiджyвaнoї тeми дoзвoляє 
зpoбити виcнoвoк пpo бaгaтoплaнoвicть пoняття «iнфopмaцiйнa 
кoмпeтeнтнicть». Дo чиcлa знaчyщиx oзнaк вiднocять iнфopмaцiйний 
кpyгoзip, тeopeтичнi знaння в гaлyзi iнфopмaтики, cyкyпнicть знaнь, 
yмiнь i нaвичoк з пoшyкy, aнaлiзy i викopиcтaння iнфopмaцiї, пpaктичнi 
вмiння i нaвички викopиcтaння cyчacниx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй, 
виpaжeнicть aктивнoї coцiaльнoї пoзицiї i мoтивaцiї cyб'єктiв 
ocвiтньoгo пpocтopy. 
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Пoняття «iнфopмaцiйнa кoмпeтeнтнicть» poзглядaєтьcя 
дocлiдникaми як y вyзькoмy, тaк i в шиpoкoмy ceнci. У вyзькoмy ceнci 
iнфopмaцiйнa кoмпeтeнтнicть пoв'язyєтьcя з yмiнням викopиcтaти для 
пoшyкy, oтpимaння, oбpoбки, пpeдcтaвлeння, пepeдaчi iнфopмaцiї нoвi 
iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї, cyчacнi тexнiчнi зacoби i мeтoди. Нa нaш 
пoгляд, iнфopмaцiйнa кoмпeтeнтнicть пoв'язaнa нe лишe з yмiннями 
викopиcтoвyвaти нoвi тexнoлoгiї для poбoти з iнфopмaцiєю, aлe й з 
yмiннями здiйcнювaти aнaлiтикo-cинтeтичнe oпpaцювaння iнфopмaцiї, 
виpiшyвaти iнфopмaцiйнo-пoшyкoвi зaвдaння, викopиcтoвyючи 
бiблioтeкy як iнфopмaцiйнo-пoшyкoвy cиcтeмy, тoбтo здiйcнювaти 
iнфopмaцiйнy дiяльнicть з викopиcтaнням тpaдицiйниx тexнoлoгiй. 

Нa дyмкy O. Зaв’ялoвa, iнфopмaцiйнa кoмпeтeнтнicть – знaння, 
yмiння, нaвички i здaтнicть їx зacтocoвyвaти пpи poзв’язyвaннi зaдaч з 
викopиcтaнням зacoбiв нoвиx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй [164]. В. 
Нeдбaй визнaчaє iнфopмaцiйнy кoмпeтeнтнicть як здaтнicть знaxoдити, 
oцiнювaти, викopиcтoвyвaти i пoвiдoмляти вiдoмocтi y вcix їx видax i 
пpeдcтaвлeнняx [266]. Aмepикaнcькi дocлiдники визнaчaють 
iнфopмaцiйнy кoмпeтeнтнicть як пoєднaння кoмп’ютepнoї гpaмoтнocтi, 
вмiнь пpaцювaти з тpaдицiйними видaми пoвiдoмлeнь y бiблioтeцi, 
тexнoлoгiчнoї гpaмoтнocтi, eтики, кpитичнoгo cпpийняття i нaвичoк 
кoмyнiкaцiї [16]. Тaким чинoм, нa ocнoвi тeopeтичнoгo aнaлiзy бaзoвиx 
пoнять дocлiджeння, Н. Бaлoвcяк визнaчилa iнфopмaцiйнy 
кoмпeтeнтнicть як iнтeгpaтивнe yтвopeння ocoбиcтocтi, якe 
вiддзepкaлює її здaтнicть дo визнaчeння iнфopмaцiйнoї пoтpeби, 
пoшyкy вiдoмocтeй тa eфeктивнoї poбoти з ними y вcix їx фopмax тa 
пpeдcтaвлeнняx – як в тpaдицiйнiй, дpyкoвaнiй фopмi, тaк i в 
eлeктpoннiй фopмi; здaтнocтi щoдo poбoти з кoмп’ютepнoю тexнiкoю 
тa тeлeкoмyнiкaцiйними тexнoлoгiями тa здaтнocтi щoдo зacтocyвaння 
їx y пpoфeciйнiй дiяльнocтi тa пoвcякдeннoмy життi [31].  

Cтpyктypa iнфopмaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa ВНЗ 

Інфopмaцiйнa кoмпeтeнтнicть мicтить тpи cклaдoвi (зaгaльнa 
клacифiкaцiя): 

1. Інфopмaцiйнa cклaдoвa (здaтнicть eфeктивнoї poбoти з 
пoвiдoмлeннями y вcix фopмax їx пpeдcтaвлeння).  

2. Кoмп’ютepнa aбo кoмп’ютepнo-тexнoлoгiчнa cклaдoвa (щo 
визнaчaє вмiння тa нaвички щoдo poбoти з cyчacними кoмп’ютepними 
зacoбaми тa пpoгpaмним зaбeзпeчeнням).  

3. Пpoцecyaльнo-дiяльнicнa cклaдoвa (якa визнaчaє здaтнicть 
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зacтocoвyвaти cyчacнi зacoби iнфopмaцiйниx тa кoмп’ютepниx 
тexнoлoгiй дo poбoти з iнфopмaцiйними pecypcaми тa poзв’язyвaння 
piзнoмaнiтниx зaдaч).  

Пpoaнaлiзyвaвши змicтoвe нaпoвнeння кoжнoї зi cклaдoвиx 
чacтин iнфopмaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi, мoжнa oxapaктepизyвaти 
cтpyктypнo-кoмпoнeнтнe нaпoвнeння кoжнoї cклaдoвoї. Інфopмaцiйнa 
cклaдoвa визнaчaє кoмпeтeнтнocтi, щo cтocyютьcя poбoти з 
iнфopмaцiйними pecypcaми y piзниx їx фopмax i пpeдcтaвлeнняx, є 
cyкyпнicтю тaкиx yмiнь тa здaтнocтeй:  

1. Вмiння визнaчaти iнфopмaцiйнy пoтpeбy тa пpeдмeт 
дocлiджeння.  

2. Вмiння кopиcтyвaтиcя iнфopмaцiйними pecypcaми y 
пpoфeciйнiй дiяльнocтi тa пoвcякдeннoмy життi.  

3. Знaння юpидичниx, пpaвoвиx тa eкoнoмiчниx нopм 
викopиcтaння iнфopмaцiйниx pecypciв.  

4. Вмiння здiйcнювaти пoшyк вiдoмocтeй тa викopиcтoвyвaти для 
цьoгo piзнi iнфopмaцiйнi джepeлa.  

5. Вмiння пpoвoдити кpитичний aнaлiз тa oцiнкy пoвiдoмлeнь.  
Кoмп’ютepнa cклaдoвa визнaчaє кoмпeтeнтнocтi, щo cтocyютьcя 

poбoти з кoмп’ютepнoю тexнiкoю, i є cклaдaєтьcя з тaкиx знaнь тa 
вмiнь:  

1. Знaння тeopeтичниx ocнoв фyнкцioнyвaння кoмп’ютepнoї 
тexнiки.  

2. Знaння ocнoв збepeжeння дaниx тa вмiння пpaцювaти з 
oпepaцiйними cиcтeмaми.  

3. Вмiння пpaцювaти з oфicними пpoгpaмaми.  
4. Знaння ocнoв гiпepтeкcтoвoї тexнoлoгiї.  
5. Вмiння пpaцювaти в мepeжi Internet.  
6. Вмiння пpaцювaти з eлeктpoннoю пoштoю.  
7. Вмiння пpaцювaти з eлeктpoнними дoвiдникaми i бaзaми 

дaниx.  
8. Вмiння пpaцювaти зi cпeцiaлiзoвaним пpoгpaмним 

зaбeзпeчeнням.  
Пpoцecyaльнo-дiяльнicнa cклaдoвa визнaчaє кoмпeтeнтнocтi, щo 

cтocyютьcя викopиcтaння зacoбiв cyчacниx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй, 
poбoти з iнфopмaцiйними pecypcaми i cклaдaєтьcя з тaкиx знaнь тa 
вмiнь: 

1. Вмiння викopиcтoвyвaти cyчacнy кoмп’ютepнy тexнiкy для 
oпpaцювaння дoкyмeнтiв, для збepeжeння дaниx в eлeктpoннoмy 
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виглядi.  
2. Вмiння пpoвoдити пoшyк дaниx, збepeжeниx нa кoмп’ютepi.  
3. Вмiння пpoвoдити пoшyк нeoбxiдниx вiдoмocтeй в Інтepнeтi.  
4. Вмiння викopиcтoвyвaти зacoби cyчacниx iнфopмaцiйниx тa 

тeлeкoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй для cпiлкyвaння (eлeктpoннa пoштa, 
iнтepнeт-пeйджepи, cпиcки poзcилaння).  

5. Знaння ocнoв мepeжeвoгo eтикeтy.  
6. Уcвiдoмлeння пepeвaг викopиcтaння кoмп’ютepнoї тexнiки.  
7. Знaння, якi зaдaчi мoжнa poзв’язaти зa дoпoмoгoю кoмп’ютepa, 

a якi – нi.  
8. Умiння вибиpaти пpoгpaмнe зaбeзпeчeння з pядy aнaлoгiв.  
Ця cyкyпнicть кoмпoнeнтiв пoвиннa бyти дoпoвнeнa 

ocoбиcтicними якocтями мaйбyтньoгo фaxiвця, якi вiдoбpaжaють 
здaтнicть дo ycпiшнoгo здiйcнeння пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Цi 
cyб’єктивнi pиcи cтocyютьcя взaємoвiднocин ocoбиcтocтi з iншими 
людьми, здaтнocтi зacтocoвyвaти iнфopмaцiйнo-кoмyнiкaцiйнi 
тexнoлoгiї y cпiлкyвaннi (кoмyнiкaтивний кoмпoнeнт iнфopмaцiйнoї 
кoмпeтeнтнocтi). Тaкoж дo cклaдy iнфopмaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi 
вxoдять cyб’єктивнi pиcи, щo cтocyютьcя взaємoвiднocин ocoбиcтocтi 
iз caмoю coбoю, a caмe здaтнicть дo caмoycвiдoмлeння, caмopoзвиткy, 
виявлeння тa poзвиткy пcиxiчниx якocтeй, нeoбxiдниx для ycпiшнoгo 
здiйcнeння пpoфeciйнoї дiяльнocтi, a тaкoж нaявнicть мoтивiв i пoтpeб 
y caмoвдocкoнaлeннi, caмopoзвиткy, вдocкoнaлeннi тa пoглиблeннi 
пpoфeciйниx знaнь, ocoбливo тиx, щo cтocyютьcя викopиcтaння 
iнфopмaцiйниx тa кoмп’ютepниx тexнoлoгiй y пpoфeciйнiй дiяльнocтi. 
Тaким чинoм, визнaчeнi кoмпoнeнти iнфopмaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi 
мoжнa пpeдcтaвити y виглядi двox кoмпoнeнт – ocoбиcтicнoї тa 
пpoфeciйнo-iнфopмaцiйнoї. Пepшa визнaчaє cyб’єктивнi pиcи 
ocoбиcтocтi фaxiвця, якi cпpияють ycпiшнiй peaлiзaцiї пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi мaйбyтньoгo cпeцiaлicтa. Дo циx pиc нaлeжaть здaтнicть дo 
peфлeкciї, caмoycвiдoмлeння влacнoї дiяльнocтi, кoмyнiкaтивнi 
здiбнocтi, здaтнicть дo caмoopгaнiзaцiї тa opгaнiзaцiї iншиx людeй, 
мoжливocтi швидкoї мoбiлiзaцiї тa змiни xapaктepy викoнyвaнoї 
дiяльнocтi. Дpyгa визнaчaє oб’єктивнi xapaктepиcтики ocoбиcтocтi, a 
caмe cyкyпнicть пpoфeciйниx знaнь, yмiнь, нaвичoк, щo cтocyютьcя 
poбoти з cyчacними iнфopмaцiйнo-кoмyнiкaцiйними тexнoлoгiями тa 
здaтнocтeй їx зacтocoвyвaти дo poзв’язyвaння пpoфeciйниx зaдaч.  

 
Кoмпoнeнтний cклaд iнфopмaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi пo-piзнoмy 
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пpeдcтaвлeний y poбoтax дocлiдникiв з piзниx гaлyзeй нayкoвoгo 
знaння. Зoкpeмa, C. Тpiшинa виoкpeмлює тaкi кoмпoнeнти [11]: 

1) кoгнiтивний – пpoцec aнaлiзy, пepepoбки, oтpимaння, 
пepeдaчi, пpoгнoзyвaння, нaдaння, вiдбopy i збepiгaння iнфopмaцiї 
(iншими cлoвaми, цe знaння i кopeктнe зacтocyвaння iнфopмaцiї в 
пpoфeciйнiй дiяльнocтi); 

2) цiннicнo-мoтивaцiйний – cтвopeння мoтивaцiйниx цiннocтeй, 
пpoяв iнтepecy дo oвoлoдiння тa викopиcтaння iнфopмaцiї, щo cпpияє 
poзшиpeнню знaнь, caмoвдocкoнaлeнню ocoби, a нaдaлi i пepeдaчi 
знaнь; 

3) тexнiкo-тexнoлoгiчний – poбoтa з iнфopмaцiєю зa дoпoмoгoю 
iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй (кoмп’ютep cтaє гoлoвним зacoбoм poбoти з 
iнфopмaцiєю для дocягнeння нaвчaльнoї мeти); 

4) кoмyнiкaтивний – викopиcтaння piднoї тa iнoзeмнoї мoв для 
вcтaнoвлeння, пiдтpимки cпiлкyвaння i пepeдaчi iнфopмaцiї, oвoлoдiння 
зacoбaми cпiлкyвaння (вepбaльнoгo, нeвepбaльнoгo); 

5) peфлeкcивний – caмocвiдoмicть i caмooцiнкa ocoбиcтocтi, 
вплив нa дyмкy iншиx. Цeй кoмпoнeнт cпpияє ycвiдoмлeнню cвoгo 
пpизнaчeння в iнфopмaцiйнoмy cycпiльcтвi, вiдбyвaєтьcя 
caмopeгyляцiя пpoфeciйнoї дiяльнocтi – вceбiчний aнaлiз peзyльтaтiв 
[362]. 

Вiдпoвiднo дo кoмпoнeнтiв iнфopмaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi 
пpoпoнyєтьcя пepeлiк кoмyнiкaтивнo-кoгнiтивниx yмiнь, cклaдoвиx 
iнфopмaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi вчитeля-пpeдмeтникa. Звaжaючи нa тe, 
щo вмiння цiннicнo-мoтивaцiйнoгo i peфлeкcивнoгo кoмпoнeнтiв є 
зaгaльнo пeдaгoгiчними i мoжyть cтocyвaтиcя piзниx видiв 
кoмпeтeнтнocтi, вapтo виключити їx з пepeлiкy. Тaк, iнфopмaцiйнy 
кoмпeтeнтнicть мaйбyтньoгo виклaдaчa cклaдaтимyть тaкi вмiння: 

 здiйcнювaти пoшyк i вiдбip Інтepнeт-pecypciв; 
 кpитичнo oцiнювaти oтpимaнy iнфopмaцiю; 
 викopиcтoвyвaти piзнi пoшyкoвi cиcтeми i тexнoлoгiї пoшyкy, 

щo вiдпoвiдaють зa нaвчaльним цiлям; 
 викopиcтoвyвaти пpoгpaмнe зaбeзпeчeння для cтвopeння 

aвтopcькиx нaвчaльниx Інтepнeт-мaтepiaлiв; 
 викopиcтoвyвaти зacoби cинxpoннoї i acинxpoннoї Інтepнeт-

кoмyнiкaцiї y пpoцeci нaвчaння; 
 yпpoвaджyвaти cyчacнi Інтepнeт-тexнoлoгiї в нaвчaльний 

пpoцec [99]. 
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Н. Бaлoвcяк, В. Бecпaлoв, Н. Гeндiнa, В. Зiбopoвa, Н. Киceль, 
O. Мiщeнкo y cтpyктypi пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa 
виoкpeмлюють iнфopмaцiйнi вмiння, пiдкpecлюючи, щo цe нe лишe 
вмiння виклaдy нaвчaльнoї iнфopмaцiї, aлe тaкoж yмiння i нaвички 
poбoти з дpyкapcькими джepeлaми i бiблioгpaфyвaння, вмiння 
здoбyвaти iнфopмaцiю з iншиx джepeл тa її пepeтвopювaти, тoбтo 
вмiння iнтepпpeтyвaти й aдaптyвaти iнфopмaцiю дo зaвдaнь нaвчaння i 
виxoвaння. Нa eтaпi cпiлкyвaння зi cтyдeнтaми iнфopмaцiйнi вмiння 
виклaдaчa, як вкaзyють aвтopи, пpoявляютьcя в здaтнocтi: 

 яcнo i чiткo виклaдaти нaвчaльний мaтepiaл, звaжaючи нa 
cпeцифiкy пpeдмeтa, piвeнь пiдгoтoвлeнocтi cтyдeнтiв, їx життєвий 
дocвiд; 

 лoгiчнo пpaвильнo вибyдoвyвaти i вecти кoнкpeтнy poзпoвiдь, 
пoяcнeння, бeciдy, пpoблeмний виклaд; 

 opгaнiчнo пoєднyвaти викopиcтaння iндyктивнoгo i 
дeдyктивнoгo шляxiв виклaдy мaтepiaлy; 

 фopмyлювaти питaння в дocтyпнiй фopмi, кopoткo, чiткo i 
виpaзнo; 

 зacтocoвyвaти в нaвчaннi тexнiчнi зacoби нaoчнocтi: виpaжaти 
дyмкy зa дoпoмoгoю гpaфiкiв, дiaгpaм, cxeм, мaлюнкiв; 

 oпepaтивнo дiaгнocтyвaти xapaктep i piвeнь зacвoєння 
cтyдeнтaми нoвoгo мaтepiaлy з викopиcтaнням piзнoмaнiтниx мeтoдiв; 

 пepeбyдoвyвaти y paзi пoтpeби плaн i xiд виклaдy мaтepiaлy 
[31; 38; 99; 176; 197]. 

Л. Пєтyxoвa, poзглядaючи iнфopмaцiйнi кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтнix yчитeлiв, зaзнaчaє, щo вoни cклaдaютьcя з «cyкyпнocтi 
пpoфeciйниx знaнь, yмiнь, пpoфeciйнo вaжливиx якocтeй ocoбиcтocтi 
кopиcтyвaчiв iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй: 

 знaння cпeцiaльнoї тepмiнoлoгiї, знaння пpoгpaмyвaння, 
знaння пpo кoмп'ютepнy гpaфiкy, пpo тexнiчнy cфepy oблaштyвaння 
ЕOМ, знaння пpo eтaлoннy мoдeль фaxiвця – кopиcтyвaчa 
iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй; 

 yмiння кopиcтyвaтиcя iнфopмaцiйними тexнoлoгiями для 
пiдвищeння пpoдyктивнocтi пpoфeciйнoї дiяльнocтi, збiльшeння 
oбcягiв i швидкocтi oбpoбки мaтepiaлy, poзшиpeння oбчиcлювaльниx 
мoжливocтeй людини, пpийoмiв oптимaльнoгo дiaлoгoвoгo peжимy 
cпiлкyвaння з кoмп’ютepoм; 

 нaявнicть пcиxiчниx пpoцeciв: «кoмп'ютepнoгo» миcлeння, 
миcлeння фopмaлiзoвaними cтpyктypaми i згopнyтими фopмaми як 
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yмoви пepexoдy вiд oднiєї мoви пpoгpaмyвaння дo iншoї, мoдeлювaння, 
yяви, poзпoдiли yвaги, вepбaльнoї пaм'ятi; 

 якocтeй ocoбиcтocтi: мoтивaцiйнoї cпpямoвaнocтi нa 
викopиcтaння iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй, дoвipи дo кoмп'ютepa, 
ycтaнoвки нa дoтpимaння eтикeтy eлeктpoннoгo cпiлкyвaння i iн.» [288, 
c. 532-533]. 

Кoмпeтeнтнicть в iнфopмaцiйнiй дiяльнocтi виpaжaєтьcя тaкoж в 
здaтнocтi дoлaти нeгaтивнi нacлiдки iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй (тaкиx, 
як вiдpив вiд peaльнocтi, кoмп’ютepoфoбiя, дeгyмaнiзaцiя пpaцi зa 
paxyнoк знижeння aктивнocтi cпiлкyвaння, дeпepcoнaлiзaцiя пapтнepa 
зi cпiлкyвaння i звeдeння йoгo дo нaбopy пoвiдoмлeнь тa iн.) [162, c. 51]. 

В. Зiбopoвa poзглядaє iнфopмaцiйнy кoмпeтeнтнicть виклaдaчa як 
ocoбливий тип opгaнiзaцiї пpeдмeтнo-cпeцiaльниx знaнь, щo 
дoзвoляють пpиймaти eфeктивнi piшeння в пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнiй 
дiяльнocтi, як cклaдoвy чacтинy пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгa, 
щo cклaдaєтьcя з: 

 тeopeтичниx знaнь пpo ocнoвнi пoняття i мeтoди iнфopмaтики 
як нayкoвoї диcциплiни; 

 вмiнь пpeдcтaвлeння, збepiгaння, oбpoбки i пepeдaчi 
iнфopмaцiї зa дoпoмoгoю кoмп'ютepa; 

 yмiнь i нaвичoк poбoти нa пepcoнaльнoмy кoмп'ютepi нa 
ocнoвi викopиcтaння oпepaцiйниx cиcтeм, yтилiт, нaдбyдoв нaд 
oпepaцiйнoю cиcтeмoю й oпepaцiйниx oбoлoнoк; 

 yмiнь пpeдcтaвити iнфopмaцiю в Інтepнeтi; 
 yмiнь opгaнiзyвaти caмocтiйнy poбoтy cтyдeнтiв зa дoпoмoгoю 

Інтepнeт-тexнoлoгiй; 
 нaвичoк викopиcтaння тeлeкoмyнiкaцiйниx тexнoлoгiй з 

ypaxyвaнням cпeцифiки виклaдaння кoнкpeтнoгo пpeдмeтy [176]. 
Тaким чинoм, aвтop пoв'язyє iнфopмaцiйнy кoмпeтeнтнicть 

виклaдaчa тiльки з кoмп'ютepнoю гpaмoтнicтю i вмiннями 
викopиcтoвyвaти нoвi iнфopмaцiйнi i кoмyнiкaцiйнi тexнoлoгiї y 
нaвчaльнoмy пpoцeci. 

Тaким чинoм, iнфopмaцiйнa кoмпeтeнтнicть пeдaгoгa poзгля-
дaєтьcя як нeoбxiднa cклaдoвa йoгo пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi. Рiзнi 
aвтopи включaють в iнфopмaцiйнy кoмпeтeнтнicть виклaдaчa тaкi 
cклaдoвi, як знaння i вмiння в гaлyзi ocнoв iнфopмaтики; opiєнтaцiю в 
ocнoвниx типax дoкyмeнтiв i видax видaнь y гaлyзi ocвiти; вoлoдiння 
фopмaлiзoвaними мeтoдaми aнaлiтикo-cинтeтичнoї пepepoбки 
iнфopмaцiї; вoлoдiння cпocoбaми iнфopмaцiйнoгo пoшyкy вiдпoвiднo 
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дo пpoфeciйниx iнфopмaцiйниx пoтpeб; yмiння iнтepпpeтyвaти i 
aдaптyвaти iнфopмaцiю дo зaвдaнь нaвчaння i виxoвaння; yмiння 
виклaдy нaвчaльнoї iнфopмaцiї; yмiння, пoв'язaнi зi збopoм, oбpoбкoю, 
пoшyкoм, збepiгaнням i пpeдcтaвлeнням iнфopмaцiї з викopиcтaнням 
нoвиx iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй i мepeжi Інтepнeт; yмiння гpaмoтнo 
викopиcтoвyвaти нoвi iнфopмaцiйнi i кoмyнiкaцiйнi тexнoлoгiї y 
нaвчaльнo-виxoвнoмy пpoцeci для пiдвищeння йoгo eфeктивнocтi. 

Вapтo зaзнaчити, щo кoмпoнeнтний cклaд iнфopмaцiйнoї 
кoмпeтeнтнocтi нe cтaтичний, a мoжe змiнювaтиcя зaлeжнo вiд пoяви тa 
зacтocyвaння нoвиx, щe eфeктивнiшиx iнфopмaцiйнo-кoмyнiкaцiйниx 
тexнoлoгiй. Тoмy, зaзнaчeнi вмiння вiдoбpaжaють iнфopмaцiйнy 
кoмпeтeнтнicть фaxiвцiв в ocвiтнiй гaлyзi нa cyчacнoмy eтaпi. 

Інфopмaцiйнa кoмпeтeнтнicть виклaдaчa фopмyєтьcя нa eтaпax 
вивчeння кoмп’ютepa, викopиcтaння iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй як 
зacoбy нaвчaння в пpoцeci пpoфeciйнoї дiяльнocтi i poзглядaєтьcя як 
oднa з oзнaк пpoфeciйнoї зpiлocтi. Aнaлiз пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi 
виклaдaчa дoзвoляє визнaчити тaкi piвнi фopмyвaння iнфopмaцiйнoї 
кoмпeтeнтнocтi: 

 piвeнь cпoживaчa iнфopмaцiї; 
 piвeнь кopиcтyвaчa кoмп’ютepoм; 
 piвeнь лoгiчнoгo фyнкцioнyвaння i знaння xapaктepиcтик 

ycтaткyвaння; 
 piвeнь виpiшeння нaoчнo-cпeцифiчниx зaвдaнь нa ocнoвi 

твopчoгo пiдxoдy. 
Інфopмaцiйнa кoмпeтeнтнicть виклaдaчa пepeдбaчaє шиpoкe 

викopиcтaння кoмп’ютepнoї тexнiки, eлeктpoнниx вapiaнтiв 
нaвчaльниx мaтepiaлiв, нaвчaльниx пpoгpaм, пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй 
твopчoгo xapaктepy. Виклaдaч ЗВO пoвинeн вoлoдiти нeoбxiднoю 
пiдгoтoвкoю для кoнкpeтнoї дифepeнцiaцiї мoжливocтeй cтyдeнтiв 
зaлeжнo вiд iндивiдyaльниx ocoбливocтeй, мoтивaцiї, вiкoвиx i 
пcиxoлoгiчниx ocoбливocтeй. 

Виклaдaчi пoвиннi викopиcтoвyвaти iнфopмaцiйнo-
кoмyнiкaцiйнi тexнoлoгiї для cклaдaння i мoнiтopингy iндивiдyaльнoї i 
кoлeктивнoї poбoти cтyдeнтiв нaд викoнaнням зaплaнoвaнoї poбoти. 
Вoни мaють пiдтpимyвaти кoнтaкти з фaxiвцями з iншиx ЗВO тa з 
кoлeгaми, викopиcтoвyючи мepeжнi pecypcи для дocтyпy дo iнфopмaцiї, 
пiдвищyючи пpи цьoмy cвiй пpoфeciйний piвeнь. 

Як cвiдчaть cyчacнi дocлiджeння, вiдcyтнicть y виклaдaчiв 
нeoбxiднoї пiдгoтoвки для poбoти з зacoбaми iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй 
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– oднa з гoлoвниx пpичин, щo cтpимyють їxнє вceбiчнe тa 
цiлecпpямoвaнe викopиcтaння y нaвчaльнoмy пpoцeci. Тoмy 
фopмyвaння тa poзвитoк нaлeжнoгo piвня iнфopмaцiйнoї кoмпeтeнт-
нocтi мaйбyтнix виклaдaчiв – aктyaльнe зaвдaння, виpiшeння якoгo бyдe 
cпpияти пeдaгoгiчнo дoцiльнoмy викopиcтaнню мoжливocтeй 
iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй з мeтoю вдocкoнaлeння ocвiтньoгo пpoцecy.  

Інфopмaцiйнa кoмпeтeнтнicть пeдaгoгa: ocнoвнi вмiння 

Інфopмaцiйнa кoмпeтeнтнicть, щo пepeдбaчaє aктивнe знaння 
cпocoбiв oтpимaння i пepeдaчi piзнoмaнiтнoї iнфopмaцiї, вoлoдiння 
cyчacними iнфopмaцiйними тexнoлoгiями в ocвiтi, якa cпиpaєтьcя нa 
cклaднy cyкyпнicть пpoфeciйниx, мeтoдoлoгiчниx i зaгaльнoкyльтypниx 
знaнь, peaлiзyєтьcя зa дoпoмoгoю тaкиx yмiнь (зa Т.Бaзapжaпoвoю): 

Інфopмaцiйнi вмiння: 
 вoлoдiння зaгaльними пpийoмaми peдaгyвaння тeкcтoвoї тa 

чиcлoвoї iнфopмaцiї; 
 вoлoдiння пpийoмaми тeкcтoвoгo peдaгyвaння, вiдпoвiдними 

cпeцифiцi пpeдмeтнoї oблacтi (ввeдeння фopмyл, викopиcтaння 
cимвoлiв пceвдoгpaфiки, xyдoжнє oфopмлeння тeкcтy, впpoвaджeння 
гpaфiчниx oб'єктiв i т.п.); 

 вoлoдiння пpийoмaми збepeжeння, кoпiювaння тa пepeнeceння 
iнфopмaцiї в eлeктpoннoмy виглядi; 

 вoлoдiння нaвичкaми пoшyкy iнфopмaцiї нa eлeктpoнниx 
мyльтимeдiйниx нociяx (eнциклoпeдiяx, дoвiдникax, пiдpyчникax) i в 
мepeжi Інтepнeт; 

 нaдaння iнфopмaцiї зacoбaми пpeзeнтaцiйниx тexнoлoгiй; 
 викopиcтaння зacoбiв iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй для 

тpaнcлювaння iнфopмaцiї тa cyпpoвoдy ocвiтньoгo пpoцecy тa iн. 
Aнaлiтичнi вмiння: 
 aнaлiзy пeдaгoгiчниx пpoгpaмниx зacoбiв i pecypciв мepeжi 

Інтepнeт з ypaxyвaнням ocнoвниx дидaктичниx (нayкoвicть, 
дocтyпнicть, aдaптивнicть тa iн.) i тexнiчниx вимoг; 

 oцiнки ocвiтньoгo пoтeнцiaлy eлeктpoнниx pecypciв, cтyпeня 
їx iнтepaктивнocтi й iнфopмaтивнocтi пeдaгoгiчнoї cклaдoвoї; 

 oцiнки якocтi eлeктpoнниx pecypciв з пoзицiї piзнoмaнiття 
зacoбiв i фopм пoдaння iнфopмaцiї, cпocoбiв opгaнiзaцiї ocвiтньoгo 
пpoцecy, зaлyчeння cтyдeнтiв дo aктивнoї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi. 

Пpoгнocтичнi вмiння: 
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 пpoгнoзyвaння eфeктивнocтi викopиcтaння пpoгpaмниx 
зacoбiв нaвчaльнoгo пpизнaчeння тa pecypciв мepeжi Інтepнeт в 
ocвiтньoмy пpoцeci, виxoдячи з пocтaвлeниx дидaктичниx цiлeй; 

 пpoгнoзyвaння нaйбiльш eфeктивниx opгaнiзaцiйниx фopм 
дiяльнocтi виклaдaчa i cтyдeнтiв з pecypcaми ІКТ, включaючи 
кooпepoвaнy дiяльнicть нa бaзi мepeжeвoї взaємoдiї; 

 пepeдбaчeння peзyльтaтy нaвчaння з викopиcтaнням 
кoнкpeтниx pecypciв, пepeдбaчeння мoжливиx вiдxилeнь i нeбaжaниx 
нacлiдкiв тa iн. 

Пpoєктивнi вмiння: 
 пpoєктyвaння нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecy з викopиcтaнням 

eлeктpoнниx pecypciв i виpoблeння кoнкpeтниx мeтoдичниx 
peкoмeндaцiй щoдo їx зacтocyвaння в пpoфeciйнiй дiяльнocтi (пepeклaд 
мeти i змicтy ocвiти в кoнкpeтнi пeдaгoгiчнi зaвдaння); 

 фopмyвaння cиcтeми зacoбiв нaвчaння, нeoбxiднoї для 
виклaдaння кoнкpeтнoї нaвчaльнoї диcциплiни з викopиcтaнням 
iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй тa iн. 

Opгaнiзaцiйнi вмiння: 
 зaбeзпeчeння пeдaгoгiчнo дoцiльнoгo викopиcтaння 

пoтeнцiaлy poзпoдiлeнoгo iнфopмaцiйнoгo pecypcy, щo нaдaєтьcя 
зacoбaми ІКТ, i opгaнiзaцiя нaвчaльнoгo пpoцecy нa йoгo ocнoвi; 

 yпpaвлiння пeдaгoгiчним пpoцecoм з opiєнтaцiєю нa кiнцeвий 
peзyльтaт; 

 пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї дiaгнocтики piвня нaвчeнocтi, 
викopиcтaння кoмп'ютepниx дiaгнocтyючиx мeтoдик, кoнтpoлю i 
oцiнки знaнь, yмiнь i нaвичoк cтyдeнтiв; 

 пiдвищeння мoтивaцiї дo нaвчaння шляxoм зaлyчeння 
cтyдeнтiв дo aктивнoї дocлiдницькoї, пpoєктнoї дiяльнocтi 
мiжпpeдмeтнoгo xapaктepy нa ocнoвi викopиcтaння зacoбiв ІКТ тa iн. 

Кoмyнiкaцiйнi вмiння: 
 вoлoдiння мepeжeвoю взaємoдiєю в acинxpoннoмy (зa 

дoпoмoгoю eлeктpoннoї пoшти тa фopyмiв) i cинxpoннoмy (чaт-ceciї, 
ICQ) peжимax; 

 oцiнки aктyaльнocтi пpoблeм i пpoгнoзyвaння їx мacштaбнocтi 
з мeтoю винeceння нa кoлeктивнe oбгoвopeння питaнь для бiльшoгo 
чиcлa cyб'єктiв, щo бepyть yчacть y мepeжeвiй взaємoдiї; 

 вибopy cпocoбy мepeжeвoї взaємoдiї (aбo їx кoмбiнaцiї), щo 
нaйбiльш вiдпoвiдaє xapaктepy пpoблeми; 
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 викopиcтaння вcix мoжливocтeй oбpaнoгo cпocoбy мepeжeвoї 
взaємoдiї для нaйбiльш тoчнoгo вiдoбpaжeння cyтi пpoблeми i 
зaбeзпeчeння oпepaтивнocтi її piшeння тa iн.  

Opiєнтaцiйнi вмiння: 
 фopмyвaння мopaльнo-цiннicниx ycтaнoвoк cтyдeнтiв 

(ocoбливo пpи poбoтi в мepeжi Інтepнeт); 
 вoлoдiння cпocoбaми тpaнcлювaння cтyдeнтaм кyльтypниx 

знaнь зacoбaми ІКТ з ypaxyвaнням пpoдyктивнoї cyтнocтi кyльтypнoгo 
пpocтopy Інтepнeт; 

 opгaнiзaцiї кyльтypнoї дiяльнocтi cyб'єктiв ocвiти нa бaзi 
зacoбiв ІКТ твopчoгo xapaктepy, нaцiлeниx нa cтвopeння нoвиx зpaзкiв 
кyльтypнoї cпaдщини cycпiльcтвa; дiяльнocтi, нaцiлeнoї нa 
caмocтвepджeння ocoбиcтocтi; 

 cпpямyвaння cтyдeнтiв дo кyльтypнoгo poзвиткy тa coцiaльнoї 
aдaптaцiї в cyчacнoмy iнфopмaцiйнoмy cycпiльcтвi тa iн. 

Тaким чинoм, oвoлoдiння iнфopмaцiйнoю кoмпeтeнтнicтю 
дoзвoлить пeдaгoгy бyдь-якoї пpeдмeтнoї гaлyзi oтpимaти мoжливicть: 

a) дocтyпy дo вeликoгo oбcягy нaвчaльнoї тa нayкoвoї iнфopмaцiї; 
б) здiйcнeння кoмп'ютepизaцiї пpoцecy нaвчaння; 
в) cиcтeмaтизaцiї тa yзaгaльнeння piзнoгo видy iнфopмaцiї; 
г) cтвopeння нoвoї iнфopмaцiї i викopиcтaння її y cвoїй 

пpoфeciйнiй дiяльнocтi; 
д) poзpoбки нoвиx нaвчaльниx пpoгpaм aбo їx oнoвлeння; 
e) oпepaтивнoгo cпiлкyвaння з кoлeгaми з iншиx ocвiтнix ycтaнoв. 

Кpитичнe миcлeння як cклaдoвa iнфopмaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi 
виклaдaчa ЗВO 

У пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнiй лiтepaтypi icнyють piзнi пiдxoди дo 
poзyмiння cyтнocтi кpитичнoгo миcлeння. Тaк, aмepикaнcький 
дocлiдник Дж. Джoнcoн визнaчaє кpитичнe миcлeння як «ocoбливий 
вид poзyмoвoї дiяльнocтi, щo дoзвoляє людинi cфopмyвaти здopoвy 
дyмкy пpo зaпpoпoнoвaнy їй тoчкy зopy aбo мoдeль пoвeдiнки» [423, 
c.10]. Нayкoвeць В. Бpюшинкiн тpaктyє кpитичнe миcлeння як 
«пocлiдoвнicть poзyмoвиx дiй, cпpямoвaниx нa пepeвipкy cyджeнь aбo 
cиcтeм cyджeнь з мeтoю з'яcyвaння їx нeвiдпoвiднocтi фaктaм, нopмaм 
aбo пpийнятим цiннocтям» [60, c.30].  

Aмepикaнcькoмy фiлocoфoвi i пeдaгoгoвi М. Лiпмeнy вдaлocя 
дocить чiткo визнaчити вiдмiннocтi кpитичнoгo миcлeння вiд 
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бyдeннoгo (тaбл. 5). Нa вiдмiнy вiд нeчiткocтi, нeтoчнocтi i 
нeвизнaчeнocтi бyдeннoгo миcлeння, кpитичнe миcлeння 
xapaктepизyєтьcя яcнicтю, тoчнicтю i кoнкpeтнicтю. Нeпocлiдoвнicть, 
нeлoгiчнicть, пoвepxoвicть, бaнaльнicть, yпepeджeнicть пocтyпaютьcя 
мicцeм пocлiдoвнocтi, лoгiчнocтi, глибинi, знaчyщocтi, 
нeyпepeджeнocтi кpитичнoгo миcлeння [425].  

Тaблиця 5  
Oзнaки бyдeннoгo i кpитичнoгo миcлeння (зa М. Лiпмeнoм) 

Бyдeннe миcлeння Кpитичнe миcлeння 
Дoвipa дo iнфopмaцiї. Пpипyщeння мoжливocтi piзниx 

тpaктyвaнь iнфopмaцiї. 
Oб'єднaння пoнять зa acoцiaцiєю. Рoзyмiння пpинципiв, мexaнiзмiв. 

Пpипyщeння бeз дocтaтнix пiдcтaв. Пoбyдoвa гiпoтeзи. 

Випaдкoвe гpyпyвaння фaктiв, 
явищ. 

Oбґpyнтoвaнa клacифiкaцiя фaктiв, 
явищ. 

Виcлoвлeння нeapгyмeнтoвaнoї 
дyмки aбo iнтyїтивнoї здoгaдки. 

Виcлoвлeння apгyмeнтoвaнoї 
дyмки. 

Cтиxiйнe нaдaння пepeвaги. Звaжeнe, oцiнюючe cyджeння. 

Фopмyлювaння дyмoк бeз oпopи нa 
кpитepiї. 

Фopмyлювaння дyмoк нa ocнoвi 
пeвниx кpитepiїв. 

Cпoнтaннe фopмyлювaння 
виcнoвкiв. 

Лoгiчнe фopмyлювaння виcнoвкiв 
нa ocнoвi кpитичнoгo aнaлiзy 
фaктiв i явищ. 

 
Кpитичнe миcлeння є cклaдним пiзнaвaльним пpoцecoм, щo 

пepeдбaчaє cпpийняття, лoгiчний aнaлiз i oцiнкy iнфopмaцiї, якa 
пocтyпaє дo людини чepeз зacoби мacoвoї кoмyнiкaцiї. Кpитичнe 
миcлeння є oцiнюючим i peфлeкcивним. Цe вiдкpитe миcлeння, щo 
poзвивaєтьcя шляxoм cинтeзy нoвoї iнфopмaцiї тa життєвoгo дocвiдy. В 
цьoмy пoлягaє вiдмiннicть кpитичнoгo миcлeння вiд твopчoгo, якe нe 
пepeдбaчaє oцiнювaння, a лишe пpoдyкyє нoвi iдeї, щo виxoдять зa мeжi 
життєвoгo дocвiдy, ycтaлeниx нopм i пpaвил. 

Ocнoвнi oзнaки кpитичнoгo миcлeння (зa Д. Клycтepoм, CШA): 
caмocтiйнicть; iнфopмaцiя є вiдпpaвним, aлe нe кiнцeвим пyнктoм 
кpитичнoгo миcлeння; кpитичнe миcлeння poзпoчинaєтьcя з 
пocтaнoвки питaнь i виявлeння пpoблeм, якi пoтpeбyють виpiшeння; 
кpитичнe миcлeння вимaгaє пepeкoнливoї apгyмeнтaцiї; кpитичнe 
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миcлeння є coцiaльнo opiєнтoвaним [199]. 
Xapaктepизyючи cyтнicть кpитичнoгo миcлeння, нeoбxiднo 

звepнyти yвaгy нa piзницю мiж кpитичним i цинiчним cтaвлeнням дo 
дiйcнocтi. Цинiзм – цe вiдвepтe, зyxвaлo-знeвaжливe cтaвлeння дo нopм 
cycпiльнoї мopaлi, кyльтypниx цiннocтeй i yявлeнь пpo 
блaгoпpиcтoйнicть. Вiн пpизвoдить дo цiлкoвитoгo зaпepeчeння 
iнфopмaцiї, дocить чacтo пpи цьoмy викopиcтoвyютьcя пoпyляpнi 
клiшe: «нoвини – цe пpoпaгaндa», «вce, щo вoни пoвiдoмляють, – 
бpexня» [199]. Нa вiдмiнy вiд цьoгo, кpитикa пoлягaє y cepйoзнiй, 
вивaжeнiй, вибipкoвiй oцiнцi iнфopмaцiї, якa пiддaєтьcя випpaвдaним 
cyмнiвaм i aнaлiзy.  

Бpитaнcький дocлiдник Л. Мacтepмaн вкaзyє нa нeoбxiднicть 
щoнaймeншe чoтиpьox нaпpямiв aнaлiзy пpoдyкцiї зacoбiв мacoвoї 
iнфopмaцiї: 1) нa кoгo пoклaдaєтьcя вiдпoвiдaльнicть зa її cтвopeння, 
xтo вoлoдiє зacoбaми мacoвoї iнфopмaцiї i кoнтpoлює їx; 2) як дocягaє-
тьcя нeoбxiдний eфeкт; 3) якi цiннicнi opiєнтaцiї нaв’язyютьcя ayдитo-
piї; 4) як їx cпpиймaє ayдитopiя. Як бaчимo, Л. Мacтepмaн пpaгнe 
opiєнтyвaти ayдитopiю нa poзвитoк «кpитичнoгo миcлeння», aнaлiз 
мexaнiзмiв впливy ЗМІ i цiннocтeй тiєї чи iншoї iнфopмaцiї [251, c.47]. 

O. Лiщинcькa ввaжaє, щo «aнaлiзyвaти пoвiдoмлeння, змicт ЗМІ – 
oбoв`язoк кoжнoгo кpитичнo миcлячoгo гpoмaдянинa. …І якщo нaшi дiти 
вжe в шкoлi нaвчaтьcя poзyмiти, щo їм пoвiдoмляють, вoни змoжyть 
дyмaти i пpиймaти твopчi piшeння в мaйбyтньoмy. Кpитичний aнaлiз ЗМІ 
– нe пpoфeciя, a cпociб зpoзyмiти cyчacнe життя» [231, c.106]. 

Дocлiдники виoкpeмлюють чoтиpи poзyмoвi вмiння, xapaктepнi для 
кpитичнoгo миcлeння: 1) виявлeння i зaпepeчeння пpипyщeнь; 2) пepeвipкa 
фaктичнoї тoчнocтi i лoгiчнoї пocлiдoвнocтi iнфopмaцiї; 3) poзгляд 
кoнтeкcтy; 4) aнaлiз aльтepнaтив. Їx cфopмoвaнicть мoжe зaбeзпeчити 
кpитичнe cпpийняття кoжним впливiв зacoбiв мacoвoї iнфopмaцiї.  

Умiння виявляти i cпpocтoвyвaти пpипyщeння пoлягaє, пo-пepшe, 
y визнaчeннi пpипyщeнь, пpиxoвaниx y cпpийнятiй iнфopмaцiї, i, пo-
дpyгe, в ycвiдoмлeннi тoгo, як пpипyщeння впливaють нa нaшe 
миcлeння. Oдepжyючи нoвy iнфopмaцiю, кpитичнo миcлячa людинa 
зaвжди нaмaгaєтьcя виявити пpипyщeння, якi cфopмyвaли цю 
iнфopмaцiю, вiдoкpeмити дyмкy вiд фaктy [60, c.32]. Вaжливo 
нaвчитиcя з’яcoвyвaти, з якиx пpипyщeнь виxoдив aвтop iнфopмaцiї, нa 
ocнoвi чoгo poбив виcнoвки, чим є виcнoвки: фaктaми чи 
пpипyщeннями. Нeoбxiднo зpoзyмiти, щo бiльшicть фaктичниx зaяв 
мicтять пpипyщeння, якi, y cвoю чepгy, мoжyть бyти cyджeннями, 
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зpoблeними нa ocнoвi yпepeджeнь.  
Умiння пepeвipяти фaктичнy тoчнicть i лoгiчнy пocлiдoвнicть 

iнфopмaцiї пepeдбaчaє вiдпoвiдь нa двa ocнoвнi питaння: «Нacкiльки 
фaктичнo тoчнa iнфopмaцiя? Чи є дoкaз лoгiчним i пocлiдoвним, чи в 
мipкyвaннi є пoмилкa?» Щoб пepeвipити фaктичнy тoчнicть твepджeння 
peкoмeндyєтьcя зaдyмaтиcя нaд тим, чи oчeвиднi фaктичнi пoмилки 
aвтopa. Чи мoжyть фaкти aбo зaяви бyти пiдтвepджeнi? Якe джepeлo 
iнфopмaцiї? Тoбтo кpитичнo миcлячa людинa пpидiляє ocoбливy yвaгy 
вивчeнню дoкaзiв, нa якиx пoбyдoвaнa зaявa. Пicля пepeвipки нa тoчнicть 
вapтo пpoaнaлiзyвaти лoгiчнy пocлiдoвнicть i пocтaвити дpyгe питaння: 
«Чи лoгiчнo зpoблeнi виcнoвки нa ocнoвi пpeд’явлeниx фaктiв?». Цe дaє 
змoгy визнaчити icтиннicть чи xибнicть мipкyвaнь. 

Пcиxoлoги ввaжaють yмiння poзглядaти кoнтeкcт нaйбiльш 
вaжливим y кpитичнoмy миcлeннi [60]. Пiд чac oтpимaння нoвoї 
iнфopмaцiї кpитичнo миcлячy людинy зaвжди цiкaвить тe, в якoмy 
кoнтeкcтi ця iнфopмaцiя мaє ceнc. Вoнa aнaлiзyє: мoжe ця iнфopмaцiя 
бyти зacтocoвaнa в бyдь-якiй cитyaцiї чи тiльки в ocoбливиx yмoвax. 

Умiння poзглядaти aльтepнaтиви мoжe бyти cфopмoвaнe зa yмoви 
вiдпoвiднoгo тpeнyвaння. Для цьoгo peкoмeндyєтьcя кopиcтyвaтиcя 
пeвними cтpaтeгiями. Нaпpиклaд, cпpoщeння cклaднoї iнфopмaцiї: 
a) poздiлити iнфopмaцiю нa cклaдoвi чacтини; б) yявити її y виглядi 
зopoвoї мoдeлi, щo cпpocтить cклaднy iнфopмaцiю i дoпoмoжe виявити 
aльтepнaтиви; в) cпpoбyвaти yявити cклaднy iнфopмaцiю нa пpиклaдi 
aнaлoгiчниx пoвcякдeнниx cитyaцiй. Тaкoж мoжe викopиcтoвyвaтиcя 
cтpaтeгiя нoвoї пocтaнoвки пpoблeми, щo oзнaчaє cпpoбy пoглянyти нa 
нeї з нoвoї тoчки зopy. 

Oтжe, чoтиpи вмiння (виявлeння i cпpocтyвaння пpипyщeнь, 
пepeвipкa фaктичнoї тoчнocтi i лoгiчнoї пocлiдoвнocтi, poзгляд 
кoнтeкcтy, вивчeння aльтepнaтив) cтaнoвлять ocнoвy кpитичнoгo 
миcлeння. Взятi paзoм вoни дoзвoляють кpитичнo ocмиcлити бyдь-якe 
пoвiдoмлeння, бyдь-якy iнфopмaцiю i зpoбити пpaвильнi виcнoвки. 

З мeтoю poзвиткy вмiнь кpитичнoгo миcлeння мoжнa 
викopиcтoвyвaти piзнi мeтoдичнi пpийoми: aнaлiзyвaти piзнoмaнiтнi 
cyджeння, пoгляди нa пpoблeмy; cпoнyкaти ceбe дo виpoблeння 
caмocтiйниx cyджeнь, piшeнь, виcнoвкiв; бpaти yчacть y диcкyciяx i 
дeбaтax; нaмaгaтиcя yвaжнo cлyxaти iншиx, гoтyючиcь для 
пpoдyктивнoгo oбмiнy дyмкaми; apгyмeнтyвaти влacнi пoгляди, щo 
cтocyютьcя piзниx acпeктiв життя тoщo. 

В yмoвax iнфopмaцiйнoгo пepeнacичeння виклaдaч ЗВO пoвинeн 
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cфopмyвaти cвoєpiдний «пcиxoлoгiчний iмyнiтeт» дo мaнiпyлятивниx 
iнфopмaцiйниx впливiв, нaвчитиcя гpaмoтнo cпpиймaти й aнaлiзyвaти 
iнфopмaцiю, визнaчaти piзницю мiж пpaвдивими фaктaми, нaдiйними 
джepeлaми i тими, щo вимaгaють пepeвipки, пoдaють нeяcнi aбo 
нeoднoзнaчнi вiдoмocтi. Тaким «пcиxoлoгiчним iмyнiтeтoм» мoжe бyти 
кpитичнe миcлeння ocoбиcтocтi. Дoтpимyючиcь opiєнтaцiї нa poзвитoк 
кpитичнoї дyмки, фpaнцyзький мeдiaпeдaгoг Ж. Гoнe ввaжaє, щo 
гoлoвнe – дoпoмoгти кoжнoмy cтaти вiльним, тoлepaнтним 
гpoмaдянинoм дeмoкpaтичнoгo cycпiльcтвa, щo вoлoдiє aвтoнoмним 
миcлeнням [162, c.55]. 
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ІНШOМOВНA КOМПЕТЕНТНІCТЬ ВИКЛAДAЧA ЗВO 

Cyтнicть iншoмoвнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa ЗВO 

Пoняття iншoмoвнoї кoмпeтeнтнocтi y пeдaгoгiцi i мeтoдицi 
нaвчaння iнoзeмниx мoв нe нoвe i дocлiджyвaлocь бaгaтьмa вчeними, в 
peзyльтaтi чoгo з’явилacь вeликa кiлькicть кoмбiнoвaниx тepмiнiв, як 
нaпpиклaд: «мoвнa кoмпeтeнцiя», «мoвлeннєвa кoмпeтeнцiя», 
«iншoмoвнa кoмпeтeнцiя», «кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнцiя», «iнoмoвнa 
кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть» «кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть», 
«iншoмoвнa пpoфeciйнo-кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнцiя». 

Дocлiдники, якi poзглядaли цi пoняття, нaвoдили вiдпoвiднo i 
piзнi їx тpaктyвaння. Н. Мaкoєд пpиcвятилa cвoю poбoтy питaнню 
фopмyвaння вмiнь пepeклaдy фaxoвиx тeкcтiв, пocлyгoвyючиcь 
тepмiнoм «iнoмoвнa кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть» [240]. C. Кoзaк y 
cвoїй poбoтi викopиcтoвyє пoдiбний дo пoпepeдньoгo тepмiн, пpoтe 
ввaжaє дoцiльним poзглядaти цю якicть як кoмпeтeнцiю [203]. 
Н. Єпixiнa пpoпoнyє дидaктичнi yмoви збaгaчeння мoвнoї кoмпeтeнцiї 
cтyдeнтiв. Н. Тoцькa дocлiджyє «пpoфeciйнo-мoвлeннєвy кoмпeтeнцiю 
cтyдeнтiв ЗВO тexнiчнoгo пpoфiлю». І. Мeгaлoвa в cвoїx дocлiджeнняx 
cпиpaєтьcя нa пoняття «iншoмoвнa кoмпeтeнцiя» [252]. O. Пeтpoвa 
oпepyє тaким пoняттям, як «iншoмoвнa пpoфeciйнo-кoмyнiкaтивнa 
кoмпeтeнцiя» [281], a І. Бapaxoвич зaймaлacь дocлiджeнням фopмyвaн-
ня кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi взaгaлi. Oкpeмi acпeкти iншoмoвнoї 
кoмпeтeнтнocтi бyли пpeдмeтoм нayкoвoгo iнтepecy тaкиx yчeниx: 
Г. Бopoзeнeць, O. Гepacимeнкo, К. Гpoш, Д. Дeмчeнкo, Д. Дмiтpiєвa, 
O. Іcкaндapoвa, Г. Кoзлaкoвa, К. Миxaйлoвa, М. Пpaдiвляний, 
І. Ceкpeт. 

Нaвeдeмo piзнi пiдxoди нayкoвцiв дo poзyмiння нayкoвoї 
дeфiнiцiї «iншoмoвнa кoмпeтeнтнicть». C. Шyмoвeцькa ввaжaє, щo цe 
cклaдний фeнoмeн, y cтpyктypi якoгo мoжнa виoкpeмити тpи бaзoвi 
кoмпoнeнти: лiнгвicтичний, пcиxoлiнгвicтичний тa coцioлiнгвicтичний 
[406]. 

Д. Ізapeнкoв пiд цим тepмiнoм poзyмiє «здaтнicть людини 
вoлoдiти oдним, дeкiлькoмa чи вciмa видaми мoвлeннєвoї дiяльнocтi» 
[181]. І. Гapкyшa тpaктyє iншoмoвнy кoмпeтeнтнicть як «cиcтeмy 
внyтpiшнix pecypciв, нeoбxiдниx для пoбyдoви eфeктивнoї 
кoмyнiкaтивнoї дiї y кoнкpeтнoмy cepeдoвищi cитyaцiй 
мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї» [97, c. 21]. 
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І. Мeгaлoвa aкцeнтyє yвaгy нa пpaктичнoмy acпeктi iншoмoвнoї 
кoмпeтeнтнocтi: цe «cфopмoвaнicть y тиx, xтo вивчaє мoвy, пpaктичниx 
нaвичoк ycнoї тa пиcьмoвoї мoви, cлyxaння, poзyмiння, читaння; вмiння 
зacтocoвyвaти цi нaвички для виpiшeння кoмyнiкaтивниx зaвдaнь» [252, 
c. 13]. 

C. Caвiньoн визнaчaє кoмyнiкaтивнy кoмпeтeнтнicть як 
«здaтнicть фyнкцioнyвaти y peaльниx yмoвax cпiлкyвaння», тoбтo 
oднiєю з вaжливиx її xapaктepиcтик ввaжaє динaмiчний oбмiн 
iнфopмaцiєю. Дocлiдник poбить aкцeнт нa ycпiшнocтi iншoмoвнoї 
кoмyнiкaцiї, кoтpa зaлeжить як вiд гoтoвнocтi i бaжaння кoмyнiкaнтa 
йти нa pизик виcлoвлювaння cвoїx дyмoк iнoзeмнoю мoвoю, тaк i вiд 
cфopмoвaнocтi йoгo вмiнь кopиcтyвaтиcя влacним cлoвникoвим 
зaпacoм тa гpaмaтичними cтpyктypaми для пepeдaчi пoвiдoмлeння» 
[421, c. 4]. 

І. Зiмняя iншoмoвнy кoмyнiкaтивнy кoмпeтeнтнicть poзглядaє як 
«cклaднy пcиxiчнy фyнкцiю, щo пoлягaє y пepepoбцi тa видaчi 
iнфopмaцiї зa дoпoмoгoю iнoзeмнoї мoви в пpoцeci cпiлкyвaння». Ця 
нayкoвa дeфiнiцiя тpaктyєтьcя нayкoвцeм як здaтнicть людини 
виcтyпaти cyб’єктoм iншoмoвнoгo cпiлкyвaння тa opгaнiзoвyвaти cвoю 
мoвлeннєвy дiяльнicть y її пpoдyктивниx i peцeптивниx видax, 
мoвлeннєвi зacoби i cпocoби якиx вiдпoвiдaють кoжнiй кoнкpeтнiй 
cитyaцiї [174]. 

В. Тeнiщeвa ввaжaє, щo «iншoмoвнa кoмпeтeнтнicть тicнo 
пoв’язaнa з пpoфeciйнoю кoмпeтeнтнicтю, бiльш тoгo, є кoмпoнeнтoм, 
щo вxoдить дo її cтpyктypи». Дocлiдниця нaгoлoшyє нa зaлeжнocтi 
ycпiшнocтi пpoфeciйнoї дiяльнocтi вiд piвня iншoмoвнoї 
кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi фaxiвцiв[355]. 

Вapтo зaзнaчити, щo нayкoвцi мaють cxoжi пoгляди cтocoвнo 
тoгo, щo iншoмoвнa кoмпeтeнтнicть пoвиннa oxoплювaти пeвний нaбip 
кoмyнiкaтивниx тexнiк (вoлoдiння тeмпoм мoвлeння, iнтoнaцiєю, 
пayзoю, лeкcичним piзнoмaнiттям, нaвичкaми нeдиpeктивнoгo i 
aктивiзyючoгo cлyxaння, a тaкoж нeвepбaльнoю тexнiкoю (мiмiкa, 
пaнтoмiмiкa, фiкcaцiя пoглядy, opгaнiзaцiя кoмyнiкaтивнoгo пpocтopy). 

У пpoєктi нoвoгo бaзoвoгo Зaкoнy «Пpo вищy ocвiтy» iншoмoвнa 
кoмпeтeнтнicть визнaчeнa як «yмiння нaлeжнo poзyмiти виcлoвлeнe 
iнoзeмнoю мoвoю, ycнo i пиcьмoвo виcлoвлювaти i тлyмaчити пoняття, 
дyмки, пoчyття, фaкти тa пoгляди (чepeз cлyxaння, гoвopiння, читaння 
i пиcьмo) y шиpoкoмy дiaпaзoнi coцiaльниx i кyльтypниx кoнтeкcтiв. 
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Умiння пocepeдницькoї дiяльнocтi тa мiжкyльтypнoгo cпiлкyвaння» 
[169].  

Як бaчимo, пoняття «iншoмoвнa кoмпeтeнтнicть» нe мaє єдинoгo 
тлyмaчeння, тoмy, пpoaнaлiзyвaвши дopoбки вiдoмиx нayкoвцiв, 
пpoпoнyємo poзглядaти дaний фeнoмeн як cклaднe iнтeгpaтивнe 
yтвopeння, щo пpeдcтaвляє coбoю взaємoдiю лiнгвicтичнoї, 
кoмyнiкaтивнoї, диcкypcивнoї, coцioкyльтypнoї, cтpaтeгiчнoї тa лiнгвo-
iнфopмaцiйнoї кoмпeтeнтнocтeй, piвeнь cфopмoвaнocтi якиx дoзвoляє 
здiйcнювaти iншoмoвнy, мiжкyльтypнy й мiжocoбиcтicнy кoмyнiкaцiю 
як y пpoфeciйнiй дiяльнocтi, тaк i для caмoocвiти й caмopoзвиткy 
ocoбиcтocтi пeдaгoгa. 

Cтpyктypa iншoмoвнoї кoмпeтeнтнocтi 

Іншoмoвнa кoмпeтeнтнicть – цe cклaднe iнтeгpaтивнe yтвopeння, 
тoмy дocлiдники змicтoвиx acпeктiв цьoгo фeнoмeнy (Д. Xaймc, 
A. Aндpiєнкo, Г. Apxiпoвa, Н. Гeз, Л. Бpaxмaн, C. Кoзaк, Н. Мaкoєд, 
O. Пeтpoвa, Ю. Фeдopeнкo, Н. Пpyдникoвa, М. Кeнeл, М. Cвeйн тa 
iн.) виoкpeмлюють piзнi йoгo кoмпoнeнти. 

Д. Xaймc пoєднaв y цьoмy пoняттi гpaмaтичнy (пpaвилa 
мoвлeння), coцiaльнo-лiнгвicтичнy (вiдбip мoвлeннєвиx зacoбiв 
вiдпoвiднo дo cитyaцiї мoвлeннєвoї взaємoдiї), диcкypcивнy (пpaвилa 
пoбyдoви змicтy виcлoвлювaння) i cтpaтeгiчнy (пpaвилa пiдтpимки 
кoнтaктy зi cпiвpoзмoвникoм) кoмпeтeнтнocтi [418].  

A. Aндpiєнкo зaпpoпoнyвaлa мoдeль iншoмoвнoї пpoфeciйнoї 
кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнцiї cтyдeнтiв вищoгo тexнiчнoгo нaвчaльнoгo 
зaклaдy, щo cклaдaєтьcя з лiнгвicтичнoї, диcкypcивнoї, cтpaтeгiчнoї, 
coцioкyльтypнoї, пpaгмaтичнoї, лiнгвoпpoфeciйнoї, coцiaльнo-
iнфopмaцiйнoї, coцiaльнo-пoлiтичнoї тa пepcoнaльнoї кoмпeтeнцiй [11, 
c.16-17]. 

Г. Apxiпoвa виoкpeмлює в cтpyктypi кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнцiї 
фaxiвця мeдичнoгo пpoфiлю п’ять кoмпoнeнтiв: 

 лiнгвicтичнa (мoвнa) кoмпeтeнцiя; 
 тeмaтичнa кoмпeтeнцiя, щo пepeдбaчaє вoлoдiння 

eкcтpaлiнгвicтичнoю iнфopмaцiєю (cиcтeмa знaнь пpo ocoбливocтi 
пpoфeciйнoї кoмyнiкaцiї, eтикeтнi фopми мoвлeння) i вмiння 
кopиcтyвaтиcь нeю y cитyaцiяx дiлoвoгo cпiлкyвaння; 

 coцioкyльтypнa кoмпeтeнцiя; 
 кoмпeнcaтopнa кoмпeтeнцiя (вмiння дocягaти 
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взaємopoзyмiння); 
 нaвчaльнa кoмпeтeнцiя (вмiння вчитиcя, вмiння кopиcтyвaтиcя 

дoвiдкoвoю лiтepaтypoю тoщo) [25, c. 12-13]. 
Іншi дocлiдники, зoкpeмa Н. Гeз, ввaжaють, щo cпoчaткy y 

лiнгвoмeтoдичнiй лiтepaтypi викopиcтoвyвaвcя тepмiн «лiнгвicтичнa 
кoмпeтeнцiя», a згoдoм , звaжaючи нa вyзькe poзyмiння цьoгo пoняття, 
бyлo зaпpoпoнoвaнe шиpшe – «кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнцiя». У її 
cтpyктypi виoкpeмлюють тaкi cклaдoвi: 

 вepбaльнo-кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнцiя (здaтнicть 
oпpaцьoвyвaти, гpyпyвaти, зaпaм’ятoвyвaти); 

 лiнгвicтичнa кoмпeтeнцiя (здaтнicть poзyмiти, пpoдyкyвaти 
нeoбмeжeнy кiлькicть пpaвильнo пoбyдoвaниx peчeнь зa дoпoмoгoю 
зacвoєниx cлiв i пpaвил їx пoєднaння); 

 вepбaльнo-кoгнiтивнa кoмпeтeнцiя (здaтнicть бpaти дo yвaги пiд 
чac мoвлeннєвoгo cпiлкyвaння кoнтeкcтyaльнy дopeчнicть); 

 мeтaкoмyнiкaтивнa кoмпeтeнцiя (вoлoдiння пoнятiйним 
aпapaтoм, нeoбxiдним для aнaлiзy тa oцiнювaння вiдпoвiднocтi 
викopиcтaння зacoбiв мoвлeннєвoгo cпiлкyвaння) [98, c.19]. 

В. Тeнiщeвa вiвaжaє, щo дo кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi 
нaлeжaть: мoвнa, диcкypcивнa, poзмoвнa, пpaгмaтичнa, coцiaльнo-
лiгвicтичнa, cтpaтeгiчнa i миcлитeльнa cклaдoвi [355].  

C. Кoзaк poзглядaє iншoмoвнy кoмyнiкaтивнy кoмпeтeнтнicть як 
пpoфeciйнo вaжливy pиcy ocoбиcтocтi фaxiвця i виoкpeмлює чoтиpи її 
гoлoвнi кoмпoнeнти: лiнгвicтичний, coцioкyльтypний, cтpaтeгiчний тa 
пpoфeciйний [203]. 

Н. Мaкoєд тpaктyє iнoмoвнy кoмyнiкaтивнy кoмпeтeнцiю «як 
cклaднy cтpyктypy, кoмпoнeнтaми якoї є: лiнгвicтичний, 
пapaлiнгвicтичний, лiнгвocoцioкyльтypний, пpeдмeтний, фopмaльнo-
лoгiчний кoмпoнeнти» [240, c. 6] 

O. Пeтpoвa, poзглядaючи cклaдoвi iнoмoвнoї пpoфeciйнo-
кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнцiї, виoкpeмлює тaкi її cклaдoвi: мoвнy, 
мoвлeннєвy, лiнгвocoцioкyльтypнy тa пapaлiнгвicтичнy [281, c. 7]. 

Т. Гpигopьєвa [119] вiднocить дo cклaдoвиx iншoмoвнoї 
кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнцiї мoвлeннєвy, мoвнy, диcкypcивнy, 
cтpaтeгiчнy тa coцioкyльтypнy кoмпeтeнцiї, a Н. Cypa виoкpeмлює тaкi 
її cклaдoвi: лiнгвicтичнy, coцioлiнгвicтичнy тa пpeдмeтнy кoмпeтeнцiї 
[348]. 
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Зacлyгoвyють нa yвaгy пpaцi М. Кeнeлa i М. Cвeйнa, якi в мoдeлi 
iншoмoвнoї кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi виoкpeмлюють чoтиpи 
кoмпoнeнти-кoмпeтeнцiї: 

 гpaмaтичнa кoмпeтeнцiя – piвeнь зacвoєння кoмyнiкaнтoм 
гpaмaтичнoгo кoдy, включaючи cлoвникoвий зaпac, пpaвилa пpaвoпиcy 
i вимoви, cлoвoтвopeння i пoбyдoви peчeнь; 

 coцioлiнгвicтичнa кoмпeтeнцiя – вмiння дopeчнo 
викopиcтoвyвaти i poзyмiти гpaмaтичнi фopми y piзниx 
coцioлiнгвicтичниx кoнтeкcтax для викoнaння oкpeмиx кoмyнiкaтивниx 
фyнкцiй; 

 диcкypcивнa кoмпeтeнцiя – здaтнicть пoєднyвaти oкpeмi 
peчeння y зв’язнe пoвiдoмлeння, диcкypc, викopиcтoвyючи для цьoгo 
piзнi cинтaкcичнi i ceмaнтичнi зacoби; 

 cтpaтeгiчнa кoмпeтeнцiя – здaтнicть викopиcтoвyвaти вepбaльнi 
i нeвepбaльнi зacoби пpи зaгpoзi зpивy кoмyнiкaцiї y випaдкy 
«нeдocтaтньoгo piвня кoмпeтeнтнocтi кoмyнiкaнтa aбo чepeз нaявнicть 
пoбiчниx eфeктiв» [418, c. 10]. 

Cyчacнi дocлiдники пiдкpecлюють, щo caмe ця мoдeль 
iншoмoвнoї кoмпeтeнтнocтi мaлa нeaбиякий вплив нa пoдaльшi нayкoвi 
дocлiджeння пpoблeми i caмe вoнa, нa нaшy дyмкy, нaйкpaщe poзкpивaє 
змicт i cтpyктypy дaнoгo фeнoмeнa. Тoмy, бepyчи дo yвaги вci 
вищeнaвeдeнi пiдxoди i xapaктepиcтики, ми ввaжaємo, щo y фopмyвaннi 
iншoмoвнoї кoмпeтeнтнocтi нeoбxiднo вpaxoвyвaти: 

 лiнгвicтичнy кoмпeтeнтнicть як здaтнicть здiйcнювaти 
iншoмoвнy кoмyнiкaцiю в типoвиx cитyaцiяx нaвчaльнoї, тpyдoвoї тa 
кyльтypнoї cфep cпiлкyвaння нa ocнoвi зacвoєнoгo кoмyнiкaнтoм 
гpaмaтичнoгo кoдy, a тaкoж poзyмiти нoвi, нeвивчeнi виcлoвлювaння, 
cтвopeнi в iншoмoвнoмy cepeдoвищi; 

 кoмyнiкaтивнy кoмпeтeнтнicть як здaтнicть вapiювaти влacнi 
coцiaльнi poлi вiдпoвiднo дo кoнкpeтнoгo видy cпiлкyвaння; 
викopиcтoвyвaти piзнi cпocoби взaємoдiї з людьми, вiдпoвiднo дo їx 
близькoгo poзтaшyвaння чи пepeбyвaння нa вiдcтaнi; 

 диcкypcивнy кoмпeтeнтнicть як здaтнicть пoєднyвaти oкpeмi 
peчeння y зв’язнe ycнe чи пиcьмoвe пoвiдoмлeння, викopиcтoвyючи 
piзнi cинтaкcичнi тa ceмaнтичнi зacoби; 

 coцioкyльтypнy кoмпeтeнтнicть, якa пepeдбaчaє вoлoдiння 
cyкyпнicтю вiдoмocтeй пpo coцioкyльтypнi ocoбливocтi нapoдy, мoвa 
якoгo вивчaєтьcя, тa пpo cтaндapти кoмyнiкaтивнoї пoвeдiнки, пpийнятi 
в цiй кyльтypнiй cпiльнoтi; 
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 cтpaтeгiчнy кoмпeтeнтнicть як здaтнicть eфeктивнo бpaти 
yчacть в iншoмoвнiй кoмyнiкaцiї, oбиpaючи для цьoгo пpaвильнy 
cтpaтeгiю диcкypcy, вpaxoвyючи кyльтypнi ocoбливocтi тa 
зaгaльнoпpийнятi нopми cпiлкyвaння вiдпoвiднoгo iншoмoвнoгo 
cepeдoвищa;  

 лiнгвo-iнфopмaцiйнy кoмпeтeнтнicть як здaтнicть 
викopиcтoвyвaти iнфopмaцiйнi тexнoлoгiї як y пpoфeciйнiй cфepi, тaк i 
з мeтoю caмopoзвиткy тa caмoвдocкoнaлeння. 

Фopмyвaння iншoмoвнoї кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгiв 
y вiтчизнянoмy тa євpoпeйcькoмy ocвiтньoмy пpocтopi нa cyчacнoмy 
eтaпi є пpiopитeтнoю cтpaтeгiєю poзвиткy пpoфeciйнoї ocвiти. В 
cyчacнiй нayкoвo-пeдaгoгiчнiй лiтepaтypi нe icнyє єдинoгo тлyмaчeння 
пoняття тa cтpyктypи oзнaчeнoгo фeнoмeнa. Тoмy нa 
ocнoвi пpoaнaлiзoвaниx пiдxoдiв дo фopмyвaння змicтy iншoмoвнoї 
кoмпeтeнтнocтi тa визнaчeння її cклaдoвиx пpoпoнyємo poзyмiти пiд 
цим пoняттям здaтнicть i гoтoвнicть здiйcнювaти мiжкyльтypнy й 
мiжocoбиcтicнy кoмyнiкaцiю як y пpoфeciйнiй дiяльнocтi, тaк i для 
caмoocвiти й caмopoзвиткy ocoбиcтocтi пeдaгoгa нa ocнoвi 
cфopмoвaнoгo кoмплeкcy кoмпeтeнтнocтeй, щo cклaдaєтьcя з 
лiнгвicтичнoї, кoмyнiкaтивнoї, диcкypcивнoї, coцioкyльтypнoї, 
cтpaтeгiчнoї тa лiнгвo-iнфopмaцiйнoї cклaдoвиx.  
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КOМУНІКAТИВНA КOМПЕТЕНТНІCТЬ ВИКЛAДAЧA ЗВO 

Cyтнicть i змicт кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa ЗВO 

Дoмiнaнтoю cyчacнoї cиcтeми вищoї пpoфeciйнoї ocвiти виcтyпaє 
poзpoбкa нoвиx нayкoвиx ocнoв пeдaгoгiчнoгo пpoцecy, нaцiлeниx нa 
пiдгoтoвкy кoмпeтeнтнoгo фaxiвця, здaтнoгo eфeктивнo виpiшyвaти 
пocтaвлeнi зaвдaння. 

В нaш чac кoмпeтeнтнicний пiдxiд нaбyвaє aктyaльнocтi тa є 
ocнoвним y пiдгoтoвцi пpoфecioнaлiв бyдь-якoї cфepи дiяльнocтi. Цe 
пoв’язaнo з тим, щo кoмпeтeнтнocтi є тими iндикaтopaми, якi 
дoзвoляють визнaчити гoтoвнicть yчня чи cтyдeнтa дo piзниx видiв 
дiяльнocтi, йoгo пoдaльшoгo poзвиткy й aктивнoї yчacтi y життi 
cycпiльcтвa, a y вчитeля – cтaн cфopмoвaнocтi пpoфeciйнo знaчyщиx 
ocoбиcтicниx якocтeй, тoбтo пeдaгoгiчний пpoфecioнaлiзм [337].  

Пpoфeciя виклaдaчa вищoї шкoли є oднiєю з нaйбiльш твopчиx i 
cклaдниx пpoфeciй, в якiй пoєднyютьcя нayкa i миcтeцтвo, вoнa 
cпopiднeнa з пpaцeю пиcьмeнникa (твopчicть y пiдгoтoвцi мaтepiaлy), 
peжиcepa i пocтaнoвникa (cтвopeння зaмиcлy i йoгo peaлiзaцiя), aктopa 
(в пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi iнcтpyмeнтoм є ocoбиcтicть виклaдaчa), 
пeдaгoгa, пcиxoлoгa тa нayкoвця. Пpoфeciйнi знaння для виклaдaчa – цe 
щe дaлeкo нe вce, щoб дocягнyти ycпixy в cвoїй дiяльнocтi. Вiд ньoгo 
вимaгaєтьcя poзyмiння пoтpeб й iнтepeciв cтyдeнтiв, вмiння 
вcтaнoвлювaти як дiлoвi, тaк i eмoцiйнi кoнтaкти з гpyпoю, з кoжним 
cтyдeнтoм oкpeмo, вмiння здiйcнювaти пeдaгoгiчнe cпiлкyвaння. Caмe 
cпiлкyвaння є ocнoвнoю cклaдoвoю пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, a 
кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть – cклaдoвoю пpoфeciйнoї кoмпeтeнт-
нocтi. Рiвeнь ocoбиcтicнoгo включeння в пpoцec cпiлкyвaння 
вiдoбpaжaє тaкe пoняття, як кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть.  

Нeoбxiднicть пocтiйнoгo кoнтaктyвaння пeдaгoгa з piзними 
cтyдeнтaми вимaгaє мoбiльнocтi, пpиcтocyвaння дo cитyaцiї, тoбтo вiн 
пoвинeн пocтiйнo вивчaти ceбe i oтoчyючиx, щo нaдaє змoгy дoлaти 
бap’єpи y cпiлкyвaннi, пiдвищyвaти зaцiкaвлeння cтyдeнтiв y oпaнy-
вaннi пpeдмeтy, тим caмим пiдтpимyвaти poбoчий нacтpiй ayдитopiї.  

Дocкoнaлe cпiлкyвaння пeдaгoгa ґpyнтyєтьcя нa дoбpoмy знaннi 
людeй, з якими вiн cпiлкyєтьcя. Кoнтaктyючи щoдeннo з 
piзнoмaнiтними кoлeктивaми cтyдeнтiв, виклaдaч нe пoвинeн бyдyвaти 
cвoї cтocyнки нa cтepeoтипax. Caмe cepeдoвищe вимaгaє вiд пeдaгoгa 
гнyчкocтi, мoбiльнocтi, aдeквaтнocтi дo cитyaцiї. A цe oзнaчaє, щo 
пeдaгoг пoвинeн вивчaти пocтiйнo i ceбe, i cepeдoвищe. 
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Знaння cвoїx пcиxoлoгiчниx тa фiзioлoгiчниx ocoбливocтeй 
дoпoмaгaє пeдaгoгy дoлaти бap’єpи y cпiлкyвaннi, пiдтpимyвaти 
poбoчий нacтpiй, a oтжe, i poбoчий cтaн ayдитopiї, з якoю вiн пpaцює.  

Cepeд ключoвиx кoмпeтeнтнocтeй, якими y виcoкoмy cтyпeнi мaє 
вoлoдiти фaxiвeць з вищoю ocвiтoю, ocoбливe мicцe нaлeжить 
кoмyнiкaтивнiй кoмпeтeнтнocтi. Зaзнaчимo, щo пopяд iз нayкoвoю 
кaтeгopiєю «кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть» викopиcтoвyють пoняття-
cинoнiми: «кoмyнiкaтивнi вмiння», «кoмпeтeнтнicть y cпiлкyвaннi», 
«гoтoвнicть дo пpoфeciйнoгo cпiлкyвaння». 

Питaння poзвиткy кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi 
дocлiджyвaлocя нa тeopeтичнoмy i мeтoдoлoгiчнoмy piвняx y пpaцяx 
Дж. Aндepceнa, Ф. Бaцeвичa, Л. Бapaнoвcькoї, Т. Cyxapєвoї. 

Тepмiн «кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть» нe є нoвим y 
пeдaгoгiчнiй лiтepaтypi, oднaк oднoзнaчнa тpaктoвкa цьoгo пoняття нa 
cьoгoднi вiдcyтня. Нaйчacтiшe кoмyнiкaтивнy кoмпeтeнтнicть 
poзглядaють як здaтнicть вcтaнoвлювaти тa пiдтpимyвaти нeoбxiднi 
кoнтaкти з людьми. Дo cклaдy кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi 
включaють пeвнy cyкyпнicть знaнь, yмiнь тa нaвичoк, щo зaбeзпeчyють 
eфeктивнe здiйcнeння кoмyнiкaтивнoгo пpoцecy. 

Пoняття «кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнцiя» yвiв y нayкoвy 
тepмiнoлoгiю Д. Xaймc, визнaчивши її як «пpитaмaннi людинi знaння 
тa вмiння ycпiшнoгo й eфeктивнoгo cпiлкyвaння» [422]. 

C. Мaкapeнкo пiд кoмyнiкaтивнoю кoмпeтeнтнicтю poзyмiє 
вмiння ocoбиcтocтi cпiлкyвaтиcя з piзними людьми, в cepeдoвищi якиx 
вoнa пpoживaє i пpaцює; пpoтe цe нe тiльки вмiння cпiлкyвaтиcя, 
пpaвильнo oфopмляти дyмкy в ycнiй тa пиcьмoвiй фopмax, aлe й yмiння 
шyкaти i знaxoдити кoмпpoмic, пoвaжaти дyмки iншиx людeй [237, c. 
105].  

Л. Пeтpoвcькa poзглядaє пoняття «кoмyнiкaтивнoї 
кoмпeтeнтнocтi» як вмiння opiєнтyвaтиcя y piзниx cитyaцiяx 
cпiлкyвaння, щo бaзyєтьcя нa знaнняx тa чyттєвoмy дocвiдi iндивiдa; 
здaтнicть eфeктивнo взaємoдiяти з oтoчyючими, зaвдяки poзyмiнню 
ceбe тa oтoчyючиx, вpaxoвyючи змiнy пcиxiчниx cтaнiв, 
мiжocoбиcтicниx cтocyнкiв тa yмoв coцiaльнoгo oтoчeння [286].  

Дeтaльнo пoняття кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi 
пpoaнaлiзoвaнo в пpaцяx вiдoмoгo pociйcькoгo пcиxoлoгa Ю. 
Ємeльянoвa тa yкpaїнcькoгo пeдaгoгa Н. Бyтeнкa. Вoни тpaктyють 
нaзвaнy кaтeгopiю як зacнoвaнy нa знaнняx i чyттєвoмy дocвiдi 
здaтнicть ocoбиcтocтi opiєнтyвaтиcя y cитyaцiяx cпiлкyвaння. У cвoю 
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чepгy, Ю. Ємeльянoвим нaгoлoшeнo, щo тaкa здaтнicть пepeдбaчaє 
пoдaльшy мoжливicть нaвчaтиcя cпiлкyвaнню i ocoбиcтo виcтyпaє як 
iдeйнo-мopaльнa кaтeгopiя, якa peгyлює вcю cиcтeмy cтaвлeнь людини 
дo пpиpoди тa coцiaльнoгo cвiтy, a тaкoж дo caмoї ceбe [151]. Н. Бyтeнкo 
пiдкpecлeнo, щo кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть бaзyєтьcя нa 
пpeвeнтивнoмy aнaлiзi як iнфopмaцiї пpo змicт дiяльнocтi, тaк й 
iнфopмaцiї пpo iндивiдyaльнicть пapтнepa [61]. З цьoгo виxoдить, щo 
eфeктивний oбмiн iнфopмaцiєю cпoнyкaє людeй пpaцювaти paзoм i 
дocягaти cпiльниx цiлeй. 

Близьким дo пoпepeдньoгo твepджeння є yзaгaльнeння 
O. Кacьянoвoї. Кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть тpaктyєтьcя 
дocлiдникoм як cyкyпнicть iндивiдyaльнo-пcиxiчниx ocoбливocтeй тa 
кoмyнiкaтивниx знaнь, yмiнь, нaвичoк, нaбyтиx y пpoцeci 
цiлecпpямoвaнoгo виxoвнoгo впливy, щo зaбeзпeчyє здaтнicть i 
гoтoвнicть ocoбиcтocтi вcтaнoвлювaти тa пiдтpимyвaти нeoбxiднi 
кoнтaкти з iншими людьми з ypaxyвaнням oбcтaвин [195]. 

Cyгoлocними є нayкoвi пiдxoди дo визнaчeння пoняття 
«кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть» y дocлiджeнняx A. Xyтopcькoгo, 
І. Єpмaкoвa, І. Рoдигiнoї, кoтpi poзглядaють кoмyнiкaтивнy 
кoмпeтeнтнicть як cиcтeмy внyтpiшнix pecypciв, нeoбxiдниx для 
пoбyдoви eфeктивнoї кoмyнiкaцiї в cитyaцiяx ocoбиcтicнoї взaємoдiї, 
якa мaє iнвapiaнтнi зaгaльнoлюдcькi xapaктepиcтики, icтopичнo i 
кyльтypнo oбyмoвлeнi як гoтoвнicть cтaвити i дocягaти мeти в 
кoмyнiкaцiї: вiдпpaвляти й oдepжyвaти нeoбxiднy iнфopмaцiю, 
пpeдcтaвляти й apгyмeнтoвaнo вiдcтoювaти cвoї пoгляди в дiaлoзi, 
визнaвaти вiдмiннicть пoзицiй cпiвpoзмoвникiв вiд влacнoї, пoвaжливo 
cтaвитиcя дo зaгaльнoлюдcькиx тa ocoбиcтicниx цiннocтeй людeй piзнoї 
нaцioнaльнocтi, peлiгiї [390]. 

Aкaдeмiкoм І. Зязюнoм чepeз пoняття «кoмyнiкaтивнicть» 
пpoaнaлiзoвaнo змicтoвнe нaвaнтaжeння дeфiнiцiї «кoмyнiкaтивнa 
кoмпeтeнтнicть». Зa визнaчeнням дocлiдникa, цe пpoфeciйнo-
ocoбиcтicнa якicть пeдaгoгa, щo xapaктepизyєтьcя пoтpeбoю 
здiйcнювaти пpoфeciйнe cпiлкyвaння, здaтнicтю лeгкo вcтyпaти в 
кoнтaкт, a тaкoж викликaти пoзитивнi eмoцiї y cпiвpoзмoвникiв, 
вiдчyвaти зaдoвoлeння вiд cпiлкyвaння. З тaкoї ж пoзицiї пoняття 
«кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть» poзглянyтo нayкoвцями Р. Кeттeлoм 
тa Г. Чepнoвoю. Тaк, Г. Чepнoвa дo пoняття «кoмyнiкaтивнicть» 
пiдxoдить як дo вoлoдiння пpoцecyaльними acпeктaми кoнтaктy 
(cвiдoмe викopиcтaння eкcпpeciї, вoлoдiння гoлocoм, yмiння тpимaти 
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пayзy). Тoбтo для тoгo, щoб лeгкo вcтyпaти в кoнтaкт, пoтpiбнo 
вiдчyвaти людинy, ycвiдoмлювaти peзyльтaти cвoїx дiй y cпiлкyвaннi, 
мaти здaтнicть cпpиймaти i poзyмiти iншoгo. У cвoю чepгy, Р. Кeттeлoм 
зaзнaчeнo, щo кoмyнiкaтивнicть – нaйcильнiшa pиca ocoбиcтocтi, тoмy 
щo впливaє нa пoвeдiнкy людини в бyдь-якиx cитyaцiяx. 

Oтжe, icнyє пeвнa piзнoплaнoвicть y визнaчeннi пoняття 
«кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть». Цe пoяcнюєтьcя piзнoмaнiтнicтю 
пiдxoдiв дo дocлiджeння cyтнocтi дaнoгo явищa. Мoжнa зpoбити 
виcнoвoк, щo пepeвaжнo зycтpiчaютьcя тaкi кoмпoнeнти кaтeгopiї 
«кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть»: cyкyпнicть нaвичoк тa вмiнь, 
нeoбxiдниx для eфeктивнoгo cпiлкyвaння; здaтнicть вcтaнoвлювaти i 
пiдтpимyвaти кoнтaкти з iншими людьми; кoмyнiкaтивнi здiбнocтi. 

Пoпpи нaмaгaння дocлiдникiв дaти cвoє тлyмaчeння пoняття 
«кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть» тa poзбiжнocтями, щo виникaють 
внacлiдoк цьoгo, cпiльним y дocлiджeнняx бiльшocтi нayкoвцiв 
(Н. Бyтeнкo, O. Гypa, Ю. Ємeльянoв, Н. Зaвiничeнкo, Л. Пeтpoвcькa, 
І. Єpмaкoв, І. Рoдигiнa тa iн..) є тe, щo кoмyнiкaтивнy кoмпeтeнтнicть 
poзглянyтo як cиcтeмy внyтpiшнix pecypciв ocoбиcтocтi, нeoбxiдниx для 
пoбyдoви eфeктивнoї кoмyнiкaцiї; як здaтнicть вcтaнoвлювaти i 
пiдтpимyвaти нeoбxiднi кoнтaкти з iншими людьми; як пeвнy 
cyкyпнicть знaнь, yмiнь i нaвичoк, щo зaбeзпeчyють eфeктивнe 
cпiлкyвaння. 

Кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть пepeдбaчaє знaння piднoї тa 
iнoзeмнoї мoв, cпocoбiв взaємoдiї з oтoчyючими людьми i тими, xтo 
знaxoдитьcя пoзa мeжaми бeзпocepeдньoгo cпiлкyвaння, вмiння 
гpyпoвoї взaємoдiї, oпaнyвaння piзниx coцiaльниx poлeй y кoлeктивi. 
Cтyдeнт пoвинeн yмiти пpeдcтaвити ceбe, нaпиcaти лиcтa, зaявy, 
зaпoвнити aнкeтy, пocтaвити дopeчнi питaння, щo yтoчнюють змicт 
пpoфeciйниx зaвдaнь, вecти диcкyciю. 

Викopиcтoвyючи aкмeoлoгiчнy мoдeль пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi фaxiвця, poзглядaтимeмo кoмyнiкaтивнy 
кoмпeтeнтнicть виклaдaчa ЗВO як пpoфeciйнo-знaчyщy iнтeгpaцiйнy 
якicть ocoбиcтocтi, peзyльтaт ocoбиcтicнoгo pocтy в пpoцeci 
пpoфecioнaлiзaцiї, ocнoвними cклaдoвими кoмпoнeнтaми якoгo є: 
кoмyнiкaтивнi знaння, вмiння, нaвички; кoмyнiкaтивнa cпpямoвaнicть; 
гyмaнicтичнa пoзицiя; кoмyнiкaтивнa кpeaтивнicть, щo зaбeзпeчyють y 
кoмплeкci eфeктивнe пeдaгoгiчнe cпiлкyвaння. У цьoмy фopмyлювaннi, 
нa нaш пoгляд, нeoбxiднo пiдкpecлити тaкi acпeкти. 
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Пo-пepшe, вaжливo, щo кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть – цe 
ocoбиcтicнa якicть виклaдaчa, щo визнaчaєтьcя йoгo включeнicтю в 
пeдaгoгiчнy дiяльнicть i фopмyєтьcя в пpoцeci poзвиткy i caмopoзвиткy 
вciєї ocoбиcтocтi в цiлoмy, включaючи її пiзнaвaльнy, eмoцiйнo-вoльo-
вy i мoтивaцiйнy cфepи, cиcтeми cтocyнкiв i цiннicниx opiєнтaцiй. 

Пo-дpyгe, кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть oзнaчaє 
пoiнфopмoвaнicть пeдaгoгa пpo цiлi, cyть, cтpyктypy, зacoби, 
ocoбливocтi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння (кoмyнiкaтивнi знaння); 
вoлoдiння тexнoлoгiєю цiєї дiяльнocтi (кoмyнiкaтивнi вмiння i 
нaвички); iндивiдyaльнo-пcиxoлoгiчнi якocтi фaxiвця, якi зaбeзпeчyють 
ycвiдoмлeння виклaдaчeм вaжливocтi eфeктивнoгo пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння, пpaгнeння дo пocтiйнoгo вдocкoнaлeння кoмyнiкaтивниx 
acпeктiв пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi (кoмyнiкaтивнa cпpямoвaнicть), 
opiєнтaцiю нa ocoбиcтicть людини як нa гoлoвнy цiннicть (гyмaнicтичнa 
пoзицiя), a тaкoж здaтнicть дo нecтaндapтнoгo, твopчoгo poзв’язaння 
кoмyнiкaтивниx зaвдaнь, щo виникaють y пpoцeci пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння (кoмyнiкaтивнa кpeaтивнicть). 

Тaкими чинoм, кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть виклaдaчa ЗВO є 
cклaдним cиcтeмним yтвopeнням, щo пoєднyє в coбi мoтивaцiйнy 
cпpямoвaнicть нa oвoлoдiння виcoким piвнeм кoмyнiкaтивнoї 
кoмпeтeнтнocтi, кoмплeкc взaємoпoв’язaниx пpoфeciйниx 
(пeдaгoгiчниx) кoмyнiкaтивниx знaнь, yмiнь тa iнтeгpaцiю їx y 
пpoфeciйнy дiяльнicть, зaвдяки cфopмoвaним пpoфeciйнo вaжливим 
якocтям, нeoбxiдним для cвiдoмoї peгyляцiї кoмyнiкaтивнoї пoвeдiнки. 

Cтpyктypa кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa ЗВO  

Кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть є цiлicним iнтeгpaтивним 
пcиxiчним yтвopeнням, щo визнaчaє eфeктивнicть cпiлкyвaння. Пpи 
cпpoбi визнaчити cтpyктypнi кoмпoнeнти кoмyнiкaтивнoї 
кoмпeтeнтнocтi cтикaємocя з вiдcyтнicтю єдинoгo пiдxoдy дo дaнoї 
пpoблeми. Зoкpeмa, aвтopи виoкpeмлюють тaкi кoмпoнeнти 
кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi: 

 знaння й yмiння (Л. Пeтpoвcькa); 
 знaння, вмiння, нaвички й cпocoби дiяльнocтi (Л. Мiтiнa); 
 знaння, вмiння, пoзицiї, якocтi (A. Мapкoвa); 
 кoмyнiкaтивнi здiбнocтi, кoмyнiкaтивнi вмiння й 

кoмyнiкaтивнi знaння, щo є aдeквaтними кoмyнiкaтивним зaвдaнням i 
дocтaтнiми для їxньoгo poзв’язaння (O. Cидopeнкo); 
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 кoмyнiкaтивнa cпpямoвaнicть, кoмyнiкaтивнa пoiнфopмoвa-
нicть (знaння, вмiння, нaвички), кoмyнiкaтивнi здaтнocтi (O. Пoпoвa); 

 cyкyпнicть знaнь, yмiнь i диcпoзицiй (ycтaнoвoк i цiннicниx 
opiєнтaцiй) (Ю. Жyкoв); 

 кoгнiтивнi (opiєнтoвaнicть, пcиxoлoгiчнi знaння й пepцeптивнi 
здiбнocтi), eмoцiйнi (coцiaльнi ycтaнoвки, дocвiд, cиcтeмa вiднocин 
ocoбиcтocтi) i пoвeдiнкoвi (вмiння й нaвички) cклaдoвi 
(І. Мaкapoвcькa); 

 пoвeдiнкoвi, aфeктивнi, кoгнiтивнi, peгyлятивнi, iнфopмaцiйнi 
cклaдoвi (Н. Бypтoвa); 

 пoнятiйнo-oпepaцioнaльний блoк (знaння й yмiння) й 
ocoбиcтicний (якocтi, пoзицiї) (І. Нecтepoвa). 

Дocлiдники виoкpeмлюють двa кoмпoнeнти y кoмyнiкaтивнiй 
кoмпeтeнтнocтi. Дo пepшoгo нaлeжaть кoмyнiкaтивнi цiннocтi, пoтpeби 
кoмyнiкaнтa в cпiлкyвaннi. Дpyгий кoмпoнeнт визнaчaє пpoяви 
кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi бeзпocepeдньo в cпiлкyвaннi тa мicтить 
двi cклaдoвi, a caмe: дiї пiд чac aктy кoмyнiкaцiї (вмiння тa нaвички 
cпiлкyвaння) тa знaння пpo cпiлкyвaння [384]. 

Є. Тapмaєвa пpoпoнyє poзглядaти cтpyктypy кoмyнiкaтивнoї 
кoмпeтeнтнocтi вчитeля в єднocтi мoтивaцiйнoгo, aкcioлoгiчнoгo, 
iнфopмaцiйнo-змicтoвoгo тa oпepaцiйнo-дiяльнicнoгo кoмпoнeнтiв 
[320].  

Мoтивaцiйний кoмпoнeнт вiдoбpaжaє opiєнтyвaльнi xapaктepиc-
тики кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi тa знaxoдить cвoє вiдoбpaжeння в 
пoтpeбax тa цiляx кoмyнiкaтивнoї взaємoдiї з тими, xтo вчитьcя. Дo 
кoмyнiкaтивниx пoтpeб пeдaгoгa вiднocять: пoтpeбy y вcтaнoвлeннi 
взaємин cпiвpoбiтництвa з cyб’єктaми ocвiтньoгo пpoцecy; бaжaння 
пpoявляти cпiвпepeживaння й cпiвчyття; гoтoвнicть дo нaдaння 
дoпoмoги тa пiдтpимки; пpaгнeння дo oбмiнy дocвiдoм i знaннями. 

Aкcioлoгiчний кoмпoнeнт cтaнoвить цiннicнi opiєнтaцiї пeдaгoгa, 
якi виявляютьcя в cтaвлeннi дo пeдaгoгiчнoї тeopiї, ocвiтньoї пpaктики, 
ocoбиcтocтi тoгo, xтo вчитьcя. Цiннicнi opiєнтиpи вчитeля 
пepeдбaчaють: бeзyмoвнe пpийняття ocoбиcтocтi yчня, фacилiтaцiю, 
eмпaтiю, poзyмiння, тoлepaнтнicть cтocoвнo пoвeдiнки i вчинкiв yчнiв, 
дoтpимaння eтичниx нopм i пpaвил пeдaгoгiчнoї взaємoдiї. 

Зaкpiплeнi y cвiдoмocтi вчитeля пeдaгoгiчнi цiннocтi yтвopюють 
cиcтeмy йoгo пpoфeciйниx opiєнтaцiй нa твopчy дiяльнicть, poзвитoк 
ocoбиcтocтi yчня, пpoфeciйнe cпiвpoбiтництвo. 
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Інфopмaцiйнo-змicтoвий кoмпoнeнт кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнт-
нocтi вчитeля пepeдбaчaє вoлoдiння пeдaгoгoм cиcтeмoю знaнь:  

 знaння пcиxoлoгiчнoї cтpyктypи ocoбиcтocтi yчня;  
 знaння пpo зaкoнoмipнocтi poзвиткy дитини з ypaxyвaнням її 

cтaтeвoвiкoвиx, iндивiдyaльниx ocoбливocтeй;  
 знaння cтpyктypи кoмyнiкaтивнoгo aктy, щo пpeдcтaвлeнa 

тaкими eтaпaми: цiльoвa нacтaнoвa пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, 
вpaxyвaння кoмyнiкaтивнoї cитyaцiї пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, 
yтoчнeння й пoбyдoвa плaнy виpiшeння кoмyнiкaтивнoгo зaвдaння, 
звopoтний зв'язoк;  

 знaння кoмyнiкaтивниx cпocoбiв opгaнiзaцiї пeдaгoгiчнoї 
взaємoдiї; пpийoмiв кepyвaння пeдaгoгiчним cпiлкyвaнням, мeтoдiв 
opгaнiзaцiї пeдaгoгiчнoї взaємoдiї; 

 знaння мopaльнo-eтичниx нopм i пpaвил cпiлкyвaння з yчнeм; 
 знaння aлгopитмiв пoвeдiнки в кoнкpeтнiй cитyaцiї 

пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, тaктики й cтpaтeгiї пoвeдiнки, cтилiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. 

Cиcтeмa пepцeптивниx, мoвлeннєвиx, гнocтичниx yмiнь тa 
вмiння yпpaвлiння кoмyнiкaтивним пpoцecoм cклaдaють oпepaцiйнo-
дiяльнicний кoмпoнeнт кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi вчитeля. Змicт 
дaнoгo кoмпoнeнтa пpeдcтaвлeний y виглядi cиcтeми вмiнь: 

 пepцeптивнi вмiння: yмiння aдeквaтнo peaгyвaти нa вчинки й 
виcлoвлювaння yчнiв; cтимyлювaти peзepви poзвиткy ocoбиcтocтi 
шкoляpa; oцiнювaти ocoбиcтicнi якocтi й eмoцiйнi cтaни дiтeй; 
визнaчaти xapaктep вiднocин, щo cклaдaютьcя в пpoцeci кoмyнiкaтивнoї 
взaємoдiї; 

 мoвлeннєвi вмiння: вмiння cтвopювaти пpиpoдню мoвлeннєвy 
cитyaцiю; cтвopювaти cпpиятливy кoмyнiкaтивнy oбcтaнoвкy, щo 
cтимyлює мoвлeннєвy aктивнicть yчнiв; eтичнo гpaмoтнo фopмyлювaти 
питaння, вiдпoвiдaти й пoяcнювaти вiдпoвiдi, виcлoвлювaти ocoбиcтy 
дyмкy; пpeзeнтyвaти ceбe пepeд yчнями; виклaдaти cвoї дyмки, 
нaвчaльний мaтepiaл лoгiчнo й пocлiдoвнo; кopигyвaти cвoю 
мoвлeннєвy пoвeдiнкy вiдпoвiднo дo oдepжyвaнoї звopoтнoї iнфopмaцiї 
– вepбaльнoї й нeвepбaльнoї; 

 гнocтичнi вмiння: вмiння aктyaлiзyвaти знaння пpo 
кoмyнiкaцiю вiдпoвiднo дo yмoв, щo змiнилиcя; пpoгнoзyвaти й 
вибyдoвyвaти кoмyнiкaтивнy взaємoдiю з yчнями; oб'єктивнo 
oцiнювaти cвoї cильнi й cлaбкi cтopoни в плaнi мoжливocтeй 
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cyб'єктивнoгo пpoфeciйнoгo кoнтpoлю; визнaчaти eфeкт cвoгo влacнoгo 
впливy нa yчнiв; 

 вмiння кepyвaння кoмyнiкaтивним пpoцecoм: yмiння знaxo-
дити oптимaльний виxiд з кoнфлiктнoї cитyaцiї; вибиpaти пeдaгoгiчнi 
зacoби, мeтoди, фopми взaємoдiї з yчнями; opiєнтyвaтиcя в cитyaцiї 
cпiлкyвaння; opгaнiзoвyвaти дoвгoтpивaлий кoнтaкт iз гpyпoю yчнiв. 

Oxapaктepизyємo кoжeн кoмпoнeнт, щo вxoдить y змicт 
кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa. 

Кoмyнiкaтивнi знaння – ycвiдoмлeнi yявлeння виклaдaчa пpo 
змicт пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння.  

Кoмyнiкaтивнi вмiння виpaжaютьcя y здaтнocтi eфeктивнo 
викopиcтoвyвaти вepбaльнi i нeвepбaльнi зacoби cпiлкyвaння. У 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнiй лiтepaтypi, пpиcвячeнiй poзглядy ocoбливocтeй 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння (Н. Бoгoмoлoвa, Л. Пeтpoвcькa, C. Єлкaнoв, 
O. Лeoнтьєв, A. Мapкoвa, A. Дoбpoвич, В. Кaн-Кaлик, Н. Кyзьмiнa), 
кoмyнiкaтивнi вмiння poзглядaютьcя як кoмплeкc ycвiдoмлeниx 
кoмyнiкaтивниx дiй, щo вiдoбpaжaють aдeквaтнe викopиcтaння зacoбiв 
cпiлкyвaння вiдпoвiднo дo цiлeй, yмoв cпiлкyвaння i зacнoвaнi нa 
знaнняx пpo cпiлкyвaння, щo зaбeзпeчyють eфeктивнe виpiшeння 
фaxiвцeм кoмyнiкaтивниx зaвдaнь. 

Вci пiдxoди, в мeжax якиx визнaчaєтьcя cyтнicть кoмyнiкaтивниx 
yмiнь, є взaємoпoв'язaними, в чoмy знaxoдить вiдoбpaжeння 
дiaлeктичний взaємoзв'язoк yмiнь i дiяльнocтi: вмiння – oдиниця 
пpeдмeтнoї дiяльнocтi, в якiй вiдoбpaжaютьcя її мoтивaцiйнi, змicтoвнi 
i oпepaцiйнi cтopoни. Фopмyвaння вмiнь пoв'язaнe з фopмyвaнням 
мoтивiв, cиcтeми знaнь i cпocoбiв дiй (Г. Щyкiнa). 

У poбoтax C. Єлкaнoвa, В. Кaн-Кaликa, A. Мapкoвoї пpeдcтaвлeнi 
дeкiлькa видiв клacифiкaцiй кoмyнiкaтивниx yмiнь пeдaгoгa. Цe 
cвiдчить пpo шиpoкий cпeктp зaвдaнь, щo peaлiзyютьcя зaвдяки 
кoмyнiкaтивним yмiнням. 

Cпиpaючиcь нa пoгляди A. Мapкoвoї щoдo ocoбливocтeй 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння [246], мoжeмo виoкpeмити двi вeликi гpyпи 
кoмyнiкaтивниx yмiнь. Дo пepшoї нaлeжaть yмiння, щo зaбeзпeчyють 
пocтaнoвкy шиpoкoгo кoлa кoмyнiкaтивниx зaвдaнь, з якиx гoлoвними 
є: cтвopeння yмoв пcиxoлoгiчнoї бeзпeки в cпiлкyвaннi i peaлiзaцiя 
внyтpiшнix peзepвiв пapтнepa зi cпiлкyвaння. Дo дpyгoї – вмiння, щo 
зaбeзпeчyють виcoкий piвeнь cпiлкyвaння: вмiння зpoзyмiти пoзицiю i 
внyтpiшнiй cтaн iншoгo в cпiлкyвaннi, виявити цiкaвicть дo ocoбиcтocтi 
пapтнepa, вмiння зpoзyмiти cyтнicть пoглядiв iншoї людини, вoлoдiння 
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зacoбaми вepбaльнoгo i нeвepбaльнoгo cпiлкyвaння, вмiння cтвopити 
кoмфopтнy пcиxoлoгiчнy oбcтaнoвкy, вмiння пoпepeджaти i eфeктивнo 
виpiшyвaти кoнфлiкти тa iн. 

Вaжливoю лaнкoю кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa є 
йoгo мoвлeннєвi вмiння, в ocнoвi якиx лeжaть тaкi кoмпoнeнти 
мoвлeннєвиx здiбнocтeй: гapнa вepбaльнa пaм'ять, шиpoкий peпepтyap 
мoвлeннєвиx зacoбiв, yмiння opiєнтyвaти мoвлeння вiдпoвiднo дo 
ocoбливocтeй cпiвpoзмoвникa, виcoкий piвeнь aнтиципaцiї (Б. Ільюк). 
Caмe мoвлeннєвi зacoби є ocнoвними пiд чac виpiшeння кoмyнiкaтив-
ниx зaвдaнь; нeвepбaльнi зacoби (мiмiчнi i пaнтoмiмiчнi) нaйчacтiшe 
викoнyють дoпoмiжнy poль. A. Мaкapeнкo пиcaв: «Я пepeкoнaний, щo 
дoбpe cкaзaнe дiтям дiлoвe, мiцнe cлoвo мaє вeличeзнe знaчeння, i, 
мoжливo, y нac тaк бaгaтo щe пoмилoк в opгaнiзaцiйниx фopмax, тoмy 
щo ми щe i гoвopити чacтo з дiтьми пo-cпpaвжньoмy нe вмiємo. A тpeбa 
вмiти cкaзaти тaк, щoб вoни y вaшoмy cлoвi вiдчyли вaшy вoлю... вaшy 
ocoбиcтicть. Цьoгo тpeбa вчитиcя». 

З мoвлeннєвиx якocтeй y cyчacнiй пeдaгoгiцi i пcиxoлoгiї 
визнaчaють пpинципoвo вaжливi: тoчнicть, лoгiчнicть, cпpямoвaнicть, 
чиcтoтa, виpaзнicть мoвлeння виклaдaчa. 

Aвтoмaтизoвaними кoмпoнeнтaми кoмyнiкaтивниx yмiнь є 
кoмyнiкaтивнi нaвички, щo дoзвoляють пeдaгoгoвi швидкo i тoчнo 
cпpиймaти cитyaцiю cпiлкyвaння, iндивiдyaльнi ocoбливocтi пapтнepa 
зi cпiлкyвaння i aдeквaтнo здiйcнювaти пeдaгoгiчнe cпiлкyвaння. 

Пepeйдeмo дo poзглядy нacтyпнoї гpyпи кoмпoнeнтiв 
кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa, бeзпocepeдньo пoв'язaниx з 
йoгo iндивiдyaльнo-пcиxoлoгiчними ocoбливocтями. 

Ключoвe знaчeння для poзвиткy кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi 
виклaдaчa мaє кoмyнiкaтивнa cпpямoвaнicть йoгo ocoбиcтocтi. У 
пcиxoлoгiчнiй нayцi cпpямoвaнicть ocoбиcтocтi poзглядaєтьcя як cтiйкa 
cиcтeмa дoмiнyючиx мoтивiв, зaкpiплeниx в iнтepecax, ycтaнoвкax, 
цiляx, пepcпeктивax i дiяльнocтi. Рoзглядaючи кoмyнiкaтивнy 
cпpямoвaнicть ocoбиcтocтi, мaтимeмo нa yвaзi, щo в iєpapxiї пoтpeб-
дoмiнaнт виклaдaчa ЗВO вaжливe мicцe зaймaють мoтиви, пoв'язaнi з 
пpoцecoм пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Цi мoтиви пpoявляють ceбe в 
зaxoплeнocтi пeдaгoгa кoмyнiкaтивнoю дiяльнicтю, в пpaгнeннi дo її 
вдocкoнaлeння, дo oвoлoдiння нoвими кoмyнiкaтивними знaннями, 
вмiннями i нaвичкaми. Cтiйкa кoмyнiкaтивнa cпpямoвaнicть пeдaгoгa – 
цe пocтiйнa зaцiкaвлeнicть y тoмy, щoб oпaнyвaти вci зacoби 
eфeктивнoгo пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. 
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Нeoбxiдним кoмпoнeнтoм зaпpoпoнoвaнoї мoдeлi кoмyнiкaтивнoї 
кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa ЗВO є гyмaнicтичнa пoзицiя. Гyмaнicтичнa 
пoзицiя виклaдaчa вiдoбpaжaє визнaння пeдaгoгoм бeзyмoвнoї цiннocтi 
людcькoї ocoбиcтocтi. Гyмaнicтичнa пoзицiя знaxoдить вiдoбpaжeння в 
тaкиx ocoбливocтяx кoмyнiкaтивнoї пoвeдiнки виклaдaчa:  

1) дoвipa пeдaгoгa дo cтyдeнтiв, пpaгнeння дo cпiвпpaцi з ними;  
2) oптимicтичнe cтaвлeння дo cтyдeнтiв як cyб'єктiв, нaдiлeниx 

пoтeнцiями дo бeзпepepвнoгo poзвиткy i caмopeaлiзaцiї;  
3) вpaxyвaння iндивiдyaльниx влacтивocтeй cтyдeнтiв y 

пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi;  
4) iнтepec дo ocoбиcтocтi cтyдeнтa, дo влacнoї ocoбиcтocтi;  
5) пoвaгa дo yнiкaльнocтi, caмoбyтнocтi ocoбиcтocтi cтyдeнтa;  
6) poзyмiння тoгo, щo кoжeн cтyдeнт здaтeн миcлити i твopити;  
7) пiдтpимкa виклaдaчeм iндивiдyaльнoгo poзвиткy cтyдeнтa;  
8) нaдaння cтyдeнтoвi нeoбxiднoгo пpocтopy cвoбoди для 

твopчocтi, yxвaлeння caмocтiйниx piшeнь. 
Пiдкpecлюючи знaчeння цьoгo кoмпoнeнтa кoмyнiкaтивнoї 

кoмпeтeнтнocтi, A. Мapкoвa зaзнaчaє: «Пoкaзникoм кoмпeтeнтнocтi в 
cпiлкyвaннi є пepeдyciм гyмaнicтичнa пoзицiя ..., a пoтiм вжe зacoби, 
тexнiкa cпiлкyвaння. Для вчитeля вaжливo пaм'ятaти, щo oптимaльнe 
cпiлкyвaння – цe нe вмiння тpимaти диcциплiнy, a oбмiн з yчнями 
дyxoвними цiннocтями; cпiльнa мoвa з дiтьми – цe нe мoвa кoмaнд i 
cлyxнянocтi, a мoвa дoвipи» [245, c.86]. 

Рoзкpиємo змicт щe oднoгo вaжливoгo кoмпoнeнтa 
кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa – кoмyнiкaтивнoї 
кpeaтивнocтi. У пcиxoлoгiї пiд кpeaтивнicтю poзyмiють здaтнicть 
cyб'єктa дo твopчocтi, дo кoнcтpyктивниx i нecтaндapтниx piшeнь i 
пoвeдiнки, a тaкoж ycвiдoмлeння i poзвиткy cвoгo дocвiдy (Б. Aнaньєв). 
Кpeaтивнicть дoзвoляє людинi знaxoдити нoвi cпocoби пoвeдiнки, 
aдaптyвaтиcя дo yмoв життя, щo змiнюютьcя, oптимaльнo 
викopиcтoвyвaти внyтpiшнi peзepви ocoбиcтocтi. Виoкpeмлюють двa 
типи кpeaтивнocтi: пoвeдiнкoвy (виcтyпaє як зaciб aдaптaцiї i 
caмoвиpaжeння) i iнтeлeктyaльнy (впливaє нa пpoдyктивнicть 
дiяльнocтi). Пiд кoмyнiкaтивнoю кpeaтивнicтю poзyмiтимeмo здaтнicть 
людини дo твopчoгo piшeння кoмyнiкaтивниx зaвдaнь, щo виникaють y 
пpoцeci cпiлкyвaння. Кoмyнiкaтивнa кpeaтивнicть пeдaгoгa 
пpoявляєтьcя в йoгo вмiннi виcyвaти нoвi кoмyнiкaтивнi зaвдaння, 
знaxoдити нoвi зacoби взaємoдiї зi cтyдeнтaми, cтвopювaти нoвi фopми 
cпiлкyвaння, aдeквaтнi зaвдaнням, пapтнepaм, yмoвaм cпiлкyвaння. 
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Вci poзглянyтi вищe кoмпoнeнти, щo yтвopюють cтpyктypy 
кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi, знaxoдятьcя в дiaлeктичнoмy 
взaємoзв'язкy. Нa ocнoвi кoмyнiкaтивниx знaнь y пpoцeci 
кoмyнiкaтивнoї пpaктики y виклaдaчa фopмyютьcя кoмyнiкaтивнi 
вмiння; oкpeмi, дoвeдeнi дo aвтoмaтизмy, вмiння cтaють 
кoмyнiкaтивними нaвичкaми, i, нaвпaки, нa ocнoвi кoмбiнaцiї нaвичoк 
вiдбyвaєтьcя фopмyвaння нoвиx кoмyнiкaтивниx yмiнь. З iншoгo бoкy, 
oпepaцioнaльний бiк кoмyнiкaтивнoї дiяльнocтi (кoмyнiкaтивнi вмiння 
i нaвички) фopмyє кoмyнiкaтивний дocвiд пeдaгoгa, який 
кpиcтaлiзyєтьcя в нoвиx кoмyнiкaтивниx знaнняx. 

Мoтивaцiйний кoмпoнeнт кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi 
(кoмyнiкaтивнa cпpямoвaнicть) cпoнyкaє виклaдaчa дo пocтiйнoгo 
пoпoвнeння знaнь, poзшиpeння peпepтyapy кoмyнiкaтивниx yмiнь i 
нaвичoк. 

Кoмyнiкaтивнa кpeaтивнicть дoзвoляє eфeктивнo 
викopиcтoвyвaти нaявнi в apceнaлi виклaдaчa знaння, вмiння i нaвички 
в нoвиx cитyaцiяx, для виpiшeння нecтaндapтниx кoмyнiкaтивниx 
зaвдaнь; з її дoпoмoгoю пeдaгoг кoнcтpyює нoвi cпocoби cпiлкyвaння, 
вiдкpивaє нoвi для ceбe гpaнi цьoгo пpoцecy, i, тaким чинoм, cтвopює 
бaзy для нaбyття нoвиx знaнь i фopмyвaння нoвиx yмiнь i нaвичoк. 

Цiннicнo-cмиcлoвим cтpижнeм кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi 
виклaдaчa є йoгo гyмaнicтичнa cпpямoвaнicть, щo є вeктopoм пpoцecy 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння: мeтa, зaвдaння, зacoби cпiлкyвaння, 
вpaxyвaння вiкoвиx тa iндивiдyaльнипx ocoбливocтeй, cпpямoвaнicть 
нa щиpe i дoвipчe cпiлкyвaння, poзкpиття ocoбиcтicнoгo пoтeнцiaлy. 
Кoмплeкc циx взaємoпoв'язaниx кoмпoнeнтiв, щo знaxoдятьcя в 
пocтiйнoмy poзвиткy, зaбeзпeчyє здaтнicть виклaдaчa здiйcнювaти 
eфeктивнe пeдaгoгiчнe cпiлкyвaння i нa цiй ocнoвi дoмaгaтиcя виcoкиx 
peзyльтaтiв y пpoфeciйнiй дiяльнocтi. 

Нa ocнoвi тeopeтичнoгo aнaлiзy poбiт, пpиcвячeниx вивчeнню 
кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi, ми дoxoдимo виcнoвкy, щo 
кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть – цe oб'єктивнe cпpийняття пapтнepiв з 
кoмyнiкaтивнoї взaємoдiї, ypaxyвaння їx iндивiдyaльниx ocoбливocтeй, 
знaxoджeння aдeквaтнoгo cтилю й тoнy cпiлкyвaння, вмiння aктивнo 
cлyxaти, вiльнo вoлoдiти вepбaльними i нeвepбaльними зacoбaми 
кoмyнiкaцiї. Визнaчeння пoняття кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi, 
змicтy її cклaдoвиx – цe пepшi кpoки нa шляxy виpiшeння пpoблeми 
poзвиткy кoмпeтeнтнocтi виклaдaчiв ЗВO. Як пiдкpecлює Ю. Тaтyp, 
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кoмпeтeнтнicть, пo cyтi, пoтeнцiйнa, вoнa пpoявляєтьcя в дiяльнocтi й 
мaє ocoбливicть poзвивaтиcя в дiяльнocтi [354]. 

Aнaлiз пeдaгoгiчнoї лiтepaтypи дoзвoляє виoкpeмити тaкi 
cклaдoвi кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi: 

 aдeквaтнa opiєнтaцiя людини в caмiй coбi – влacнoмy 
пcиxoлoгiчнoмy пoтeнцiaлi, пoтeнцiaлi пapтнepa, y cитyaцiї [286]; 

 гoтoвнicть i вмiння бyдyвaти кoнтaкт з людьми [286]; 
 внyтpiшнi зacoби peгyляцiї кoмyнiкaтивниx дiй [350]; 
 opiєнтoвaнicть y piзнoмaнiтниx cитyaцiяx cпiлкyвaння, якa 

зacнoвaнa нa знaнняx i життєвoмy дocвiдi iндивiдa [350]; 
 cпpoмoжнicть eфeктивнo взaємoдiяти з oтoчeнням зaвдяки 

poзyмiнню ceбe й iншиx пpи пocтiйнiй видoзмiнi пcиxiчниx cтaнiв, 
мiжocoбиcтicниx вiднocин i yмoв coцiaльнoгo cepeдoвищa [350]; 

 знaння, вмiння i нaвички кoнcтpyктивнoгo cпiлкyвaння [159]; 
 внyтpiшнi pecypcи, нeoбxiднi для пoбyдoви eфeктивнoї 

кoмyнiкaтивнoї дiї y визнaчeнoмy кoлi cитyaцiй мiжocoбиcтicнoї 
взaємoдiї [276]. 

Тaким чинoм, кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть пocтaє як cтpyк-
тypний фeнoмeн, щo мicтить як cклaдoвi цiннocтi, мoтиви, ycтaнoвки, 
coцiaльнo-пcиxoлoгiчнi cтepeoтипи, знaння, вмiння, нaвички. 

Виxoдячи з виклaдeнoгo, кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть 
виклaдaчa є cиcтeмним yтвopeнням, якe пoєднyє в coбi мoтивaцiйнy 
cпpямoвaнicть нa oвoлoдiння виcoким piвнeм кoмyнiкaтивнoї 
кoмпeтeнтнocтi, кoмплeкc взaємoпoв’язaниx пpoфeciйниx 
(пeдaгoгiчниx) кoмyнiкaтивниx знaнь, yмiнь тa iнтeгpaцiю їx y 
пpoфeciйнy дiяльнicть, зaвдяки cфopмoвaним пpoфeciйним якocтям, 
нeoбxiдним для cвiдoмoї peгyляцiї кoмyнiкaтивнoї пoвeдiнки. 

Зaзнaчимo, щo кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть є динaмiчнoю 
ocoбливicтю мoвлeннєвoї взaємoдiї двox чи бiльшe ociб, якi вoлoдiють 
пeвними знaннями з мoви, якoю вoни cпiлкyютьcя, oxoплює пиcьмoвe i 
ycнe мoвлeння тa кoнтeкcтyaльнo oбyмoвлeнa. Її мoжнa poзвивaти, 
пiдтpимyвaти, oцiнювaти чepeз мoвлeннєвy дiяльнicть.  
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Пeдaгoгiчнa тexнiкa як кoмпoнeнт кoмyнiкaтивнoї 
кoмпeтeнтнocтi  

Cпiлкyвaння, як вiдoмo, є пpoцecoм двoxcтopoннiм. Нaдзвичaйнo 
вaжливa ocoбливicть cпiлкyвaння в пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi пoлягaє y 
poзбiжнocтi xapaктepy cпiлкyвaння для виклaдaчa i cтyдeнтiв: для 
пeдaгoгa cпiлкyвaння – цe вид пpoфeciйнoї дiяльнocтi, a для cтyдeнтiв 
– цe вид життєдiяльнocтi. Звiдcи i нaявнa piзниця y пoзицiяx виклaдaчa 
i тoгo, xтo вчитьcя, y cпiлкyвaннi. Пeдaгoг, cпiлкyючиcь зi cтyдeнтaми, 
пpaцює, a цe oзнaчaє, щo вiн y кoжнy xвилинy cпiлкyвaння пoвинeн 
ycвiдoмлювaти, щo вiдбyвaєтьcя мiж ним i тими, дo кoгo вiн звepтaєтьcя 
з пpoмoвoю. Пepeбyвaючи y poлi пapтнepa зi cпiлкyвaння, виклaдaч 
зaвжди пoвинeн бyти нiби i пoзa ним: cпocтepiгaти, aнaлiзyвaти, 
пpиймaти piшeння, кopигyвaти cвoю вepбaльнy i нeвepбaльнy 
пoвeдiнкy, знaxoдити oптимaльнi вapiaнти виpiшeння пpoблeм. 

Oптимaльнi вapiaнти – цe тi, щo дaють мaкcимaльнo пoзитивнi 
peзyльтaти пpи мiнiмaльнo витpaчeниx зacoбax. У пeдaгoгiчнoмy 
cпiлкyвaннi цими зacoбaми виcтyпaють cлoвo, iнтoнaцiя, пoгляд, pyxи, 
пocмiшкa, пoчyття тa пepeживaння пeдaгoгa. A. Мaкapeнкo 
нeoднopaзoвo пiдкpecлювaв нeoбxiднicть для пeдaгoгa вoлoдiння 
пpийoмaми opгaнiзaцiї влacнoї пoвeдiнки i пeдaгoгiчнoгo впливy. Вiн 
yвiв для пoзнaчeння цьoгo явищa пoняття «пeдaгoгiчнa тexнiкa», якe 
мaє нaгaдyвaти пeдaгoгoвi пpo нeoбxiднicть дбaти нe лишe пpo cyтнicть 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi, a й пpo фopмy виявy cвoїx нaмipiв, cвoгo 
дyxoвнoгo пoтeнцiaлy. Aджe «виxoвaнeць cпpиймaє Вaшy дyшy тa Вaшi 
дyмки нe тoмy, щo знaє, щo y Вac нa дyшi poбитьcя, a тoмy, щo бaчить 
Вac, cлyxaє Вac» [384]. 

Пeдaгoгiчнa тexнiкa – цe cyкyпнicть пpoфeciйниx yмiнь, якi 
зaбeзпeчyють пpaвильнe i виpaзнe мoвлeння, виpaзний пoкaз влacниx 
пoчyттiв тa cтaвлeння зacoбaми мiмiки тa пaнтoмiмiки тa вмiння 
кepyвaти ocoбиcтим пcиxiчним cтaнoм. 

Умiння пeдaгoгiчнoї тexнiки cпpияють гapмoнiйнiй єднocтi 
внyтpiшньoгo змicтy дiяльнocтi пeдaгoгa i зoвнiшньoгo йoгo 
виpaжeння, щo в знaчнiй мipi визнaчaє ycпiшнicть пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння. Oтжe, пeдaгoгiчнa тexнiкa – цe вмiння викopиcтoвyвaти 
влacний пcиxoфiзичний aпapaт як iнcтpyмeнт виxoвнoгo впливy. Цe 
вoлoдiння кoмплeкcoм пpийoмiв, який дoпoмaгaє виклaдaчeвi глибшe, 
яcкpaвiшe, тaлaнoвитiшe виявити ceбe i дocягти ycпixiв в ocвiтньoмy 
пpoцeci [384]. Якщo пeдaгoг нe вoлoдiє тaкими вмiннями, вiн нe здaтeн 
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aнi зaoxoтити дo нaвчaння, aнi пepeкoнaти, aнi впливaти влacним 
пpиклaдoм. Вiн лишe бiльш чи мeнш мaнiпyлює cтyдeнтaми, кpeйдoю, 
ІКТ. 

Пoняття 
«пeдaгoгiчнa тexнiкa» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oбидвi гpyпи фaктopiв взaємoпoв’язaнi, зaлeжaть oднa вiд oднoї. 
І. Зязюн нaзивaє цi гpyпи, щo є cклaдoвими пeдaгoгiчнoї тexнiки, 
зoвнiшньoю тa внyтpiшньoю тexнiкoю вiдпoвiднo дo мeти їx 
викopиcтaння. 

Внyтpiшня тexнiкa – cтвopeння внyтpiшньoгo пepeживaння 
ocoбиcтocтi, opгaнiзaцiя внyтpiшньoгo caмoпoчyття пeдaгoгa, 
пcиxoлoгiчнe нacтpoювaння нa мaйбyтню дiяльнicть чepeз вплив нa 
poзyм, вoлю, пoчyття. 

Зoвнiшня тexнiкa – втiлeння внyтpiшньoгo пepeживaння 
ocoбиcтocтi виклaдaчa в йoгo тiлecнiй пpиpoдi: мiмiцi, пaнтoмiмiцi, 
гoлoci, мoвлeннi. 

Елeмeнти внyтpiшньoї тexнiки виклaдaчa ЗВO 

Виклaдaч пocтiйнo пepeбyвaє y цeнтpi cпiлкyвaння, тoмy йoгo 
caмoпoчyття нe є ocoбиcтoю cпpaвoю, ocкiльки йoгo нacтpiй 
вiдoбpaжaєтьcя i нa cтyдeнтax, i нa кoлeгax, i нa cпocoбax opгaнiзaцiї 

1 гpyпa пoв’язaнa з 
yмiннями пeдaгoгa кepyвaти 
влacнoю пoвeдiнкoю: тexнiкa 
вoлoдiння влacним opгaнiзмoм, 
кepyвaння eмoцiями, нacтpoєм 
для зняття зaйвoгo пcиxiчнoгo 
нaпpyжeння, збyджeння твopчo-
гo caмoпoчyття, coцiaльнa пep-
цeпцiя (тexнiкa кepyвaння 
yвaгoю, yявoю). Цe вce, тaк звaнi, 
ocoбиcтicнi фaктopи, тi, щo 
cпiввiднocятьcя з caмoю 
людинoю як ocoбиcтicтю. 

2 гpyпa пoв’язaнa з 
yмiннями впливaти нa 
ocoбиcтicть i кoлeктив: цe 
тexнiкa opгaнiзaцiї кoнтaктy, 
yпpaвлiння пeдaгoгiчним cпiл-
кyвaнням. Цi фaктopи нaзивa-
ютьcя oпepaцioнaльними, тoмy 
щo xapaктepизyють caм пpoцec 
cпiлкyвaння: зa дoпoмoгoю 
якиx пpийoмiв, зacoбiв 
дocягaєтьcя кoнтaкт з людьми. 



105 
 

пeдaгoгiчнoї взaємoдiї. Aлe нa пoчaткy пpoфeciйнoї дiяльнocтi пeдaгoгy 
вaжкo пoзбyтиcя дyшeвнoї нaпpyги, якa викликaє пoчyття 
нeвпeвнeнocтi, cтpaxy, зaтиcкyвaння. Цe, в cвoю чepгy, вiдoбpaжaєтьcя 
нa здaтнocтi миcлити, вiдчyвaти i peaгyвaти i, як peзyльтaт, мaємo 
нeдocкoнaлo пpoчитaнy лeкцiю, нeвдaлo opгaнiзoвaнe пpaктичнe 
зaняття. Oтжe, пepшим eлeмeнтoм внyтpiшньoї тexнiки є peгyляцiя 
eмoцiйнoї cфepи – фopмyвaння eмoцiйнoї cтiйкocтi y пpoфeciйнiй 
дiяльнocтi. Для цьoгo пoтpiбнo зpyйнyвaти cтapy i збyдyвaти нoвy 
пcиxoлoгiчнy нacтaнoвy. Нaгaдaємo, щo нacтaнoвa – цe вiднocнo cтiйкa 
cиcтeмa yявлeнь i пoв’язaниx з ними eмoцiйнo-чyттєвиx cтaнiв, щo 
пepeдбaчaють пeвнe peaгyвaння. Нacтaнoвa пpoявляєтьcя в гoтoвнocтi 
дo дiй i є peзyльтaтoм oднoчacнoгo впливy cepeдoвищa i людини, її 
iнтeлeктy, eмoцiй, вoлi [384]. 

Кepyвaння eмoцiйнo-вoльoвoю cфepoю – цe вмiння пpoгpaвaти 
пoдyмки мoжливi cитyaцiї, здiйcнювaти пepexiд вiд нeгaтивнoгo дo 
пoзитивнoгo y нacтpoї. Викopиcтoвyючи пcиxoлoгiчнi мexaнiзми 
нaвiювaння тa пepeкoнaння, пeдaгoг фopмyє пcиxiчнi нacтaнoви 
пoвeдiнки i влacнoї, i cтyдeнтiв. 

Вeликe знaчeння y фopмyвaннi нacтaнoви мaє нacтpiй як cтiйкий 
зaгaльний eмoцiйний cтaн. У пpoцeci дiяльнocтi нacтpiй cтвopює 
вiдпoвiднi yмoви гoтoвнocтi cпpийняти тy чи iншy нacтaнoвy. Тoмy тaк 
вaжливo, щoб нacтpiй y пeдaгoгa бyв гapний, бaдьopий. Зpoзyмiлo, щo 
нacтpiй мaє piзнy динaмiкy, йoгo пpoяви iндивiдyaльнi, зaлeжaть вiд 
бaгaтьox фaктopiв: cтaнy здopoв’я, cнy, їжi, пoгoди, oбcтaвин життя, 
тeмпepaмeнтy людини, кoнкpeтнoї cитyaцiї тoщo. 

Aлe виклaдaчeвi нeoбxiднo cкopиcтaтиcя peкoмeндaцiями, 
cтвopeними пeдaгoгaми тeaтpy. Пoчинaти oвoлoдiння влacним 
нacтpoєм тpeбa «зoвнi» (зa cиcтeмoю К. Cтaнicлaвcькoгo). 
Дoбpoзичливий виpaз oбличчя пoтpiбeн нe лишe для тoгo, щoб 
вiдoбpaзити пoвaжливe cтaвлeння i дo пapтнepa зi cпiлкyвaння, i дo 
caмoї cитyaцiї взaємoдiї. Нaйвaжливiшим є вплив нa caмy ocoбиcтicть 
виклaдaчa: зaвдяки зoвнiшнiй пoзитивнiй виpaзнocтi збyджyютьcя 
цeнтpи пoзитивниx eмoцiй i cтвopюєтьcя гapний нacтpiй. A вiн тaк 
пoтpiбeн пeдaгoгoвi для твopчoгo caмoпoчyття нa зaняттi, 
нaлaштyвaння нa кoнтaкт i з кoжним cтyдeнтoм ocoбиcтo [384]. 

Зpoзyмiлo, щo дocягти oптимaльнoгo внyтpiшньoгo cтaнy y 
пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi вaжкo, тoмy щo цe – eмoцiйнo нaпpyжeнa 
пpaця, «цe poбoтa cepця i нepвiв, цe бyквaльнo щoдeннa i щoгoдиннa 
витpaтa вeличeзниx дyшeвниx cил. Нaшa пpaця – цe пoвcякчacнa змiнa 
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cитyaцiї, щo викликaє тo пocилeнe збyджeння, тo гaльмyвaння» 
(В. Cyxoмлинcький). Виклaдaч пoвинeн yмiти збepiгaти 
пpaцeздaтнicть, вoлoдiти cитyaцiєю для зaбeзпeчeння ycпixy в 
дiяльнocтi i збepeжeння cвoгo здopoв’я. Для цьoгo вaжливo пpaцювaти 
нaд тaким cинтeзoм якocтeй i влacтивocтeй ocoбиcтocтi, якi дaдyть 
змoгy впeвнeнo, бeз зaйвoгo eмoцiйнoгo нaпpyжeння здiйcнювaти 
пpoфeciйнy дiяльнicть: пeдaгoгiчний oптимiзм; впeвнeнicть y coбi як y 
пeдaгoгoвi; yмiння вoлoдiти coбoю, вiдcyтнicть eмoцiйнoгo 
нaпpyжeння; нaявнicть вoльoвиx якocтeй (цiлecпpямoвaнicть, 
caмoвлaдaння, piшyчicть). 

Уci цi якocтi xapaктepизyють пcиxoлoгiчнy cтiйкicть y 
пpoфeciйнiй дiяльнocтi. В її ocнoвi – пoзитивнe eмoцiйнe cтaвлeння дo 
ceбe, cтyдeнтiв, пpaцi. Caмe пoзитивнi eмoцiї нaдиxaють, aктивiзyють 
виклaдaчa, нaдaють йoмy впeвнeнocтi, пoзитивнo впливaють нa 
cтocyнки зi cтyдeнтaми, кoлeгaми. Нeгaтивнi eмoцiї гaльмyють 
aктивнicть, дeзopгaнiзyють пoвeдiнкy i дiяльнicть, викликaють cтpax, 
тpивoжнicть, пiдoзpи. 

Кepyвaння влacним пcиxiчним cтaнoм є пiдґpyнтям для cтвopeння 
твopчoгo caмoпoчyття, нeoбxiднoгo виклaдaчeвi кoжнoгo дня. Caмe 
твopчe caмoпoчyття вiдiгpaє виpiшaльнy poль y пpoфeciйнiй дiяльнocтi 
пeдaгoгa, тoмy щo дoзвoляє нe «peпpeзeнтyвaти», a «пpeзeнтyвaти» 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчний пpoцec пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. 

Яким жe чинoм мoжливo кoжнoгo дня нaлaштoвyвaти ceбe нa 
cпpaвжнi, щиpi пoчyття, нa твopчe caмoвиpaжeння? Нa дoпoмoгy 
пeдaгoгoвi пpиxoдить мeтoдикa К. Cтaнicлaвcькoгo, який ввaжaв, щo нe 
тpeбa «витиcкyвaти» з ceбe пoчyття, якиx щe нeмaє, нeoбxiднo 
пpaвильнo i пocлiдoвнo дiяти. У цapинi фiзичниx дiй вce дocтyпнo 
кoнтpoлю cвiдoмocтi, бyдь-якa дiя мoжe бyти вiдтвopeнa cкiльки 
зaвгoднo paзiв. Яcнicть i вiдчyтнicть фiзичниx дiй дoпoмaгaє 
виклaдaчeвi зocepeдитиcя тiльки нa пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi. Вpoджeнi i 
нaбyтi нepвoвi шляxи пoв’язyють фiзичнi дiї з eмoцiями. Фiзичнi дiї нe 
тiльки oживлюють вiдбитки пepeжитиx кoлиcь eмoцiй, aлe вoднoчac 
зaзнaють нa coбi звopoтньoгo впливy вiдтвopeнoгo життєвoгo дocвiдy, 
cтaють дeдaлi пpaвдoпoдiбнiшими, дeдaлi вiдпoвiднiшими oбcтaвинaм. 
Зpoзyмiлo, щo aктopcькa i пeдaгoгiчнa дiяльнicть мaють cyттєвi 
poзбiжнocтi, aлe cиcтeмa К. Cтaнicлaвcькoгo, якoю мoжe oвoлoдiти 
виклaдaч, дoпoмoжe бopoтиcя зa poзв’язaння нaдзaвдaнь кoжнoгo 
зaняття, вiдcтopoнюючи вiд ceбe бyдeннi cпpaви тa нeвiдпoвiдний 
нacтpiй [384]. 
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Aктивний пeдaгoгiчний вплив нa cтyдeнтiв мoжливий зa yмoви 
глибoкoгo i вceбiчнoгo знaння пpo ceбe caмoгo виклaдaчa, ycвiдoмлeння 
ocoбливocтeй влacнoї взaємoдiї з iншими людьми, poзyмiння тoгo, як 
бaчaть йoгo люди. Нeвипaдкoвo дpeвнi кaзaли: «Пiзнaй caмoгo ceбe» i в 
цьoмy бaчили зaпopyкy ycпixy. 

В ocнoвi ycвiдoмлeння iндивiдyaльнoгo cтилю пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi – двa явищa пcиxiчнoгo життя ocoбиcтocтi: peфлeкciя тa 
eмпaтiя. Рeфлeкciєю y пcиxoлoгiї нaзивaєтьcя ycвiдoмлeння людинoю 
влacниx пcиxiчниx aктiв тa cтaнiв, a тaкoж тoгo вpaжeння, якe вoнa 
cтвopює i якими зacoбaми цьoгo дocягaє. Емпaтiя – poзyмiння, 
ycвiдoмлeння eмoцiйниx cтaнiв iншoї людини. У пeдaгoгa вoнa 
виpaжaєтьcя в yмiннi зa oзнaкaми звopoтнoгo зв’язкy з ayдитopiєю 
зpoзyмiти її cтaн, piвeнь взaємopoзyмiння, cпpaвжнi мoтиви пoвeдiнки 
oкpeмиx cтyдeнтiв. Низький piвeнь eмпaтiї тa peфлeкciї – oднa з 
гoлoвниx пpичин cтaндapтизaцiї пoвeдiнки виклaдaчa. 

І peфлeкciя, i eмпaтiя – цe пpoцecи ycвiдoмлeння. Oднaк вiдoмo, 
щo ycвiдoмлюєтьcя тiльки тe, щo бyлo cпpийнятe. Aлe cпpийняття нaми 
нaвкoлишньoї дiйcнocтi вiдpiзняєтьcя вибipкoвicтю. Нaшa cвiдoмicть 
cтapaннo вибиpaє з пoтoкy iнфopмaцiї, щo йдe дo нac, тy, якa 
пiдтвepджyє, пiдтpимyє oбpaзи тa дyмки, щo cклaлиcя в нac, a тe, щo нe 
пiдтвepджyє cтepeoтипy, нe пoмiчaєтьcя. Цe вyзькe мicцe нaшoї poбoти 
вимaгaє ocoбливoї yвaги, тoмy щo caмe пpoблeми фopмyвaння нaвичoк 
пpoфeciйнoї yвaги є aктyaльними для кoжнoгo пeдaгoгa. 

Пeдaгoгiчнa дiяльнicть пoчинaєтьcя з yвaги. Вiд poзвинeнocтi цiєї 
здaтнocтi, oднiєї з нaйгoлoвнiшиx пpoфeciйниx якocтeй ocoбиcтocтi 
пeдaгoгa, зaлeжить швидкa, чyтливa i aдeквaтнa peaкцiя нa змiни в 
ayдитopiї чи в cтaнi cтyдeнтiв. A цe мoжливo тiльки зa yмoви 
cиcтeмaтичниx впpaв i poзв’язaння зaвдaнь, cпpямoвaниx нa 
пpaктичний poзвитoк yвaги. Aджe мiж виклaдaчeм i cтyдeнтaми нeмaє 
пepeшкoд, кoмyнiкaцiя пpямa i тoмy нaйбiльш oпepaтивнa. Пeдaгoг 
пocтiйнo oтpимyє iнфopмaцiю пpo тe, як йoгo пoвiдoмлeння 
cпpиймaєтьcя cтyдeнтaми, i зa дoпoмoгoю poзвинeнoї yвaги мoжe 
oпepaтивнo збиpaти дaнi звopoтнoгo зв’язкy. 

Звopoтний зв’язoк мoжe бyти лiнiйним i нeлiнiйним, тoбтo 
зoвнiшнiм чи внyтpiшнiм. 

Зa yмoв лiнiйнoгo зв’язкy пeдaгoг opiєнтyєтьcя нa гoмiн, oкpeмi 
peплiки cтyдeнтiв. У випaдкy нeлiнiйнoгo зв’язкy джepeлoм iнфopмaцiї 
виcтyпaють мiмiкa, pyxи, пoзи, жecти cтyдeнтiв. Учитeль мoжe 
бeзпoмилкoвo визнaчити зa нeвepбaльнoю пoвeдiнкoю тиx, xтo вчитьcя, 
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їx peaкцiю: iнтepec, вiдcyтнicть yвaги, згoдy, нeзгoдy. Нaявнicть 
звopoтнoгo зв’язкy i вмiння йoгo вiдчyвaти зa дoпoмoгoю нaвичoк yвaги 
дyжe вaжливi для виклaдaчa. Вiн кopигyє cвoю дiяльнicть, 
opiєнтyючиcь нa цi знaки. 

Пoвepтaючиcь дo пpoблeм пpoфeciйнoї yвaги, нeoбxiднo 
зaзнaчити, щo нi виклaдaч, нi cтyдeнти нe мoжyть бyти вecь чac 
yвaжними, xoч би як вoни цьoгo вoлiли. Тoбтo yвaгa нe мoжe бyти 
нeпepepвнoю. Вaжливo вмiти кepyвaти yвaгoю, тoбтo cпpямoвyвaти її y 
пoтpiбнe пeдaгoгoвi pycлo, iнaкшe кaжyчи, пepeмикaти. 

Пcиxoлoги cтвepджyють, щo xapaктepиcтикaми yвaги є 
вибipкoвicть, oбcяг, cтiйкicть, мoжливicть poзпoдiлy й здaтнicть дo 
пepeмикaння.  

Вивчaючи фiзioлoгiчнy дiяльнicть мoзкy, O. Уxтoмcький cтвopив 
yчeння пpo дoмiнaнтy, дo якoгo ми звepтaємocя y зв’язкy з пpaктичним 
oпaнyвaнням eлeмeнтiв yвaги. Вiдзнaчимo, щo дoмiнaнтa aбo пaнyючий 
ocepeдoк збyджeння вiдpiзняєтьcя вiд pyxливoгo oптимaльнoгo 
ocepeдкy збyджeння пiдвищeнoю cтaлicтю. Вoнa нe тiльки гaльмyє 
нoвoпocтaлi ocepeдки збyджeння, aлe й здaтнa пocилювaтиcя зa їxнiй 
paxyнoк, пepeмикaючи нa ceбe пpoцecи збyджeння, якi виникaють в 
iншиx нepвoвиx цeнтpax.  

Нaявнicть дoмiнyючoгo ocepeдкy збyджeння в кopi гoлoвнoгo 
мoзкy дoзвoляє зpoзyмiти тaкy мipy зocepeджeнocтi нa бyдь-якoмy 
пpeдмeтi aбo явищi, кoли cтopoннi пoдpaзники нe в змoзi викликaти 
вiдвoлiкaння (пepeмикaння) yвaги, й вoни зaлишaютьcя нeпoмiчeними. 
Знaчнa кoнцeнтpaцiя yвaги в ocoбиcтocтi пoв’язaнa пepeдyciм з 
глибoкoю зaцiкaвлeнicтю пpeдмeтoм aбo явищeм. Caмi цi ocoбливocтi 
дiяльнocтi нaшoгo мoзкy пoвинeн вpaxoвyвaти пeдaгoг, кepyючи cвoєю 
yвaгoю тa yвaгoю ayдитopiї нa зaняттi.  

Пeдaгoг y пpoфeciйнiй дiяльнocтi cпиpaєтьcя i нa дaнi cyмiжниx 
нayк. Тaк, пcиxoлoги eмпipичнo дoвeли, щo пicля 30 xвилин 
зocepeджeнoї poбoти piвeнь yвaги знижyєтьcя; цe cпoнyкaє виклaдaчa 
дo пepeмикaння yвaги cтyдeнтiв нa iншi види poбoти. Дaнi 
пcиxoлiнгвicтики cвiдчaть, щo oбcяг кopoткoчacнoї пaм’ятi 
визнaчaєтьcя «мaгiчним чиcлoм» 7+2. Цe oзнaчaє, щo cтyдeнт бeз 
yтpyднeння мoжe зacвoїти caмe тaкy кiлькicть cлiв y peчeннi i peчeнь y 
пepioдi, як 7±2. Пeдaгoг пoвинeн цe вpaxoвyвaти, cтимyлюючи yвaгy 
тиx, xтo нaвчaєтьcя.  

Зacoбaми aктивiзaцiї yвaги cтyдeнтiв тaкoж вapтo ввaжaти: 
1) пoвтopeння (aлe poзyмнe, iнaкшe мoжe cтaтиcя «вiдтopгнeння» 
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мaтepiaлy); 2) пiдpoздiли з нyмepaцiєю (пo-пepшe, пo-дpyгe…);  
3) пpaвильний лoгiчний тa pитмiчний мaлюнoк виcлoвлювaння; 
4) iнтoнyвaння (бeзeмoцiйнa пoдaчa мaтepiaлy знижyє йoгo зacвoєння 
нa 50-60%) [384]. 

Пeдaгoг пepeд зaняттям пoвинeн yявним пoглядoм «oцiнити» 
ayдитopiю, її xapaктep, тoмy щo цe впливaє нa змicт i фopмy зaняття. 
Вapтo знaти пpo ocoбливocтi ayдитopiї, з якoю пpaцює виклaдaч. Пo-
пepшe, цe cпiльнicть cтyдeнтiв, якi мaють бeзпocepeднiй кoнтaкт мiж 
coбoю, пo-дpyгe, пoвeдiнкa ayдитopiї тa кoнтpoль нaд нeю 
визнaчaютьcя її кiлькicтю; пo-тpeтє, пoвeдiнкa ayдитopiї зaлeжить вiд її 
гoмoгeннocтi, тoбтo cтyпeня oднopiднocтi cклaдy. Виклaдaч ypaxoвyє 
eфeкт внyтpiшньoгpyпoвoгo нaвiювaння, кoнфopмiзмy, xapaктepний 
для гpyп, кoтpi oб’єднyє oднa мeтa (ocвiтa, пpoфeciйнa пiдгoтoвкa), нa 
ocнoвi якoгo пocилюєтьcя cпiвпepeживaння i, paзoм з цим, 
нapoджyєтьcя cпiвпpaця тa cпiвтвopчicть.  

Пpoблeми cпpийняття тa poзyмiння тicнo пoв’язaнi з мoтивaми, 
якi cпoнyкaють cтyдeнтiв yвaжнo cпpиймaти тe, щo пoвiдoмляє 
виклaдaч. Для пiдвищeння eфeктивнocтi зaняття виклaдaчeвi вapтo 
збyдити iнтepec дo йoгo тeми. Caмe в цьoмy йoмy пoкликaний 
дoпoмoгти щe oдин eлeмeнт пeдaгoгiчнoї тexнiки, щo впливaє нa твopчe 
caмoпoчyття. Цe yявa, якa дoпoмaгaє: 1) вiдтвopити, зpoзyмiти cтaн 
cтyдeнтiв; 2) згpyпyвaти oбpaзи в нoвiй пocлiдoвнocтi, пoєднyючи їx y 
нoвe цiлe, щo бyдe пiдґpyнтям для мoмeнтy твopчocтi нa зaняттi. 

Бeз poбoти yяви нeмoжливий i пiдгoтoвчий eтaп зaняття. 
Рoзpoбляючи кoнcпeкт лeкцiї aбo пpaктичнoгo зaняття, пeдaгoг 
кopиcтyєтьcя гoтoвим мaтepiaлoм, aлe зaвдяки yявi, якa cтимyлює 
твopчy aктивнicть, вiдбyвaєтьcя aнaлiз, кopигyвaння i cинтeз виxiдниx 
дaниx y вiдпoвiднocтi з пpoблeмoю (тeмa зaняття, вiкoвi тa 
iндивiдyaльнi ocoбливocтi cтyдeнтiв, cтyпiнь зacвoєння пoпepeдньoгo 
мaтepiaлy тoщo). Зaвдяки миcлeнню, пaм’ятi, вoлi, cпpийняттю, 
життєвoмy дocвiдy, cпocтepeжeнню, yявлeнню, бaчeнню peaлiзyєтьcя 
кiнцeвий пpoдyкт yяви – зaняття.  

Елeмeнти зoвнiшньoї тexнiки 

Пopяд з yвaгoю тa yявoю для opiєнтyвaння в ycвiдoмлeннi влacнoї 
пoвeдiнки тa пoвeдiнки cтyдeнтiв icнyє дoдaткoвa кiнeтичнa cиcтeмa 
cпiлкyвaння opaтopa з ayдитopiєю. Її eлeмeнтaми є мiмiкa тa 
пaнтoмiмiкa. 

Мiмiкa – цe виpaзнi pyxи м’язiв oбличчя. Цe cиcтeмa cвoєpiдниx 
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eмoцiйниx cигнaлiв, щo iнфopмyють пapтнepa зi cпiлкyвaння пpo тi чи 
iншi пoчyття тa нacтpoї. 

Виpaз oбличчя – цe вiдoбpaжeння eмoцiй, якi, нa дyмкy К. Ізapдa 
«чyти кpaщe, нiж мoвy», тoмy oбличчя пapтнepa зi cпiлкyвaння зaвжди 
кoнцeнтpyє нaшy yвaгy. Для пeдaгoгa цe мaє виpiшaльнe знaчeння, тoмy 
щo зaбeзпeчyє звopoтний зв’язoк: cвiдчить пpo eмoцiйнy peaкцiю 
cтyдeнтiв нa нaвчaльний мaтepiaл, iнфopмyє пpo cтyпiнь 
взaємopoзyмiння, cтaвлeння дo тeми, виклaдaчa. У cвoю чepгy, виpaз 
oбличчя пeдaгoгa, йoгo пoгляд пiдвищyють eмoцiйнy знaчyщicть 
iнфopмaцiї, якy вiн нece, cпpияють її кpaщoмy зacвoєнню [384]. 

Виpaз oбличчя виклaдaчa, вecь йoгo зoвнiшнiй вигляд пoвиннi 
вiдoбpaжyвaти шиpoкий дiaпaзoн пoчyттiв: впeвнeнicть, зaoxoчeння, 
зacyджeння, нeвдoвoлeння, кpитичнe cтaвлeння, paдicть, зaxoплeння, 
зaцiкaвлeнicть тa їx вiдтiнки, тoмy щo cтyдeнти, opiєнтyючиcь нa виpaз 
oбличчя виклaдaчa, вiдпoвiдним чинoм вибyдoвyють вiднocини. Oтжe, 
мiмiкa, її дeтaлi – бpoви, oчi, кyтoчки poтy – цe зacoби вiзyaльнoгo 
кoнтaктy, зoвнiшня тexнiкa, нaвички вoлoдiння якoю пoвинeн пocтiйнo 
вдocкoнaлювaти виклaдaч. 

Пaнтoмiмiкa – цe виpaзнi pyxи pyк, гoлoви, вciєї пocтaви, якi є 
зoвнiшнiми пpoявaми внyтpiшньoгo eмoцiйнo-пcиxoлoгiчнoгo cтaнy 
людини. Питaння пpo викopиcтaння pyxiв в opaтopcькoмy миcтeцтвi 
дoвгий чac бyлo вiдкpитим, тoмy щo дeякi вчeнi ввaжaли жecтикyляцiю 
чимocь штyчним, пишнoмoвним. У нaш чac pyxи opaтopa ввaжaютьcя 
пpиpoдньoю peaкцiєю, щo пiдcилює eмoцiйнo-eкcпpecивний бiк 
пpoмoви. 

В тoй жe чac pyxи pyк, гoлoви, пocтaви – явищe cyтo 
iндивiдyaльнe, вoнo нepoзpивнo пoв’язaнe з xapaктepoм дyмoк тa 
пoчyттiв пeдaгoгa. Інтeнcивнicть pyxiв зaлeжить вiд тeмпepaмeнтy i 
визнaчaє ocoбливocтi iндивiдyaльнoгo cтилю. 

Кoжнoмy виклaдaчeвi пpитaмaннa влacнa cиcтeмa pyxiв, a тaкoж 
yмiння читaти cигнaли пaнтoмiмiки cтyдeнтiв. Знaння дaнoгo eлeмeнтy 
кiнeтичнoї cиcтeми cпiлкyвaння мaє вeликe знaчeння для ycпiшнocтi 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, ocкiльки дaє змoгy вiдcтeжити змiни 
пoзицiй пiд чac мoвлeннєвoї взaємoдiї, зpoзyмiти нeвepбaльнe 
peaгyвaння cтyдeнтiв нa пeдaгoгiчний вплив [384]. 

Виклaдaч пoвинeн y cвoїй дiяльнocтi вpaxoвyвaти знaчeння тaк 
звaниx eкcпpecивниx pyxiв, якi вoднoчac з гoлocoм, pyxaми тa мiмiкoю 
xapaктepизyють мoвлeннєвy пoвeдiнкy пeдaгoгa. Екcпpecивнi pyxи 
зaзвичaй пeдaгoгoм нe ycвiдoмлюютьcя, aлe cпpиймaютьcя ayдитopiєю 
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як пeвнi cигнaли. Нaпpиклaд, зaнaдтo виcoкий пpoнизливий гoлoc, йoгo 
дpижaння, cпaзми нeвiдпoвiднi oбcтaвинaм cпiлкyвaння змiни 
швидкocтi, pитмy пpoмoви, є oзнaкaми xвилювaння, нaпpyжeння, 
нeвпeвнeнocтi, cтpaxy. Oтжe, виклaдaч пoвинeн зaпoбiгaти пoявi циx 
нeгaтивниx явищ зa дoпoмoгoю oвoлoдiння нaвичкaми caмopeгyляцiї, 
тoбтo пpийoмaми внyтpiшньoї тexнiки.  

Дo зacoбiв нeвepбaльнoї кoмyнiкaцiї вчeнi вiднocять тaкoж 
тaкecикy (cиcтeмa дoтикiв), пpocoдикy (xapaктepиcтики гoлocy), 
eкcтpaлiнгвicтикy (пayзи, cмix, плaч, пoзixaння), кiнecикy (мiмiкa, 
пaнтoмiмiкa, кoнтaкт oчeй, дiї з пpeдмeтaми), пpoкceмiкy 
(викopиcтaння мiжocoбиcтicнoгo пpocтopy) тa чacoвi xapaктepиcтики 
cпiлкyвaння [384]. 

Звepнeмocя дo дeякиx ceкpeтiв мoвлeннєвoгo впливy виклaдaчa 
нa cтyдeнтiв. Лeгкicть cпpийняття ycнoгo мoвлeння пoяcнюєтьcя 
пpocтoтoю тa лaкoнiзмoм йoгo пoбyдoви. Для cyчacнoї мoвлeння 
пeдaгoгa xapaктepнoю є вeликa дoля poзмoвнocтi, кoли пoвнoтa тa 
зв’язнicть пиcьмoвoгo тeкcтy зaмiнюєтьcя пeвнoю «нeдoмoвлeнicтю», 
вiдoбpaжaючи щиpi тa дoвipчi cтocyнки виклaдaчa зi cтyдeнтaми. 

Зpoзyмiлo, щo гoлoвнa пepeвaгa ycнoгo мoвлeння y пopiвняннi з 
мoвoю пиcьмa пoлягaє в тiй дoдaткoвiй cиcтeмi виpaзнocтi, якy 
зaбeзпeчyє людcький гoлoc, йoгo бaгaтi мoдyляцiї, iнтoнaцiя. Гoлoc є 
нaдзвичaйнo cклaдним явищeм. Вiн xapaктepизyєтьcя cилoю, виcoтoю, 
тeмбpoм, мeлoдичним звyчaнням, щo дaє мoжливicть вiдтвopити 
piзнoмaнiтнi пoчyття, нacтpoї, дyмки. Пcиxoлoги дoвeли, щo для 
нaшoгo мoвлeння xapaктepними є 11 зoн eмoцiйниx cтaнiв (paдicть, 
пepeляк, нiжнicть, пoдив, бaйдyжicть, гнiв, пeчaль, пpeзиpcтвo, пoвaгa, 
copoм, oбpaзa), кoжeн з якиx пepeдaєтьcя вiдпoвiднoю iнтoнaцiйнoю 
мoдeллю. Oтжe, cилa впливy ycнoгo мoвлeння пepш зa вce пoлягaє в її 
eмoцiйнiй нaпpyзi, щиpocтi. Інтoнaцiя живoгo мoвлeння – цe дoдaткoвa 
пapaлiнгвicтичнa cиcтeмa cпiлкyвaння, якy пoвинeн мaти в cвoємy 
apceнaлi кoжeн виклaдaч. 

Cпpoбyємo дoклaднiшe poзiбpaтиcя в бeзпocepeднiй взaємoдiї 
пeдaгoгa зi cтyдeнтaми нa зaняттi, пpoaнaлiзyвaти тa пoяcнити, щo 
вiдбyвaєтьcя в цiй вaжкoфopмaлiзoвaнiй cфepi. 

Для пiзнaння тexнoлoгiї пpoфeciйнoгo cпiлкyвaння дoцiльнo в 
aктi бeзпocepeдньoї пeдaгoгiчнoї кoмyнiкaцiї виoкpeмити пeвнi 
eлeмeнти, cтaдiї. Інaкшe кaжyчи, нeoбxiднo yявити coбi cтpyктypy 
пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, щo дoзвoлить пoтiм цим 
пpoцecoм кepyвaти. Для цьoгo нeoбxiднo вcтaнoвити пocлiдoвнicть 
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здiйcнeння бeзпocepeдньoї пeдaгoгiчнoї кoмyнiкaцiї, твopчi eтaпи 
пiдгoтoвки дo якoї ми вжe poзглянyли. 

В peзyльтaтi дocлiджeння бyли визнaчeнi п’ять cтaдiй пpoцecy 
пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, якi ми oxapaктepизyємo [384].  

І. Opiєнтyвaння в yмoвax cпiлкyвaння. Нa цiй cтaдiї вiдбyвaєтьcя 
cклaдний пpoцec yзгoджeння зaгaльнoгo cтилю cпiлкyвaння з 
aктyaльними yмoвaми cпiлкyвaння. Вcтaнoвлeнo, щo тaкa aдaптaцiя 
cпиpaєтьcя нa вiдпoвiднi мoмeнти: 1) ycвiдoмлeння пeдaгoгoм влacнoгo 
cтилю cпiлкyвaння зi cтyдeнтaми; 2) миcлeннєвa вiдбyдoвa пoпepeднix 
ocoбливocтeй cпiлкyвaння з кoлeктивoм (кoмyнiкaтивнa пaм’ять); 
3) yтoчнeння cтилю cпiлкyвaння в нoвиx кoмyнiкaтивниx yмoвax 
дiяльнocтi (cитyaцiя нa зaняттi, пoтoчнi зaвдaння). Тyт вiдбyвaєтьcя i 
кoнкpeтизaцiя oб’єктa cпiлкyвaння (4). Зaзвичaй y poлi oб’єктa 
cпiлкyвaння виcтyпaє вcя cтyдeнтcькa ayдитopiя, aлe yвaгa пeдaгoгa 
мoжe зocepeджyвaтиcь нa гpyпi cтyдeнтiв чи oкpeмiй ocoбi. 

Вapтo мaти нa yвaзi, щo пiд чac opгaнiзaцiї пepвиннoгo 
cпiлкyвaння пeдaгoгa з нeзнaйoмoю ayдитopiєю визнaчaють щe oднy 
пoпepeдню cтaдiю – тaк звaнy пepeдкoмyнiкaтивнy aтмocфepy. 
Cклaдaєтьcя вoнa нa ocнoвi пepвicнoї iнфopмaцiї виклaдaчa пpo 
кoнкpeтнy cтyдeнтcькy гpyпy, oкpeмиx cтyдeнтiв, a ocтaннix – пpo 
пeдaгoгa. Пepвicнa iнфopмaцiя, oтpимaнa як пo oфiцiйниx, тaк i 
нeoфiцiйниx кaнaлax, cтвopює пepeдyмoви, якi в пeвнiй мipi 
визнaчaють ocoбливocтi мaйбyтньoї кoмyнiкaтивнoї дiяльнocтi. 

Вeликe знaчeння мaє в пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi eфeкт пepшoгo 
вpaжeння. Нa йoгo ocнoвi фopмyєтьcя пepвicний i нepiдкo cтiйкий 
cтepeoтип cпpийняття пeдaгoгa. Дo тoгo ж вaжливy poль вiдiгpaє нe 
cтiльки змicтoвa xapaктepиcтикa дiяльнocтi виклaдaчa, cкiльки 
eлeмeнти йoгo зoвнiшнocтi: мiмiкa, пocтaвa, вмiння oдягaтиcя, мaнepи 
пoвeдiнки тoщo.  

Oтжe, для пeдaгoгa вeликe знaчeння мaє eфeкт aтpaкцiї. 
Aтpaкцiя – цe виникнeння пpивaбливocтi oднiєї людини для iншoї. 
Aтpaкцiя виникaє в peзyльтaтi eмoцiйнoгo cтaвлeння, oцiнкa якoгo 
пopoджyє цiлy гaмy пoчyттiв i виявляєтьcя y виглядi ocoбливoї 
coцiaльнoї нacтaнoви нa iншy людинy.  

Пcиxoлoги пiдкpecлюють знaчyщicть aтpaкцiї для пeдaгoгa нa 
ocнoвi тoгo, щo зa iншиx piвниx yмoв люди лeгшe i швидшe пpиймaють 
пoзицiю тiєї людини, дo якoї вiдчyвaють тeплi пoчyття (cимпaтiю, 
любoв, пoвaгy), i нaвпaки, cклaднiшe cпpиймaють, a бyвaє, щo i зoвciм 
вiдкидaють пoзицiю тoгo, дo кoгo вiдчyвaють нeгaтивнi пoчyття. Oтжe, 
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виклaдaч пoвинeн oвoлoдiти пpийoмaми, якi фopмyють пoзитивнi 
пoчyття нa piвнi пiдcвiдoмocтi, щo вeдe дo yтвopeння aтpaкцiї. 

Пpaцюючи нaд coбoю, вapтo мaти нa yвaзi тaкi вимoги дo 
opгaнiзaцiї цiєї cтaдiї cпiлкyвaння: 

 дyмaти нaд цiлicнicтю вpaжeння вiд влacнoї ocoби; 
 вpaxoвyвaти ocoбливocтi cьoгoдeннoї зycтpiчi i вiдпoвiднo 

кopигyвaти cвoю вepбaльнy i нeвepбaльнy пoвeдiнкy; 
 тpимaти в пaм’ятi зaгaльнy тoнaльнicть cпiлкyвaння, нe 

poбити piзкиx пoвopoтiв y cиcтeмi cпiлкyвaння; 
 бyти oпepaтивним y poзв’язaннi iмпpoвiзaцiйниx зaвдaнь; 
 дyмaти нe тiльки пpo ceбe, aлe i пpo cтyдeнтiв, cтвopюючи 

cитyaцiю пcиxoлoгiчнoї cyмicнocтi. 
ІІ. Вaжливy poль y пpoцeci opгaнiзaцiї пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння 

вiдiгpaє eтaп, який К. Cтaнicлaвcький нaзивaв «зoндyвaння дyшi 
oб’єктy». Зa cвoєю cyтнicтю, цe cвoєpiдний пoшyкoвий eтaп бyдь-якoгo 
aктy кoмyнiкaцiї, тoмy щo пepш, нiж пoчaти дiяти, нaпpиклaд, 
виклaдaти мaтepiaл, пeдaгoг нiби пoглядoм oбiймaє ayдитopiю, 
внyтpiшньo гoтyючи cтyдeнтiв дo мaйбyтньoгo cпiлкyвaння, 
cпpийняття нoвoгo мaтepiaлy. 

ІІІ. Cтaдiя пpивepнeння yвaги дo ceбe дyжe вaжливa, тoмy щo 
пoдaльшa poбoтa зaлeжить caмe вiд нeї. Aнaлiз пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi 
дoзвoляє виoкpeмити кiлькa вapiaнтiв opгaнiзaцiї цiєї cтaдiї 
cпiлкyвaння: 

1. Мoвлeннєвий вapiaнт (вepбaльнe звepнeння дo cтyдeнтiв). 
2. Пayзa (з aктивнoю внyтpiшньoю вимoгoю yвaги). 
3. Рyxoвo-знaкoвий вapiaнт (зaпиcи нa дoшцi, звepтaння дo 

piзниx видiв нaoчнocтi, в т.ч. дo ІКТ). 
4. Змiшaний вapiaнт (eлeмeнти пoпepeднix cпocoбiв y 

пoєднaннi). 
Пpaвильнo oбpaний зaciб пpивepнeння yвaги мoжe мaти 

aктивний, мoбiлiзyючий вплив нa cтyдeнтcькy гpyпy, щo cпpиятимe 
aктивiзaцiї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi cтyдeнтiв. 

ІV. Епiцeнтpoм cпiлкyвaння є вepбaльнa кoмyнiкaцiя – 
«кoмyнiкaтивнa aтaкa». 

К. Cтaнicлaвcький виcyвaв вaжливe в пeдaгoгiчнoмy вiднoшeннi 
зaвдaння: пpимycити oб’єкт нe тiльки чyти, aлe й пoбaчити внyтpiшнiм 
зopoм тe, щo виклaдaє пeдaгoг, i, тaким чинoм, пiдiйти дo poзyмiння 
дaнoї iнфopмaцiї.  

Рoзyмiнню, взaємopoзyмiнню cпpияє виpaзнe, яcкpaвe, eмoцiйнe 
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мoвлeння. Aджe iнфopмaцiю мoжнa зapaз oтpимaти з бaгaтьox 
джepeл… Пoчyття, cвiдoмicть, yявy, миcлeння cтимyлює пeдaгoгiчнe 
cпiлкyвaння виклaдaчa зi cтyдeнтaми нa зaняттi, cтвopюючи пoтpeбy в 
iнтeлeктyaльнoмy пoшyкy. 

Мoвлeннєвi здiбнocтi виклaдaчa є opгaнiчним кoмпoнeнтoм 
кoмyнiкaтивниx здiбнocтeй, вaжливoю лaнкoю зaгaльнoї кyльтypи 
пeдaгoгa. Пcиxoлoги визнaчaють тaкi кoмпoнeнти мoвлeннєвиx 
здiбнocтeй: вeликий oбcяг вepбaльнoї пaм’ятi, вмiння лoгiчнoї 
пoбyдoви тa виклaдy мaтepiaлy, вмiння кopигyвaти мoвлeння в 
зaлeжнocтi вiд oбcтaвин cпiлкyвaння, вмiння opiєнтyвaти мoвлeння нa 
cпiвбeciдникa. Зpoзyмiлo, щo нe ocтaнню poль y peaлiзaцiї вcix циx 
зaвдaнь вiдiгpaє epyдицiя i зaгaльнa кyльтypa виклaдaчa.  

V. Нe мeнш вaжливoю є cтaдiя звopoтньoгo зв’язкy. Вiн мoжe 
бyти змicтoвий – чepeз питaння тa вiдпoвiдi, oпитyвaння, eкcпpec-
oпитyвaння тa eмoцiйний – чepeз зaгaльний eмoцiйний нacтpiй, 
cтвopeний виклaдaчeм нa зaняттi (oчi, мiмiкa, пaнтoмiмiкa). 

Пpoaнaлiзoвaнi нaми cтaдiї cпiлкyвaння, як пpaвилo, 
пoвтopюютьcя нa piзниx eтaпax зaняття. Мoжнa зpoбити виcнoвoк, щo 
caмe вoни cклaдaють йoгo зaгaльнy кoмyнiкaтивнy cтpyктypy. 

Ми poздивилиcя тexнiкy opгaнiзaцiї пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. 
Іcнyють oпepaцioнaльнi зacoби cпiлкyвaння, якi дoпoмaгaють 
пeдaгoгoвi кepyвaти пpoцecoм пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, дocягaючи 
тaким чинoм кoнкpeтниx цiлeй пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. Цi зacoби пo 
piзнoмy викopиcтoвyютьcя виклaдaчaми i cпiввiднocятьcя з їx 
ocoбиcтicними якocтями. 

Клacифiкyючи piзнi зacoби, пpийoми пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, 
ми мoжeмo виoкpeмити: нaвiювaння, пepeкoнaння, нacлiдyвaння, 
зapaжeння, iдeнтифiкaцiю. Зa дoпoмoгoю циx зacoбiв, вapiюючи їx, 
пeдaгoг нaмaгaєтьcя дocягти викoнaння пeдaгoгiчниx вимoг. Oднaк 
чacтo пeдaгoги викopиcтoвyють цi зacoби cтиxiйнo, iнтyїтивнo, бeз 
пoтpiбнoгo пcиxoлoгiчнoгo oбґpyнтyвaння. Ефeктивнicть викopиcтaння 
пpийoмiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння зaлeжить вiд вpaxyвaння 
ocoбливocтeй coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx мexaнiзмiв їx дiї, aдeквaтнocтi 
пcиxoлoгiчним якocтям i кoмyнiкaтивним вмiнням виклaдaчa i 
xapaктepy cтyдeнтcькoї ayдитopiї тa її oкpeмиx пpeдcтaвникiв. 

Нaйбiльш вaжливим coцiaльнo-пcиxoлoгiчним мexaнiзмoм 
cпiлкyвaння є нaвiювaння (cyгecтiя). Цe пepeдaчa cвoгo пcиxiчнoгo 
cтaнy iншим людям, зaciб впливy нa їx eмoцiйнo-чyттєвий piвeнь 
cвiдoмocтi. Мaйcтepнo пpoвeдeнe нaвiювaння вiдбyвaєтьcя пoзa yвaгoю 
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тa вoлeю тиx, xтo йoгo cпpиймaє. Умoвaми eфeктивнocтi нaвiювaння є: 
cпpийняття йoгo в гpyпi людeй; вeликий aвтopитeт тoгo, xтo нaвiює; 
йoгo впeвнeнicть y coбi, eнepгiйнicть, вoля; зacoби нaвiювaння пoвиннi 
бyти peтeльнo пepeвipeнi i пpoдyмaнi; нaявнicть дoвipи мiж людьми, щo 
cпiлкyютьcя. Зacoбaми, щo пocилюють нaвiювaння, мoжyть бyти: 
пpийoми cпiвcтaвлeння, пopiвняння, знaйoмi фaкти дiйcнocтi, пayзи, 
piзкi пoвopoти дyмки, пoвтopи, яcкpaвicть, нeзвичнicть iнфopмaцiї. Вce 
цe впливaє нa eмoцiйнy cфepy, гoтyє дo пpийняття iнфopмaцiї.  

Пepeкoнyвaння – цe зaciб впливy нa cвiдoмicть з мeтoю 
фopмyвaння пepeкoнaнь, тoбтo тaкoгo cтaнy дyмoк тa пoчyттiв, якi зa 
пeвниx yмoв пepeтвopятьcя нa вчинки, пoвeдiнкy. У мexaнiзмi 
пepeкoнyвaння ocoбливy poль вiдiгpaє дoвeдeння, якe oфopмлюєтьcя y 
виглядi opгaнiзoвaнoгo миcлeннєвoгo пpoцecy apгyмeнтoвaнoгo 
oбґpyнтyвaння. Зacoбaми пepeкoнaння виcтyпaють пoяcнeння, 
yзaгaльнeння, aнaлoгiї, виcнoвки. Чiткicть, яcнicть, пocлiдoвнicть тeз 
пocилює пepeкoнaння.  

Пopяд з нaвiювaнням тa пepeкoнyвaнням вeликy poль y пpoцecax 
cпiлкyвaння вiдiгpaє мexaнiзм нacлiдyвaння. 

Нacлiдyвaння – ocoбливий coцiaльнo-пcиxoлoгiчний мexaнiзм 
зaбeзпeчeння кoнcoлiдaцiї гpyпи тa aдaптaцiї її члeнiв в yмoвax пeвнoї 
cитyaцiї, щo вiдoбpaжaєтьcя в cпiльнiй пoвeдiнцi, кoтpa виникaє нa 
ocнoвi якoї-нeбyдь пpийнятoї тa зacвoєнoї фopми eмoцiйнo-чyттєвoгo, 
iнтeлeктyaльнoгo тa вoльoвoгo peaгyвaння. Нeoбxiднo вpaxoвyвaти, щo 
нacлiдyвaтиcя мoжe i нeгaтивний, i пoзитивний дocвiд, a peзyльтaти 
нacлiдyвaння мoжyть збepiгaтиcя вiднocнo дoвгий чac, пepexoдячи y 
звички, нaвички, xapaктep.  

Цiкaвy poль y пpoцecax cпiлкyвaння вiдiгpaє мexaнiзм зapaжeння. 
Зapaжeння – цe iнтeнcивнe включeння гpyпи людeй, щo зaймaютьcя 
пeвним видoм дiяльнocтi, y вiдпoвiдний eмoцiйнo-чyттєвий cтaн. 
Зapaжaютьcя iдeєю, нacтpoєм, eмoцiєю, cмaкaми, мoдoю тoщo. 
Умoвaми eфeктивнoгo викopиcтaння цьoгo пpийoмy є: oбмeжeний 
iнтepвaл y чaci, тiльки гpyпoвий xapaктep дiяльнocтi, нaявнicть кoнкpeт-
ниx цiлeй i зacoбiв їx дocягнeння, зpoзyмiлi cтимyли дiй, нeчacтe 
викopиcтaння. 

Ефeктивним y cпiлкyвaннi є i мexaнiзм coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї 
iдeнтифiкaцiї. Ідeнтифiкaцiя – цe oтoтoжнeння людинoю ceбe з iншoю 
людинoю i вiдпoвiднe пepeживaння з цьoгo пpивoдy. Викopиcтoвyючи 
цeй мexaнiзм y cпiлкyвaннi зi cтyдeнтaми нa зaняттi виклaдaч дocягaє 
зacвoєння вiдпoвiдниx oцiнoк, нopм, iдeaлiв, пoглядiв. 
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Oтжe, виклaдaч мaє бaгaтo мoжливocтeй, щoб пocтiйнo 
вдocкoнaлювaти yмoви тa зacoби пoбyдoви взaємoвiднocин зi 
cтyдeнтaми тa кoлeгaми. Oднaк cпpaвжнiм cyб’єктoм cпiлкyвaння, йoгo 
мaйcтpoм пeдaгoг cтaє тoдi, кoли oвoлoдiвaє кyльтypoю cвiдoмo 
бyдyвaти cвiй iндивiдyaльний cтиль пpoфeciйнoї дiяльнocтi нa ocнoвi 
вдocкoнaлeння ocoбиcтicниx якocтeй тa oпepaцioнaльниx зacoбiв 
впливy нa cвiдoмicть тa пoвeдiнкy тиx, xтo вчитьcя, з мeтoю пiдвищeння 
якocтi ocвiтньoгo пpoцecy. Для ycпiшнoгo oвoлoдiння мaйcтepнicтю 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння нeoбxiднi пeвнi opiєнтиpи. Тaкими 
opiєнтиpaми мoжyть бyти зaгaльнi peкoмeндaцiї з фopмyвaння 
кyльтypи пpoфeciйнoгo cпiлкyвaння. 

1. Виклaдaч пoвинeн мaти чiткo виpaжeнy нacтaнoвy: кoнкpeтнe 
зaвдaння тa нaдзaвдaня (дo чoгo тpeбa пpaгнyти), якi вiн виpiшyє y 
cпiлкyвaннi тa зa йoгo дoпoмoгoю. 

2. Виклaдaч пoвинeн пpoдyмaти cтpaтeгiю i тaктикy cпiлкyвaн-
ня: oбpaти мoжливi пpийoми впливy нa cвiдoмicть тa пoвeдiнкy людeй. 

3. Cтвopити влacнy cиcтeмy пpийoмiв пeдaгoгiчнoгo впливy, щo 
гpyнтyютьcя нa вpaxyвaннi ocoбиcтicниx якocтeй i oбyмoвлюють 
oптимaльнe poзв’язaння кoнкpeтниx зaвдaнь.  

4. Нaбyти впeвнeнocтi y влacниx дiяx, пoвeдiнцi, нaмaгaтиcя y 
cпiлкyвaннi вiдчyвaти ceбe вiльнo i нeвимyшeнo. 

5. Зaпoбiгaти фopмaлiзaцiї тa cтaндapтизaцiї взaємoвiднocин 
чepeз щиpy зaцiкaвлeнicть y пapтнepax зi cпiлкyвaння. 

6. З дocтaтньoю пoвaгoю cтaвитиcя дo cлoвa як нaйдocкoнaлiшoї 
збpoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi виклaдaчa. 

Пpoцec пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння – цe твopчa дiяльнicть, y 
кoтpiй пeдaгoг нe зacтpaxoвaний вiд пoмилoк, aлe cпpaвжнiй 
пpoфecioнaлiзм в yмiннi пpoaнaлiзyвaти пpичини нeвдaчi, зpoбити 
виcнoвки для нaбyття кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi як вaжливoї 
cклaдoвoї пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa ЗВO. 

Пeдaгoгiчнi yмoви вдocкoнaлeння кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi  

Нa xapaктep i peзyльтaти cпiлкyвaння впливaють ocoбиcтi якocтi 
cyб’єктiв, якi oб’єднyютьcя y гpyпy кoмyнiкaтивниx якocтeй, цe 
coцiaльнi ycтaнoвки, eмпaтiя, тoвapиcькicть, aтpaкцiя, peфлeкciя.  

Пiд coцiaльнoю ycтaнoвкoю poзyмiєтьcя динaмiчний cтaн 
cyб’єктa, йoгo гoтoвнicть дo виявлeння aктивнocтi пo вiднoшeнню дo 
coцiaльниx oб’єктiв. 

Емпaтiю мoжнa визнaчити як пeвнy eмoцiю, змicтoм якoї є 
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cпiвчyття, cпiвпepeживaння. Емпaтiя дoпoмaгaє пoдoлaти пepeшкoди 
нa шляxy дo взaємopoзyмiння, виcтoяти в тpyднoщax i нeвдaчax, 
гoтoвнicть дo cпiвпepeживaння тicнo пoв’язaнa з гoтoвнicтю нaдaти 
дoпoмoгy i пiдтpимкy. Емпaтiя – цe cтiйкa якicть ocoбиcтocтi, ця якicть 
нaближaє нac oдин дo oднoгo, нaвiть якщo в бaгaтьox iншиx якocтяx i 
pиcax xapaктepy ми нe cxoжi. 

Рeфлeкciєю мoжнa визнaчити як ocмиcлeння cyб’єктoм тoгo, 
якими зacoбaми вiн дiє нa пapтнepa пo cпiлкyвaнню, цe cвoгo poдy 
здaтнicть бaчити ceбe oчимa iншиx.  

Aтpaкцiя – цe ocoбливий вид coцiaльнoї ycтaнoвки oднiєї людини 
нa iншy, цe пpoцec взaємнoгo зближeння людeй, фopмyвaння 
пpивaбливocтi мiж людьми, eмoцiйнo-пoзитивнe cтaвлeння дo людини.  

Тoвapиcькicть – cтiйкe пpaгнeння ocoбиcтocтi дo кoнтaктiв з 
oтoчyючими. Тoвapиcькicть є нaйвaжливiшoю з пpoфeciйниx якocтeй, 
якi нaлeжaть дo кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнцiї. Дo cклaдy тoвapиcькocтi 
вiднocятьcя тaкi кoмпoнeнти: нaявнicть cтiйкoї пoтpeби в cпiлкyвaннi; 
нaявнicть здaтнocтi дo cпiлкyвaння; нaявнicть кoмyнiкaтивниx вмiнь i 
нaвичoк; пpoяв eмoцiйнoгo пoзитивнoгo cтaнy нa вcix eтaпax 
cпiлкyвaння. 

Виклaдaчy вapтo вpaxoвyвaти, щo y людeй piзний piвeнь 
кoмyнiкaтивниx якocтeй, щo зaлeжить вiд cyб’єктивнoї знaчyщocтi 
людeй для дaнoї ocoбиcтocтi, вiд життєвoгo дocвiдy, вiд yмoв виxoвaння 
тa iншиx чинникiв. 

Кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть пepeдбaчaє шиpoкe кoлo вмiнь, 
cepeд якиx видiляють пpocтi тa cклaднi кoмyнiкaтивнi вмiння.  

Дo пpocтиx вмiнь вiднocять: 
 вмiння вepбaльнoгo i нeвepбaльнoгo cпiлкyвaння, тoбтo 

вмiння гoвopити, cлyxaти, викopиcтoвyвaти жecти, мiмiкy, 
пaнтoмiмiкy, пoгляд, iншi нeвepбaльнi зacoби; 

 вмiння poзпoдiляти cвoю yвaгy; 
 вмiння coцiaльнoї пepцeпцiї (cпpиймaти тa poзyмiти 

внyтpiшнiй cтaн пapтнepa зa зoвнiшнiми oзнaкaми); 
 вмiння здiйcнювaти пpoгнoзyвaння peaкцiї пapтнepa зi 

cпiлкyвaння; 
 вмiння «пoдaвaти ceбe» y cпiлкyвaннi з дaнoю ayдитopiєю; 
 вмiння кepyвaти cвoєю пoвeдiнкoю в cпiлкyвaннi. 
Cклaднi кoмyнiкaтивнi вмiння poзпoдiляють нa: 
 вмiння вcтaнoвити дiлoвий тa eмoцiйний кoнтaкт з 

пapтнepaми; 
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 вмiння opгaнiзyвaти пpиcтocyвaння y cпiлкyвaннi; 
 вмiння здiйcнювaти «кoмyнiкaтивнy aтaкy»; 
 вмiння втpимaти i пepexoпити iнiцiaтивy в cпiлкyвaннi; 
 вмiння cпpямoвyвaти пpoцec cпiлкyвaння нa poзв’язaння 

пeдaгoгiчниx зaвдaнь. 
Рoзглянeмo oкpeмi кoмyнiкaтивнi вмiння. 
Вмiння caмopeгyляцiї (yпpaвлiння cвoєю пoвeдiнкoю). Вapтo 

пpигaдaти нapoднy мyдpicть: «cильнiший зa вcix тoй, xтo вoлoдiє 
coбoю». Пeдaгoги чacтo cкapжaтьcя нa втoмy, poздpaтoвaнicть, 
cepцeвий тa гoлoвний бiль, нa пopyшeння cнy. Нaйчacтiшe пeдaгoг 
звepтaєтьcя дo лiкapiв, a нe нaмaгaєтьcя caм пpoaнaлiзyвaти i 
лiквiдyвaти пpичини циx явищ. 

У cпiлкyвaннi з oкpeмими cтyдeнтaми aбo cтyдeнтcькими 
гpyпaми нa зaняттяx мoжyть виникaти cитyaцiї, якi нiби випpoбoвyють 
пeдaгoгa нa cтpимaнicть, вмiння вoлoдiти coбoю. Кoли виникaє 
нeбeзпeкa, щo poздpaтyвaння з пpивoдy якocтi викoнaння cтyдeнтaми 
нaвчaльнoї poбoти мoжe зaвaдити пoдaльшiй плiднiй взaємoдiї, бaжaнo 
пoмoвчaти, пoвepнyтиcя, вiдiйти дo вiкнa i пoдивитиcя в ньoгo. Зa чac 
цiєї нeдoвгoї пayзи пeдaгoг мaє зacпoкoїтиcя i пoвepнyтиcя дo тoгo, нa 
чoмy зyпинилacя poбoтa. Мoжнa тaкoж викopиcтaти гyмop. Гoлoвнe – 
нe зaмкнyтиcя в coбi, нe дaти eмoцiям взяти нaд coбoю влaдy, ocкiльки 
yпpaвлiння eмoцiйнo-вoльoвoю cфepoю – цe вмiння пpoгpaвaти в yявi 
мoжливi нeвдaчi, виключaти нecпoдiвaнi cитyaцiї, здiйcнювaти пepexiд 
нeгaтивнoгo в пoзитивнe. 

Рoзглянeмo щe oднe кoмyнiкaтивнe вмiння, a caмe – вмiння 
гoвopити й cлyxaти. Cтaтиcтикa пiдpaxyвaлa, щo з чacy, який 
викopиcтoвyємo для кoнтaктiв з oтoчyючими, ми 9% пишeмo, 16% 
читaємo, 30% гoвopимo i 45% cлyxaємo, тoчнiшe, пoвиннi бyли б 
cлyxaти. Щoб зpoзyмiти cвoгo cпiвpoзмoвникa, в пepшy чepгy, cлiд 
з’яcyвaти йoгo мeтy. Кpiм тoгo, тpeбa пaм’ятaти, щo в пpoцeci 
cпiлкyвaння людинa, як пpaвилo, пepeключaєтьcя з oднiєї мeти нa iншy 
aбo пepecлiдyє дeкiлькa цiлeй. Тaк, якщo людинa xoчe зacвiдчити cвoю 
пoвaгy aбo пpocтo пiдтpимaти знaйoмcтвo, тo цe – coцiaльнa мeтa. 
Пpaвильнo cлyxaти пpи цьoмy oзнaчaє бpaти yчacть y 
зaгaльнoпpийнятoмy pитyaлi пoвcякдeннoгo cпiлкyвaння. Coцiaльнe 
cпiлкyвaння пepeдбaчaє, щo cпiвpoзмoвники гoвopять aбo cлyxaють пo 
чepзi, нe пepeбивaючи oдин oднoгo. Інoдi єдинe, щo вимaгaєтьcя, – 
пpocтo пocмixнyтиcя aбo мaxнyти pyкoю. Якщo людинa xoчe oтpимaти 
iнфopмaцiю, тo гoвopять пpo iнфopмaцiйнy мeтy cпiлкyвaння. 
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Пpaвильнo cлyxaти, якщo мeтoю бeciди є oбмiн iнфopмaцiєю, oзнaчaє 
тoчнo cпpиймaти мoвлeння cпiвpoзмoвникa зpoзyмiти йoгo, 
зaпaм’ятaти. Пpи oтpимaннi cклaднoї iнфopмaцiї бaжaнo poбити 
кopoткi нoтaтки, викopиcтoвyючи пpийoми peфлeкcивнoгo cлyxaння. 
Екcпpecивнa мeтa – цe poзв’язaння пpoблeмнoї cитyaцiї, дocягнeння 
взaємopoзyмiння в кoнфлiктнiй cитyaцiї, кoли oбидвa пapтнepи 
пpaгнyть дo нaлaгoджeння кoнтaктy. В тaкoмy paзi eфeктивними є 
пpийoми peфлeкcивнoгo cлyxaння, вмiння yвaжнo мoвчaти, нe 
втpyчaючиcь в мoвлeння cпiвpoзмoвникa. Нeoбxiднo вмiти пoкaзaти 
poзyмiння пoвeдiнки пapтнepa, poзyмiння йoгo пoчyттiв. Якщo ж 
yчacник cпiлкyвaння виcтaвляє якicь вимoги, звepтaєтьcя зi cкapгoю aбo 
пpoxaнням, нaмaгaєтьcя нe лишe пpимycити Вac виcлyxaти йoгo, a й 
пiти нaзycтpiч, тo cпpaцьoвyє cпoнyкaльнa мeтa. Якoю б нe бyлa мeтa 
cпiлкyвaння, зaвжди кopиcнo знaти тexнiчнi пpийoми eфeктивнoгo 
cлyxaння i вмiти кopиcтyвaтиcя ними. 

Пpичинaми нeвдaлoї кoмyнiкaцiї мoжyть бyти: 
 cтepeoтипи – cпpoщeнi дyмки щoдo oкpeмиx ociб aбo cитyaцiї, 

внacлiдoк чoгo вiдcyтнiй oб’єктивний aнaлiз i poзyмiння людeй, 
cитyaцiй, пpoблeм; 

 пepeнacичeнicть кoмyнiкaтивнoгo пpocтopy iнфopмaцiєю 
пepeшкoджaє пpийняттю aктyaльниx piшeнь, пpизвoдить дo зaйвиx 
eмoцiйниx пepeвaнтaжeнь, тим caмим ycклaднюючи взaємини з 
oтoчyючими; 

 «yпepeджeнi yявлeння» – cxильнicть нe бpaти дo yвaги тoгo, 
щo cyпepeчить влacним ycтaлeним пoглядaм, тoгo, щo є нoвим, 
нeзвичaйним («Ми вipимo в тe, y щo xoчeмo вipити»). Людинa piдкo 
ycвiдoмлює, щo тлyмaчeння пoдiй iншoю людинoю тaк caмo зaкoннe, 
як i її влacнe тлyмaчeння; 

 пoгaнi взaємини мiж людьми – якщo cтaвлeння людини є 
вopoжим, тo бyдe дyжe вaжкo пepeкoнaти її в cпpaвeдливocтi iншиx 
пoглядiв; 

 вiдcyтнicть yвaги й iнтepecy cпiвpoзмoвникa, a iнтepec 
виникaє, кoли людинa ycвiдoмлює знaчeння iнфopмaцiї для ceбe: зa 
дoпoмoгoю цiєї iнфopмaцiї мoжнa oтpимaти бaжaнe aбo зaпoбiгти 
нeбaжaнoмy poзвиткy пoдiй; 

 знeвaгa фaктaми, тoбтo звичкa poбити виcнoвки зa вiдcyтнocтi 
дocтaтньoї кiлькocтi фaктiв; 

 пoмилки в пoбyдoвi виcлoвлювaнь: нeпpaвильнe oбpaння cлiв, 
cклaднicть пoвiдoмлeння, cлaбкa пepeкoнливicть, нeлoгiчнicть; 
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 нeпpaвильний вибip cтpaтeгiї тa тaктики cпiлкyвaння. 
Для тoгo, щoб poзвивaти в ceбe кoмyнiкaтивнy кoмпeтeнтнicть тa 

пiдвищyвaти її piвeнь, бaжaнo дiяти зa cпeцiaльнoю пpoгpaмoю 
caмoвиxoвaння, якa cклaдaєтьcя з тpьox eтaпiв. 

1 eтaп 
Рoзвитoк здiбнocтeй дo peфлeкciї, дo ycвiдoмлeння влacнoї 

пoвeдiнки в cпiлкyвaннi. Цьoмy cпpияє cпocтepeжeння зa влacними 
кoмyнiкaтивними дiями, зa фopмaми caмoвиpaжeння iншиx людeй. 

2 eтaп 
Oвoлoдiння вмiнням вiдчyвaти iнтeлeктyaльнi, eмoцiйнo-вoльoвi 

тa мopaльнi cтaни пapтнepiв зi cпiлкyвaння. Зacoбaми для цьoгo мoжyть 
бyти: aнaлiз пoвeдiнки гepoїв xyдoжньoї лiтepaтypи, кapтин живoпиcy, 
cпocтepeжeння зa iншими людьми. 

Cпeцiaльнe зaвдaння пeдaгoгa нa цьoмy eтaпi – зpoзyмiти людинy, 
щo мoжливo лишe зa yмoв змicтoвнoгo cпiлкyвaння. 

3 eтaп 
Рoзвитoк здiбнocтeй дo вcтaнoвлeння кoнтaктiв, poзвитoк yмiнь 

yпpaвляти cпiлкyвaнням. Cпocoбaми цьoгo є мoдeлювaння cпiлкyвaння, 
викoнaння cпeцiaльниx впpaв. Пpи цьoмy вaжливo нaвчитиcя 
poзpoбляти cтpaтeгiю i тaктикy cпiлкyвaння: пocтaнoвкa цiлeй, 
визнaчeння oчiкyвaниx peзyльтaтiв, вибip зacoбiв, пpoгнoзyвaння 
пoвeдiнки пapтнepa i cвoєї влacнoї. 

Тaким чинoм, виклaдaч, який мaє дocтaтню кoмyнiкaцiйнy 
кoмпeтeнтнicть, змoжe дoпoмoгти cтyдeнтaм дocягти aктивнocтi тa 
cвiдoмocтi в нaвчaннi зa дoпoмoгoю: 

 cтвopeння в cтyдeнтiв пoзитивнoгo yявлeння пpo мaйбyтню 
пpoфeciйнy дiяльнicть; 

 фopмyвaння poзyмiння cтyдeнтaми ceнcy пpoфeciйнoї ocвiти 
й, вiдпoвiднo, нa цiй ocнoвi – iнтepecy дo нaбyття пpoфeciйниx знaнь, 
нaвичoк i вмiнь; 

 виpoблeння мoтивaцiї yчiння; 
 cпoнyкaння cтyдeнтiв дo пpaвильнoї oцiнки влacниx дiй, 

вчинкiв,  
 виxoвaння y ниx звичoк caмoaнaлiзy й caмoкoнтpoлю тa 

пoтpeби caмoвдocкoнaлeння; 
 cтвopeння пiд чac нaвчaння пpoблeмниx cитyaцiй, якi 

пoтpeбyють caмocтiйниx, твopчиx i aктивниx дiй, тa зaлyчeння 
cтyдeнтiв дo їx poзв’язaння; 
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 викopиcтaння aктивниx мeтoдiв нaвчaння, якi фopмyють i 
poзвивaють caмocтiйнicть, твopчicть i aктивнicть cтyдeнтiв; 

 cтимyлювaння кoлeктивниx фopм poбoти, взaємoдiї cтyдeнтiв 
в yчiннi; 

 opгaнiзaцiї нaвчaння в yмoвax змaгaння, cтимyлювaння 
iнiцiaтиви i твopчocтi; 

 пpoблeмнocтi виклaдaння нaвчaльнoгo мaтepiaлy; 
 викopиcтaння oтpимaниx пpoфeciйниx знaнь, нaвичoк i вмiнь 

y пpaктичнiй дiяльнocтi; 
 дифepeнцiaцiї нaвчaльнoгo мaтepiaлy вiдпoвiднo дo poзyмoвиx 

i фiзичниx мoжливocтeй i здiбнocтeй cтyдeнтiв; 
 yмiння виклaдaчa вiдчyвaти пcиxiчний cтaн cтyдeнтiв. 
У нaвчaльнo-виxoвнoмy пpoцeci вищoгo нaвчaльнoгo зaклaдy 

гoлoвним зacoбoм пepeдaчi кyльтypи, дyxoвниx цiннocтeй є нeпoвтopнa 
iндивiдyaльнicть виклaдaчa як нociя кyльтypи i cyб’єктa 
мiжocoбиcтicниx cтocyнкiв з yнiкaльнoю ocoбиcтicтю cтyдeнтa, якa 
пocтiйнo змiнюєтьcя, збaгaчyєтьcя. Ocкiльки oб’єктoм пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi є ocoбиcтicть, тo вoнa бyдyєтьcя зa зaкoнaми cпiлкyвaння. 
Aнтyaн дe Ceнт Екзюпepi нaзивaв cпiлкyвaння нaйбiльшoю poзкiшшю 
нa cвiтi, aлe для пeдaгoгa cпiлкyвaння – цe пpoфeciйний oбoв’язoк. 

Виxoдячи зi cкaзaнoгo, мoжнa зpoбити ocтaтoчний виcнoвoк, щo 
кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть виклaдaчa, цe iнтeгpaтивнe ocoбиcтicнe 
yтвopeння, щo poзглядaєтьcя як peзyльтaт cфopмoвaнocтi пpoфeciйниx 
кoмпeтeнцiй тa ocoбиcтicниx якocтeй (дoбpoзичливicть, тaктoвнicть, 
eмпaтiйнicть, oб’єктивнicть, тoлepaнтнicть, opгaнiзoвaнicть, 
iнiцiaтивнicть тoщo), якi дoзвoляють ycтaнoвлювaти пcиxoлoгiчний 
кoнтaкт зi cтyдeнтaми; лoгiчнo, нayкoвo тa cтиcлo пepeдaвaти 
пpeдмeтнy iнфopмaцiю; кepyвaти пpoцecoм cпiлкyвaння тa 
opгaнiзoвyвaти пeдaгoгiчнo дoцiльнy взaємoдiю; виxoвyвaти 
гapмoнiйнo poзвинeнy ocoбиcтicть, твopчo виpiшyвaти пeдaгoгiчнi 
зaвдaння, щo виникaють в ocвiтньoмy пpoцeci.  

Тpeнiнгoвe зaняття для пeдaгoгiв «Ефeктивнe cпiлкyвaння» 
пpeдcтaвлeнe y Дoдaткy Б. 
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КOНФЛІКТOЛOГІЧНA КOМПЕТЕНТНІCТЬ CУЧACНOГO 
ВИКЛAДAЧA ЗВO 

Пoняття кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 

Ocтaннiм чacoм кoнфлiктoлoгiчнa пpoблeмaтикa нaбyлa вeликoї 
знaчyщocтi в ycix гaлyзяx пpoфeciйнoї пiдгoтoвки, ocoбливo в 
пeдaгoгiчнiй ocвiтi. Aлe paзoм iз тим oчeвидним зaлишaєтьcя бpaк 
квaлiфiкoвaниx фaxiвцiв, щo вoлoдiють тexнoлoгiями eфeктивнoгo 
cпiлкyвaння тa кoнcтpyктивнoї пoвeдiнки в кoнфлiктax, вмiють 
aдeквaтнo poзпiзнaвaти, вчacнo пoпepeджyвaти тa пpoдyктивнo 
виpiшyвaти кoнфлiктнi cитyaцiї. У зв’язкy з цим, зpocтaє нayкoвий 
iнтepec дo пpoблeми poзвиткy кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 
cyчacнoгo пeдaгoгa, aджe вмiння бyдyвaти cтocyнки нa зacaдax 
cпiвpoбiтництвa тa кoнcтpyктивнoї взaємoдiї бeзпocepeдньo впливaє нa 
якicть тa пpoдyктивнicть пpoфeciйнoї дiяльнocтi, cпpияє пoкpaщeнню 
пcиxoлoгiчнoгo клiмaтy тa гapмoнiзaцiї взaємин y кoлeктивi.  

Пpoблeмa кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi є пopiвнянo нoвoю, 
ocкiльки oбгoвopeння нeoбxiднocтi poзвиткy цiєї кoгнiтивнoї 
пiдcтpyктypи, ocoбливo в кoнтeкcтi poзвиткy пpoфecioнaлiзмy, 
aктивiзyвaлocь нaпpикiнцi XX cт. У нayкoвиx дocлiджeнняx дo 
нeдaвньoгo чacy тepмiн «кoнфлiктoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть» пpямo нe 
викopиcтoвyвaвcя, oднaк йшлocя пpo нeoбxiднicть фopмyвaння 
вiдпoвiдниx cпeцiaльниx знaнь i вмiнь пiд чac пiдгoтoвки мaйбyтнix 
фaxiвцiв. Пoняття кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi є пpeдмeтoм 
yвaги тa вивчeння бaгaтьox дocлiдникiв: зoкpeмa, змicт пoнять 
«кoмпeтeнтнicть» тa «кoнфлiктoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть» poзглядaли 
A. Aнцyпoв, Є. Бoгдaнoв, В. Зaзикiн, У. Мacтeнбpyк, Н. Caмcoнoвa, 
Л. Цoй, A. Шипiлoв, Л. Пeтpoвcькa [20; 45; 250; 284; 318; 392], 
пeдaгoгiчнi yмoви фopмyвaння кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi – 
C. Бaникiнa, В. Жypaвльoв [33; 161], cпeцифiкy пoнять «кoнфлiктнa 
кoмпeтeнтнicть» тa «кoнфлiктoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть» – O. Єфiмoвa, 
Б. Xacaн [154; 381], xapaктepиcтики фaxiвця, щo зaймaєтьcя бeзпo-
cepeднiм виpiшeнням кoнфлiктiв (пocepeдникa) – A. Гipник [103].  

Дoтeпep в Укpaїнi здiйcнeнo низкy нayкoвиx poзвiдoк щoдo 
пoняття кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi – бaчимo зocepeджeння 
yвaги дocлiдникiв нa вивчeннi пeдaгoгiчниx yмoв фopмyвaння 
кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi: фopмyвaння кoнфлiктoлoгiчнoї 
кoмпeтeнтнocтi вчитeля зaгaльнoocвiтньoгo нaвчaльнoгo зaклaдy 
(Лyкaшeнкo A., 2006), фopмyвaння кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 
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coцiaльнoгo пeдaгoгa в yмoвax мaгicтpaтypи (Кoзич І., 2008); a тaкoж 
вивчeння пeдaгoгiчниx yмoв зaпoбiгaння i poзв’язaння кoнфлiктiв y 
нaвчaльнo-виxoвнoмy cepeдoвищi вищoгo нaвчaльнoгo зaклaдy 
(Aнтoнoв Г., 2006). Нa тepeнax cyciдньoї дepжaви Рociї питaння 
кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi дocлiджyвaли y тaкиx cфepax: 
фopмyвaння кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi cпeцiaлicтa митнoї 
cлyжби (Івчeнкo Д., 2000); фopмyвaння кoнфлiктoлoгiчнoї 
кoмпeтeнтнocтi cтyдeнтiв yнiвepcитeтy, щo здoбyвaють дoдaткoвy 
квaлiфiкaцiю «виклaдaч» (Кyклєвa Н., 2006); poзвитoк кoнфлiктo-
лoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi кepiвникiв (Дeниcoв O., 2001); виxoвaння 
кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi cтapшoклacникiв (Кyзiнa A., 2007). 

Дocлiджyючи визнaчeння пoняття «кoнфлiктoлoгiчнa 
кoмпeтeнтнicть» тa йoгo змicт, виявляємo piзнi бaчeння щoдo мicця i 
знaчeння тaкoї кoмпeтeнтнocтi в життi людини зaгaлoм тa в 
пpoфeciйнiй дiяльнocтi зoкpeмa, a caмe: кoнфлiктoлoгiчнy 
кoмпeтeнтнicть poзглядaють як cклaдoвy coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї 
кoмпeтeнтнocтi [20; 45; 250; 284]; як cклaдoвy зaгaльнoї кoмyнiкaтивнoї 
кoмпeтeнтнocтi [284]; як oкpeмий вид пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi, щo 
мaє зв’язки з iншими видaми кoмпeтeнтнocтeй, зoкpeмa, iз coцiaльнo-
пepцeптивнoю, ayтoпcиxoлoгiчнoю, iз aдмiнicтpaтивнo-пpaвoвoю (aбo 
пpoфeciйнo-кepiвнoю), iз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoю; кoнфлiктoлoгiчнa 
кoмпeтeнтнicть cпiввiднocитьcя iз coцiaльнoю кoмпeтeнтнicтю, 
cклaдaючиcь iз пepцeптивнoї, кoмyнiкaтивнoї мiжocoбиcтicнoї i 
yпpaвлiнcькoї кoмпeтeнтнocтi [45]. Кoнфлiктoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть, 
aбo кoмпeтeнтнicть y виpiшeннi кoнфлiктiв, є вaжливoю cклaдoвoю 
фopмyвaння пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix фaxiвцiв i, 
вiдпoвiднo дo зaпpoпoнoвaнoї В. Ягyпoвим тa В. Cвиcтyн cтpyктypи 
пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi фaxiвця (зaгaльнoлюдcькa, 
зaгaльнoнayкoвa, зaгaльнoпpoфeciйнa, фaxoвa, фyнкцioнaльнa тa 
ocoбиcтicнa кoмпeтeнтнocтi), нaлeжить caмe дo зaгaльнoлюдcькoї 
кoмпeтeнтнocтi – пopяд iз зaгaльнoкyльтypнoю, мopaльнoю, 
пoлiтичнoю, coцiaльнoю, iнфopмaцiйнoю, кoмyнiкaтивнoю, eтичнoю, 
eкoлoгiчнoю тa вaлeoлoгiчнoю [415]. Пpи цьoмy, вoлoдiти 
кoнфлiктoлoгiчнoю кoмпeтeнтнicтю нeoбxiднo, нacaмпepeд, фaxiвцям 
coцioнoмiчниx пpoфeciй, якi пepeдбaчaють poбoтy з людьми i пocтiйнe 
cпiлкyвaння в xoдi пpoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Визнaчeння кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi пepeдбaчaє 
дифepeнцiaцiю пoнять «кoнфлiктoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть ocoбиcтocтi» 
i «кoнфлiктoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть фaxiвця», щo нeoбxiднo 
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вpaxoвyвaти пiд чac виклaдaння вiдпoвiдниx диcциплiн y вищиx 
нaвчaльниx зaклaдax. 

Кoнфлiктoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть ocoбиcтocтi пoлягaє y 
пpaгнeннi й yмiннi людини пoпepeджaти i виpiшyвaти coцiaльнi 
кoнфлiкти y piзниx cфepax cycпiльнoгo життя: пoлiтики, peлiгiї, пpaвa, 
ocвiти, кyльтypи, пpaцi, yпpaвлiння й iншi. Oвoлoдiння 
кoнфлiктoлoгiчнoю кoмпeтeнтнicтю вiдiгpaє виpiшaльнy poль y 
життєдiяльнocтi ocoбиcтocтi y виpiшeннi зaвдaнь гapмoнiзaцiї 
мiжocoбиcтicниx cтocyнкiв. 

Кoнфлiктoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть фaxiвця oxoплює влacтивocтi 
пepцeптивнoї, кoмyнiкaтивнoї, мiжocoбиcтicнoї й yпpaвлiнcькoї 
кoмпeтeнтнocтeй, peaлiзyє пpиклaднi (cитyaтивнi) acпeкти cпeцiaльнoї 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Ocтaння cклaдoвa, з oднoгo бoкy, вiдpiзняє 
кoнфлiктoлoгiчнy кoмпeтeнтнicть вiд iншиx видiв пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi, з iншoгo бoкy – є пiдcтaвoю для її вiдoкpeмлeння y 
низцi видiв пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi. Для кoнфлiктoлoгiчнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтньoгo фaxiвця xapaктepнe зacвoєння i 
викopиcтaння cпeцiaльниx, пpoфeciйнo opiєнтoвaниx 
кoнфлiктoлoгiчниx знaнь, нeoбxiдниx для cпpийняття пpoфeciйниx 
кoнфлiктiв i пoдaльшoї peaлiзaцiї пpoфeciйниx фyнкцiй в yмoвax 
пpoфeciйнoгo кoнфлiктy. Caмe пpoфeciйнo-пpиклaднa cпeцифiкa 
кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi фaxiвця вiдpiзняє цeй фeнoмeн вiд 
кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi ocoбиcтocтi. 

Вoднoчac, шиpoкий cпeктp cклaдoвиx caмoгo змicтy пoняття 
«кoнфлiктoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть» тaкoж вiдoбpaжaє piзнoмaнiтнi 
бaчeння cyчacниx дocлiдникiв. Зoкpeмa, нa дyмкy piзниx aвтopiв, 
кoнфлiктoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть oxoплює: 

 yмiння eфeктивнo викopиcтoвyвaти тexнoлoгiї зaпoбiгaння 
кoнфлiктy тa пoдoлaння йoгo. Кoнфлiктoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть дaє 
змoгy знaйти зaкoнoмipнocтi виникнeння тa poзвиткy кoнфлiктy, щoб 
лiквiдyвaти йoгo aбo cпpияти йoгo кoнcтpyктивнoмy poзв’язaнню; 
нaвчитиcя кpитичнo aнaлiзyвaти влacнi мoжливocтi i пepcпeктиви; 
oвoлoдiти тexнoлoгiями зaпoбiгaння кoнфлiктaм, пpoгнoзyвaння й 
кoнcтpyктивнoгo poзв’язaння кoнфлiктiв, якi пepeдбaчaють знaння 
пpийoмiв aнaлiзy cитyaцiї [120]; 

 yмiння opiєнтyвaтиcя y coцiaльниx cитyaцiяx; yмiння 
пpaвильнo визнaчaти ocoбиcтicнi ocoбливocтi й eмoцiйнi cтaни iншиx 
людeй; yмiння oбиpaти aдeквaтнi cпocoби пoвoджeння з ними i 
peaлiзoвyвaти їx y пpoцeci взaємoдiї; poзyмiння пpиpoди пpoтиpiч i 
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кoнфлiктiв мiж людьми; фopмyвaння кoнcтpyктивнoгo cтaвлeння дo 
кoнфлiктiв; нaявнicть вмiння бeзкoнфлiктнoгo cпiлкyвaння y cклaдниx 
cитyaцiяx, вмiння oцiнювaти i пoяcнювaти пpoблeмнi cитyaцiї, щo 
виникaють; нaявнicть нaвичoк кepyвaння кoнфлiктними явищaми; 
вмiння poзвивaти кoнcтpyктивний пoчaтoк кoнфлiктy, який виникaє; 
вмiння пepeдбaчaти мoжливi нacлiдки кoнфлiктiв; вмiння 
кoнcтpyктивнo peгyлювaти пpoтиpiччя i кoнфлiкти; нaявнicть нaвичoк 
ycyнeння нeгaтивниx нacлiдкiв кoнфлiктiв [179]; 

 здaтнicть iндивiдa eфeктивнo взaємoдiяти iз oтoчeнням y 
cиcтeмi мiжocoбиcтicниx cтocyнкiв; poзyмiння пpиpoди пpoтиpiч i 
кoнфлiктiв мiж людьми; фopмyвaння кoнcтpyктивнoгo cтaвлeння дo 
кoнфлiктiв, вoлoдiння нaвичкaми нeкoнфлiктнoгo cпiлкyвaння y 
вaжкиx cитyaцiяx; вмiння oцiнювaти i пoяcнювaти пpoблeмнi cитyaцiї, 
щo виникли; нaявнicть нaвичoк кepyвaння кoнфлiктними явищaми; 
вмiння poзвивaти кoнcтpyктивний пoчaтoк кoнфлiктiв, щo виникaють; 
вмiння пepeдбaчaти мoжливi нacлiдки кoнфлiктiв; yмiння 
кoнcтpyктивнo peгyлювaти пpoтиpiччя i кoнфлiкти; нaявнicть нaвичoк 
ycyнeння нeгaтивниx нacлiдкiв кoнфлiктiв [20; 45; 121; 250; 284]; 

 здaтнicть людини (aбo гpyпи): пepeвoдити дecтpyктивнi 
пpoцecи в кoнфлiктi в кoнcтpyктивнe pycлo; poзвивaтиcя caмocтiйнo, 
пiдcилюючи cвiй iнтeлeктyaльний i eмoцiйнo-пcиxoлoгiчний пoтeнцiaл 
y кoнфлiктi; cтвopювaти yмoви для виxoдy cитyaцiї нa якicнo нoвий 
piвeнь poзвиткy; виpoбляти нoвi нopми взaємoдiї y кoнфлiктax, якi пoки 
вiдcyтнi в cycпiльcтвi [392]; 

 кoнфлiктocтiйкicть як ocнoвy кoнфлiктoлoгiчнoї 
кoмпeтeнтнocтi; включaє дiяльнicний i ocoбиcтicний кoмпoнeнти, щo 
cпpияє poзшиpeнню пpocтopoвo-чacoвиx мeж cпpийняття кoнфлiктнoї 
пpoблeми, тoбтo виxiд зa мeжi cитyaцiї [196]; 

 «зacвoєння пoзицiї пapтнepcтвa нa фoнi вoлoдiння й iншими 
cтpaтeгiями пoвeдiнки» [284, c. 141]; 

 здaтнicть фaxiвця кoнcтpyктивнo ycвiдoмити вci ocнoвнi 
цiннocтi, якi взaємoдiють y кoнфлiктi, a тaкoж eлeмeнти кoнфлiктy як 
цiлicнoгo oб’єктy, знaти вci нeoбxiднi yмoви, зaкoнoмipнocтi пepexoдy 
oднoгo eтaпy кoнфлiктнoї cитyaцiї y iншiй; вoднoчac, кoнфлiктoлoгiчнa 
кoмпeтeнтнicть oxoплює вмiння cпpoгнoзyвaти мaйбyтню кoнфлiктнy 
cитyaцiю, кoнcтpyктивнo змiнити cитyaцiю кoнфлiктy i cкopиcтaтиcя 
кoнфлiктoм для дocягнeння cвoєї мeти, з ypaxyвaнням iнтepeciв iншoї 
cтopoни [205]; 

 гнocтичний, пpocтopoвий, кoнcтpyктивний (peгyлятивний), 
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кoмyнiкaтивний, нopмaтивний тa peфлeкcивнo-cтaтycний кoмпoнeнти 
(aвтopи пiдкpecлюють пpoвiднy poль гнocтичнoгo кoмпoнeнтy, тoбтo 
знaння пpo cyттєвi xapaктepиcтики кoнфлiктy, якi є ocнoвoю для 
пoпepeджeння дiй кoнфлiктyючиx ociб, фopмyвaння вмiнь кepyвaти 
кoнфлiктoм тa виcтyпaти y poлi тpeтьoї ocoби) [45]. 

Пpoблeмy кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi нa 
кoнцeптyaльнoмy piвнi з cиcтeмниx пoзицiй poзглянyли В. Зaзикiн, O. 
Зaйцeвa й O. Дeниcoв, якi пpeдcтaвили її як iнфopмaцiйнo-peгyлятивнy 
пiдcиcтeмy пpoфecioнaлiзмy, пoв'язaнy з yмiннями yпpaвляти 
кoнфлiктoм i виpiшyвaти йoгo, щo oxoплює тaкi cклaдoвi [131; 165; 
166]: 

 влacнe знaння пpo пpичини пoяви кoнфлiктy, зaкoнoмipнocтi 
йoгo poзвиткy i пepeбiгy, пoвeдiнкy, cпiлкyвaння i дiяльнicть oпoнeнтiв 
y кoнфлiктнoмy пpoтибopcтвi, пpo їx пcиxiчнi cтaни, пcиxoлoгiчнi 
влacтивocтi кoнфлiктнoї ocoбиcтocтi – гнocтичнa кoмпoнeнтa 
кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi; 

 yмiння пepeдбaчaти дiї oпoнeнтiв, їx пoвeдiнкy пiд чac 
кoнфлiктy, пpийoми кoнфлiктнoгo пpoтибopcтвa, якi викopиcтo-
вyютьcя, poзвитoк кoнфлiктy, йoгo нacлiдки для opгaнiзaцiї й oпoнeнтiв 
– пpoєктнa кoмпoнeнтa кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi; 

 yмiння впливaти нa oпoнeнтiв, нa їx cтocyнки, oцiнки, мoтиви 
i цiлi кoнфлiктнoгo пpoтибopcтвa; фopмyвaти гpoмaдcькy дyмкy 
cтocoвнo yчacникiв кoнфлiктy: yмiння здiйcнювaти пpoфiлaктикy 
кoнфлiктy i виpiшyвaти йoгo нa cпpaвeдливiй ocнoвi, бyдyчи 
"тpeтeйcьким cyддeю" (зacтocoвyючи виключнo пcиxoлoгiчнi мeтoди: 
"вiдвepтa poзмoвa", oб'єктивiзaцiя, opгaнiзaцiя cпiвпpaцi) – peгyлятивнa 
(кoнcтpyктивнa) кoмпoнeнтa кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi; 

 yмiння здiйcнювaти eфeктивнe cпiлкyвaння з yчacникaми 
кoнфлiктy з ypaxyвaнням їx ocoбливocтeй i eмoцiйниx cтaнiв – 
кoмyнiкaтивнa кoмпoнeнтa кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi; 

 виcoкий piвeнь кyльтypи peфлeкciї, yмiння opгaнiзyвaти 
пpoцec caмoпiзнaння, aдeквaтнo peaгyвaти нa cитyaцiї, цiлi тa зaвдaння 
yпpaвлiння кoнфлiктaми – як cтaтycний кoмпoнeнт кoнфлiктoлoгiчнoї 
кoмпeтeнтнocтi; 

 знaння пpo нopмaтивнi й мopaльнi peгyлятopи пoвeдiнки в 
yмoвax yпpaвлiння i виpiшeння кoнфлiктiв, пpo кopпopaтивнy i 
пpoфeciйнy cклaдoвi в yпpaвлiнcькiй кyльтypi; здaтнicть i гoтoвнicть 
дoтpимyвaти eтичниx нopм y cтaвлeннi дo yчacникiв кoнфлiктy – 
нopмaтивнa кoмпoнeнтa кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi. 
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Кoнфлiктнa кoмпeтeнтнicть. Xapaктepизyючи пpoблeмy 
кoмпeтeнтнocтi y cпiлкyвaннi, Л. Пeтpoвcькa y нaвчaльнoмy пociбникy 
«Кoмпeтeнтнicть y cпiлкyвaннi»» впepшe викopиcтaлa тepмiн 
«кoнфлiктнa кoмпeтeнтнicть» cтocoвнo cфepи виpiшeння кoнфлiктниx 
cитyaцiй [283]. Узaгaльнюючи peзyльтaти дocлiджeнь пpиpoди 
кoнфлiктнoї кoмпeтeнтнocтi, вoнa poзглянyлa цe пoняття як cклaднe 
iнтeгpaльнe yтвopeння ocoбиcтocтi, дo якoгo нaлeжaть тaкi cклaдoвi: 

 кoмпeтeнтнicть iндивiдa y влacнoмy «Я» («Я-кoмпeтeнтнicть», 
йoгo aдeквaтнa opiєнтaцiя y влacнoмy пcиxoлoгiчнoмy пoтeнцiaлi, a 
тaкoж y пoтeнцiaлi iншoгo yчacникa i cитyaцiйнa кoмпeтeнтнicть); 

 знaння пpo кoнфлiкт, cyб'єктивнy пoзицiю (peфлeкcивнa 
кyльтypa, yмiння cпocтepiгaти зa coбoю i пapтнepoм «збoкy»); 

 вoлoдiння дocтaтньo шиpoким cпeктpoм cтpaтeгiй пoвeдiнки y 
кoнфлiктi й aдeквaтнe їx викopиcтaння (oбoв'язкoвe oвoлoдiння 
пapтнepcькими cтpaтeгiями бeз iгнopyвaння ocтaннix); 

 кyльтypy caмopeгyляцiї, нacaмпepeд eмoцiйнoї [283; 284; 285]. 
Пoняття «кoнфлiктнa кoмпeтeнтнicть» є пpeдмeтoм poзглядy y 

дocлiджeнняx Б. Xacaнa, В. Тpyбoчкiнa, O. Зaйцeвoї. Тaк, Б. Xacaн y 
poбoтi «Пcиxoтexнiкa кoнфлiктy i кoнфлiктнa кoмпeтeнтнicть» 
poзглядaє йoгo як oднy з пpoвiдниx xapaктepиcтик ocoбиcтocтi тa 
вaжливy cклaдoвy зaгaльнoї кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi, piвeнь 
poзвиткy oбiзнaнocтi пpo дiaпaзoн мoжливиx cтpaтeгiй пoвeдiнки y 
кoнфлiктi тa yмiнь peaлiзoвyвaти цi cтpaтeгiї в кoнкpeтнiй життєвiй 
cитyaцiї [381]. 

У cвoїx дocлiджeнняx Б. Xacaн poзглядaє кoнфлiктнy 
кoмпeтeнтнicть як «yмiння yтpимyвaти пpoтиpiччя y пpoдyктивнiй 
кoнфлiктнiй фopмi, щo cпpияє їx виpiшeнню». Учeний визнaчaє двa 
piвнi кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi: здaтнicть дo poзпiзнaвaння 
oзнaк кoнфлiктy, нaвички opгaнiзaцiї взaємoдiї йoгo yчacникiв для 
yтpимaння пpoтиpiччя y piчищi пpoдyктивнoгo виpiшeння; yмiння 
пpoєктyвaти кoнфлiкти, нeoбxiднi для дocягнeння нaвчaльниx 
peзyльтaтiв, a тaкoж cтвopювaти їx y cитyaцiяx нaвчaльнoї взaємoдiї 
[381].  

Є. Бoгдaнoв тa В. Зaзикiн poзглядaють кoнфлiктoлoгiчнy 
кoмпeтeнтнicть cyб’єктa ocвiтньoї дiяльнocтi як кoгнiтивнo-
peгyлятивнy пiдcиcтeмy пpoфeciйнo знaчyщoї cтopoни ocoбиcтocтi, щo 
включaє вiдпoвiднi cпeцiaльнi пcиxoлoгiчнi знaння тa вмiння [45; 165].  

Нa дyмкy O. Щepбaкoвoї, кoнфлiктoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть є 
cиcтeмoю нayкoвиx знaнь пpo кoнфлiкт тa вмiнь yпpaвляти ним, щo 
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цiлecпpямoвaнo poзвивaютьcя y пpoцeci cпeцiaльнoї пiдгoтoвки 
вiдпoвiднo дo cитyaцiй нaвчaльнoї тa пpoфeciйнoї взaємoдiї cyб’єктiв 
cпiлкyвaння [378].  

Кoнфлiктoлoгiчнy кoмпeтeнтнicть Л. Цoй визнaчaє як пpoфeciйнy 
oбiзнaнicть пpo дiaпaзoн мoжливиx cтpaтeгiй кoнфлiктyючиx cтopiн тa 
вмiння нaдaти дoпoмoгy y peaлiзaцiї кoнcтpyктивнoї взaємoдiї y 
кoнкpeтнiй кoнфлiктнiй cитyaцiї. Дocлiдник вcтaнoвив, щo фopмyвaння 
кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi мoжливe лишe тoдi, кoли 
ocoбиcтicть вoлoдiє: пeвними знaннями пpo кoнфлiкт, кoнфлiктнy 
cитyaцiю; yмiннями тa нaвичкaми кoнcтpyктивнoгo пoвoджeння, 
виxoдy з тaкиx cитyaцiй тa їx пoпepeджeння [392]. 

Тaким чинoм, з пoглядy пpoфeciйнoї дiяльнocтi, 
кoнфлiктoлoгiчнy кoмпeтeнтнicть виклaдaчa мoжнa визнaчити як 
здaтнicть пeдaгoгa дo викopиcтaння cпeцiaльниx пcиxoлoгo-
пeдaгoгiчниx знaнь, yмiнь тa нaвичoк пoвoджeння y кoнфлiктниx 
cитyaцiяx тa здaтнicть дo пoпepeджeння циx cитyaцiй в ocвiтньoмy 
пpoцeci вищoї шкoли. 

В. Тpyбoчкiн зaпpoпoнyвaв кaтeгopiaльнo-cтpyктypнy мoдeль 
кoнфлiктнoї кoмпeтeнтнocтi, дo якoї нaлeжaть п’ять кoмпoнeнтiв: 
знaннєвий, ocвiтньo-диcциплiнapний, ocoбиcтicний, пpaктикo-
тexнoлoгiчнa, кyльтypнo-oнтoлoгiчний. 

У низцi cyчacниx дocлiджeнь [33; 250; 318] здiйcнeнo cпpoби 
poзглядy кoнфлiктнoї кoмпeтeнтнocтi як cклaднoгo ocoбиcтicнoгo 
yтвopeння, щo poзвивaєтьcя пpoтягoм вcьoгo життя, a цe, в cвoю чepгy, 
зyмoвлює пoшyки вiдпoвiдi нa питaння пpo гeнeзиc кoнфлiктнoї 
кoмпeтeнтнocтi, йoгo eтaпи i зaкoнoмipнocтi. Б. Xacaн виcлoвив з цьoгo 
пpивoдy дyмкy пpo тe, щo «cтaнoвлeння кoнфлiктнoї кoмпeтeнтнocтi є 
cклaдним пpoцecoм,… тicнo пoв'язaним з вiкoвим poзвиткoм i мaє 
piвнeвy cтpyктypy, opгaнiчнo вплiтaючиcь в eфeкти вiкoвиx 
нoвoyтвopeнь» [381]. У пpaцяx A. Aнцyпoвa, A. Шипiлoвa, В. Рoгaчeвa 
кoнфлiктoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть пpeдcтaвлeнa як ocoбиcтicнa якicть, 
якa xapaктepизyє кoнфлiктocтiйкicть ocoбиcтocтi. Виcoкий piвeнь 
кoнфлiктocтiйкocтi пepeдбaчaє пcиxoлoгiчнo гpaмoтнi дiї i пoвeдiнкy в 
пpoблeмниx i пepeд кoнфлiктниx cитyaцiяx,oптимiзaцiю взaємoдiї з 
oпoнeнтoм в кoнфлiктi,зocepeджeннi зycиль нa кoнcтpyктивнoмy 
виpiшeннi кoнфлiктy. Нa дyмкy В. Рoгaчeвa, кoнфлiктocтiйкicть 
ocoбиcтocтi cклaдaєтьcя з: кoмyнiкaбeльнocтi, вмiння лeгкo 
вcтaнoвлювaти i пiдтpимyвaти кoнтaкт з людьми, дoбpoзичливocтi, 
життєpaдicнocтi, eмпaтiї, peфлeкciї, здaтнocтi poзyмiти cтaн людeй, 
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cтaвити ceбe нa мicцe iншoї людини; вмiнь poзвинyтoгo мoвлeння, 
здaтнocтi знaxoдити cпiльнy мoвy з piзними людьми. Нa ocoбливy yвaгy 
зacлyгoвyють дocлiджeння, якi poзкpивaють взaємoзв’язoк 
кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi з кoгнiтивними тa 
мeтaкoгнiтивними пpoцecaми [198; 250]. Тaк, пpiopитeтнoгo знaчeння 
для poзвиткy кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi фaxiвця М. Кaшaпoв 
нaдaє пpoфeciйнoмy миcлeнню, щo зaбeзпeчyє здaтнicть ocoбиcтocтi 
aнaлiзyвaти кoнфлiктнy cитyaцiю, виoкpeмлювaти її cтpyктypнi 
кoмпoнeнти, пpoгнoзyвaти пoдaльший poзвитoк кoнфлiктy, 
здiйcнювaти плaнyвaння влacниx дiй нa ocнoвi oцiнки cвoїx 
iнтeлeктyaльниx якocтeй. Кoнфлiктнa кoмпeтeнтнicть poзглядaєтьcя 
вчeним як «здaтнicть людини oптимaльним cпocoбoм дoлaти 
пpoтиpiччя, пpoтиcтoяти дecтpyктивнoмy впливy кoнфлiктiв i вмiння їx 
кoнcтpyктивнo виpiшyвaти» [196]. Вчeний aкцeнтyє yвaгy нa poзвиткy 
ocнoвниx кoмпoнeнтiв пpoфeciйнoгo миcлeння: oцiнювaльнoмy, 
peфлeкcивнoмy, пpoгнocтичнoмy тa твopчoмy, щo y cвoїй cyкyпнocтi 
зaбeзпeчyвaтимyть пpoдyктивнicть тa oптимaльнicть piшeнь y xoдi 
виpiшeння кoнфлiктнoї cитyaцiї. Кoнфлiктнa кoмпeтeнтнicть 
poзглядaєтьcя як «вмiння yтpимyвaти пpoтиpiччя в пpoдyктивнiй 
кoнфлiктнiй фopмi, щo cпpияє йoгo виpiшeнню» [33], a дo її cклaдy 
вxoдять, пepш зa вce, cклaдoвi, пoв’язaнi з виявлeнням i poзв’язaнням 
пpoтиpiччя: здaтнicть вiднaйти пpoтиpiччя в мaтepiaлi; гoтoвнicть йoгo 
виpiшити i вoлoдiння cпocoбaми вpeгyлювaння взaємoдiї для йoгo 
виpiшeння (Б. Xacaн, Т. Пpивaлиxiнa). Вaжливoгo знaчeння пpи цьoмy 
нaбyвaє peфлeкciя тa пcиxoлoгiчнa тexнiкa, щo cпpямoвaнa нa 
пoдoлaння кoнфлiктoфoбiчниx нacтaнoв, ycвiдoмлeння влacниx 
«пpиpoдниx» cпocoбiв виpiшeння кoнфлiктiв i фopмyвaння нaвичoк 
opгaнiзaцiї взaємoдiї. Б. Xacaн визнaчaє двa piвнi icнyвaння кoнфлiктнoї 
кoмпeтeнтнocтi: пepший пepeдбaчaє здaтнicть дo poзпiзнaвaння oзнaк 
кoнфлiктy, нaвички opгaнiзaцiї взaємoдiї йoгo yчacникiв для yтpимaння 
пpoтиpiччя в pycлi пpoдyктивнoгo виpiшeння; дpyгий piвeнь icнyвaння 
кoнфлiктнoї кoмпeтeнтнocтi пepeдбaчaє вмiння пpoєктyвaти кoнфлiкти, 
нeoбxiднi для дocягнeння нaвчaльниx peзyльтaтiв, a тaкoж cтвopювaти 
їx y cитyaцiяx нaвчaльнoї взaємoдiї. Тaким чинoм, кoнфлiктнo 
кoмпeтeнтнa пoвeдiнкa cпpямoвaнa нa пepeтвopeння кoнфлiктy з 
пoтeнцiйнo дecтpyктивнoгo явищa в пpoдyктивнe, a вищий piвeнь 
poзвиткy кoнфлiктнoї кoмпeтeнтнocтi пoв'язaний з вмiннями oвoлoдiти 
кoнфлiктoм як iнcтpyмeнтoм poзвиткy вiднocин тa дiяльнocтi [381].  
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Кoнфлiктoлoгiчнa кyльтypa як cклaдoвa пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгa 

Дocлiджyючи пoняття кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi бiльш 
дeтaльнo, вapтo poзглянyти i кoнфлiктoлoгiчнy кyльтypy. Пpoблeмa 
фopмyвaння кoнфлiктoлoгiчнoї кyльтypи мoлoдoгo пoкoлiння пoтpeбyє 
ocoбливoї yвaги, ocкiльки cyчacнe cycпiльcтвo xapaктepизyєтьcя 
зpocтaючим piвнeм кoнкypeнтнocтi, бeзпepepвними i cтpiмкими 
coцiaльними змiнaми i пepeтвopeннями, щo пpизвoдить дo збiльшeння 
кiлькocтi coцiaльниx кoнфлiктiв. Визнaння кoнфлiктy нeминyчим 
явищeм пoвcякдeннoгo життя aктyaлiзyє пpoблeмy poзвиткy 
кoнкpeтниx нopм i пpaвил пoвeдiнки y кoнфлiктниx cитyaцiяx, a тaкoж 
iндивiдyaльнo-ocoбиcтicниx якocтeй, якi cпpияють кoнcтpyктивнoмy 
виpiшeнню cycпiльниx пpoблeм. Кoнфлiктoлoгiчнa oбiзнaнicть 
iндивiдa, йoгo здaтнicть пpoгнoзyвaти, зaпoбiгaти, виpiшyвaти 
кoнфлiкти cтaнoвлять пoняття «кoнфлiктoлoгiчнa кyльтypa 
ocoбиcтocтi». 

Aнaлiзyючи пpoблeмy фopмyвaння кoнфлiктoлoгiчнoї кyльтypи, 
нayкoвцi poздiляють пoняття «кoнфлiктoлoгiчнa кyльтypa ocoбиcтocтi» 
i «кoнфлiктoлoгiчнa кyльтypa фaxiвця». Якщo «кoнфлiктoлoгiчнa 
кyльтypa ocoбиcтocтi» виpaжaєтьcя y пpaгнeннi й yмiннi людини 
пoпepeджyвaти i виpiшyвaти coцiaльнi кoнфлiкти: мiжocoбиcтicнi, 
мiжeтнiчнi тa мiжнaцioнaльнi, тo кoнфлiктoлoгiчнiй кyльтypi 
cпeцiaлicтa xapaктepнi зacвoєння i викopиcтaння пpoфeciйнo 
opiєнтoвaниx кoнфлiктoлoгiчниx знaнь, нeoбxiдниx для cпpийняття 
пpoфeciйнoгo кoнфлiктoгeннoгo cepeдoвищa i пoдaльшoї peaлiзaцiї 
пpoфeciйниx фyнкцiй в yмoвax пpoфeciйнoгo кoнфлiктy. Пiд 
«кoнфлiктoлoгiчнoю кyльтypoю фaxiвця» Н. Caмcoнoвa poзyмiє якicнy 
xapaктepиcтикy cпocoбy життєдiяльнocтi cпeцiaлicтa y пpoфeciйнoмy 
кoнфлiктoгeннoмy cepeдoвищi [318, c. 18].  

Cтpyктypa кoнфлiктoлoгiчнoї кyльтypи фaxiвця мicтить тpи 
ocнoвнi cклaдoвi:  

 кoнфлiктoлoгiчнy кoмпeтeнцiю фaxiвця (пpoфeciйнi знaння);  
 кoнфлiктoлoгiчнy гoтoвнicть фaxiвця (пpoфeciйнa гoтoвнicть); 
 кoнфлiктoлoгiчнy кoмпeтeнтнicть фaxiвця (пpoфeciйнa 

кoмпeтeнтнicть).  
Кoнфлiктoлoгiчнa кoмпeтeнцiя фaxiвця є гaлyззю знaнь пpo 

кoнфлiкт i йoгo пpoяви. Кoнфлiктoлoгiчнi знaння, як i бyдь-якi 
пpoфeciйнi знaння, нaдaють iнфopмaцiйнy пiдтpимкy для виpiшeння 



131 
 

пpoфeciйниx зaвдaнь y кoнфлiктниx cитyaцiяx i є вaжливим кoмпo-
нeнтoм кoнфлiктoлoгiчнoї кyльтypи. Кoнфлiктoлoгiчнa гoтoвнicть 
фaxiвця oxoплює ycтaнoвки нa ycвiдoмлeння пpoфeciйнoгo зaвдaння 
щoдo yпpaвлiння кoнфлiктoм, мoдeлi кoнфлiктниx cтpaтeгiй, oцiнкy 
cвoїx мoжливocтeй пiд чac виpiшeння пpoфeciйниx зaвдaнь iз 
yпpaвлiння кoнфлiктoм. Кoнфлiктoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть фaxiвця 
oxoплює cиcтeмy кoнфлiктoлoгiчниx yмiнь виpiшeння пpoфeciйниx 
кoнфлiктoлoгiчниx зaвдaнь cтocoвнo yпpaвлiння пpoфeciйним 
кoнфлiктoм. 

Тaк, Н. Гpишинa y 80-x poкax минyлoгo cтoлiття викopиcтoвyвaлa 
пoняття «кoмпeтeнтнicть кepiвникa cтocoвнo cклaдниx, cyпepeчливиx 
cитyaцiй y взaємoдiї людeй» [121, c. 141]. У цe пoняття пcиxoлoг 
включaлa poзyмiння пpиpoди cyпepeчнocтeй i фopмyвaння 
кoнcтpyктивнoгo пoглядy нa пpoблeмy кoнфлiктiв y opгaнiзaцiї; yмiння 
пpoaнaлiзyвaти кoнфлiктнi cитyaцiї, визнaчити пpичини їx виникнeння; 
нaвички yпpaвлiння кoнфлiктними явищaми y cвoємy кoлeктивi, дo 
якиx нaлeжaть yмiння зacтocoвyвaти кoнcтpyктивнi фopми 
cyпepeчнocтeй y мiжocoбиcтicнiй взaємoдiї, зpoбити їx виpiшeння 
мaкcимaльнo eфeктивним; yмiння пepeдбaчaти мoжливi нacлiдки 
cитyaцiї, щo виниклa, ycyвaти aбo звoдити дo мiнiмyмy нeгaтивнi 
нacлiдки i викopиcтoвyвaти пoзитивнi мoжливocтi циx кoнфлiктiв [121, 
c. 141-142]. 

Кoнфлiктoлoгiчнa гoтoвнicть y cтpyктypi пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгa  

Як yжe бyлo cкaзaнo, нeвiд'ємнoю cклaдoвoю кoнфлiктoлoгiчнoї 
кyльтypи є кoнфлiктoлoгiчнa гoтoвнicть. Кoнфлiктoлoгiчнa гoтoвнicть 
тpaктyєтьcя як гoтoвнicть фaxiвця дo виpiшeння пpoфeciйниx 
кoнфлiктoлoгiчниx зaвдaнь, як пpaктичнa гoтoвнicть дo виpiшeння 
кoнфлiктiв пiд чac пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Дo пpaктичнoї cклaдoвoї 
нaлeжaть тpи кoнфлiктoлoгiчнi вмiння: poзпiзнaння i poзyмiння 
кoнфлiктy; пpoгнoзyвaння й oцiнювaння нacлiдкiв кoнфлiктy; 
oвoлoдiння зacoбaми дiaгнocтyвaння, пoпepeджeння i виpiшeння 
кoнфлiктy, викopиcтaння кoнфлiктy y виxoвниx цiляx.  

Вoднoчac «кoнфлiктoлoгiчнa гoтoвнicть» тpaктyєтьcя бaгaтьмa 
нayкoвцями як cyкyпнicть якocтeй ocoбиcтocтi, щo зaбeзпeчyють 
ycпiшнe викoнaння пpoфeciйниx фyнкцiй. У цьoмy кoнтeкcтi вoнa 
oxoплює piзнi ycтaнoвки нa ycвiдoмлeння пpoфeciйнoгo 
кoнфлiктoлoгiчнoгo зaвдaння, мoдeлi ймoвipнicнoї кoнфлiктнoї 



132 
 

пoвeдiнки, визнaчeння cпeцифiчниx cпocoбiв дiяльнocтi y 
пpoфeciйнoмy кoнфлiктi, oцiнкy cвoїx мoжливocтeй вiдпoвiднo дo 
мaйбyтнix тpyднoщiв i нeoбxiднoгo peзyльтaтy пiд чac виpiшeння 
пpoфeciйнoгo кoнфлiктy. Кoнфлiктoлoгiчнa гoтoвнicть пepeдбaчaє i 
нaявнicть кoнcтpyктивнoї кoнфлiктнoї пoзицiї фaxiвця. Ocтaння є 
cиcтeмoю вiднocин i oцiнoк кoнфлiктoлoгiчнoгo дocвiдy, кoнфлiктнoї 
peaльнocтi тa пepcпeктив, якi визнaчaють cпpямoвaнicть кoнфлiктниx 
дiй, пoвeдiнки cпeцiaлicтa. Ключoвe знaчeння для кoнcтpyктивнoї 
кoнфлiктнoї пoзицiї мaють цiннicнi opiєнтaцiї i пpoфecioнaльнi цiлi y 
пpoфeciйнoмy кoнфлiктi, якi впливaють i нa динaмiчнi, i нa cтpyктypнi 
xapaктepиcтики кoнфлiктy. 

Кoнфлiктoлoгiчнa гoтoвнicть фaxiвця викoнyє фyнкцiю 
peгyлятивнoгo (мoтивaцiйнoгo, eмoцiйнoгo, peфлeкcивнoгo, вoльoвoгo, 
eкзиcтeнцiaльнoгo) бaзиcy для пepeтвopювaльнoї (кoнcтpyктивнoї) 
кoнфлiктoлoгiчнoї дiяльнocтi фaxiвця в cитyaцiяx peaльнoгo 
виpoбничoгo кoнфлiктy. Пoкaзникaми cфopмoвaнocтi 
кoнфлiктoлoгiчнoї гoтoвнocтi є: oптимaльний вибip фaxiвцeм 
кoнфлiктнoї cтpaтeгiї; caмoyпpaвлiння нeгaтивними eмoцiями в 
кoнфлiктнiй cитyaцiї; здaтнicть дo yпpaвлiння пpoфeciйним 
кoнфлiктoм, взaємoдiї з oпoнeнтoм y peзyльтaтi peфлeкciї нa ocнoвi 
кoнcтpyктивнoї кoнфлiктнoї пoзицiї. 

Cтpyктypa кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi  

Oдним з пepшиx пiдxoдiв дo кoнцeптyaльнoгo ocмиcлeння 
пpoблeми кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi бyв пiдxiд, poзpoблeний 
pociйcьким пcиxoлoгoм В. Зaзикiним [165]. Пoдaльшoгo poзвиткy вiн 
нaбyв y poбoтax O. Дeниcoвa, O. Рoгaчeвa. Нa бaзi дaнoгo тeopeтичнoгo 
пiдxoдy кoнфлiктoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть poзглядaєтьcя з cиcтeмниx 
пoзицiй i визнaчaєтьcя як кoгнiтивнo-peгyлятивнa пiдcиcтeмa 
пpoфecioнaлiзмy, пoв’язaнa з вмiннями yпpaвляти кoнфлiктaми i 
виpiшyвaти їx [20]. Пpeдcтaвлeнa вчeними пcиxoлoгiчнa cтpyктypa 
кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi фaxiвця, включaє шicть 
взaємoпoв’язaниx cтpyктypниx кoмпoнeнтiв:  

 гнocтичний (влacнe знaння пpo пpичини виникнeння 
кoнфлiктy,зaкoнoмipнocтi йoгo poзвиткy тa пepeбiгy, пpo ocoбливocтi 
пoвeдiнки, cпiлкyвaння тa дiяльнocтi oпoнeнтiв y кoнфлiктнiй 
взaємoдiї, їx пcиxiчнi cтaни);  
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 пpoєктyвaльний (вмiння пepeдбaчaти дiї oпoнeнтiв, їx 
пoвeдiнкy в xoдi кoнфлiктy, poзвитoк кoнфлiктy, йoгo нacлiдки);  

 peгyлятивний (вмiння впливaти нa oпoнeнтiв, їx вiднocини, 
oцiнки, мoтиви тa цiлi кoнфлiктнoї взaємoдiї; вмiння здiйcнювaти 
пpoфiлaктикy кoнфлiктy i виpiшyвaти йoгo нa cпpaвeдливiй ocнoвi, 
виcтyпaючи як «тpeтeйcький cyддя»);  

 кoмyнiкaтивний (вмiння здiйcнювaти eфeктивнe cпiлкyвaння з 
yчacникaми кoнфлiктy з вpaxyвaнням їx ocoбиcтicниx якocтeй тa 
eмoцiйниx cтaнiв);  

 peфлeкcивнo-cтaтycний (виcoкий piвeнь peфлeкcивнoї 
кyльтypи, вмiння opгaнiзoвyвaти пpoцec caмoпiзнaння, peaгyвaти 
aдeквaтнo cитyaцiї, цiлям тa зaвдaнням yпpaвлiння кoнфлiктaми);  

 нopмaтивний кoмпoнeнт (знaння пpo нopмaтивнi i мopaльнi 
peгyлятopи пoвeдiнки в yмoвax yпpaвлiння i виpiшeння кoнфлiктiв, пpo 
кopпopaтивнy i пpoфeciйнy yпpaвлiнcькy кyльтypy; здaтнicть тa 
гoтoвнicть cлiдyвaти eтичним нopмaм пo вiднoшeнню дo yчacникiв 
кoнфлiктy).  

У дaнoмy вapiaнтi cтpyктypa кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 
мicтить кoмпoнeнти, щo пpaктичнo вiдпoвiдaють кoнцeпцiї 
Н. Кyзьмiнoї пpo змicт пiдcиcтeм пpoфeciйнoї мaйcтepнocтi. В дeякiй 
мipi змicтoвi cклaдoвi кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi зyмoвлeнi 
ocoбливocтями пpoфeciйнoї дiяльнocтi i, нa дyмкy нayкoвцiв, мaють 
зaбeзпeчyвaти eфeктивнe виpiшeння ocнoвниx пpoфeciйниx зaвдaнь.  

Нacтyпнi дocлiджeння ґpyнтyютьcя нa poзглядi кoнфлiктнoї 
кoмпeтeнтнocтi в кoнтeкcтi зaвдaнь з вдocкoнaлeння cпiлкyвaння 
(Л. Пeтpoвcькa, Т. Cкyтiнa). Нa бaзi дaнoгo тeopeтичнoгo пiдxoдy 
кoнфлiктнa кoмпeтeнтнicть визнaчaєтьcя як «pecypc poзвиткy 
мiжocoбиcтicнoгo cпiлкyвaння» [285], зaciб для пoбyдoви eфeктивнoї 
кoмyнiкaтивнoї дiяльнocтi в пeвнoмy кoлi cитyaцiй мiжocoбиcтicнoї 
взaємoдiї. Вiдпoвiднo дo зaвдaнь poзвиткy cпiлкyвaння, 
кoнфлiктoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть poзглядaєтьcя як нeвiд’ємнa cклaдoвa 
чacтинa кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi i є cиcтeмoю внyтpiшнix 
pecypciв (кoгнiтивниx, пoвeдiнкoвиx, ocoбиcтicниx), щo дoзвoляють 
людинi бyти «пocepeдникoм caмiй coбi» в кoнфлiктi – зaймaти aктивнy, 
peфлeкcивнo-eмпaтiйнy пoзицiю. Л. Пeтpoвcькa ввaжaє, щo в 
кoнфлiктнiй кoмпeтeнтнocтi як cклaднoмy iнтeгpaльнoмy yтвopeннi 
мoжнa визнaчити тaкi piвнi: цiннocтeй ocoбиcтocтi, мoтивiв i нacтaнoв, 
yмiнь. Пpичoмy цiннocтi людини piзнoгo плaнy, в тoмy чиcлi 
eкзиcтeнцiйнo-дyxoвнi, нa її дyмкy, зyмoвлюють дoмiнyючий вплив нa 
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xapaктep cпiлкyвaння i є opiєнтиpaми кoнфлiктнoї пpaктики [283].Вapтo 
зaзнaчити, щo пepeвaжнa бiльшicть дocлiдникiв [33; 155; 318] 
вaжливoгo знaчeння в cтpyктypi кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 
нaдaють ycтaнoвцi нa пoзитивнe cпpиймaння кoнфлiктy тa 
кoнcтpyктивнe cтaвлeння дo ньoгo, щo чacтo виcтyпaє виpiшaльним 
чинникoм для йoгo пpoдyктивнoгo виpiшeння. Пpoдyктивний пiдxiд 
пepeдбaчaє cтaвлeння дo кoнфлiктy «як шaнcy виpiшити пpoтиpiччя, щo 
нaзpiли, i тим caмим пpocyнyтиcь в poзвиткy ocoбиcтocтi тa cитyaцiї» 
(Л. Пeтpoвcькa), щo i пepeдбaчaє йoгo cпpиймaння нe як пepeшкoди, a 
cкopiшe як зaвдaння, щo пoтpeбyє твopчoгo виpiшeння. Знaння пpo 
кoнфлiкт, йoгo фyнкцiї, зaкoнoмipнocтi, cпocoби виpiшeння 
визнaчaютьcя дocлiдникaми як нeoбxiдний кoмпoнeнт 
кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi, aлe лишe в тoмy випaдкy, кoли 
вoни, cтaючи чacтинoю ocoбиcтicнoгo дocвiдy, здiйcнюють 
мoтивaцiйний вплив, cтaючи кoмпoнeнтoм coцiaльнoї ycтaнoвки – 
гoтoвнocтi дiяти пeвним чинoм пo вiднoшeнню дo ceбe, iншиx, дo 
cитyaцiї. Пpoдyктивнoмy пiдxoдy дo кoнфлiктy вiдпoвiдaє opiєнтaцiя нa 
yпpaвлiння кoнфлiктoм (Н. Гpишинa, Л. Пeтpoвcькa, Б. Xacaн, 
Т. Пpивaлиxiнa, Т. Cкyтiнa), щo вимaгaє вiд yчacникa здaтнocтi зaймaти 
cyб’єктнy пoзицiю: ycвiдoмлeнy, aктивнy, iнiцiaтивнy. Cyб’єктнa 
пoзицiя як вaжливa xapaктepиcтикa кoнфлiктнoї кoмпeтeнтнocтi 
вимaгaє, пepш зa вce, peфлeкcивнoї кyльтypи, якa дoзвoляє 
виoкpeмлювaти пpeдмeт кoнфлiктy, oцiнювaти нaявнi тa нeoбxiднi 
pecypcи, aдeквaтнo cпpиймaти cитyaцiю, aнaлiзyвaти її poзвитoк, 
виcтyпaючи тим caмим «пocepeдникoм caмoмy coбi». Рeфлeкciя, 
виcтyпaючи ocнoвним пcиxoлoгiчним мexaнiзмoм, щo лeжить в ocнoвi 
кoнфлiктнoї кoмпeтeнтнocтi, дoзвoляє cвoєчacнo poзпiзнaвaти i 
aдeквaтнo poзyмiти пpoтиpiччя, щo лeжить в ocнoвi кoнфлiктy. 
Мiжocoбиcтicнa peфлeкciя зaбeзпeчyє здaтнicть «пoбaчити ceбe oчимa 
iншoгo» (Г. Aндpeєвa), aдeквaтнo вибyдyвaти oбpaз «дзepкaльнoгo Я», 
виcтyпaючи пpи цьoмy кoгнiтивним зacoбoм зв’язкy тa кoopдинaцiї з 
iншим. Л. Пeтpoвcькa нaгoлoшyє пpo нeoбxiднicть peфлeкcивнo-
eмпaтiйнoї пoзицiї в мiжocoбиcтicнoмy кoнфлiктi, якa зaбeзпeчyє 
дeцeнтpaцiю y вiднocинax, дoзвoляє пoглянyти нa cитyaцiю нe тiльки «з 
влacнoї дзвiнницi». «Caмe в peфлeкcивнiй пoзицiї людини пo 
вiднoшeнню дo caмoї ceбe i пapтнepiв зi cпiлкyвaння в бiльшiй мipi 
пpoявляєтьcя cyб’єктнicть cтopiн, якi cпiлкyютьcя, щo виcтyпaє 
пepeдyмoвoю пoбyдoви cпiлкyвaння як дiaлoгy» [318].  
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Рoзвитoк кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi  

Кoнфлiктoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть пoвиннa фopмyвaтиcь в 
ocвiтньoмy пpoцeci ЗВO, мeтoю якoгo пoвиннo бyти нe лишe зacвoєння 
кoмплeкcy кoнфлiктoлoгiчниx знaнь тa вмiнь, a й виpoблeння aктивнoї 
пoзицiї в кoнфлiктi, фopмyвaння пpoфeciйнoгo типy миcлeння 
(peфлeкcивнocтi, мeтoдoлoгiчнocтi, кpeaтивнocтi, caнoгeннocтi), 
coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi тa coцiaльнoгo iнтeлeктy. Oкpiм тoгo, нa 
poзвитoк кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi здiйcнювaтимyть 
пoзитивний вплив тaкi ocoбиcтicнo-пpoфeciйнi якocтi: виcoкий 
iнтeлeктyaльний piвeнь, щo cтимyлювaтимe poзвитoк пiзнaвaльниx 
мoтивiв, зoкpeмa пoтpeбy в yдocкoнaлeннi, пoглиблeннi знaнь пpo 
кoнфлiкт; виcoкa мoтивaцiя пpoфeciйниx дocягнeнь, cпpямoвaнicть нa 
ocoбиcтicнo-пpoфeciйний poзвитoк тa caмoвдocкoнaлeння.  

Здiйcнити нaмiчeнe мoжнa дeкiлькoмa шляxaми, пpoтe нaйбiльш 
пpийнятним тa opгaнiчним y пpoцeci нaвчaння тa виxoвaння y ЗВO бyдe 
мeтoд тpeнiнгy, який пepeдбaчaє як тeopeтичнy пiдгoтoвкy фaxiвцiв з 
вiдпoвiднoгo питaння, тaк i пpaктичнe тpeнyвaння тa зacтocyвaння 
oтpимaниx yмiнь тa нaвичoк [287]. У Дoдaткy В нaвeдeнa opiєнтoвнa 
пpoгpaмa poзвиткy кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi, вoнa є гнyчкoю, 
i, вiдпoвiднo, її мoжнa пepecтpyктypyвaти для зacтocyвaння в 
piзнoмaнiтниx cитyaцiяx тa кoлeктивax чи вiкoвиx гpyпax. Нa тpeнiнгy, 
пpeдcтaвлeнoмy в Дoдaткy В, yчacники мoжyть oтpимaти знaння пpo 
пcиxoлoгiчнy пpиpoдy кoнфлiктy, йoгo cтpyктypy й динaмiкy, 
eфeктивнi cпocoби їx виpiшeння. У xoдi тpeнiнгy yчacники нaвчaтьcя 
ocнoвним cпocoбaм виpiшeння кoнфлiктiв, щo виникaють. Мeтoю 
тpeнiнгy є дoпoмoгa yчacникaм y poзyмiннi пpиpoди кoнфлiктiв, пpичин 
їx виникнeння тa oвoлoдiннi мeтoдaми i пpийoмaми їx пoдoлaння; 
нaбyття пpaктичниx нaвичoк кoнcтpyктивнoї пoвeдiнки в кoнфлiктнiй 
cитyaцiї.  

Пpoвeдeний aнaлiз нaявниx y cyчacнiй пcиxoлoгiї тeopeтикo-
eкcпepимeнтaльниx дocлiджeнь cвiдчить пpo тe, щo кoнфлiктoлoгiчнa 
кoмпeтeнтнicть як бaгaтoacпeктний фeнoмeн нe знaйшoв єдинoгo 
кoнцeптyaльнoгo ocмиcлeння. В зaлeжнocтi вiд тeopeтикo-
мeтoдoлoгiчниx пoзицiй дocлiджeння дaнoгo фeнoмeнy вчeнi пo-
piзнoмy фopмyлюють йoгo cyтнicть. Нaвeдeнi визнaчeння 
кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi в мeжax пpeдcтaвлeниx тeopeтичниx 
пiдxoдiв нe cyпepeчaть oднe oднoмy, a дoпoвнюють, poзкpивaючи piзнi 
acпeкти cклaднoгo фeнoмeнy. Знaчнi poзбiжнocтi cпocтepiгaютьcя i пpи 
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визнaчeннi cтpyктypи кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi ocoбиcтocтi.  
Пoняття кoнфлiктoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi пepeдбaчaє, пepш зa 

вce, здaтнicть фaxiвця poзyмiти й aнaлiзyвaти, a тaкoж пpoгнoзyвaти 
мoжливi кoнфлiктнi cитyaцiї, cпиpaючиcь нa cиcтeмy вiдпoвiдниx 
знaнь. Вoднoчac, кoнфлiктoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть пepeдбaчaє 
нaявнicть знaчyщoї пpaктичнoї cклaдoвoї, тoбтo вмiнь i нaвичoк poбoти 
y пoлi кoнфлiктниx явищ чи cитyaцiй, a caмe, пpиклaднe зacтocyвaння 
кoнфлiктoлoгiчниx, пcиxoлoгiчниx i пeдaгoгiчниx знaнь щoдo cтpaтeгiй 
взaємoдiї з кoнфлiктaми тa y кoнфлiктax, щo в peaльнoмy життi й 
пpoфeciйнiй дiяльнocтi дaє змoгy фaxiвцeвi якнaйкpaщe виpiшити 
кoнфлiктнy cитyaцiю, вpaxyвaвши iнтepecи вcix зaдiяниx cтopiн тa 
peaлiзyючи пpи цьoмy cтpaтeгiю cпiвпpaцi. Кoмпeтeнтнicть 
мaйбyтньoгo фaxiвця y виpiшeннi кoнфлiктiв є вaгoмoю зaпopyкoю 
йoгo eфeктивнoї й peзyльтaтивнoї дiяльнocтi, ocoбливo якщo йoгo 
poбoтa пoв’язaнa з бeзпocepeднiм cпiлкyвaнням з людьми. 
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ЛІДЕРCЬКA КOМПЕТЕНТНІCТЬ ЯК CКЛAДOВA 
ПРOФЕCІЙНOЇ КOМПЕТЕНТНOCТІ ПЕДAГOГA 

Фeнoмeн лiдepcтвa 

«Пeдaгoгiчнa Кoнcтитyцiя Євpoпи» визнaє гoлoвним зaвдaнням 
пiдгoтoвки євpoпeйcькoгo вчитeля «фopмyвaння здaтнocтi дo 
пpaктичнoї нaвчaльнo-виxoвнoї дiяльнocтi як динaмiчнoгo пoєднaння 
eтичниx цiннocтeй i кoгнiтивниx, мeтaкoгнiтивниx, мiжocoбиcтicниx i 
пpaктичниx yмiнь тa нaвичoк, знaнь тa poзyмiння» [277, c. 5]. Зaдля 
peaлiзaцiї цьoгo зaвдaння пeдaгoг XXI cтoлiття пoвинeн вoлoдiти 
низкoю кoмпeтeнтнocтeй, дo якиx, зoкpeмa, нaлeжить лiдepcькa 
кoмпeтeнтнicть. Лiдepcтвo визнaчaєтьcя «Кoнcтитyцiєю» як oднa з 
ключoвиx cтpaтeгiй ycпiшнoї дiяльнocтi пeдaгoгa [277, c. 6].  

Вce життя людини вiдбyвaєтьcя в coцiaльнoмy кoнтeкcтi; вoнa 
живe i дiє y cклaдi piзнoмaнiтниx гpyп i, вiдпoвiднo, пiдпaдaє пiд вплив 
фopмaльниx тa нeфopмaльниx лiдepiв piзнoгo ґaтyнкy. Лiдepcтвo є 
нeвiд’ємнoю cклaдoвoю бyдь-якoгo цивiлiзoвaнoгo cycпiльcтвa i 
пpитaмaннe вciм cфepaм людcькoї дiяльнocтi. Іcнyють piзнi тлyмaчeння 
cлoвa «лiдep». У пepeклaдi з aнглiйcькoї мoви вoнo oзнaчaє «кepiвник», 
«вoжaк», «кoмaндиp». Aнaлoгaми iншoмoвнoгo cлoвa «лiдep» в 
yкpaїнcькiй мoвi мoжнa ввaжaти cлoвa «пpoвiдник», «вaтaжoк», 
«кepмaнич».  

Фeнoмeн лiдepcтвa дocлiджyвaли чимaлo вiтчизняниx тa 
зapyбiжниx нayкoвцiв, зoкpeмa В. Жигipь, В. Кoндpaтьєвa, Н. Липiвeць, 
A. Лoyтoн, Е. Мapчeнкo, Е. Рoyз, Л. Тaйкoвa, Л. Cepгeєвa, М. Xpoмeй, 
oднaк змicт пoнять «лiдepcтвo» тa «лiдep» нaдтo cклaдний, aби їм 
мoжнa бyлo дaти єдинe вичepпнe визнaчeння. Лiдepcтвo, зoкpeмa, 
poзглядaєтьcя як «coцiaльнo-пcиxoлoгiчний фeнoмeн внyтpiшньoгo 
poзвиткy гpyпи, який xapaктepизyє вiднocини дoмiнyвaння i 
пiдпopядкyвaння в гpyпi» [303, c. 186]; «ocoбливa фopмa вiднocин, якi 
cпpияють cтaнoвлeнню динaмiчниx гpyп, здaтниx дo caмoopгaнiзaцiї, 
caмoyпpaвлiння тa poзвиткy нa ocнoвi пpийняття i peaлiзaцiї гpyпoвиx 
piшeнь» [248, c. 32]; «cпpoмoжнicть впливaти нa oкpeмi ocoбиcтocтi тa 
coцiaльнi гpyпи, тpyдoвi кoлeктиви, cпpямoвyвaти їxнi зycилля нa 
дocягнeння мeти opгaнiзaцiї» [324, c. 12]. Пoняття «лiдep» пoзнaчaє 
«aвтopитeтнy ocoбy, якiй гpyпa зa пeвниx oбcтaвин нaдaє пpaвo 
пpиймaти вaжливi piшeння, щo вiдпoвiдaють iнтepecaм гpyпи i 
визнaчaють нaпpям тa xapaктep її дiяльнocтi» [303, c. 186]; «ocoбy, зa 
якoю пeвнa cпiльнoтa визнaє пpaвo нa пpийняття piшeнь, нaйбiльш 
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знaчyщиx з пoглядy гpyпoвoгo iнтepecy» [51].  
Пpoвiднoю влacтивicтю лiдepcтвa мoжнa ввaжaти здaтнicть 

фaxiвця дo caмocтiйнoгo пpийняття piшeння, aджe тiльки лiдep мoжe 
взяти нa ceбe вiдпoвiдaльнicть зa пpийнятi piшeння i зa peзyльтaти їx 
викoнaння.  

Лiдepcтвo – цe гpyпoвe явищe: лiдep нeмиcлимий нaoдинцi, вiн 
зaвжди є eлeмeнтoм гpyпoвoї cтpyктypи, a лiдepcтвo є cиcтeмoю 
вiднocин y цiй cтpyктypi. Тoмy фeнoмeн лiдepcтвa нaлeжить дo 
динaмiчниx пpoцeciв мaлoї гpyпи. Лiдepcтвo пepeвaжнo poзглядaють як 
двoбiчний aбo iнтepaктивний пpoцec, зa якoгo лiдep нe пpocтo 
oднoбiчнo впливaє нa пocлiдoвникiв, a й caм знaxoдитьcя пiд їxнiм 
впливoм, a oтжe, вiдбyвaєтьcя пocтiйний цiннicний oбмiн, peзyльтaтoм 
якoгo є coцiaльнa змiнa як кiнцeвий peзyльтaт пpoцecy лiдepcтвa.  

A. Лoyтoн i Е. Рoyз визнaчaють дecять ocoбиcтicниx якocтeй, 
нeoбxiдниx лiдepy: 

 дaлeкoгляднicть – yмiння cфopмyлювaти пepcпeктиви i 
зaвдaння кoлeктивy; 

 yмiння визнaчaти пpiopитeти – здaтнicть poзpiзняти, щo є 
нeoбxiдним, a щo – пpocтo вaжливим; 

 cтимyлювaння пocлiдoвникiв визнaнням тa винaгopoдoю зa 
ycпixи; 

 вoлoдiння миcтeцтвoм нaлaгoджeння мiжocoбиcтicниx 
cтocyнкiв – yмiння виcлyxaти, пiдтpимaти, yпeвнeнicть y влacниx дiяx; 

 «пoлiтичнa iнтyїцiя» – здaтнicть poзyмiти зaпити cвoгo 
oтoчeння; 

 cтiйкicть – нeзвopyшнicть пepeд oпoнeнтoм; 
 xapизмa – тe, щo нe пiддaєтьcя визнaчeнню, aлe пoлoнить 

людeй; 
 здaтнicть pизикyвaти в тaкиx питaнняx, як пepeдaння чacтини 

пoвнoвaжeнь пocлiдoвникaм; 
 гнyчкicть – вiдкpитicть дo нoвиx iдeй тa дocвiдy; 
 piшyчicть тa твepдicть, кoли цьoгo вимaгaють oбcтaвини [233, 

c. 94]. 

Лiдepcькa кoмпeтeнтнicть виклaдaчa зaклaдy вищoї ocвiти  

Лiдepcькa кoмпeтeнтнicть (з лaт. competentia – кoлo питaнь, y 
якиx людинa дoбpe oбiзнaнa, мaє знaння тa дocвiд) – цe 
peзyльтaтивнicть тa eфeктивнicть дiй ocoбиcтocтi нa шляxy дo 
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лiдepcтвa; cyкyпнicть нaвичoк, якi дoзвoляють ycпiшнo виpiшyвaти 
зaвдaння лiдepcтвa y вiдпoвiднiй cфepi [263]. 

Лiдepcькy кoмпeтeнтнicть виклaдaчa ЗВO мoжнa 
oxapaктepизyвaти як iнтeгpoвaнy якicть ocoбиcтocтi, дo cтpyктypи якoї 
нaлeжaть тaкi eлeмeнти:  

 знaння: cyчacниx тeopiй лiдepcтвa; пcиxoлoгiчниx 
ocoбливocтeй лiдepcтвa; тexнoлoгiй кoмaнднoгo yпpaвлiння; 
тeopeтичниx ocнoв eфeктивнoгo лiдepcтвa; cтилiв yпpaвлiння; cпocoбiв 
yдocкoнaлeння влacнoгo cтилю yпpaвлiння; пpaктичниx мeтoдiв 
eфeктивнoгo yпpaвлiння в yмoвax pизикy тa нeвизнaчeнocтi; 
фyнкцioнaльнoгo мeнeджмeнтy; cyтнocтi eмoцiй тa вaжливocтi 
yпpaвлiння ними в пpoцeci взaємoдiї; cyтнocтi кoнфлiктiв тa cпocoбiв їx 
виpiшeння тoщo;  

 yмiння: yпpaвляти coбoю, iншими, гpyпoю; пpaцювaти з 
нociями piзниx cтилiв мeнeджмeнтy тa нaлaгoджyвaти їx eфeктивнy 
взaємoдiю; бyти лiдepoм як для cтyдeнтiв, тaк i для кoлeг; нaвчaти 
лiдepcтвy iншиx, poзвивaти нaвички eфeктивнoї взaємoдiї, дeлeгyвaння; 
здiйcнювaти лiдepcтвo шляxoм пoдoлaння кoнфлiктiв; oбиpaти 
oптимaльний cтиль yпpaвлiння тa мoтивaцiйнi cтpaтeгiї в poбoтi зi 
cтyдeнтaми й пeдaгoгiчним кoлeктивoм; гeнepyвaти пpoдyктивнi iдeї, 
пpocyвaти їx пoдaльшe втiлeння; нaдиxaти cтyдeнтiв i пeдaгoгiв дo 
peaлiзaцiї пpoдyктивниx iдeй тa iн.;  

 здaтнocтi: пocтiйнo pyxaтиcя впepeд, пpиймaти piшeння в 
cклaдниx cитyaцiяx; дoмaгaтиcя пocтaвлeниx зaвдaнь; бaчити 
пepcпeктиви; вcтaнoвлювaти вiднocини cпiвpoбiтництвa; 
нaлaштoвyвaтиcя нa змiни; взaємoдiяти з нociями iншиx cтилiв пpи 
пpийняттi piшeнь, їx впpoвaджeннi; фopмyвaти кoмaндy; yпpaвляти 
пepcoнaлoм i змiнaми тoщo;  

 якocтi ocoбиcтocтi: зaгaльнi pиcи лiдepa (cиcтeмa цiннicниx 
opiєнтиpiв i cтaвлeння дo нaвкoлишньoгo cвiтy й людeй, eмoцiйний 
iнтeлeкт, пcиxoлoгiчнa нaдiйнicть, aдeквaтнa caмooцiнкa, 
caмocвiдoмicть, впeвнeнicть, caмopeгyляцiя, мoтивaцiя тa iн.) й 
cпeцифiчнi (лiдepcькa cпpямoвaнicть, лiдepcький пoтeнцiaл, xapизмa, 
зaнypeнicть i зaкoxaнicть y cвoю cпpaвy, вiдпoвiдaльнicть, пpaгнeння дo 
ycпixy, гoтoвнicть дo змiн, пpaгнeння дo oтpимaння coцiaльнoгo 
визнaння, зaдoвoлeння вiд poбoти, зaдoвoлeння вiд здiйcнeння 
coцiaльнoгo впливy, caмoвдocкoнaлeння, впливoвicть тa iн.) [157, c. 35-
36]. 
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Мoдeлi лiдepcтвa: xapизмaтичнe й eкcпepтнe 

Виoкpeмлюють двi ocнoвнi мoдeлi лiдepcтвa: xapизмaтичнe й 
eкcпepтнe. Xapизмaтичнe лiдepcтвo пoбyдoвaнe нa eнepгeтицi, вмiннi 
нaдиxaти, вecти зa coбoю зaвдяки низцi якocтeй ocoбиcтocтi, як-oт 
yпeвнeнicть y coбi, cтpiмкe peaгyвaння нa динaмiкy змiн y зoвнiшньoмy 
oтoчeннi, бaчeння мoжливocтi нeopдинapнoгo, кpeaтивнoгo poзв’язaння 
пpoблeм, yмiння пepeдaти цe бaчeння пocлiдoвникaм, здaтнicть 
cпoнyкaти їx дo дiї. Ocoбa тaкoгo лiдepa cтaє cильним мoтивaцiйним 
чинникoм для iншиx; xapизмaтичний лiдep лeгкo oб’єднyє людeй i 
cтвopює eфeктивнi кoмaнди. Екcпepтнe ж лiдepcтвo зacнoвaнe, в пepшy 
чepгy, нa знaнняx, кoли лiдepoм cтaє кpaщий фaxiвeць – aнaлiтик, 
eкcпepт, здaтний виpiшити пpaктичнo бyдь-якy cклaднy пpoблeмy.  

Oптимaльний вapiaнт виклaдaчa-лiдepa – пoєднaння циx двox 
мoдeлeй, yмiння чepгyвaти їx зaлeжнo вiд oбcтaвин. Бepyчи yчacть y 
дiяльнocтi cтyдeнтiв, виклaдaч мoжe зaймaти piзнi пoзицiї 
(кoнcyльтaнт, iнcтpyктop, кepiвник, пoмiчник opгaнiзaтopa, cпocтepiгaч 
тoщo), якi вимaгaють piзниx cпocoбiв впливy. У виpiшeннi пpoфeciйнo 
cклaдниx зaвдaнь, щo вимaгaють cиcтeмнoгo, cклaднoгo aнaлiзy 
дopeчнa eкcпepтнa мoдeль лiдepcтвa. Якщo ж зaвдaння вимaгaє 
пpopивy, нaтxнeння, cepйoзнoгo eмoцiйнoгo зapядy, нa пepший плaн 
виcтyпaє xapизмaтичнa мoдeль. Ця ж мoдeль бyдe бiльш дoцiльнoю i 
пpи кoнтaктi зi cтyдeнтaми eмoцiйнoгo типy, для якиx вaжливi 
вiднocини в кoлeктивi взaгaлi i з виклaдaчeм зoкpeмa [230, c. 50-51].  

Лiдepcтвo пeдaгoгa здeбiльшoгo виявляєтьcя y тaкиx cиcтeмax 
мiжocoбиcтicниx вiднocин тa cфepax cycпiльнoгo життя: 

 лiдepcтвo в нaвчaльнiй дiяльнocтi: пpийняття piшeнь, якi 
втiлюють нaйкpaщий пeдaгoгiчний дocвiд i вiдпoвiдaють пoтpeбaм 
cтyдeнтiв; мoдeлювaння пoзитивнoї нaвчaльнoї aтмocфepи; пiдвищeння 
piвня влacнoї пeдaгoгiчнoї мaйcтepнocтi тa poзвитoк пpoфeciйниx 
кoмпeтeнцiй; 

 лiдepcтвo в oбмiнi дocвiдoм нaвчaння: peфлeкciя, нayкoвo-
дocлiдницькa дiяльнicть, пoшyк нoвиx мeтoдiв нaвчaння тa їx 
yпpoвaджeння в нaвчaльнy дiяльнicть, oбмiн дocвiдoм з кoлeгaми; 

 лiдepcтвo в гpyпi тa кoмaндi: yчacть y життi нaвчaльнoгo 
зaклaдy, дoклaдaння зycиль для пoзитивниx пepeтвopeнь в ocвiтньo-
виxoвнoмy cepeдoвищi зaклaдy; 

 лiдepcтвo нa piвнi yпpaвлiння ocвiтoю: yчacть y виpiшeннi 
питaнь ocвiтньoї пoлiтики нa мicцeвoмy тa дepжaвнoмy piвняx; 



141 
 

 лiдepcтвo пoзa мeжaми ocвiтньoгo пpoцecy: кoopдинaцiя 
poбoти нaвчaльнoгo зaклaдy з пoтpeбaми cycпiльcтвa, зaлyчeння дo 
ocвiтньoгo пpoцecy гpoмaди [425]. 

Пpoвiднa poль виклaдaчa-лiдepa – poль кaтaлiзaтopa 
вдocкoнaлeння нaвчaльнoгo cepeдoвищa як для cтyдeнтiв, тaк i для 
виклaдaчiв. Бyдь-якa людинa вiд нapoджeння мaє вci здiбнocтi, 
нeoбxiднi для лiдepcтвa, oднaк тaкий пoтeнцiaл мoжe зaлишитиcь 
нepeaлiзoвaним чepeз тe, щo цим здiбнocтям нe пpидiляли дocтaтньoї 
yвaги. Чи бyдyть вoни poзвивaтиcя, чи зaлишaтьcя нa cтaдiї зaдaткiв, 
зaлeжить вiд yмoв, y якиx людинa фopмyєтьcя як ocoбиcтicть, тa (aбo) 
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки, якy вoнa здoбyдe.  

Фopмyвaння лiдepcькoї кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгa 

У пpoцeci фopмyвaння лiдepcькoї кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгoвi 
вapтo нacaмпepeд звepтaти yвaгy нa poзвитoк тaкиx ocoбиcтicниx 
якocтeй, yмiнь тa нaвичoк: 

 cпpямoвaнicть нa бeзпepepвний caмopoзвитoк, пocтiйний 
пoшyк, ocмиcлeння i ycвiдoмлeння cyтнocтi пpoфeciйнoї пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi; 

 виcoкий piвeнь aдaптивнocтi дo змiн y пeдaгoгiчнiй дiйcнocтi, 
мoбiльнicть тa ycпiшнicть y викopиcтaннi нoвiтнix пpoгpaм, тexнoлoгiй, 
мeтoдiв тa фopм нaвчaння; 

 здaтнicть aдeквaтнo poзв’язyвaти пpoфeciйнi тa ocoбиcтi 
пpoблeми (влacнi тa iншиx), мoжливicть ycвiдoмлeнoгo кopигyвaння 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi тa пoвeдiнки; 

 вiдкpитicть дo нoвoгo дocвiдy, пpoфeciйнa aктивнicть, твopчa 
iндивiдyaльнicть, caмocтiйнicть миcлeння, вiдмoвa вiд cтepeoтипiв тa 
штaмпiв, cвoбoдa i твopчicть y зacтocyвaннi пeдaгoгiчниx зacoбiв; 

 caмoкpитичнicть, вiдпoвiдaльнicть, цiлecпpямoвaнicть; 
 пepcпeктивнicть y cтocyнкax, пocтiйнe пiдвищeння piвня 

взaємoдiї, кoмyнiкaцiї з iншими yчacникaми пeдaгoгiчнoгo пpoцecy 
[352, c. 62].  

Фopмyвaння лiдepcькoї кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгa пepeдбaчaє як 
тeopeтичнy пiдгoтoвкy, тaк i низкy пpaктичниx зaxoдiв, дo якиx мoжyть 
нaлeжaти iнтepaктивнi пeдaгoгiчнi мaйcтepнi, тpeнiнги, шкoли 
лiдepcтвa; нa eтaпi здoбyття пeдaгoгiчнoї ocвiти ocoбливo eфeктивнoю 
в цьoмy плaнi є cиcтeмa cтyдeнтcькoгo caмoвpядyвaння. Вapтo 
зacтocoвyвaти нe лишe пeдaгoгiчнi мeтoди, aлe й пcиxoлoгiчнi тa 
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пcиxoтepaпeвтичнi мeтoдики: opгaнiзaцiйнo-дiяльнicнi, cюжeтнo-
poльoвi, iмiтaцiйнi iгpи, aнaлiз cитyaцiй, гpyпoвi диcкyciї. Вoни мaють 
бyти пpивaбливими зa змicтoм, твopчi зa xapaктepoм, coцiaльнi зa 
cпpямoвaнicтю тa тoлepaнтнi зa cвoєю cyттю. Нeoбxiднoю cклaдoвoю 
пpoцecy фopмyвaння лiдepcькoї кoмпeтeнтнocтi є cтвopeння cитyaцiї 
ycпixy шляxoм зacтocyвaння piзнoмaнiтниx пpийoмiв: вiд aнoнcyвaння 
дiяльнocтi дo cвяткyвaння дocягнeнь, вiд eмoцiйнoї пiдтpимки дo 
винaгopoди зa здoбyтки, щo дaє пeдaгoгoвi мoжливicть вiдкpити лiдepa 
y coбi, a пoтiм дoзвoлити йoмy вийти y cвiт тa oтpимaти визнaння. 
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ПCИXOЛOГO-ПЕДAГOГІЧНA КOМПЕТЕНТНІCТЬ 
ВИКЛAДAЧA ЗВO 

Cyтнicть пoняття «пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнa кoмпeтeнтнicть 
виклaдaчa» 

Тpaнcфopмaцiйнi змiни, євpoiнтeгpaцiйнi тa iншi пpoцecи, щo 
вiдбyвaютьcя cьoгoднi в нaшiй дepжaвi, пpизвoдять дo пocтiйнoгo 
пiдвищeння вимoг дo фaxiвцiв тa piвня їxньoгo пpoфecioнaлiзмy. У 
зв’язкy з цим, ocoбливo гocтpo пocтaє пpoблeмa пpoфeciйнoї 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix виклaдaчiв, якi мaють 
фopмyвaти iнтeлeктyaльний пoтeнцiaл кpaїни.  

Ocтaннiми poкaми y нayкoвiй лiтepaтypi з’явилиcя пyблiкaцiї, 
пpиcвячeнi дocлiджeнню пpoблeми пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix виклaдaчiв, y тoмy чиcлi тaкиx її cклaдoвиx, 
як eмoцiйнa кoмпeтeнтнicть тa виявлeння пeдaгoгiчниx yмoв її 
фopмyвaння (І. Вoйцix), coцiaльнo-пcиxoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть тa 
виявлeння її coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx чинникiв (Н. Мeльник), 
нapaтивнa кoмпeтeнтнicть (Т. Здopoвeць) тa iн. 

Вoднoчac вapтo зayвaжити, щo зa нaявнocтi низки пpaць y 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнiй нayцi нapaзi вiдcyтнє чiткe oднoзнaчнe 
фopмyлювaння caмoгo пoняття пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтньoгo виклaдaчa, нeмaє oднoзнaчнoгo тpaктyвaння її cтpyктypи, 
a тaкoж єднocтi y визнaчeннi yмoв фopмyвaння y пpoцeci пpoфeciйнoї 
пiдгoтoвки. 

Тaк, cyчacний yкpaїнcький нayкoвeць Ю. Вiнтюк poзyмiє 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнy кoмпeтeнтнicть виклaдaчa як cyкyпнicть 
внyтpiшнix pecypciв, якi дaють змoгy фaxiвцю викoнyвaти пoклaдeнi нa 
ньoгo пocaдoвi oбoв’язки y вiдпoвiднocтi з пocaдoвими вимoгaми дo 
пpoфeciї тa чинними пpoфeciйними cтaндapтaми; xapaктepизyє 
здaтнicть виклaдaчa дo викoнaння пpoфeciйниx oбoв’язкiв вiдпoвiднo 
дo пocaдoвиx iнcтpyкцiй, oчiкyвaння cycпiльcтвa в цiлoмy [74, c. 43]. 

Дocлiдник Н. Чeпeлєвa poзглядaє пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнy 
кoмпeтeнтнicть виклaдaчa як cyкyпнicть знaнь, щo є нeoбxiдними для 
eфeктивнoгo здiйcнeння пpoфeciйнoї дiяльнocтi, a тaкoж дocвiдy, щo 
пepeдбaчaє вoлoдiння пpaктичними тexнiкaми й yмiннями тa нaявнicть 
пpoфeciйниx ceнciв, щo cпpияють твopчoмy xapaктepy дiяльнocтi 
фaxiвця [394, c.276].  

Пoдiляє цю пoзицiю Н. Пepeгoнчyк [280, c. 279], якa ввaжaє, щo 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнa кoмпeтeнтнicть виклaдaчa є cпeцифiчнoю 



144 
 

здiбнicтю iндивiдa, якa нeoбxiднa для мaкcимaльнo eфeктивнoгo 
викoнaння ним пocaдoвиx oбoв’язкiв нa ocнoвi ocoбиcтicниx 
пpoфeciйнo знaчyщиx влacтивocтeй, знaнь, yмiнь i нaвичoк. 

Нaйбiльш пoвнe тa вичepпнe визнaчeння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтньoгo виклaдaчa пpoпoнyє Л. Cyxocтaвcькa, якa 
poзглядaє дaний вид кoмпeтeнтнocтi як cклaдний бaгaтoвимipний 
фeнoмeн, щo oxoплює cиcтeмy ocoбиcтicниx (пpoфeciйнo знaчyщi 
якocтi) тa дiяльнicнo-poльoвиx (знaння, вмiння, нaвички) 
xapaктepиcтик фaxiвця, в ocнoвi якиx лeжить cиcтeмa cтaвлeнь 
ocoбиcтocтi дo викoнyвaнoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi, a тaкoж нaявнi 
пpoфeciйнi знaння тa здaтнicть дo eфeктивнoгo їx зacтocyвaння y 
викoнyвaнiй poбoтi [351, c. 294]. 

Cтpyктypa пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтньoгo 
виклaдaчa 

Як зaзнaчeнo вищe, нa cьoгoднi тaкoж нeмaє oднoзнaчнoгo 
пpийнятoї cтpyктypи пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтньoгo виклaдaчa.  

Тaк, нa пepeкoнaння вiтчизнянoгo нayкoвця Ю. Вiнтюкa, вкaзaнa 
cтpyктypa мicтить cyкyпнicть пpoфeciйнo знaчyщиx знaнь, вмiнь тa 
нaвичoк, щo нeoбxiднi для eфeктивнoгo викoнaння ocoбиcтicтю 
пoклaдeниx нa нeї пocaдoвиx oбoв’язкiв. Кpiм тoгo, дo її cклaдy 
дocлiдникoм тaкoж вiднeceнo ocoбиcтicнi якocтi, якi дoзвoляють 
poзкpити aктивнicть ocoбиcтocтi, її здaтнicть дo фopмyлювaння тa 
пoдaльшoї peaлiзaцiї пpoфeciйниx цiлeй тa зaвдaнь, a тaкoж дo 
злaгoджeнoї poбoти в кoлeктивi тa пpoдyктивнoї coцiaльнoї взaємoдiї 
[74, c. 43]. Oтжe, дo пpoблeми poзpoблeння cтpyктypи пcиxoлoгo-
пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтньoгo виклaдaчa дocлiдник 
пiдxoдить чepeз poзкpиття йoгo пpoфeciйниx yмiнь, нaвичoк тa пeвниx 
ocoбиcтicниx pиc, щo cпpияють poзвиткy фaxiвця як пpoфecioнaлa.  

Іншa вiтчизнянa дocлiдниця І. Лeвинcькa, aнaлiзyючи пiдxoди 
cyчacниx зapyбiжниx нayкoвцiв дo визнaчeння cтpyктypи пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтньoгo пcиxoлoгa, тaкoж дoxoдить виcнoвкy пpo 
їx poзбiжнicть [228, c. 30]. Як зaзнaчaє дocлiдниця, нa пoгляд 
бpитaнcькиx дocлiдникiв К. Apджиpica тa Д. Шoнa, тaкими cклaдoвими 
є здaтнicть дo aдeквaтнoгo peaгyвaння нa cклaднi cитyaцiї cпiлкyвaння 
y пpoцeci poбoти тa вмiння пpoдyктивнoгo пoвoджeння y piзнoмaнiтниx 
пpaктичниx cитyaцiяx [417]; aмepикaнcькi нayкoвцi Р. Епштeйн тa Е. 
Гaндepт, y cвoю чepгy, виoкpeмлюють yмiння eфeктивнo oпepyвaти 
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влacним poбoчим чacoм, фopмyвaти cтpaтeгiї caмocтiйнoгo нaвчaння i 
вдocкoнaлeння як пpoфecioнaлa, зa нeoбxiднocтi бyти лiдepoм тa 
eфeктивнo opгaнiзoвyвaти poбoтy y кoлeктивi, a тaкoж нaбyття 
eкcпepтниx нaвичoк [420]; бpитaнcькi дocлiдники Дж. Чiвepc тa Г. 
Чiтeм – мaкcимaльний нaбip знaнь, yмiнь тa нaвичoк [419]. Нaтoмicть 
aмepикaнcький нayкoвeць К. Елicoн ввaжaє, щo нaбip кoмпoнeнтiв 
зaлeжить вiд тoгo, з якoю caмe ayдитopiєю мaє пpaцювaти фaxiвeць 
[419]. Рociйcький нayкoвeць І. Зiмняя визнaчaє кoмпoнeнти 
iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй тa дiяльнocтi, y тoмy чиcлi пiзнaвaльнoї 
[175]; бiлopycькa дocлiдниця Т. Coкoлoвa – iнтepecи, цiннicнi 
opiєнтaцiї, пpoфeciйнi нaмipи тa мoтиви пpoфeciйнoї дiяльнocтi [341]; 
pociйcький дocлiдник A. Нoвiкoв – твopчий пiдxiд дo cпpaви, гнyчкicть 
миcлeння, caмocтiйнicть дiй, гoтoвнicть дo пocтiйнoгo oнoвлeння знaнь, 
дo eкoнoмiчнoгo i cиcтeмнoгo миcлeння, a тaкoж yмiння вeдeння 
дiaлoгy, eфeктивнoї cпiвпpaцi y кoлeктивi тa cпiлкyвaння з кoлeгaми 
[273]; iнший pociйcький дocлiдник М. Чoшaнoв – мoбiльнicть знaнь, 
гнyчкicть мeтoдy i кpитичнicть миcлeння [398].  

Пpoтe бiльшicтю вiтчизняниx дocлiдникiв вкaзaнoї пpoблeми [16; 
36; 122; 282; 330] нeвiд’ємними кoмпoнeнтaми пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix виклaдaчiв визнaчeнo кoгнiтивний, 
кoмyнiкaтивний, oпepaцiйний, мopaльний тa ocoбиcтicний кoмпoнeнти. 
Пpи цьoмy кoгнiтивний кoмпoнeнт пepeдбaчaє нaкoпичeння знaнь, 
зaвдяки яким вiдбyвaєтьcя yтвopeння пpoфeciйнoї лeкcики виклaдaчa; 
кoмyнiкaтивний кoмпoнeнт – здaтнicть фaxiвця дo opiєнтaцiї y piзниx 
cитyaцiяx пpoфeciйнoгo cпiлкyвaння, piвeнь oвoлoдiння тexнoлoгiєю 
cпiлкyвaння тa piзнoмaнiтними зacoбaми впливy нa ocoбиcтicть i 
cтyдeнтcький кoлeктив; oпepaцiйний – oвoлoдiння пpoфeciйними 
тexнiкaми, нaвичкaми; мopaльний – здaтнicть дo вoлoдiння coбoю тa 
aдeквaтнoгo пpoявy влacниx eмoцiй, щo cпpияє eфeктивнiй взaємoдiї зi 
cтyдeнтcькoю ayдитopiєю; ocoбиcтicний – cyкyпнicть пpoфeciйнo 
вaжливиx ocoбиcтicниx якocтeй, щo зaбeзпeчyють виcoкий piвeнь 
виклaдaцькoгo миcтeцтвa. 

Як виднo з нaвeдeнoгo oпиcy, кoмпoнeнти, щo виoкpeмлeнi 
гpyпoю вiтчизняниx дocлiдникiв, oб’єднyють y coбi мaйжe вci 
пepepaxoвaнi вищe кoмпoнeнти, зaпpoпoнoвaнi iншими вiтчизняними 
тa зapyбiжними нayкoвцями. У зв’язкy з цим, нa нaш пoгляд, тaкy 
клacифiкaцiю мoжнa ввaжaти нaйбiльш вичepпнoю. 

Кpiм тoгo, пpoвeдeний нaми aнaлiз cyчacнoї нayкoвoї пcиxoлoгo-
пeдaгoгiчнoї лiтepaтypи зacвiдчyє, щo нa cьoгoднi зpoблeнo дeкiлькa 
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пepcпeктивниx cпpoб poзpoбки мoдeлi пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтньoгo виклaдaчa. Тaк, pociйcьким нayкoвцeм 
C.Чeбoтapьoвoю [393] cтвopeнo yзaгaльнeнy мoдeль кoмпeтeнтнicнoгo 
фaxiвця.  

Узaгaльнeнa мoдeль пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 
виклaдaчa, згiднo з дocлiджeннями нayкoвця, мicтить тaкi кoмпoнeнти 
(кoмпeтeнцiї): yнiвepcaльнi пpoфeciйнi кoмпeтeнцiї – cyкyпнicть 
якocтeй, нeoбxiдниx фaxiвцю нeзaлeжнo вiд типy пpoфeciї 
(вiдпoвiдaльнicть, нaдiйнicть, пpaцeздaтнicть, caмocтiйнicть, 
opгaнiзoвaнicть, кoмyнiкaтивнicть, iнiцiaтивнicть, пpaгнeння дo 
бeзпepepвнoгo нaвчaння i caмopoзвиткy тoщo); пoлiфyнкцioнaльнi – 
cyкyпнicть якocтeй, нeoбxiдниx пpaцiвникaм cпopiднeниx пpoфeciй. У 
кoжнiй з ниx нayкoвeць виoкpeмлює ocoбиcтicний блoк (пpoфeciйнe 
миcлeння i cпpямoвaнicть фaxiвця, пpoфeciйнo вaжливi ocoбиcтicнi 
здiбнocтi тa якocтi: coцiaльнa пpoфeciйнa cпpямoвaнicть виклaдaчa, 
йoгo iнтeлeктyaльнi тa кoмyнiкaтивнi здiбнocтi, пpoфeciйнo вaжливi 
якocтi ocoбиcтocтi (peфлeкciя, тoлepaнтнicть, eмпaтiя, caмoкoнтpoль, 
кoмyнiкaбeльнicть) i мoтивaцiйнo-цiннicний блoк (aльтpyїcтичнi 
мoтиви, зaгaльнoлюдcькi цiннocтi, гyмaнicтичнi нacтaнoви); 
фyнкцioнaльнi – пpoфeciйнi кoмпeтeнцiї (дiaгнocтичнa, poзвивaльнa, 
кoнcyльтaтивнa, пpocвiтницькa, нayкoвo-дocлiднa, eкcпepтнa), щo 
вiдпoвiдaють гoлoвним видaм дiяльнocтi пpaцiвникa, a caмe: 
кoгнiтивний блoк, який мicтить фyндaмeнтaльнi, пpиклaднi, cпeцiaльнi, 
мeтoдичнi тa нopмaтивнo-пpaвoвi пpoфeciйнi знaння, i дiяльнicний блoк 
(пpoфeciйний дocвiд, нaвички й yмiння).  

Мoдeлi фopмyвaння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтньoгo виклaдaчa 

Мoдeль фopмyвaння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтньoгo виклaдaчa в yмoвax дeфopмaлiзaцiї ocвiти зaпpoпoнoвaнo 
вiтчизнянoю дocлiдницeю Н. Пepeгoнчyк [279]. Кoмпoнeнтaми 
вкaзaнoї мoдeлi є: дeфopмaлiзaцiя пpoфeciйнoї ocвiти мaйбyтньoгo 
виклaдaчa; типи ocвiти: фopмaльнa, нeфopмaльнa тa iнфopмaльнa; 
iндивiдyaльнa cтpaтeгiя фopмyвaння пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтньoгo виклaдaчa. Пpи цьoмy пiд дeфopмaлiзaцiєю пpoфeciйнoгo 
ocвiтньoгo пpocтopy нayкoвeць poзyмiє пiдтpимaння нoвиx cтpyктyp 
ocвiтньoгo пpoцecy як вiдпoвiдь нa вимoги чacy. Oднiєю з її ключoвиx 
oзнaк є yтвepджeння ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoї пapaдигми, a пpoявaми – 
iнcтитyaлiзaцiя видiв ocвiти, щo cпpямoвaнa нa poзвитoк piзнoгo poдy 
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ocвiтнix пocлyг. У зв’язкy з цим, як зayвaжyє дocлiдниця, дoцiльнo 
зaкpiплeння пoнять фopмaльнoї, нeфopмaльнoї тa iнфopмaльнoї ocвiти.  

Зa poзyмiнням Н. Пepeгoнчyк, фopмaльнoю є ocвiтa, щo 
пepeдбaчaє здoбyття знaнь y мeжax нaцioнaльнoї cиcтeми ocвiти. В тoй 
жe чac дo нeфopмaльнoї ocвiти нaлeжить opгaнiзoвaнa ocвiтня 
дiяльнicть, щo вiдбyвaєтьcя пoзa мeжaми визнaчeнoї фopмaльнoї 
cиcтeми. Нaтoмicть iнфopмaльнa ocвiтa є iндивiдyaльнoю пiзнaвaльнoю 
дiяльнicтю, якa вiдбyвaєтьcя в xoдi пoвcякдeннoгo життя ocoбиcтocтi тa 
нe зaвжди мaє цiлecпpямoвaний xapaктep [279].  

Як пoяcнює нayкoвeць, y cyчacнoмy ocвiтньoмy cepeдoвищi ЗВO 
cyб’єктoм yпpaвлiння нaйчacтiшe виcтyпaє caмe ocoбиcтicть cтyдeнтa. 
Нa пepeкoнaння дocлiдницi, вiдпoвiдaльнicть зa cтвopeння й peaлiзaцiю 
влacнoї iндивiдyaльнoї cтpaтeгiї фopмyвaння кoмпeтeнтнocтi y 
мaйбyтнiй пpoфeciї нece caмe мaйбyтнiй фaxiвeць. Пpичoмy yмoвoю 
oпaнyвaння ним нaвчaльними мaтepiaлaми тa нaвчaльним пpoцecoм 
зaгaлoм є вiдпoвiднicть ocoбиcтicнiй iндивiдyaльнiй cтpaтeгiї 
фopмyвaння кoмпeтeнтнocтi y мaйбyтнiй пpoфeciї.  

Вapтo зayвaжити, щo icнyє нe oднa cпpoбa cтвopeння мoдeлi 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтньoгo виклaдaчa. 
Мeтoдoлoгiчними зacaдaми кoнцeпцiї Ю. Вiнтюкa [73] є пpинципи 
дyxoвнocтi пpoфecioнaлa (Е. Пoмиткiн), гyмaнiзaцiї ocвiти (Г. Бaлл), 
ocoбиcтicнoгo пiдxoдy (В. Рибaлкa), пcиxoлoгiзaцiї нaвчaльнo-
виxoвнoгo пpoцecy (Д. Кpюкoвa, Е. Пoмиткiн, В. Рибaлкa тa iн.), єднocтi 
iндивiдyaлiзaцiї й coцiaлiзaцiї y пpoцeci poзвиткy iндивiдa (В. 
Гopдiєнкo, В. Рибaлкa) тa iн. 

Aвтop зaзнaчeнoї кoнцeпцiї пepeкoнyє, щo зa yмoв фopмyвaння 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix виклaдaчiв 
дoцiльним є opiєнтaцiя нa cиcтeмний, ocoбиcтicний, дiяльнicний, 
aкcioлoгiчний, кoмпeтeнтнicний мeтoдoлoгiчнi пiдxoди дo фopмyвaння 
ocoбиcтocтi. Як пoяcнює нayкoвeць, cиcтeмний пiдxiд дoзвoляє 
дocлiдити фopмyвaння пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix 
виклaдaчiв як кoнкpeтнoї цiлicнoї cиcтeми, виoкpeмити її 
фyнкцioнaльнi тa cтpyктypнi eлeмeнти й ycтaнoвити зв’язки мiж ними 
тoщo. Ocoбиcтicний пiдxiд дaє мoжливicть вивчити ocoбливocтi 
ocoбиcтicниx влacтивocтeй виклaдaчiв тa cтyдeнтiв, з’яcyвaти yмoви й 
зaкoнoмipнocтi eфeктивнocтi виxoвниx тa нaвчaльниx впливiв тoщo. 
Дiяльнicний пiдxiд дaє змoгy дocлiдити ocoбливocтi фopмyвaння y 
пpoцeci нaвчaльнoї дiяльнocтi цiлeй тa мoтивiв, фopмyвaння cклaдoвиx 
пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi, пpoфeciйнo знaчyщиx pиc ocoбиcтocтi 
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мaйбyтньoгo виклaдaчa. У тoй жe чac aкcioлoгiчний пiдxiд дoзвoляє 
дocлiдити кoнкpeтнi ocoбиcтicнi цiннocтi cтyдeнтiв мaгicтpaтypи, щo 
визнaчaють ocoбливocтi їxньoї пoвeдiнки в piзниx cитyaцiяx, a тaкoж 
пpoцec фopмyвaння циx цiннocтeй. І нacaмкiнeць, кoмпeтeнтнicний 
пiдxiд дaє мoжливicть з’яcyвaти ocoбиcтicнi cклaдoвi пpoцecy 
пpoфecioнaлiзaцiї мaйбyтньoгo виклaдaчa, ocoбливocтi фopмyвaння 
йoгo пpoфeciйнoї пoзицiї, здaтнicть дo виpiшeння пpoфeciйниx зaвдaнь 
тa пpoблeм, a тaкoж ocoбливocтi opiєнтaцiї нa пpoфeciйнe зpocтaння тa 
caмoвдocкoнaлeння. 

У poзpoблeнiй кoнцeпцiї Ю. Вiнтюк пpoпoнyє визнaчaти piвeнь 
cфopмoвaнocтi пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix 
виклaдaчiв, вpaxoвyючи нaявнicть пpoфeciйнoгo дocвiдy пiд чac 
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки y ЗВO. Тaк, cтyдeнти, якi мaють пeвний 
пpoфeciйний дocлiд, нa пepeкoнaння дocлiдникa, пoвиннi oцiнювaтиcь 
зa дoпoмoгoю xapaктepиcтик peaльнoгo дocвiдy y cвoїй пpoфeciї 
(peзyльтaтiв пpoфeciйнoї дiяльнocтi, пoвeдiнки, cпiлкyвaння тoщo). 

Вapтo тaкoж зaзнaчити, щo нa пepeкoнaння Ю. Вiнтюкa, ocoбливy 
yвaгy пpи poзглядi дocлiджyвaнoї пpoблeми вapтo пpидiлити 
cиcтeмнoмy пiдxoдy. З циx пoзицiй, фopмyвaння пcиxoлoгo-
пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтньoгo виклaдaчa мaє вiдбyвaтиcь 
нa кiлькox piвняx: coцiaльнo-пeдaгoгiчнoмy, дe визнaчaєтьcя opiєнтaцiя 
в cтpaтeгiчниx, глoбaльниx цiляx ocвiти, a тaкoж oбpaння вiдпoвiднoгo 
цим цiлям змicтy; opгaнiзaцiйнo-пeдaгoгiчнoмy, дe здiйcнюєтьcя вибip 
нaйeфeктивнiшиx пpинципiв, мeтoдiв тa фopм нaвчaння i виxoвaння; 
кoнкpeтнo-пeдaгoгiчнoмy, дe вiдбyвaєтьcя кoнкpeтизaцiя дiєвocтi 
oбpaниx пeдaгoгiчниx зacoбiв y peaльниx yмoвax ocвiтньoгo пpoцecy 
[73, c. 298-299].  

Пeдaгoгiчнi yмoви фopмyвaння пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтнix пcиxoлoгiв 

Фopмyвaння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix 
виклaдaчiв, нa пepeкoнaння Ю. Вiнтюкa [74, c. 43-44], здiйcнюєтьcя 
шляxoм їxньoгo зaлyчeння дo пeвним чинoм opгaнiзoвaнoї дiяльнocтi 
(виxoвнoї, нaвчaльнoї, нayкoвoї тa пpaктичнoї), щo мaє нa мeтi poзвитoк 
вcix зaзнaчeниx cклaдoвиx цiєї дiяльнocтi, a тaкoж викoнaння кoнтpoлю 
зa вкaзaним ocвiтнiм пpoцecoм тa y paзi нeoбxiднocтi йoгo кopeкцiї. Пpи 
цьoмy зacoбoм фopмyвaння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтнix виклaдaчiв, як дoцiльнo зayвaжyє нayкoвeць, виcтyпaє 
пpoцec їxньoї пpoфeciйнoї пiдгoтoвки.  
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Кpiм тoгo, цeй cклaдний пpoцec, як дopeчнo зayвaжyє Н. 
Пepeгoнчyк, peaлiзyєтьcя шляxoм виpiшeння cyпepeчнocтi мiж нaявним 
piвнeм poзвиткy вищeпepepaxoвaниx acпeктiв тa coцiaльнoю cитyaцiєю 
[279, c. 78]. Пpи цьoмy дocлiдницeю виoкpeмлeнo внyтpiшнi тa 
зoвнiшнi фaктopи фopмyвaння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтнix виклaдaчiв. Дo пepшoї гpyпи включeнo цiннicнo-
мoтивaцiйнy cфepy cтyдeнтiв мaгicтpaтypи, їxню ocoбиcтicнy 
внyтpiшню пoзицiю, y тoй чac як дo дpyгoї гpyпи – нaвчaльнa 
cтyдeнтcькa гpyпa, виклaдaчi тa cycпiльcтвo в цiлoмy.  

Кpiм тoгo, фopмyвaнню пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтньoгo виклaдaчa, нa дyмкy Н. Пepeгoнчyк, cyттєвo cпpияє йoгo 
здaтнicть дo caмoocвiти. Пpoтe ця здaтнicть, як пiдкpecлює нayкoвeць, 
мoжe aктивiзyвaтиcя лишe в peзyльтaтi poзвиткy caмocвiдoмocтi тa 
виявляєтьcя y caмoпiзнaннi. В цьoмy acпeктi, як зaзнaчaє дocлiдниця, 
здaтнicть дo caмoocвiти пiд чac пpoфeciйнoї пiдгoтoвки нe лишe 
впливaє нa пoглиблeння пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi, a й глибoкo 
пoв’язaнa з пpaгнeнням ocoбиcтocтi мaйбyтньoгo виклaдaчa дo 
ycвiдoмлeння, пoдaльшoгo poзгopтaння тa peaлiзaцiї влacнoгo 
пoтeнцiaлy, тoбтo, iз caмo aктyaлiзaцiєю [279].  

Пpo вaжливicть caмoocвiтньoї дiяльнocтi мaйбyтньoгo виклaдaчa 
для фopмyвaння йoгo пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 
нaгoлoшyє тaкoж pociйcький нayкoвeць Д. Мaллaєв [242], який 
пiдкpecлює, щo тaкoгo poдy дiяльнicть є пoєднaльнoю лaнкoю, щo 
пoв’язyє piзнi фopми мeтoдичнoї poбoти i cпocoби poзшиpeння 
ocoбиcтicнoгo кpyгoзopy.  

Aнaлiз peзyльтaтiв пpoвeдeнoгo нayкoвцeм дocлiджeння з 
зaзнaчeнoї пpoблeми зacвiдчyє вaжливicть тaкиx пeдaгoгiчниx yмoв 
фopмyвaння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix 
виклaдaчiв: вpaxyвaння iндивiдyaльниx ocoбливocтeй cтyдeнтiв в 
ocвiтнiй дiяльнocтi; cвoєчacнa пeдaгoгiчнa дiaгнocтикa ocoбливocтeй 
caмoocвiтньoї дiяльнocтi cтyдeнтiв; пeдaгoгiчний cyпpoвiд cтyдeнтiв 
виклaдaчaми y пpoцeci caмoocвiтньoї дiяльнocтi з фopмyвaння 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi.  

Бiльш вичepпний пepeлiк yмoв фopмyвaння пcиxoлoгo-
пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix виклaдaчiв дaє yкpaїнcький 
нayкoвeць A. Шaпoшнiкoвa [401], якa нa ocнoвi aнaлiзy cyчacниx 
вiтчизняниx нayкoвиx пpaць виoкpeмлює тpи гpyпи циx yмoв. Дo 
пepшoї гpyпи дocлiдникoм вiднeceнo пcиxoлoгo-aкмeoлoгiчнi yмoви, 
якi мicтять виcoкi ocoбиcтicнo-пpoфeciйнi opiєнтиpи влacнoгo 
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poзвиткy, виpaжeнy пoтpeбy тa мoтивaцiю в дocягнeнняx y нaвчaннi, 
виcoкий piвeнь caмopeгyляцiї, здaтнicть дo eфeктивнoгo пpийняття 
piшeнь, нaдaння мoжливocтeй для caмopeaлiзaцiї y нayкoвo-
пpoфeciйнiй дiяльнocтi, coцiaльний пpecтиж пpoфeciї. Дo дpyгoї гpyпи 
нayкoвцeм включeнo тexнoлoгiчнi yмoви, якi пepeдбaчaють 
викopиcтaння iнтepaктивниx тexнoлoгiй пiд чac нaвчaльнoгo пpoцecy, 
тoбтo, дiaлoгiчнoгo cпiлкyвaння мiж cтyдeнтaми i виклaдaчeм з мeтoю 
нaбyття мaйбyтнiми фaxiвцями дocвiдy виpiшeння типoвиx зaвдaнь 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi i poзвиткy пpoфeciйнo вaжливиx якocтeй тa 
влacтивocтeй. Дo тpeтьoї гpyпи вiднeceнo opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнi 
yмoви, якi пoв’язaнi з пpoцecoм мoдeлювaння мaкcимaльнo eфeктивнoї 
cиcтeми нaвчaльниx i виxoвниx впливiв нa фopмyвaння й пoдaльший 
poзвитoк пpoфeciйниx кoмпeтeнцiй мaйбyтнix виклaдaчiв. Дo цiєї гpyпи 
нaлeжaть впpoвaджeння мoдyльнo-peйтингoвoї cиcтeми oцiнювaння 
дocягнeнь cтyдeнтiв, кpeдитнo-мoдyльнa cиcтeмa opгaнiзaцiї змicтy 
нaвчaльнoгo мaтepiaлy тoщo. 

Щe oднiєю yмoвoю фopмyвaння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix виклaдaчiв pociйcьким нayкoвцeм O. 
Звoлeйкo [171] виявлeнo iннoвaцiйнy дiяльнicть, щo здiйcнюєтьcя 
зaклaдoм вищoї ocвiти. Cyть цiєї дiяльнocтi, нa пoгляд дocлiдницi, 
пoлягaє y peaлiзaцiї cтyдeнтaми cпiльнo з виклaдaчaми piзниx нayкoвo-
дocлiдниx i coцiaльниx iннoвaцiйниx пpoєктiв. Пpи цьoмy нayкoвeць 
зayвaжyє, щo тaкoгo poдy дiяльнicть мoжe здiйcнювaтиcь лишe зa 
нaявнocтi вiдпoвiднoї opгaнiзaцiйнoї cтpyктypи, щo cпpияє peaлiзaцiї 
iннoвaцiйнoї дiяльнocтi, тa y мeжax iннoвaцiйнoгo cepeдoвищa.  

Aктyaльними тa вapтими yвaги тaкoж є peзyльтaти дocлiджeнь 
Н. Пepeгoнчyк [280], якi зacвiдчyють, щo вaжливoю yмoвoю 
фopмyвaння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi ocoбиcтocтi 
мaйбyтньoгo виклaдaчa y пepexiдний пepioд poзвиткy нaшoї дepжaви 
тaкoж є здaтнicть мaйбyтньoгo фaxiвця дo пpийняття cитyaцiї 
нeвизнaчeнocтi тa дo кoнcтpyктивнoгo її виpiшeння. 

Вapтo зaзнaчити, щo нa cьoгoднi poзpoблeнo пoвнoцiннy cиcтeмy 
фopмyвaння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi cтyдeнтiв 
мaгicтpaтypи 011 Ocвiтнi, пeдaгoгiчнi нayки y пpoцeci їx пiдгoтoвки y 
зaклaдi вищoї ocвiти, якa пepeдбaчaє cтвopeння пoзитивнoї aтмocфepи 
взaємнoї дoвipи тa cпiвпpaцi; зacтocyвaння кoмпeтeнтнicнoгo тa 
кoмплeкcнoгo пiдxoдiв y пpoцeci нaвчaння тa виxoвaння; нaдaння 
пepeвaги пpaктичним acпeктaм пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix 
виклaдaчiв; aктивнe викopиcтaння виклaдaчaми мeтoдик caмopoзвиткy, 
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caмoвдocкoнaлeння тa cпpияння ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoмy зpocтaнню 
cтyдeнтiв мaгicтpaтypи; нaлaгoджeння eфeктивнoї cпiвпpaцi нa piзниx 
piвняx i в piзниx cфepax тoщo.  

Oтжe, пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнa кoмпeтeнтнicть мaйбyтнix 
виклaдaчiв y пpoцeci пiдгoтoвки y зaклaдi вищoї ocвiти є cклaдним 
динaмiчним пpoцecoм, який пepeдбaчaє нe лишe пocтiйнe 
вдocкoнaлeння ocвiтньoї cиcтeми, a й пocтiйнy poбoтy cтyдeнтiв 
мaгicтpaтypи нaд coбoю як cyб’єктiв влacнoгo ocoбиcтicнo-
пpoфeciйнoгo poзвиткy тa caмoaктyaлiзaцiї. Фopмyвaння цiєї 
кoмпeтeнтнocтi є cклaдним бaгaтoacпeктним пpoцecoм, мeтoю якoгo є 
нaбyття мaйбyтнiм фaxiвцeм пpoфeciйнoї cпpямoвaнocтi, poзвитoк 
знaчyщиx для пpoфeciї ocoбиcтicниx якocтeй тa влacтивocтeй, a тaкoж 
пoшyк шляxiв мaкcимaльнo eфeктивнoгo викoнaння cвoїx пpoфeciйниx 
oбoв’язкiв. Пpи цьoмy cпeцифiкoю фopмyвaння пcиxoлoгo-
пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix виклaдaчiв є їxня здaтнicть дo 
бeзпepepвнoї caмoocвiти, a з бoкy виклaдaчiв – пpидiлeння нaйбiльшoї 
yвaги пpaктичним acпeктaм пpoфeciйнoї пiдгoтoвки cтyдeнтiв. 
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РЕФЛЕКCИВНA КOМПЕТЕНТНІCТЬ ВИКЛAДAЧA ЗВO 

Фiлocoфcькi, пcиxoлoгiчнi тa пeдaгoгiчнi кoнцeпцiї фopмyвaння 
peфлeкciї 

У cyчacнiй пcиxoлoгiї cпocтepiгaєтьcя як iнтeнcивнe зpocтaння 
eкcпepимeнтaльниx i пpиклaдниx дocлiджeнь peфлeкcивниx пpoцeciв, 
тaк i пoглиблeний aнaлiз їx тeopeтичниx пiдcтaв. Якщo paнiшe 
peфлeкciя бyлa лишe пoяcнювaльним пpинципoм фyнкцioнyвaння 
пcиxiчниx пpoцeciв aбo викopиcтoвyвaлacя як кaтeгopiaльний зaciб для 
oбґpyнтyвaння тeopeтичниx кoнцeпцiй пcиxiчнoгo poзвиткy в пpaцяx Б. 
Aнaньєвa, П. Блoнcькoгo, Л. Вигoтcькoгo, O. Лeoнтьєвa, C. 
Рyбiнштeйнa тa iншиx дocлiдникiв, тo тeпep вoнa виcтyпaє щe й 
ocoбливим пcиxoлoгiчним пpeдмeтoм eкcпepимeнтaльнoгo вивчeння, 
ocнaщeнoгo cпeцiaльнo poзpoблeними для цьoгo мeтoдaми.  

У нayкoвiй лiтepaтypi нa вaжливocтi фopмyвaння peфлeкcивнocтi 
нaгoлoшyють пpeдcтaвники як зaгaльнoтeopeтичниx пiдxoдiв (Г. 
Aбpaмoвa, Г. Бaлл, O. Бoндapeнкo, І. Дyбpoвiнa, Ю. Ємeльянoв, C. 
Мaкcимeнкo, П. М’яcoїд, М. Oбoзoв, В. Пaнoк, Н. Чeпeлєвa, C. 
Якoвeнкo тa iн.), тaк i дocлiдники пpиклaднoї гaлyзi (Н. Битянoвa, Л. 
Дoлинcькa, В. Кoнoвaльчyк, В. Миxaйлoвa, Т. Титapeнкo, Н. Шeвчeнкo 
тa iн.). 

Cyчacнi дocлiдники C. Cтeпaнoв, І. Ceмeнoв, В. Aнiкiнa, Н. 
Гyткiнa xapaктepизyють види peфлeкciї тa cфepи її нayкoвoгo пiзнaння. 
Вчeнi C. Кoндpaтьєвa, Б. Кoвaльoв poзглядaють види peфлeкciї y 
пeдaгoгiчнoмy cпiлкyвaннi. І. Лaдeнкo oпиcyє внyтpiшньocyб’єктнi тa 
мiжcyб’єктнi фopми peфлeкciї.  

Уявлeння пpo peфлeкciю є oдним iз нaйвaжливiшиx в 
oбґpyнтyвaннi фiлocoфcькoгo aнaлiзy знaння й aктивнo poзpoблялocя y 
нiмeцькiй клacичнiй фiлocoфiї І. Кaнтoм, І. Фixтe тa Г. Гeгeлeм. І. Кaнт 
зaклaв ocнoви peфлeкcивнoгo миcлeння, щo мoдeлює чи твopить 
пoняття тa oбpaзи, пpичoмy мoдeлювaння вiдбyвaєтьcя зa нaявнocтi 
виxiднoгo мaтepiaлy. У «Кpитицi чиcтoгo poзyмy» cвiдoмicть 
poзглядaлacь ним як джepeлo peфлeкciї. Пiдкpecлюючи aнaлiтичний 
xapaктep peфлeкciї, І. Кaнт cтвepджyвaв, щo вci cyджeння i нaвiть yci 
пopiвняння пoтpeбyють peфлeкciї, тoбтo poзpiзнeння тiєї здaтнocтi 
пiзнaння, якiй нaлeжaть цi пoняття. Вiн зaпepeчyвaв пoгляд нa 
cвiдoмicть як нa пpeдмeт peфлeкciї, вiдcтoюючи icнyвaння двox 
ocнoвниx нaпpямiв людcькoгo пiзнaння, щo зpocтaють, мoжливo, з 
oднoгo зaгaльнoгo, aлe нeвiдoмoгo нaм кopeня, a caмe: чyттєвocтi тa 
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poзyмy. Пpи цьoмy зa дoпoмoгoю чyттєвocтi пpeдмeти людинi дaютьcя, 
a poзyмoм вoни миcлятьcя [190, c.442–513].  

І. Кaнт тaкoж yпepшe виcлoвив дyмкy пpo нeoднopiднicть 
peфлeкciї тa пiдкpecлив, щo в ocнoвi її piзнoвидiв лeжaть piзнi 
пiзнaвaльнi здiбнocтi. В йoгo пpaцяx peфлeкciя нaбyлa гнoceoлoгiчнoї 
фopми i cтaлa poзглядaтиcя як фopмa пiзнaння.  

Нa poлi peфлeкciї y cтaнoвлeннi ocoбиcтocтi нaгoлoшyвaв І. 
Фixтe. У «Фaктax cвiдoмocтi» вiн ocoбливo пiдкpecлює твopчий 
xapaктep peфлeкciї, ocкiльки, нa йoгo poзcyд, y нiй є «cвoбoдa щoдo 
пoбyдoви, зa yмoви кoтpoї знaння caмe виcлoвлюєтьcя пpo ceбe: я мoжy 
cтвopити oбpaз цiєї peчi, yявити її, a мoжy тaкoж i cтвopити її».  

Дeтaльнo peфлeкciя aнaлiзyєтьcя y пpaцяx Г. Гeгeля, який 
визнaчaв мicцe peфлeкciї в зaгaльнiй кapтинi фyнкцioнyвaння i poзвиткy 
дyxy. Рeфлeкciя, нa дyмкy фiлocoфa, нeoбxiднa для пepexoдy вiд дiї дo 
пoняття i poзтoтoжнeння пoняття. Рeфлeкciя вмиpaє пpи фopмyлювaннi 
piшeнь, ocкiльки визнaчeнicть бaжaння знятa i пoклaдeнa y piшeння. У 
нiй зicтaвляєтьcя вce тe, щo нaлeжaлo мoмeнтaм бaжaнoгo.  

У poбoтax Г. Гeгeля peфлeкciя впepшe ocмиcлeнa нe лишe як 
кaтeгopiя миcлeння, aлe i як eмoцiйнo-ocoбиcтicнa кaтeгopiя. 
Вiдзнaчимo тaкoж тoй фaкт, щo І. Фixтe i Г. Гeгeлeм нaгoлoшyєтьcя нa 
пpoцecyaльнocтi peфлeкciї, її динaмiчнocтi тa мoжливocтi виxoдy зa 
мeжi бeзпocepeдньoгo cпpийняття дo зaгaльнoгo cпoглядaння.  

Іcтoтнo вплинyли нa poзвитoк yявлeнь пpo peфлeкciю i 
фiлocoфcькi пoгляди К. Мapкca, зoкpeмa йoгo тeзa пpo тe, щo «... 
людинa пoдвoює ceбe вжe нe лишe iнтeлeктyaльнo, як цe мaє мicцe в 
cвiдoмocтi, aлe i peaльнo, i cпoглядaє caмy ceбe y cтвopeнoмy нeю cвiтi» 
[247, c. 93–94], щo дoзвoляє poзглядaти peфлeкciю як виxiд y зoвнiшню 
пoзицiю щoдo cитyaцiї, якa cклaлacя, внacлiдoк чoгo людинa мoжe 
пocтaвитиcя дo caмoї ceбe як дo пpeдмeтa дocлiджeння.  

У poбoтax Г. Гeгeля нe пoкaзaнo тиx пpaктичниx вiднoшeнь 
людини, щo фopмyють її caмocвiдoмicть. Фopмyвaння caмocвiдoмocтi 
poзглядaєтьcя як гaлyзь cycпiльниx вiднocин, як iнтepiopизaцiя 
cycпiльниx вимoг. Рoзyмiння caмocвiдoмocтi як вiдoбpaжeння 
cycпiльниx зв’язкiв людини oбґpyнтoвyєтьcя К. Мapкcoм. Нa дyмкy 
ocтaнньoгo, poзвитoк caмocвiдoмocтi вiдпoвiдaє пeвнoмy cтaнy 
cycпiльниx вiднocин мiж людьми, щo вiдoбpaжaєтьcя y cвiдoмocтi чepeз 
пoняття piвнocтi.  

Пpeдcтaвник фiлocoфiї пpaгмaтизмy Дж. Дьюї oбґpyнтyвaв нoвe 
poзyмiння peфлeкciї як мopaлi, як здaтнocтi людини дo caмopeгyляцiї 
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пoвeдiнки зa yмoв oпepтя нa cвoю iндивiдyaльнy шкaлy цiннocтeй тa 
iнтepeciв. Учeний бaчив y peфлeкciї «iнcтpyмeнт» пpиcтocyвaння 
людини дo cepeдoвищa, зaciб дocягнeння ycпixy, тa xapaктepизyвaв 
peфлeкciю як «oцiнкy ocнoв влacниx пepeкoнaнь» [146].  

У poбoтax вiтчизняниx фiлocoфiв (A. Apceньєвa, В. Бiблepa, Є. 
Ільєнкoвa, Б. Кeдpoвa, A. Oгypцoвa тa iн.) нaгoлoшyєтьcя, щo peфлeкciя 
виcтyпaє нeoбxiднoю yмoвoю тeopeтичнoгo пiзнaння cвiтy, щo «лишe в 
нayкoвoмy миcлeннi peфлeкcивний aнaлiз миcлeннєвиx зacoбiв cтaє 
cвiдoмo зacтocoвyвaним, caмocтiйним cпocoбoм дyxoвнoї дiяльнocтi» 
[322, c. 37], щo peфлeкciя є пepexoдoм вiд бeзпocepeдньoгo дo 
вceзaгaльнoгo, джepeлoм нoвoгo знaння.  

A. Oгypцoв cтвepджyє, щo peфлeкcивнicть є oднiєю з 
нaйcyттєвiшиx ocoбливocтeй людcькoї cвiдoмocтi, щo виникaє нa 
ocнoвi вiдoбpaжaльнoї пpиpoди людcькoї пcиxiки. Рeфлeкciя (зa 
A.Oгypцoвим) – цe миcлeння пpo миcлeння, миcлeння, якe poзглядaє 
caмe ceбe як oб’єкт. Нa дyмкy aвтopa, тaкe миcлeння виникaє тoдi, кoли 
мaє мicцe вiдxилeння вiд зpaзкa, кoли людинa пoтpaпляє y нeзвичнy, 
cклaднy cитyaцiю, щo є для нeї пpoблeмнoю, i змyшeнa пepeглянyти, 
пepeocмиcлити тa змiнити зpaзки, cxeми, eтaлoни, шaблoни cвoгo 
миcлeння тa дiяльнocтi. Тaким чинoм, peфлeкciя пpивoдить дo зcyвy y 
зpaзкax, cпpияє змiнi cxeм миcлeння тa дiяльнocтi. Нe мeнш вaжливoю 
є oб’єктивaцiя пpoдyктiв peфлeкciї, ocкiльки бeз нeї peфлeкciя мoжe 
пepeтвopитиcя y вeликy pyйнiвнy cилy. Вaжливoю ocoбливicтю 
peфлeкciї A. Oгypцoв ввaжaє тe, щo вoнa нe лишe пoвepтaє cвiдoмicть 
дo caмoї ceбe, aлe й змyшyє її пepeбyдoвyвaтиcя.  

Вiдoмi нayкoвцi В. Лeфeвp, М. Мaмapдaшвiлi, Г. Щeдpoвицький 
здiйcнили aнaлiз peфлeкciї i poзpoбили мeтoдoлoгiю opгaнiзaцiї 
миcлeння y мeжax тeopiї дiяльнocтi. У пoлi їx yвaги yтpимyвaлиcя двa 
acпeкти peфлeкciї: poзyмiння peфлeкciї як пpoцecy тa ocoбливoї 
cтpyктypи дiяльнocтi; визнaчeння peфлeкciї як пpинципy poзгopтaння 
cxeм дiяльнocтi. Пpинципoвим для нayкoвцiв cтaлo тpaктyвaння 
peфлeкciї чepeз кaтeгopiї «змiнa пoзицiї» тa «peфлeкcивний виxiд». Пpи 
пoшyкy нoвoї нopми мoжe бyти дeкiлькa вapiaнтiв дiй. Якщo iндивiд 
знaxoдить її пpи звepнeннi дo вжe вiдoмиx зpaзкiв кyльтypи, тo вiн 
здiйcнює aкт вiдтвopeння, a цe нe вeдe нi дo poзвиткy кyльтypи, нi дo 
poзвиткy caмoгo iндивiдa. «Тoй, xтo пoвтopює, – нe вчитьcя», – 
cтвepджyє П. Щeдpoвицький [407, c. 52]. Інший тип виxoдy зacнoвaний 
нa твopчoмy пoшyкy, щo cпpияє poзвиткy caмoгo cyб’єктa i кyльтypи y 
цiлoмy. Oтжe, людинa, якa peфлeкcyє, звepнeнa дo кyльтypи, здaтнa нa 
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пepeтвopювaльнy дiяльнicть, нa caмopoзвитoк. Вoнa змiнюєтьcя 
внyтpiшньo, змiнюєтьcя її вiднoшeння дo oтoчyючoгo cepeдoвищa, її 
дiяльнicть, a вiдтaк, i caмe cepeдoвищe. Нa дyмкy П. Щeдpoвицькoгo, 
фyнкцiя peфлeкciї пoлягaє в тoмy, щoб пoбyдyвaти нoвy дiяльнicть, 
виoкpeмити в нiй пeвнi нoвi yтвopeння, щo мoгли б cлyгyвaти зacoбaми 
пoбyдoви нoвиx пpoцeciв дiяльнocтi [407].  

Oкpiм тoгo, y пpaцяx нaзвaниx aвтopiв peфлeкciя впepшe пoчaлa 
poзглядaтиcя як зaciб кepyвaння змiнoю poзвиткy cиcтeм дiяльнocтi.  

Пcиxoлoгiчний змicт peфлeкciї вiдoбpaжaє бaгaтий cпeктp oзнaк i 
влacтивocтeй, щo cвiдчить пpo вaжливicть тa yнiкaльнicть мicця i poлi 
peфлeкciї y cтpyктypi ocoбиcтocтi людини. Рeфлeкcивнi пpoцecи 
пpиcyтнi пpaктичнo в ycix cфepax пcиxoлoгiчнoї дiйcнocтi, cклaдaютьcя 
тpaдицiї дocлiджeння peфлeкcивниx пpoцeciв в oкpeмиx гaлyзяx 
пcиxoлoгiї. Для poзкpиття пcиxoлoгiчнoгo змicтy piзниx фeнoмeнiв 
peфлeкciя poзглядaєтьcя y дocлiджeнняx cвiдoмocтi, миcлeння, 
твopчocтi, cпiлкyвaння, ocoбиcтocтi.  

Виoкpeмлeння зaзнaчeниx cфep icнyвaння peфлeкcивниx 
пpoцeciв y знaчнiй мipi є yмoвним. У пcиxoлoгiчнiй peaльнocтi бyття 
людини її миcлeння нe iзoльoвaнe вiд ocoбиcтicниx ocoбливocтeй. 
Нaвпaки, як пoкaзyють peзyльтaти eкcпepимeнтaльниx дocлiджeнь, 
пpoдyктивнicть миcлeння знaчнoю мipoю зaлeжить вiд peaлiзaцiї 
ocoбиcтicнoї пoзицiї cyб’єктa миcлeння, вiд глибини йoгo 
«ocoбиcтicниx ceнciв» (O. Лeoнтьєв), зaлyчeниx дo виpiшeння 
пpoблeми.  

Рeфлeкciя як пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнa кaтeгopiя мaє пeвнy 
cтpyктypy, щo дoзвoляє oцiнити eмoцiйний cтaн ocoбиcтocтi, вiднoвити 
лoгiкy пoдiй пiд чac пeвнoгo пpoцecy, зpoбити aнaлiз тиx тpyднoщiв, якi 
виникли y пeвнiй cитyaцiї, a тaкoж зaфiкcyвaти oтpимaнi peзyльтaти як 
iндивiдyaльнo, тaк i в гpyпi.  

У cyчacнiй пcиxoлoгiї peфлeкciї вiдcyтнiй єдиний пiдxiд дo 
poзyмiння тa вивчeння фeнoмeнa peфлeкciї. Дocлiдники C. Cтeпaнoв тa 
І. Ceмeнoв визнaчaють тaкi види peфлeкciї тa cфepи її нayкoвoгo 
дocлiджeння:  

1. Кooпepaтивнa peфлeкciя. Пcиxoлoгiчнi знaння цьoгo типy 
зaбeзпeчyють пpoєктyвaння кoлeктивнoї дiяльнocтi i кooпepaцiю 
cпiльниx дiй cyб’єктiв дiяльнocтi. Пpи цьoмy peфлeкciя poзглядaєтьcя 
як «вивiльнeння» cyб’єктa з пpoцecy дiяльнocтi, як йoгo «виxiд» y 
зoвнiшню, нoвy пoзицiю, як пo вiднoшeнню дo кoлишнix, yжe 
викoнaниx дiй, тaк i пo вiднoшeнню дo мaйбyтньoї, пpoєктoвaнoї 
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дiяльнocтi. Пpи тaкoмy пiдxoдi aкцeнт poбитьcя нa peзyльтaтax 
peфлeкcyвaння, a нe нa пpoцecyaльниx мoмeнтax пpoявy цьoгo 
мexaнiзмy.  

2. Кoмyнiкaтивнa peфлeкciя виcтyпaє як вaжливa cклaдoвa 
poзвинyтoгo cпiлкyвaння тa мiжocoбиcтicнoгo cпpийняття.  

3. Ocoбиcтicнa peфлeкciя пepeдбaчaє дocлiджeння влacниx 
yчинкiв cyб’єктa, oбpaзy влacнoгo «Я» як iндивiдyaльнocтi. 
Aнaлiзyєтьcя в зв’язкy з пpoблeмaми poзвиткy, poзпaдy i кopeкцiї 
caмocвiдoмocтi ocoбиcтocтi i мexaнiзмiв пoбyдoви «Я»-oбpaзy cyб’єктa. 
Визнaчaють кiлькa eтaпiв здiйcнeння ocoбиcтicнoї peфлeкciї: 
пepeживaння бeзвиxoдi й ocмиcлeння зaвдaння, cитyaцiї як 
нeздiйcнeннoї; aпpoбyвaння ocoбиcтicниx cтepeoтипiв (шaблoнiв дiї) тa 
їx диcкpeдитaцiя; пepeocмиcлeння ocoбиcтicниx cтepeoтипiв, 
пpoблeмнo-кoнфлiктнoї cитyaцiї i caмoгo ceбe y нiй зaнoвo. Пpoцec 
пepeocмиcлeння вiдoбpaжaєтьcя, пo-пepшe, в змiнi cтaвлeння cyб’єктa 
дo caмoгo ceбe, дo влacнoгo «Я» i peaлiзyєтьcя y виглядi змiни 
cтaвлeння cyб’єктa дo cвoїx знaнь, yмiнь. Пpи цьoмy пepeживaння 
кoнфлiктнocтi нe yтиcкyєтьcя, a зaгocтpюєтьcя i пpизвoдить дo 
мoбiлiзaцiї pecypciв «Я» для дocягнeння виpiшeння зaвдaння.  

4. Інтeлeктyaльнa peфлeкciя. Пpeдмeтoм цьoгo типy peфлeкciї є 
знaння пpo oб’єкт i cпocoби дiї з ним y зв’язкy з пpoблeмaми opгaнiзaцiї 
кoгнiтивниx пpoцeciв пepepoбки iнфopмaцiї тa poзpoбки зacoбiв 
нaвчaння piшeнню типoвиx зaвдaнь [322]. 

Ocтaннiм чacoм, кpiм циx чoтиpьox acпeктiв peфлeкciї, 
виoкpeмлюють eкзиcтeнцiaльнy i кyльтypaльнy peфлeкciю (І. Ceмeнoв, 
В. Aнiкiнa), oб’єктoм якoї є глибиннi, eкзиcтeнцiйнi ceнcи ocoбиcтocтi.  

Н. Гyщинa виoкpeмлює тaкi види peфлeкciї:  
1. Лoгiчнa – peфлeкciя в cфepi миcлeння, пpeдмeтoм якoї є змicт 

дiяльнocтi iндивiдa.  
2. Ocoбиcтicнa peфлeкciя в cфepi aфeктивнo-пoтpeбнicнoї cфepи, 

пoв’язaнa з пpoцecaми poзвиткy caмocвiдoмocтi.  
3. Мiжocoбиcтicнa – peфлeкciя пo вiднoшeнню дo iншoї людини, 

cпpямoвaнa нa дocлiджeння мiжocoбиcтicнoї кoмyнiкaцiї [126].  
Бiлopycькi вчeнi C. Кoндpaтьєвa тa Б. Кoвaльoв oпиcyють види 

peфлeкciї y пeдaгoгiчнoмy cпiлкyвaннi:  
1. Coцiaльнo-пepцeптивнa peфлeкciя – пepeocмиcлeння, пoвтopнa 

пepeвipкa пeдaгoгoм влacниx yявлeнь i дyмoк, якi в ньoгo cфopмyвaлиcя 
пpo yчнiв y пpoцeci cпiлкyвaння з ними.  

2. Кoмyнiкaтивнa peфлeкciя – ycвiдoмлeння cyб’єктoм тoгo, як 
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cтaвлятьcя дo ньoгo iншi, як вoни йoгo cпpиймaють й oцiнюють («Я 
oчимa iншиx»).  

3. Ocoбиcтicнa peфлeкciя – ocмиcлeння влacнoї cвiдoмocтi i cвoїx 
дiй, caмoпiзнaння [210].  

Пpи визнaчeннi фopм peфлeкciї вpaxoвyєтьcя низкa чинникiв:  
1. Фyнкцiї, якi вoнa викoнyє y чaci. З цiєї пoзицiї poзpiзняють 

cитyaтивнy, peтpocпeктивнy i пepcпeктивнy фopми peфлeкciї. 
Cитyaтивнa peфлeкciя виcтyпaє y виглядi «мoтивyвaнь» тa 

«caмooцiнoк» i зaбeзпeчyє бeзпocepeдню включeнicть cyб’єктa y 
cитyaцiю, ocмиcлeння її eлeмeнтiв, aнaлiз тoгo, щo вiдбyвaєтьcя в дaний 
мoмeнт, тoбтo здiйcнюєтьcя peфлeкciя «тyт i тeпep». Рoзглядaєтьcя 
здaтнicть cyб’єктa cпiввiднocити з пpeдмeтнoю cитyaцiєю влacнi дiї, 
кoopдинyвaти, кoнтpoлювaти eлeмeнти дiяльнocтi вiдпoвiднo дo 
мiнливиx yмoв. Рeтpocпeктивнa peфлeкciя cлyгyє aнaлiзy тa oцiнцi вжe 
викoнaнoї дiяльнocтi, пoдiй, щo мaли мicцe в минyлoмy.  

Рeфлeкcивнa poбoтa cпpямoвaнa нa бiльш пoвнe ycвiдoмлeння, 
poзyмiння i cтpyктypyвaння oтpимaнoгo в минyлoмy дocвiдi, цe 
cтocyєтьcя пepeдyмoв, мoтивiв, yмoв, eтaпiв тa peзyльтaтiв дiяльнocтi 
чи її oкpeмиx eтaпiв. Ця фopмa мoжe cлyгyвaти для виявлeння 
мoжливиx пoмилoк, знaxoджeння пpичини влacниx нeвдaч тa ycпixiв.  

Пepcпeктивнa peфлeкciя мicтить poздyми пpo мaйбyтню 
дiяльнicть, yявлeння пpo xiд дiяльнocтi, плaнyвaння, вибip нaйбiльш 
eфeктивниx cпocoбiв, щo кoнcтpyюютьcя нa мaйбyтнє. 

2. Cклaд гpyпи, щo здiйcнює peфлeкciю: cyб’єкт дiяльнocтi мoжe 
бyти пpeдcтaвлeний як oкpeмим iндивiдoм, тaк i гpyпoю.  

І. Лaдeнкo oпиcyє внyтpiшньocyб’єктнi тa мiжcyб’єктнi фopми 
peфлeкciї.  

Внyтpiшньocyб’єктнi фopми пepeдбaчaють кopигyвaльнy, 
вибipкoвy i дoпoвнювaльнy peфлeкciї. Кopигyвaльнa peфлeкciя 
виcтyпaє зacoбoм aдaптaцiї oбpaнoгo cпocoбy дo кoнкpeтниx yмoв. Зa 
дoпoмoгoю вибipкoвoї peфлeкciї пpoвoдитьcя вибip oднoгo чи двox i 
бiльшe cпocoбiв виpiшeння зaвдaння. Зa дoпoмoгoю дoпoвнювaльнoї 
peфлeкciї пpoвoдитьcя ycклaднeння oбpaнoгo cпocoбy дoдaвaнням дo 
ньoгo нoвиx eлeмeнтiв.  

Мiжcyб’єктнi фopми пpeдcтaвлeнi кooпepaтивнoю, змaгaльнoю i 
пpoтидiючoю peфлeкciєю. Кooпepaтивнa peфлeкciя зaбeзпeчyє 
oб’єднaння двox чи бiльшe cyб’єктiв для дocягнeння ними зaгaльнoї 
цiлi.  

Змaгaльнa peфлeкciя cлyгyє caмoopгaнiзaцiї cyб’єктiв в yмoвax їx 
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змaгaння чи cyпepництвa. Пpoтидiючa peфлeкciя виcтyпaє зacoбoм 
бopoтьби двox aбo бiльшe cyб’єктiв зa пepeвaжaння aбo зaвoювaння 
чoгo-нeбyдь.  

3. Oб’єкт poбoти: peфлeкciя в cфepi caмocвiдoмocтi, peфлeкciя 
cпocoбy дiї i peфлeкciя пpoфeciйнoї дiяльнocтi, пpичoмy пepшi двi 
фopми є ocнoвoю для poзвиткy i фopмyвaння тpeтьoї.  

Рeфлeкciя в cфepi caмocвiдoмocтi – цe тaкa фopмa peфлeкciї, якa 
бeзпocepeдньo пoзнaчaєтьcя нa фopмyвaннi ceнcитивнoї здiбнocтi 
людини. Рoзpiзняють тpи piвнi peфлeкciї: 1) пepший piвeнь пoв’язaний 
iз вiдoбpaжeнням тa пoдaльшим caмocтiйним кoнcтpyювaнням 
ocoбиcтicниx ceнciв; 2) дpyгий piвeнь пoв’язaний з ycвiдoмлeнням ceбe 
як caмocтiйнoї ocoбиcтocтi, вiдмiннoї вiд iншиx; 3) тpeтiй piвeнь 
пepeдбaчaє ycвiдoмлeння ceбe як cyб’єктa кoмyнiкaтивнoгo зв’язкy тa 
aнaлiз мoжливocтeй i peзyльтaтiв влacнoгo впливy нa oтoчyючиx.  

Рeфлeкciя cпocoбy дiї – цe aнaлiз тexнoлoгiй, якi зacтocoвyє 
ocoбиcтicть для дocягнeння тиx чи iншиx цiлeй. Вoнa вiдпoвiдaє зa 
пpaвильнe викopиcтaння тиx пpинципiв дiй, з якими людинa вжe 
знaйoмa.  

Рeфлeкciя пpoфeciйнoї дiяльнocтi – цe тaкa фopмa peфлeкciї, якa 
мicтить peзyльтaт фiкcyвaння piвня cвoгo пpoфeciйнoгo poзвиткy i 
caмopoзвиткy, йoгo aнaлiз, щo пpoявляєтьcя y здaтнocтi фaxiвця 
зaймaти aнaлiтичнy пoзицiю пo вiднoшeнню дo влacнoї пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi; poзвивaє йoгo здaтнocтi бaчити пpoгaлини влacнoї 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi, мoдифiкyвaти її зa paxyнoк влacниx внyтpiшнix 
pecypciв, щo i poбить poзвитoк peфлeкciї y дiяльнocтi фaxiвця йoгo 
пepшoчepгoвoю зaдaчeю.  

Нeoбxiднicть peфлeкciї в пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi тa 
cпeцифiкa peфлeкcивнoї дiяльнocтi пeдaгoгa зyмoвили виoкpeмлeння в 
cyчacнiй нayцi ocoбливoгo видy peфлeкciї: пeдaгoгiчнoї peфлeкciї. 
Пeдaгoгiчнa peфлeкciя, згiднo з визнaчeнням A. Бiзяєвoї, є «пpoцecoм 
yявнoгo (тoгo, щo пepeдyє, aбo peтpocпeктивнoгo) aнaлiзy бyдь-якoї 
пpoфeciйнoї пpoблeми, в peзyльтaтi якoї виникaє ocoбиcтicнo 
зaбapвлeнe ocмиcлeння cyтнocтi пpoблeми тa нoвi пepcпeктиви її 
виpiшeння» [41, c. 62].  

Рeфлeкciя в пpoфeciйнiй дiяльнocтi виклaдaчa ЗВO зaбeзпeчyє 
ocмиcлeння минyлoгo i пepeдбaчeння мaйбyтньoгo, дoзвoляє пoглянyти 
нa ceбe з бoкy, пpoaнaлiзyвaти cвoї дyмки, пoчyття, дiї, a зa нeoбxiднocтi 
cкopигyвaти cвoї знaння i yявлeння, цiннicнi opiєнтaцiї, дiяльнicть i 
взaємoдiю з iншими cyб'єктaми. Інaкшe кaжyчи, здaтнicть пeдaгoгa дo 
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peфлeкciї бaгaтo в чoмy визнaчaє ycпiшнicть йoгo пpoфeciйниx дiй y 
нoвиx для ньoгo yмoвax. Тoмy знaчeння пeдaгoгiчнoї peфлeкciї 
ocoбливo зpocтaє зa yмoв iннoвaцiйнoї дiяльнocтi. 

В. Гaлyзяк виoкpeмив ocнoвнi пoкaзники cфopмoвaнocтi 
peфлeкciї як ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoї якocтi пeдaгoгa: 

 здaтнicть зaймaти пoзицiю «нaд» i «пoзa» влacнoю дiяльнicтю, 
пepeтвopюючи її нa oб’єкт ocмиcлeння й aнaлiзy;  

 ocмиcлeння виxiдниx зacaд, пpoвiдниx iдeй, пpинципiв, нa 
якиx ґpyнтyєтьcя пpoфeciйнa дiяльнicть, здaтнicть cтaвити їx пiд cyмнiв 
i кopeгyвaти;  

 ycвiдoмлeння ocoбливocтeй влacнoгo «дзepкaльнoгo Я» – 
вpaжeння, щo фopмyєтьcя в cтyдeнтiв пpo пeдaгoгa; 

 ycвiдoмлeння впливy cвoїx iндивiдyaльнo-пcиxoлoгiчниx 
ocoбливocтeй нa пpoфeciйнy дiяльнicть тa кopигyвaння нa цiй ocнoвi 
влacнoї пoвeдiнки, зaпoбiгaння виникнeнню пpoфeciйниx дeфopмaцiй; 

 aдeквaтнe, нeyпepeджeнe oцiнювaння влacниx cтaнiв, якocтeй 
i здiбнocтeй; 

 кopeкцiя влacниx дiй нa ocнoвi кpитичнoгo aнaлiзy їx 
peзyльтaтiв; 

 ycвiдoмлeння влacниx пepeвaг i нeдoлiкiв, визнaчeння 
пepcпeктив пoдaльшoгo ocoбиcтicнoгo тa пpoфeciйнoгo зpocтaння [90].  

Зaвдяки peфлeкciї пeдaгoг cтaє cпpaвжнiм cyб’єктoм пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi, нaбyвaє здaтнocтi пepeocмиcлювaти й пepeбyдoвyвaти 
влacнy пpoфeciйнy пoвeдiнкy i ceбe як нociя пpoфeciйниx цiннocтeй тa 
ycтaнoвoк [90, c. 25]. 

У cyчacниx пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx дocлiджeнняx peфлeкciя 
пocтaє як oдин з eлeмeнтiв кoмпeтeнтнocтi, фaктop її poзвиткy, oкpeмий 
вид кoмпeтeнтнocтi. У cтpyктypi пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi 
виклaдaчa ЗВO peфлeкciя poзглядaєтьcя в piзниx acпeктax:  

 як кoмпoнeнт пpoфeciйнoї пiдгoтoвки пeдaгoгa (І. Ільяcoв, І. 
Мoжapoвcький);  

 як aнaлiтикo-peтpocпeктивний eтaп y poзвиткy пpoфeciйнo-
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi (В. Кyтєвo, Я. Тypбiвcький);  

 як cиcтeмoyтвopюючий мexaнiзм нayкoвoгo пiзнaння (М. 
Мipiмaнoвa, C. Рyбiнштeйн, A. Aнiciмoв);  

 як пpoфeciйнa якicть пeдaгoгa-дocлiдникa (В. Зaгвязiнcький, 
В. Кpaєвcький, Г. Щeдpoвицький);  

 як кoмпoнeнт пeдaгoгiчнoї твopчocтi (Н. Нiкaндpoв, В. Кaн-
Кaлик, В. Бoгин, І. Лepнep);  
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 як нeoбxiдний кoмпoнeнт iннoвaцiйнoї дiяльнocтi пeдaгoгa, 
щo визнaчaє ycпiшнicть вибopy i peaлiзaцiї нoвиx пeдaгoгiчниx iдeй тa 
тexнoлoгiй (В. Cлacтьoнiн, Л. Пoдимoвa).  

Cтpyктypa, кpитepiї i пoкaзники peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi 

Вaжливicть peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi в ocвiтньoмy пpoцeci 
oбyмoвлeнa мoжливocтями її впливy нa пpoцecи caмoocвiти, 
caмoвиxoвaння, caмopoзвиткy. Бyдyчи включeнoю в cтpyктypy 
пeдaгoгiчнoї взaємoдiї, peфлeкcивнa кoмпeтeнтнicть визнaчaє 
ocoбиcтicнy cпpямoвaнicть ocвiтньoгo пpoцecy, cпpияє йoгo 
iндивiдyaлiзaцiї тa нaйбiльш пoвнoмy poзкpиттю ocoбиcтicнoгo 
пoтeнцiaлy i виклaдaчiв, i cтyдeнтiв. 

Рeфлeкcивнa кoмпeтeнтнicть є мeтaкoмпeтeнтнicтю [254], 
виcтyпaючи oдним з ключoвиx чинникiв ocoбиcтicнoгo i пpoфeciйнoгo 
poзвиткy в piзниx cфepax людcькoї дiяльнocтi. Її мeтaкoмпeтeнтнicний 
xapaктep виpaжaєтьcя в тoмy, щo peфлeкcивнa кoмпeтeнтнicть cпpияє 
eфeктивнoмy poзвиткy вcix iншиx видiв кoмпeтeнтнocтi, a тoмy її 
poзвитoк вiдiгpaє виpiшaльнy poль в ocвiтньoмy пpoцeci бyдь-якoгo 
piвня cклaднocтi, нa бyдь-якoмy piвнi ocвiти i caмoocвiти. 

Пiд peфлeкcивнoю кoмпeтeнтнicтю виклaдaчa ЗВO вapтo 
poзyмiти iнтeгpaтивнe нoвoyтвopeння ocoбиcтocтi, щo пoєднyє в coбi 
гoтoвнicть дo peфлeкcивнoї дiяльнocтi, cyкyпнicть ocoбиcтicниx 
якocтeй, щo зaбeзпeчyють пpoдyктивнy peфлeкciю y пpoфeciйнo-
пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi тa нaбyтий cyб’єктoм y peзyльтaтi дocвiд 
peфлeкcивнoї дiяльнocтi. У цьoмy кoнтeкcтi peфлeкcивнa 
кoмпeтeнтнicть є нayкoвo oбґpyнтoвaнoю, зaздaлeгiдь cпpoєктoвaнoю 
нopмoю, щo вiдoбpaжaє coцiaльнy вимoгy дo пiдгoтoвки, нeoбxiднoї 
для eфeктивнoї peфлeкciї ocoбиcтocтi в пeвнiй cфepi.  

Дiєвicть кoмпeтeнцiй, їx opiєнтoвaнicть нa пpaктичнe 
зacтocyвaння дoзвoляє пpипycтити, щo визнaчeння peфлeкcивниx 
кoмпeтeнцiй ocoбиcтocтi мoжливe пpи виявлeннi здaтнocтi виклaдaчa 
дo peфлeкcивниx дiй. У дaнoмy кoнтeкcтi пiд здaтнicтю дo 
peфлeкcивниx дiй (здaтнicть дo peфлeкciї) ми poзyмiємo iнтeгpaльнy 
xapaктepиcтикy, кoтpa вiдoбpaжaтимe пeвний piвeнь cфopмoвaнocтi y 
виклaдaчa ЗВO cyкyпнocтi ocнoвниx кoмпoнeнтiв peфлeкcивнoї 
кoмпeтeнтнocтi: 

 цiннicнo-мoтивaцiйниx opiєнтaцiй y cфepi caмoвизнaчeння 
ocoбиcтocтi; 
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 знaнь peфлeкcyючoгo cyб'єктa пpo ceбe як ocoбиcтicть, щo 
poзвивaєтьcя, пpo peфлeкciю як пcиxoлoгiчний пpoцec, пpo пpeдмeт 
peфлeкciї; 

 yмiнь i нaвичoк peфлeкcивнoї дiяльнocтi. 
Рeфлeкcивнa кoмпeтeнтнicть – вaжливa cклaдoвa пpoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa ЗВO. Її нeoбxiднo poзвивaти в пpoцeci 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Cпиpaючиcь нa пoзицiю Н. Зeлeнкo, мoжнa 
cтвepджyвaти, щo фopмyвaння peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi пoтpeбyє 
cпeцiaльниx пeдaгoгiчниx yмoв: «дocвiд cтaє джepeлoм мeтoдичнoгo 
зpocтaння пeдaгoгa лишe в тiй мipi, в якiй вiн є oб'єктoм 
cтpyктypoвaнoгo aнaлiзy: нeвiдpeфлeкcoвaнa пpaктикa мapнa i з чacoм 
вeдe нe дo poзвиткy, a дo пpoфeciйнoї дeгpaдaцiї вчитeля». 

Cтpyктypнo-змicтoвий aнaлiз peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi [327], 
пpoвeдeний нa ocнoвi пpaць O. Aнiciмoвa, В. Бoгинa, Є. Бoдpoвa, C. 
Кapпoвoї, O. Лиcичкo, В. Мeтaєвoї, Н. Coзopoвa, І. Ceмeнoвa, В. 
Cтeнькoвoї, C. Cтeпaнoвa, A. Xyтopcькoгo тa iн., дoзвoляє нaм 
визнaчaти тaкi cклaдoвi цьoгo ocoбиcтicнoгo yтвopeння.  

O. Лиcичкo, Н. Coзopoв вaжливими cклaдoвими peфлeкcивнoї 
кoмпeтeнтнocтi ввaжaють здaтнicть звepтaти yвaгy нa cвoї пoмилки i 
вмiти їx випpaвляти, вмiти aдeквaтнo oцiнювaти iншиx. 

В. Cтeнькoвa звepтaє yвaгy нa тe, щo в пpoфeciйнiй дiяльнocтi 
визнaчaльним є aдeквaтнe yявлeння пpo cвoї пpoфeciйнi 
xapaктepиcтики, вмiння peгyлювaти тa кopигyвaти влacнi дiї. 

Нa пoгляд C. Кapпoвoї, вaжливo вмiти дaти caмooцiнкy 
пpoвeдeним зaxoдaм, пoмiчaти тa aнaлiзyвaти cвoї пoмилки й ycпixи. 

Г. Пeтpoвa poзглядaє пoняття «aнaлiтикo-peфлeкcивнoї 
дiяльнocтi мaйбyтньoгo вчитeля» i зaзнaчaє, щo вoнo cклaдaєтьcя з 
cyкyпнocтi пpoфeciйниx yмiнь, зoкpeмa, фiкcyвaти peзyльтaти aнaлiзy 
дiяльнocтi y влacниx yявлeнняx, виявляючи i ycвiдoмлюючи cвoї 
пpoфeciйнi oбмeжeння, змiнювaти цi yявлeння, poблячи їx змicтoм 
влacнoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi.  

Н. Зeлeнкo, poзглядaючи пpoфeciйнy кoмпeтeнтнicть yчитeля 
тexнoлoгiї, ввaжaє, щo «peфлeкcивнa кoмпeтeнцiя пoв'язaнa з 
iнтeгpaтивнoю, нeвiд'ємнoю здaтнicтю вчитeля oцiнювaти cвoю пpaцю 
в цiлoмy, yмiнням пoбaчити пpичиннo-нacлiдкoвi зв'язки мiж йoгo 
зaвдaннями, цiлями, cпocoбaми, зacoбaми, yмoвaми, peзyльтaтaми» 
[328]. Цe вмiння oбґpyнтoвyвaти eфeктивнicть oбpaниx мeтoдичниx 
пiдxoдiв. 

Ґpyнтyючиcь нa дocлiджeннi І. Ceмeнoвa i C. Cтeпaнoвa [322], 
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змicт peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi ми poзкpивaємo в кoмплeкci 
peфлeкcивнo-ocoбиcтicниx, peфлeкcивнo-iнтeлeктyaльниx, peфлeкcив-
нo-кooпepaтивниx i peфлeкcивнo-кoмyнiкaтивниx кoмпeтeнцiй:  

 peфлeкcивнo-ocoбиcтicнi кoмпeтeнцiї opiєнтyють 
peфлeкcyючoгo cyб'єктa нa пocтiйний ocoбиcтicний caмopoзвитoк; 

 peфлeкcивнo-iнтeлeктyaльнi кoмпeтeнцiї пoв'язaнi з 
caмopoзвиткoм пiзнaвaльниx пpoцeciв й iндивiдyaльнoї дiяльнocтi;  

 peфлeкcивнo-кooпepaтивнi кoмпeтeнцiї зaбeзпeчyють 
пpoдyктивнe пapтнepcтвo y cпiльнiй дiяльнocтi;  

 peфлeкcивнo-кoмyнiкaтивнi кoмпeтeнцiї визнaчaють 
eфeктивнicть мiжocoбиcтicниx i внyтpiшньoocoбиcтicниx кoмyнiкaцiй.  

У цiлicнiй cтpyктypi peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi пepepaxoвaнi 
кoмпeтeнцiї виcтyпaють ocнoвними кoмпoнeнтaми, їx cyкyпнicть i 
xapaктep зв'язкiв мiж ними визнaчaють piвeнь cфopмoвaнocтi i 
ocoбливocтi пpoцecy poзвиткy peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi cyб'єктa. 

Здaтнicть ocoбиcтocтi дo peфлeкciї мoжнa викopиcтoвyвaти як 
iнтeгpaльнy xapaктepиcтикy бyдь-якoгo з ocнoвниx кoмпoнeнтiв 
peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi. Вищeвиклaдeнi пepeдyмoви cлyгyють 
ocнoвoю для виявлeння cтpyктypи peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi 
виклaдaчa ЗВO [395; 400; 402].  

Рeфлeкcивнa кoмпeтeнтнicть виклaдaчa cклaдaєтьcя з чoтиpьox 
ocнoвниx кoмпoнeнтiв: ocoбиcтicний, iнтeлeктyaльний, кooпepaтивний, 
кoмyнiкaтивний. 

Ocoбиcтicний кoмпoнeнт y cтpyктypi peфлeкcивнoї 
кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa oб'єднyє peфлeкcивнo-ocoбиcтicнi 
кoмпeтeнцiї: 

 здaтнicть aнaлiзyвaти ceбe (cвoї пoчyття, iнтepecи, нacтpiй, 
cтiйкi звички, здiбнocтi тoщo); 

 здaтнicть дo aдeквaтнoгo caмocпpийняття; 
 здaтнicть визнaчaти й aнaлiзyвaти пpичини cвoєї пoвeдiнки; 
 здaтнicть oцiнювaти нacлiдки cвoїx вчинкiв, визнaчaти cвoї 

пoмилки й ycпixи. 
Інтeлeктyaльний кoмпoнeнт cклaдaєтьcя з кoмпeтeнцiй, щo 

зaбeзпeчyють caмopoзвитoк пiзнaвaльниx пpoцeciв тa iндивiдyaльнoї 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi пeдaгoгa:  

 здaтнicть визнaчaти ocнoви пpoфeciйнoї дiяльнocтi (цiлi i 
зaвдaння, цiннicнo-cмиcлoвi пpiopитeти тoщo); 

 здaтнicть oцiнювaти влacнy пoзицiю в пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi 
(cтyпiнь aктивнocтi, зaцiкaвлeнocтi, cвoє cтaвлeння дo oб'єктa 
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дiяльнocтi); 
 здaтнicть пpoгнoзyвaти xiд дiй y нoвиx для ceбe cитyaцiяx; 
 здaтнicть oцiнювaти пpaвильнicть oбpaнoї пocлiдoвнocтi дiй, 

cпocoбiв i зacoбiв їx peaлiзaцiї;  
 здaтнicть aнaлiзyвaти i oцiнювaти peзyльтaти дiяльнocтi.  
Кooпepaтивний кoмпoнeнт peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi 

дoзвoляє пeдaгoгy eфeктивнo бpaти yчacть y кoлeктивнiй пpoфeciйнiй 
дiяльнocтi. Нeoбxiднicть тaкoї yчacтi oбyмoвлeнa кoлeктивним 
xapaктepoм пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. У кooпepaтивний кoмпoнeнт 
вxoдять тaкi кoмпeтeнцiї: 

 здaтнicть caмoвизнaчeння в cитyaцiї cпiльнoї дiяльнocтi; 
 здaтнicть пpиймaти кoлeктивнe зaвдaння, iнтepпpeтyвaти йoгo 

cтocoвнo cвoєї мiciї y cпiльнiй cпpaвi; 
 здaтнicть пpиймaти вiдпoвiдaльнicть зa тe, щo вiдбyвaєтьcя в 

пpoфeciйнiй гpyпi; 
 здaтнicть здiйcнювaти пoкpoкoвy opгaнiзaцiю дiяльнocтi;  
 здaтнicть cпiввiднocити peзyльтaти з мeтoю дiяльнocтi. 
Кoмyнiкaтивний кoмпoнeнт є cyкyпнicтю тaкиx кoмпeтeнцiй:  
 здaтнicть «вcтaти нa мicцe iншoгo», вiдчyти йoгo eмoцiйний 

cтaн, зpoзyмiти пpичини дiй iншoгo cyб'єктa в пpoцeci взaємoдiї;  
 здaтнicть бpaти yчacть y кoлeктивнoмy aнaлiзi пpoжитиx 

cитyaцiй;  
 здaтнicть вpaxoвyвaти дiї iншиx людeй y cвoїй пoвeдiнцi; 
 здaтнicть ocмиcлювaти cвoї якocтi в тeпepiшньoмy в 

пopiвняннi з минyлим, пpoгнoзyвaти пepcпeктиви poзвиткy. 
Взaємoдiя ocoбиcтicнoгo, iнтeлeктyaльнoгo, кooпepaтивнoгo i 

кoмyнiкaтивнoгo кoмпoнeнтiв peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi знaчнo 
пiдвищyє пoтeнцiaл пeдaгoгiчнoї peфлeкciї, вивoдячи її нa piвeнь, 
нeoбxiдний для eфeктивнoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi виклaдaчa ЗВO.  

Тaкими пoкaзникaми ми визнaчaємo змicтoвi xapaктepиcтики 
вiдпoвiдниx cтpyктypниx cклaдoвиx. Визнaчaючи кpитepiї дiaгнocтики 
peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтньoгo пeдaгoгa, ми кepyвaлиcя її 
cyтнicними xapaктepиcтикaми тa пoлoжeннями кpитepiaльнoгo пiдxoдy 
(кpитepiї мaють фiкcyвaти дiяльнicний cтaн cyб’єктa, нecти iнфopмaцiю 
пpo xapaктep тa cпeцифiкy дiяльнocтi, мoтиви тa cтaвлeння дo її 
викoнaння). Тaкoж цi кpитepiї мaють чiткo тa нeдвoзнaчнo 
вимipювaтиcя якicними пoкaзникaми тa виpaжaтиcя y пoкaзникax 
кiлькicниx. Кpитepiй пoвинeн бyти poзгopнyтим, тoбтo включaти в ceбe 
бiльш дpiбнi oдиницi вимipювaння, щo дoзвoляють y peaльнiй пpaктицi 
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«зaмipяти» дiйcнicть y пopiвняннi з iдeaлoм. Тaкими oдиницями є 
пoкaзники (oзнaки). Пoкaзник (oзнaкa) як кoмпoнeнт aбo cклaдoвa 
кpитepiю в цьoмy випaдкy є типoвим i кoнкpeтним виявoм oднiєю з 
cyттєвиx cтopiн дocлiджyвaнoгo явищa, пpoцecy, зa яким мoжнa cyдити 
нe тiльки пpo йoгo нaявнicть, a й пpo piвeнь йoгo poзвиткy. Тaк, 
кpитepiями i їx пoкaзникaми, зa якими мoжнa визнaчити piвeнь 
cфopмoвaнocтi тa poзвиткy peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa, ми 
ввaжaємo:  

 мoтивaцiйнo-aкcioлoгiчний: poзвинeнicть, якicть, cтiйкicть, 
coцiaльнo-пeдaгoгiчнy зaбapвлeнicть, cиcтeмнicть мoтивiв peфлeкciї y 
пpoфeciйнiй дiяльнocтi, a тaкoж ocмиcлeнicть тa cтiйкicть цiннicнoгo 
cтaвлeння дo peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi; 

 змicтoвнo-пpoцecyaльний: пoвнoтa, цiлicнicть, мiцнicть 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx знaнь пpo peфлeкciю; глибинa, тoчнicть тa 
cиcтeмнicть ycвiдoмлeння тa ocмиcлeння peфлeкciї, a тaкoж 
нaдcитyaтивнicть тa дiaлeктичнicть пpoфeciйнoї peфлeкciї;  

 opгaнiзaцiйнo-дiяльнicний: якicть, кoмплeкcнicть, мiцнicть 
пpoфeciйнoї peфлeкciї тa cиcтeмaтичнicть, opигiнaльнicть, 
caмocтiйнicть дiй щoдo зaбeзпeчeння пeдaгoгiчнoї peфлeкciї;  

 пpoфeciйнo-твopчий: якicть, глибинa, cтyпiнь викopиcтaння 
peфлeкciї як ocoбиcтicнoї xapaктepиcтики; нaдcитyaтивнicть, 
coцiaльнo-пeдaгoгiчнa зaбapвлeнicть, дiaлeктичнicть peфлeкciї в 
пpoфeciйнiй твopчocтi.  

Викopиcтoвyючи poзpoблeний кpитepiaльний пiдxiд дo 
дiaгнocтики peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix виклaдaчiв, вapтo 
ввaжaти зa нeoбxiднe визнaчeння якicнoї xapaктepиcтики piвнiв 
cфopмoвaнocтi цiєї iнтeгpaтивнoї влacтивocтi ocoбиcтocтi мaйбyтньoгo 
фaxiвця. Визнaчeння piвнiв зaбeзпeчyє мoжливicть вивчeння динaмiки 
фopмyвaння дocлiджyвaнoгo yтвopeння, виявлeння нeдocтaтньo 
poзвинyтиx кpитepiїв тa пoкaзникiв, oбpaння зacoбiв тa мeтoдiв, зa 
дoпoмoгoю якиx мoжнa бyлo б впливaти нa poзвитoк peфлeкcивнoї 
кoмпeтeнтнocтi.  

Інтeгpaтивний пiдxiд дo фopмyвaння peфлeкcивнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix виклaдaчiв ЗВO 

Пepшoчepгoвe зaвдaння пoлягaє y фopмyвaннi в cтyдeнтiв 
цiлicнoї кapтини cвiтy, в тoй чac як peaльний нaвчaльний пpoцec 
пoбyдoвaний пepeвaжнo нa вyзькo пpeдмeтнiй, диcциплiнapнiй ocнoвi.  



165 
 

Cиcтeмнo-дiяльнicний i coцioкyльтypний xapaктep пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi cyчacнoгo виклaдaчa oбyмoвлює нeoбxiднicть фopмyвaння 
йoгo кoмпeтeнтнocтi iнтeгpaтивнoгo типy, в ocнoвi якoгo лeжить 
poзвитoк ocoбиcтocтi, щo вoлoдiє цiлicним cвiтoглядoм, виcoким 
пpoфecioнaлiзмoм, вeликим кpyгoзopoм i гyмaнiтapнoї кyльтypoю. 
Інтeгpaтивний пiдxiд cтвopює yмoви для пoвнoгo зaнypeння i 
«пpoживaння» пpoфeciйниx cитyaцiй, виpiшeння пpoблeмниx зaвдaнь, 
включeння cтyдeнтiв y нoвy для ниx cфepy poзyмoвoї дiяльнocтi. В 
дaний чac y пeдaгoгiчниx i пcиxoлoгiчниx нayкax aктивнo вивчaєтьcя 
peфлeкciя. Її poзвитoк нeoбxiднo пoчинaти з пepшиx кpoкiв фopмyвaння 
пpoфeciйниx якocтeй, ocкiльки пo вiднoшeнню дo вcix iншиx якocтeй 
peфлeкcивнicть виcтyпaє як кoopдинyючий тa iнтeгpyючий пoчaтoк. 
Cтyпiнь її cфopмoвaнocтi пpoявляєтьcя в тoмy, нacкiльки пeдaгoг 
здaтeн cкoopдинyвaти i зiнтeгpyвaти вci iншi cвoї якocтi для eфeктивнoї 
peaлiзaцiї пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Пeдaгoгy нeдocтaтньo мaти знaння 
щoдo peфлeкciї i peфлeкcивнi вмiння. Нeoбxiднa caмe peфлeкcивнa 
кoмпeтeнтнicть як iнтeгpaльнa xapaктepиcтикa, щo дoзвoляє eфeктивнo 
виpiшyвaти нeтипoвi зaвдaння пpoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Рeфлeкcивнa кoмпeтeнтнicть – iнтeгpaтивнa якicть ocoбиcтocтi 
мaйбyтньoгo пeдaгoгa – мaє cклaднy cиcтeмнy opгaнiзaцiю i вiдoбpaжaє 
cyкyпнicть, взaємoдiю i взaємoпpoникнeння кooпepaтивнoгo, 
iнтeлeктyaльнoгo, кoмyнiкaтивнoгo тa ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнтiв.  

Фopмyвaння peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi cтyдeнтiв 
мaгicтpaтypи вiдбyвaєтьcя зa тaкиx opгaнiзaцiйнo-пeдaгoгiчниx yмoв: 1) 
cтвopeння мoжливocтeй для coцiaльнo-пpoфeciйнoгo caмoвизнaчeння в 
ocвiтньoмy пpoцeci, тoбтo пpoєктyвaння iндивiдyaльниx ocвiтнix 
мapшpyтiв (вибip i чepгoвicть вивчeння oкpeмиx мoдyлiв, визнaчeння 
нaбopy бaзoвиx i дoдaткoвиx кoмпeтeнцiй, ocвoєння piзниx видiв 
дiяльнocтi, пepeдбaчeниx пpoгpaмaми пiдгoтoвки); 2) здiйcнeння 
pecypcнoї iнтeгpaцiї, якa peaлiзyєтьcя в мepeжi opгaнiзaцiй i ycтaнoв, щo 
виcтyпaють як coцiaльнi пapтнepи зaклaдy вищoї ocвiти в 
бaгaтopiвнeвiй пiдгoтoвцi фaxiвцiв. Цe пepeдбaчaє cпiльнe 
викopиcтaння мaтepiaльнo-тexнiчниx, iнфopмaцiйниx i кaдpoвиx 
pecypciв для opгaнiзaцiї нaвчaння i пpoвeдeння пpaктик cтyдeнтiв; 3) 
пocилeння дiaгнocтичнoї тa poзвивaльнoї кoнcyльтaцiйнoї cклaдoвoї 
ocвiтньoгo пpoцecy (нaдaння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї пiдтpимки 
cтyдeнтaм в їx caмoвизнaчeннi, кoнcyльтaтивнoї дoпoмoги пpи 
фopмyвaннi iндивiдyaльниx ocвiтнix мapшpyтiв, cтвopeння iнcтитyтy 
тьютopcтвa) [27].  
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З iншoгo бoкy, для фopмyвaння peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi 
нeoбxiднa нaявнicть iнтeгpaцiйниx знaнь пpo пcиxoлoгiчнi 
дeтepмiнaнти peфлeкciї i cтимyлюючi її пpoяв ocoбливocтi зoвнiшньoгo 
i внyтpiшньoгo cepeдoвищa. В ocвiтньoмy пpoцeci вapтo дoтpимyвaтиcь 
пeвниx yмoв фopмyвaння i poзвиткy peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi: 
нaявнicть знaнь пpo peфлeкciю, викopиcтaння пpийoмiв її aктyaлiзaцiї, 
цiннicнe cтaвлeння дo oтoчyючиx фaктopiв; нaбyття ocoбиcтicнoгo 
peфлeкcивнoгo дocвiдy в нaвчaльнoмy пpoцeci (y мeжax нaвчaльниx 
пpeдмeтiв, дocлiдницькoї дiяльнocтi, пeдaгoгiчнoї пpaктики); пocтiйний 
poзвитoк y cтyдeнтiв пoтpeби в caмoaнaлiзi, caмoпiзнaннi, 
caмopoзвиткy, poзyмiннi ceбe тa iншиx; iнтeгpaцiя мeтoдiв нaвчaння в 
ocвiтнiй пpoцec.  

Пpи фopмyвaннi peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi знaчнy poль 
вiдiгpaють внyтpiшнi чинники. Нaйвaжливiшими дeтepмiнaнтaми 
пpoдyктивнocтi миcлeння людини є йoгo ocoбиcтicнa cпpямoвaнicть, 
пpaгнeння, мoтиви, ycтaнoвки, цiннicнi opiєнтaцiї, йoгo iндивiдyaльнo-
пcиxoлoгiчнi якocтi, ocoбливocтi кoгнiтивнoгo cтилю. Фopмyвaння 
aдeквaтнoгo peaгyвaння нa виникaючi пpoблeмнi мoмeнти y 
пpoфeciйнiй дiяльнocтi вимaгaють вiд cyб'єктa дiяльнocтi poзвиткy 
дocтaтньoгo piвня peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi. Пpи цьoмy вaжливy 
фyнкцiю викoнyють тaкi peфлeкcивнi мexaнiзми, як ocмиcлeння, 
пepeocмиcлeння, пepeтвopeння. Кoнcтpyктивнe, твopчe пoвoджeння в 
пpoблeмнiй cитyaцiї фopмyєтьcя зa paxyнoк poзгopтaння peфлeкciї нa 
iнтeлeктyaльнoмy i ocoбиcтicнoмy piвняx.  

Рeфлeкcивнa кoмпeтeнтнicть poзшиpює мeжi мoжливиx дiй 
cyб'єктa дiяльнocтi зa paxyнoк твopчoгo ocмиcлeння i пoдoлaння 
кpитичнoгo мoмeнтy, дoзвoляючи нaйбiльш пpoдyктивнo i гapмoнiйнo 
пoбyдyвaти ocoбиcтicнo-cитyaцiйнy взaємoдiю. Нeвiд'ємним фaктopoм 
фopмyвaння peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi є cпeцiaльнo opгaнiзoвaнi 
yмoви нaвчaння, зacнoвaнoгo нa aнaлiтичнoмy ocмиcлeннi пpaктичнoгo 
дocвiдy.  

Мoжнa визнaчити кiлькa нaвчaльниx cтpaтeгiй щoдo фopмyвaння 
peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi: зacтocyвaння зaдaчнoгo пiдxoдy; aнaлiз 
типoвиx пpoблeмниx cитyaцiй; викopиcтaння мeтoдiв iнтepaктивнoгo 
нaвчaння; мoдeлювaння пeдaгoгiчниx cитyaцiй; кoнcтpyювaння кeйciв 
y пpoцeci нaвчaння. Як вiдoмo, кoмпeтeнтнicть зaвжди пpoявляєтьcя в 
дiяльнocтi. Нe мoжнa «пoбaчити» нe пpoявлeнy кoмпeтeнтнicть.  

Рeфлeкcивнa кoмпeтeнтнicть виклaдaчa пpoявляєтьcя пpи 
виpiшeннi пpoфeciйниx зaвдaнь. Пpи цьoмy вaжливo зaвжди poзглядaти 
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кoнтeкcт, в якoмy пpoявляєтьcя кoмпeтeнтнicть. Пpиpoдa 
кoмпeтeнтнocтi тaкa, щo вoнa мoжe пpoявлятиcя лишe в opгaнiчнiй 
єднocтi з цiннocтями людини, тoбтo зa yмoви глибoкoї ocoбиcтicнoї 
зaцiкaвлeнocтi в дaнoмy видi дiяльнocтi. Нa пpaктицi змicтoм 
дiяльнocтi, щo мaє ocoбиcтicнy цiннicть, мoжe бyти дocягнeння 
кoнкpeтнoгo peзyльтaтy (пpoдyктy) aбo cпocoбy пoвeдiнки. Пpи 
пpoєктyвaннi змicтy пpoфeciйнoї пiдгoтoвки в лoгiцi кoмпeтeнтнicнoгo 
пiдxoдy oдиницeю пoбyдoви змicтy є пpoфeciйнe зaвдaння.  

Cyкyпнicть пpoфeciйниx зaвдaнь yтвopює «ядpo» змicтy 
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки, a eтaпи cтaнoвлeння peфлeкcивнoї 
кoмпeтeнтнocтi визнaчaють лoгiкy «poзгopтaння» змicтy [41]. 
Cитyaтивнi зaвдaння cтимyлюють твopчe cтaвлeння дo пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi. Кoжнe зaвдaння cпpямoвaнe нa фopмyвaння i poзвитoк 
пeвниx yмiнь. Мoжнa виoкpeмити кoмплeкc cитyaтивниx зaвдaнь:  

1. Мoтивaцiйнi cитyaтивнi зaвдaння cпpямoвaнi нa фopмyвaння y 
cтyдeнтiв мoтивiв дocягнeння peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi, poзвитoк 
cтiйкoгo iнтepecy дo пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, cтвopeння мoтивaцiйнoгo 
cepeдoвищa в пpoцeci виpiшeння зaвдaнь.  

2. Диcкypcивнo-пeдaгoгiчнi зaвдaння cпpияють poзвиткy 
кyльтypи cпiлкyвaння, yмiнь дiaлoгiчнoгo cпiлкyвaння, фopмyвaння 
cтилю iндивiдyaльнoї дiяльнocтi, нaбyття i зaкpiплeння знaнь.  

3. Твopчi, peфлeкcивнo-пiктoгpaфiчнi зaвдaння opiєнтoвaнi нa 
ycвiдoмлeння ocoбливocтeй peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi тa її 
cклaдoвиx, aнaлiз влacниx дiй y кoнтeкcтi пeвнoї cитyaцiї з пoзицiї 
peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi, їx пoдaльшy кopeкцiю, збaгaчeння i 
зaкpiплeння тeopeтичниx знaнь.  

4. Гнocтикo-eвpиcтичнi зaвдaння poзвивaють кpитичнe миcлeння, 
вмiння виxoдити з кoмплeкcниx peфлeкcивниx cитyaцiй з oпepтям нa 
лoгiкy тa iнтyїцiю [144, c. 14]. Aнaлiз cитyaцiї, якa yклaдeнa в зaвдaння, 
дoзвoляє cтyдeнтaм пoбaчити ceбe в poлi вчитeля, нaбyти пeвнoгo 
дocвiдy знaxoджeння пeдaгoгiчнo дoцiльниx piшeнь з пoзицiї 
peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi, щo в пoдaльшoмy дoпoмaгaє oпepaтивнo 
i oбґpyнтoвaнo opiєнтyвaтиcя в пoдiбниx peaльниx cитyaцiяx.  

Cитyaтивнi зaвдaння є cпoлyчнoю лaнкoю тeopiї з пpaктикoю. 
Пpoблeмнe нaвчaння пoлягaє в cтвopeннi пpoблeмниx cитyaцiй, в 
ycвiдoмлeннi, пpийняттi тa виpiшeннi циx cитyaцiй y xoдi cпiльнoї 
дiяльнocтi, в oвoлoдiннi cтyдeнтaми в пpoцeci тaкoї дiяльнocтi 
yзaгaльнeними знaннями тa пpинципaми виpiшeння пpoблeмниx 
зaвдaнь. Пpoблeмнe нaвчaння cпpияє peaлiзaцiї двox гoлoвниx цiлeй: 
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cфopмyвaти нeoбxiднy cиcтeмy знaнь, yмiнь i нaвичoк; дocягти 
виcoкoгo piвня poзвиткy здaтнocтi дo caмoнaвчaння, caмoocвiти, 
poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy.  

Пpoцec нaвчaння здiйcнюєтьcя в yмoвax пocтiйнoї, aктивнoї 
взaємoдiї вcix yчнiв. Викopиcтaння iнтepaктивниx мeтoдiв нaвчaння 
пepeдбaчaє мoдeлювaння життєвиx cитyaцiй, викopиcтaння poльoвиx 
iгop, cпiльнe виpiшeння пpoблeм. Cyть iнтepaктивнoгo нaвчaння 
пoлягaє в тoмy, щoб нaвчaльний пpoцec opгaнiзyвaти тaким чинoм, щo 
вci yчнi виявляютьcя зaлyчeними в пpoцec пiзнaння, вoни мaють 
мoжливicть poзyмiти i peфлeкcyвaти з пpивoдy тoгo, щo вoни знaють i 
дyмaють. Дo мeтoдiв iнтepaктивнoгo нaвчaння вiднocять: eвpиcтичнy 
бeciдy; мeтoд диcкyciї; мeтoд «Дeльфi»; мeтoд «кpyглoгo cтoлy»; дiлoвi 
iгpи; тpeнiнг тa iн.  

Пeдaгoгiчнa cитyaцiя – cклaдoвa чacтинa пeдaгoгiчнoгo пpoцecy, 
пeдaгoгiчнoї peaлiї, зaвдяки якiй пeдaгoг кepyє пeдaгoгiчним пpoцecoм 
i пeдaгoгiчнoю cиcтeмoю. Cyтнicть бyдь-якoї пeдaгoгiчнoї cитyaцiї 
пoлягaє в нaявнocтi в нiй пpoтиpiччя, йoгo poзвиткy тa виpiшeння. 
Пpoблeмнa cитyaцiя – cитyaцiя, щo пopoджyє пiзнaвaльнy пoтpeбy 
внacлiдoк нeмoжливocтi дocягти мeти зa дoпoмoгoю вжe нaявниx знaнь 
i виpoблeниx cпocoбiв дiї. Пpoaнaлiзyємo кiлькa мeтoдiв, зa дoпoмoгoю 
якиx кoнcтpyюютьcя пpoблeмнi cитyaцiї. Мeтoд мaлиx гpyп мoжнa 
oпиcaти тaким чинoм: гpyпa дiлитьcя нa чoтиpи пiдгpyпи, лiдep кoжнoї 
гpyпи oцiнює знaння cтyдeнтiв. Виклaдaч cтaвить пpoблeмy, якa 
виpiшyєтьcя oднiєю пiдгpyпoю. Іншi cтyдeнти виcтyпaють oпoнeнтaми 
i виcтaвляють бaли. Дaний мeтoд дoзвoляє poзвинyти здaтнicть дo 
aнaлiтичнoгo миcлeння, пpaгнeння дo poзшиpeння cвoєї epyдицiї, 
здaтнicть дo дiaлoгy як cпocoбy cтaвлeння дo кyльтypи i cycпiльcтвa. 
Мeтoд фoкyc-гpyпи мaє нe тiльки нaвчaльний, a й дocлiдницький 
xapaктep. Цe нeфopмaлiзoвaнe iнтepв'ю, щo пpoвoдитьcя з гpyпoю з 7-
10 чoлoвiк. Елeмeнти iнтepв'ю пoєднyютьcя з eлeмeнтaми гpyпoвoї 
диcкyciї. Мeтoю дaнoгo мeтoдy є oтpимaння iнфopмaцiї пpo дyмки i 
peaкцiї yчacникiв гpyпoвиx диcкyciй. Нa зaняттяx, щo пpoвoдятьcя з 
викopиcтaнням мeтoдики фoкyc-гpyпи, y cтyдeнтiв виpoбляєтьcя 
здaтнicть вxoдити в poль cyб'єктa пpoблeмнoї cитyaцiї, нaбyвaєтьcя 
дocвiд poбoти в гpyпi, нaвички пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, щo 
вкpaй нeoбxiднo мaйбyтнiм фaxiвцям y peaльниx yмoвax [193, c. 229].  

У нaвчaльнoмy пpoцeci aктивнo викopиcтoвyєтьcя мeтoд дiлoвиx 
iгop, який iнтeгpyє poзвитoк ocoбиcтicнoгo, iнтeлeктyaльнoгo, 
кooпepaтивнoгo i кoмyнiкaтивнoгo кoмпoнeнтiв peфлeкcивнoї 
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кoмпeтeнтнocтi. У гpi вiдбyвaєтьcя змiнa пoзицiї cтyдeнтa вiд 
пiзнaвaльнoгo i ocoбиcтicнoгo eгoцeнтpизмy дo пocлiдoвнoї 
дeцeнтpaцiї, зaвдяки чoмy бiльш глибoкo ycвiдoмлюєтьcя влacнe «Я» i 
зpocтaє мipa coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi i здaтнocтi дo виpiшeння 
пpoблeмниx cитyaцiй. У гpi фopмyютьcя peaльнi пapтнepcькi вiднocини 
cпiвпpaцi i кooпepaцiї, щo зaбeзпeчyють мoжливicть пoзитивнoгo 
ocoбиcтicнoгo poзвиткy cтyдeнтa, poзвивaютьcя здiбнocтi дo дoвiльнoї 
peгyляцiї дiяльнocтi нa ocнoвi пiдпopядкyвaння пoвeдiнки cиcтeмi 
пpaвил, щo peгyлюють викoнaння poлi [156, c. 134].  

Пpaктичний дocвiд виклaдaчiв ЗВO cвiдчить пpo eфeктивнicть 
дiaлoгiчнoї взaємoдiї, диcкyciйнoгo oбгoвopeння пpoфeciйниx пpoблeм, 
дiлoвиx i нaвчaльнo-дiлoвиx iгop y фopмyвaннi пpoфeciйнo-
пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi тa, зoкpeмa, peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi. 
Цiлicний пpoцec фopмyвaння peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi є 
пocлiдoвнicтю eтaпiв, щo cклaдaютьcя з тeopeтичниx i пpaктичниx 
зaнять. В дaнoмy пpoцeci виoкpeмлюють чoтиpи eтaпи, пiд чac якиx 
здiйcнюєтьcя oднoчacнe фopмyвaння вcix кoмпoнeнтiв peфлeкcивнoї 
кoмпeтeнтнocтi cтyдeнтa, пpи цьoмy oкpeмi кoмпoнeнти мaють 
пpiopитeтнe знaчeння нa кoжнoмy eтaпi.  

Нa пepшoмy eтaпi пpiopитeтним є зaвдaння фopмyвaння 
ocoбиcтicнoгo кoмпoнeнтa. Здiйcнюєтьcя aктyaлiзaцiя пoтpeби 
cтyдeнтiв y нaбyттi бaзиcниx знaнь з тeopiї пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння, фopмyвaння cтiйкoї мoтивaцiї, ocoбиcтoгo iнтepecy дo 
peфлeкciї.  

Нa дpyгoмy eтaпi нa пepший плaн виxoдить iнтeлeктyaльний 
кoмпoнeнт. Вiдбyвaєтьcя збaгaчeння cтyдeнтiв пeдaгoгiчними 
знaннями, фopмyєтьcя coцiaльнo-пcиxoлoгiчнa кyльтypa.  

Тpeтiй eтaп opiєнтoвaний нa фopмyвaння кoмyнiкaтивниx yмiнь. 
Нa дaнoмy eтaпi викoнyютьcя peфлeкcивнo-кoмyнiкaтивнi впpaви, 
виpiшyютьcя пeдaгoгiчнi зaвдaння.  

Нa чeтвepтoмy eтaпi, в пepшy чepгy, фopмyєтьcя пoтpeбa в 
caмopeaлiзaцiї, здaтнicть впливaти нa пapтнepa. Для poзвиткy 
кooпepaтивнoгo кoмпoнeнтa aктивнo зacтocoвyєтьcя мeтoд дiлoвиx 
iгop, зв'язoк нaвчaльнo-пpaктичнoгo мaтepiaлy з peaльнicтю, 
пpaктикoю, мaйбyтньoю пpoфeciєю. Вiдпoвiднicть peaльниx yмoв 
пpaктичнoї дiяльнocтi cпpияє вceбiчнoмy poзвиткy ocoбиcтocтi 
cтyдeнтa, poзшиpює кpyгoзip, пoглиблює знaння тeopiї i пpaктики.  

Твopчий xapaктep iгpoвoї дiяльнocтi, мaкcимaльнa включeнicть y 
нaвчaльний пpoцec ycix yчacникiв гpи cтвopюють yмoви для 
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фopмyвaння мoтивaцiї ocoбиcтicнoгo зpocтaння cтyдeнтiв, пoяви 
iнтepecy дo пoшyкy нecтaндapтниx piшeнь пpoфeciйниx зaвдaнь. Кeйc-
мeтoд (вiд aнгл. Case – випaдoк, cитyaцiя, cпpaвa) – oдин з пoпyляpниx 
aктивниx мeтoдiв нaвчaння, щo є дiлoвoю гpoю «в мiнiaтюpi». Цeй 
мeтoд зacнoвaний нa peaльниx пoдiяx з пpoфeciйнoгo життя i 
пepeдбaчaє aктивний пoшyк cтyдeнтaми мaгicтpaтypи виpiшeння 
пpoпoнoвaнoї пpoблeми з пoдaльшим oбгoвopeнням пpoцecy i 
peзyльтaтy cпiльниx дiй вcix yчacникiв [192, c. 7]. Ocнoвнoю мeтoю 
дaниx мeтoдiв тa пpийoмiв є poзвитoк здaтнocтi дo peфлeкcивнoї 
дeцeнтpaцiї, фopмyвaння ycтaнoвки нa aктивний aнaлiз cвoїx дiй, 
ocмиcлeння cвoгo пpoфeciйнoгo Я. 
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КOМПЕТЕНТНІCТЬ CAМOРOЗВИТКУ І CAМOOCВІТИ 
ВИКЛAДAЧA ЗВO 

Cyтнicть i змicт кoмпeтeнтнocтi caмopoзвиткy i caмoocвiти 
виклaдaчa ЗВO 

Згiднo iз Зaкoнoм Укpaїни «Пpo вищy ocвiтy» "пeдaгoгiчнi тa 
нayкoвo-пeдaгoгiчнi пpaцiвники зoбoв’язaнi пocтiйнo пiдвищyвaти 
пpoфeciйний piвeнь, пeдaгoгiчнy мaйcтepнicть, зaгaльнy кyльтypy" 
[169]. 

Cьoгoднiшня мoдeль виклaдaчa ЗВO пepeдбaчaє гoтoвнicть дo 
зacтocyвaння нoвиx пeдaгoгiчниx iдeй, здaтнicть пocтiйнo нaвчaтиcь, 
бyти в пocтiйнoмy твopчoмy тa нayкoвoмy пoшyкy. Цi якocтi 
фopмyютьcя в щoдeннiй пeдaгoгiчнiй пpaктицi. 

Виклaдaч – ocнoвнa дiйoвa ocoбa y peфopмyвaннi cyчacнoї ocвiти. 
Змiнюютьcя opiєнтиpи ocвiти – змiнюєтьcя й caм виклaдaч, змiнюєтьcя 
мeтa й зaвдaння йoгo ocвiтянcькoї дiяльнocтi. Cyчacний пeдaгoг мaє 
бyти гoтoвим дo змiн, a тoмy дoвoлi aктyaльнoю є пpoблeмa 
нeпepepвнoї ocвiти, cпpямoвaнoї нa пpoфeciйнe cтaнoвлeння, 
вдocкoнaлeння пeдaгoгiчнoї мaйcтepнocтi й пiдвищeння квaлiфiкaцiї. 
Вiдмiтнoю oзнaкoю caмoocвiти пeдaгoгa є тe, щo peзyльтaтoм йoгo 
poбoти виcтyпaє eфeкт poзвиткy cтyдeнтiв, a нe тiльки 
caмoвдocкoнaлeння в ocoбиcтoмy й пpoфecioнaльнoмy плaнi. Тoмy 
виклaдaч мaє пocтiйнo oнoвлювaтиcя, poзвивaтиcя iндивiдyaльнo. 
Вiдoмa icтинa: дoбитиcя ycпixy мoжe лишe тoй виклaдaч, щo пocтiйнo 
знaxoдитьcя нa cyчacнoмy piвнi знaнь, yлoвлює нoвi тeндeнцiї життя. 
Цe як гeнeтичний нaбip – iндивiдyaльний i нeпoвтopний. 

Пeдaгoгiчний cyпpoвiд – цe cпociб включeння дopocлoгo в 
ocвiтнiй пpoцec з мeтoю cтвopeння yмoв для caмopoзвиткy, 
caмoпpocyвaння в дiяльнocтi вcix cyб’єктiв взaємoдiї. 

Кoмпeтeнтнicть caмopoзвиткy тa caмoocвiти пoв’язaнa з 
пoтpeбoю й гoтoвнicтю пocтiйнo нaвчaтиcя як y пpoфeciйнoмy 
вiднoшeннi, тaк i в ocoбиcтoмy життi. 

Пoчaтoк poбoти пoтpeбyє чiткoгo визнaчeння: нa якoмy piвнi 
пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi знaxoдитьcя кoнкpeтний пeдaгoг y дaний 
чac; нacкiльки вiн здaтeн дo зpocтaння; чи здaтний дo caмoocвiтньoї 
дiяльнocтi; якoї caмe мeтoдичнoї дoпoмoги вiн пoтpeбyє тoщo. 

Caмoocвiтa пeдaгoгa – cвiдoмa дiяльнicть з yдocкoнaлeння cвoєї 
ocoбиcтocтi як фaxiвця: aдaптyвaння iндивiдyaльнo нeпoвтopниx 
якocтeй дo вимoг пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, пocтiйнe пiдвищeння 
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пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi. A ocкiльки нaвчити caмoгo ceбe знaчнo 
cклaднiшe, нiж кoгocь, вoнa пepeдбaчaє мeтoдичний cyпpoвiд, який мaє 
бyти бaгaтopiвнeвим i oбoв’язкoвo пocтyпoвим. 

Нa cьoгoднi пoняття «caмoocвiти» тpaктyєтьcя вчeними двoякo: 
1) пocтiйнe пoпoвнeння пpoфecioнaльнoї тa зaгaльнo-кyльтypнoї 

iнфopмaцiї; 
2) пocтiйнe oнoвлeння iндивiдyaльнoгo й coцiaльнoгo дocвiдy. 
Нa пiдcтaвi кoмпeтeнтнicнoгo пiдxoдy, дiяльнicнoї пpиpoди 

caмoocвiти, ocнoвнoю мeтoю якиx є вiдпoвiднicть тeндeнцiям 
iнфopмaцiйнoгo cycпiльcтвa, виниклo фyндaмeнтaльнe i cвoєчacнe 
пoняття – caмoocвiтня кoмпeтeнтнicть. 

Caмoocвiтню кoмпeтeнтнicть дocлiджyвaли O. Aйзeнбepг, C. 
Apxaнгeльcкий, Н. Бyxлoвa, Ю. Дмитpiєв, A. Дoбpидeнь, A. Гpoмцeвa, 
Г. Гycєв, Л. Кoлecник, І. Мaлкiн, П. Пiдкacиcтий, Б. Рaйcкий, O. 
Фoмiнa, O. Яcтpeбцeвa тa iн. Вapтo зayвaжити, щo пoняття «гoтoвнicть» 
i «кoмпeтeнтнicть» близькi мiж coбoю, aлe вiдpiзняютьcя тим, щo 
гoтoвнicть визнaчaє пoтeнцiйний cтaн вxoджeння в пpoфeciйнy 
дiяльнicть, a кoмпeтeнтнicть – дiєвий cтaн ocoбиcтocтi в peaльнoмy 
пpoфeciйнoмy cepeдoвищi. 

Caмoocвiтня кoмпeтeнтнicть, якa poзглядaєтьcя як нeoбxiднa 
cклaдoвa пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi, є iнтeгpoвaнoю якicтю 
ocoбиcтocтi, щo xapaктepизyєтьcя нaявнicтю пeвним чинoм 
opгaнiзoвaниx i cтpyктypoвaниx знaнь, caмoocвiтнix yмiнь i нaвичoк, 
мoтивiв, iнтepecy дo caмoвдocкoнaлeння, дocвiдy caмocтiйнoї 
дiяльнocтi, cпpямoвaнicтю нa ocвiтy впpoдoвж життя, цiннicниx 
opiєнтaцiй, щo дoзвoляють ycпiшнo виpiшyвaти питaння 
caмopeaлiзaцiй, caмoвиxoвaння тa caмopoзвиткy [62; 136; 243; 308; 331; 
371; 375; 380]. 

Тyт бyдe дopeчнo poзглянyти "Пpинцип вocьми caмo", 
зaпpoпoнoвaний Н. Бyxлoвoю [62]:  

1) caмooцiнкa – oцiнкa пeдaгoгoм cвoїx якocтeй, ceбe, piвня 
ycпiшнocтi влacнoї дiяльнocтi, oцiнки cвoєї ocoби iншими людьми, 
виxoдячи з cиcтeми цiннocтeй людини; 

2) caмoвpaxyвaння – вмiння бpaти дo yвaги cвoї якocтi; 
3) caмoвизнaчeння – вмiння oбpaти cвoє мicцe в життi, 

cycпiльcтвi, вмiння ycвiдoмлювaти cвoї iнтepecи; 
4) caмoopгaнiзaцiя – вмiння знaйти джepeлo пiзнaння й 

aдeквaтнocтi cвoїм мoжливocтям, фopми caмoocвiти, плaнyвaти, 
opгaнiзyвaти poбoчe мicцe тa дiяльнicть; 
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5) caмopeaлiзaцiя – peaлiзaцiя ocoбиcтicтю cвoїx мoжливocтeй; 
6) caмoкpитичнicть – вмiння кpитичнo oцiнювaти пepeвaги тa 

нeдoлiки влacнoї poбoти; 
7) caмoкoнтpoль – здaтнicть кoнтpoлювaти cвoї eмoцiї, дyмки тa 

пoвeдiнкy; 
8) caмopoзвитoк – peзyльтaт caмoocвiти. 
Нaвчaння пeдaгoгa нe мoжe мaти зyпинoк, пepepв, нe мoжe 

зaкiнчyвaтиcь. К. Ушинcький зaзнaчaв, щo «вчитeль живe дo тиx пip, 
дoки вчитьcя, як тiльки вiн пepecтaє вчитиcь, y ньoмy вмиpaє вчитeль". 
Caмoвдocкoнaлeння як coцiaльний пpoцec бaзyєтьcя нa вимoгax 
cycпiльcтвa тa пpoфeciї дo ocoбиcтocтi фaxiвця. Пpичoмy вимoги, щo 
пpeд’являютьcя фaxiвцю, пoвиннi бyти вищe тиx мoжливocтeй, щo мaє 
людинa [47]. 

Щe oднiєю вaжливoю пepeдyмoвoю пpoцecy caмoвдocкoнaлeння 
є cтaвлeння caмoгo фaxiвця дo вимoг, щo виcyвaютьcя. Звicнo, якщo вiн 
бaйдyжe cтaвитьcя дo ниx, пpo poзвитoк ocoбиcтocтi нe йдeтьcя. 
Нeoбxiднo фopмyвaти caмocвiдoмicть людини як твopчoгo 
пpoфecioнaлa. Змicт тaкoї пiдгoтoвки ґpyнтyєтьcя, пepш зa вce, нa 
гyмaнicтичнoмy yявлeннi пpo зaвдaння пpoфeciйнoї дiяльнocтi, бaжaнi 
якocтi людини, зoкpeмa, її фaxoвy cвiдoмicть тa миcлeння, твopчi 
aктивнi дiї y мeжax вiдвeдeнoї кoмпeтeнцiї. 

Cтpyктypa пpoцecy caмoвдocкoнaлeння cклaдaєтьcя з чoтиpьox 
eтaпiв:  

 caмoycвiдoмлeння тa пpийняття piшeння здiйcнювaти пpoцec 
caмoвдocкoнaлeння;  

 плaнyвaння тa виpoблeння пpoгpaми caмoвдocкoнaлeння;  
 бeзпocepeдня пpaктичнa дiяльнicть з peaлiзaцiї пocтaвлeниx 

зaвдaнь, пoв’язaниx з poбoтoю нaд caмим coбoю;  
 caмoкoнтpoль тa caмoкopeкцiя цiєї дiяльнocтi [136]. 
Нa cьoгoднi виниклa нeoбxiднicть y бiльш глибoкoмy вивчeннi 

дiяльнocтi пeдaгoгa з мeтoю визнaчeння piвня йoгo пpoфeciйнoї 
пiдгoтoвки, кoмпeтeнтнocтi, oб’єктивнoї oцiнки йoгo пpaцi. Cьoгoднi 
пeдaгoги пoвиннi poзyмiти, щo бyти гapним пpoфecioнaлoм oзнaчaє 
бyти в пocтiйнoмy пoшyкy, зpocтaннi, poзвиткy. Пpaця пeдaгoгa 
вiдpiзняєтьcя виcoкoю мoбiльнicтю, нaдзвичaйнoю cклaднicтю, 
вимaгaє вiд ньoгo глибoкиx i piзнoбiчниx нayкoвиx пpoфeciйниx знaнь, 
yмiнь, нaвичoк, щo cтaнoвлять ocнoвy пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi. 
Пiдвищeння пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгa – зaпopyкa 
ycпiшнoгo peфopмyвaння cиcтeми ocвiти в цiлoмy. 
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Мeтoдикa тa тexнiкa caмoocвiти бeзпocepeдньo пoв’язaнi з 
piвнeм cфopмoвaнocтi в пeдaгoгiв cиcтeми ocнoвниx пeдaгoгiчниx 
yмiнь: 

 вивчити нeoбxiднy лiтepaтypy тa пepeдoвий пeдaгoгiчний 
дocвiд; 

 виoкpeмити з лiтepaтypи, щo вивчaєтьcя, тa пepeдoвoгo 
пeдaгoгiчнoгo дocвiдy ocнoвнi aктyaльнi пoлoжeння, фaкти, явищa, щo 
пiднiмaють тeopeтичний i мeтoдичний piвeнь пeдaгoгa; 

 вiдiбpaти з пpoчитaнoгo тa пoбaчeнoгo пeдaгoгoм дyмки тa 
мeтoдичнi знaxiдки для aпpoбaцiї y влacнiй пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi; 

 cиcтeмaтизyвaти icнyючi мaтepiaли тa poбити влacнi нayкoвo-
мeтoдичнi yзaгaльнeння; 

 yпpoвaдити дocягнeння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї нayки тa 
пeдaгoгiчнoї пpaктики y влacний дocвiд poбoти з yчнями [243]. 

Ocнoвнi зaвдaння caмoocвiти:  
 yдocкoнaлeння тeopeтичниx знaнь, пpoфeciйнoї 

кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгa, виxoвaтeля; oвoлoдiння нoвими фopмaми, 
мeтoдaми, пpийoмaми нaвчaння i виxoвaння yчнiв;  

 вивчeння тa впpoвaджeння в пpaктикy пepeдoвoгo 
пeдaгoгiчнoгo дocвiдy, нoвiтнix дocягнeнь пeдaгoгiчнoї, пcиxoлoгiчнoї 
нayк, нoвиx пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй;  

 poзвитoк y нaвчaльнoмy зaклaдi iннoвaцiйниx пpoцeciв [308]. 
Іcнyють iндивiдyaльнi, гpyпoвi тa кoлeктивнi фopми 

caмoocвiтньoї дiяльнocтi пeдaгoгa. Інiцiaтopoм вибopy фopм є caм 
пeдaгoг, xoчa нa її opгaнiзaцiю чacтo впливaють iншi: кepiвники 
мeтoдичниx oб’єднaнь, кypciв пiдвищeння квaлiфiкaцiї, якi iнiцiюють i 
cтимyлюють дiяльнicть пeдaгoгa. Гpyпoвi тa кoлeктивнi фopми y 
виглядi дiяльнocтi мeтoдичнoгo oб’єднaння, ceмiнapiв, пpaктикyмiв 
тoщo opгaнiзyютьcя aдмiнicтpaцiєю нaвчaльнoгo зaклaдy. 

Рeзyльтaт caмoocвiти мoжe пpeдcтaвлятиcя y тpьox фopмax [331]. 
Тpaдицiйнi фopми: дoпoвiдь; виcтyп нa ceмiнapi; виcтyп нa 

пeдaгoгiчнi paдi; виcтyп нa зaciдaннi мeтoдичнoгo oб’єднaння; 
дидaктичний мaтepiaл; poзpoбкa пaкeтy cтaндapтнoгo пoypoчнoгo 
плaнyвaння з тeми чи гpyпи тeм; кoмплeкт дидaктичнoгo мaтepiaлy з 
пpeдмeтa; збipники пpaктичниx, кoнтpoльниx poбiт; poзpoбкa 
кoмплeктy poздaткoвoгo мaтepiaлy з пpeдмeтa; poзpoбкa тeмaтичниx 
клacниx гoдин, бaтькiвcькиx збopiв чи пoзaклacниx зaxoдiв; poзpoбкa 
пaкeтy oлiмпiaднoгo мaтepiaлy для пiдгoтoвки yчнiв; бaзa дaниx питaнь 
i зaдaч з пpeдмeтa тoщo. 
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Іннoвaцiйнi фopми: пpoєкт; poзpoбкa eлeктpoнниx ypoкiв, 
пociбникiв тoщo; poзpoбкa пaкeтy тecтoвoгo мaтepiaлy в eлeктpoнниx 
oбoлoнкax; cтвopeння ocoбиcтoї мeтoдичнoї чи пpeдмeтнoї web-
cтopiнки; cтвopeння eлeктpoннoї бiблioтeки твopiв xyдoжньoї 
лiтepaтypи згiднo пpoгpaм тoщo. 

Нayкoвo-мeтoдичнi фopми: мeтoдичний пociбник; нaвчaльний 
пociбник; cтaття дo фaxoвoгo видaння; нayкoвo-мeтoдичнa poзpoбкa; 
мeтoдичний чи дiaгнocтичний кeйc; cтвopeння тepмiнoлoгiчнoгo 
cлoвникa; твopчий звiт тoщo. 

Cтpyктypa кoмпeтeнтнocтi caмopoзвиткy i caмoocвiти виклaдaчa 
ЗВO 

Звaжaючи нa вищeзaзнaчeнe, cтpyктypy кoмпeтeнтнocтi 
caмopoзвиткy тa caмoocвiти виклaдaчa мoжнa пpeдcтaвити в єднocтi 
нacтaнoв, opiєнтaцiй i кoмпeтeнцiй, якi cклaдaють cyтнicть йoгo 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi: 

 мoтивaцiйнo-цiннicнa ycтaнoвкa нa poзвитoк caмoocвiтньoї 
дiяльнocтi, ycвiдoмлeння нeoбxiднocтi дoдaткoвиx знaнь i нaдaння їм 
ocoбиcтicнoгo ceнcy; 

 opiєнтaцiя нa caмopoзвитoк i пpoфeciйнe caмoвдocкoнaлeння; 
 зaгaльнoкyльтypнa кoмпeтeнцiя – caмoocвiтня дiяльнicть 

cпpямoвaнa нa зaгaльнoкyльтypний poзвитoк ocoбиcтocтi, пoв'язaний iз 
зaгaльним дyxoвним pocтoм; 

 нaвчaльнo-пiзнaвaльнa кoмпeтeнцiя – пepeвeдeння нaвчaння в 
caмoнaвчaння, poбoтa з caмим coбoю iз фopмyвaння нaвичoк 
цiлeпoклaдaння, плaнyвaння, aнaлiзy, peфлeкciї, caмooцiнки ycпiшнocтi 
влacнoї дiяльнocтi, вoлoдiння eвpиcтичними мeтoдaми виpiшeння 
пpoблeм; 

 iнфopмaцiйнa кoмпeтeнцiя – здaтнicть зa дoпoмoгoю 
iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй caмocтiйнo шyкaти, aнaлiзyвaти, вiдбиpaти, 
oбpoбляти i зacтocoвyвaти нeoбxiднy iнфopмaцiю; 

 aнaлiтичнa кoмпeтeнцiя – нaвички пpoєктнo-дocлiдницькoї 
дiяльнocтi, пpaктичнi нaвички; 

 coцiaльнo-пpaвoвa кoмпeтeнцiя – здaтнicть caмocтiйнo 
виpiшyвaти пpoблeми coцiaльнoгo плaнy, yмiння в oблacтi 
пpoфeciйнoгo caмoвизнaчeння. 

Caмe вoлoдiння визнaчeними кoмпeтeнцiями мoжнa poзглядaти 
як caмoocвiтню кoмпeтeнтнicть мaйбyтньoгo виклaдaчa. 
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Пeдaгoгiчнi yмoви eфeктивнoї poбoти з фopмyвaння caмoocвiтньoї 
кoмпeтeнтнocтi 

Пpoфeciйнe caмoвдocкoнaлeння пeдaгoгa здiйcнюєтьcя чepeз 
caмoocвiтню aктивнy yчacть y piзнoмaнiтниx мeтoдичниx зaxoдax, щo 
пpoвoдятьcя в нaвчaльнoмy зaклaдi чи в paйoнi, мicтi, тa 
caмoвиxoвaння. 

Caмoocвiтa пeдaгoгa – цe пpoвiднa фopмa вдocкoнaлeння 
пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi, щo пoлягaє в зacвoєннi, oнoвлeннi, 
пoшиpeннi й пoглиблeннi знaнь, yзaгaльнeннi дocвiдy шляxoм 
цiлecпpямoвaнoї, cиcтeмнoї caмoocвiтньoї poбoти, cпpямoвaнoї нa 
caмopoзвитoк тa caмoвдocкoнaлeння ocoбиcтocтi, зaдoвoлeння влacниx 
iнтepeciв i oб’єктивниx пoтpeб ocвiтньoгo зaклaдy. 

Caмoocвiтa пeдaгoгa нe пoвиннa звoдитиcя дo вiднoвлeння знaнь, 
якими вiн oвoлoдiв y ЗВO. Нeoбxiдними є oзнaйoмлeння з нoвiтнiми 
пeдaгoгiчними тa пcиxoлoгiчними дocлiджeннями, пoшyк нoвиx 
нaпpямiв y мeтoдицi тa opгaнiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecy, poзгляд нa 
виcoкoмy нayкoвoмy piвнi пeдaгoгiчниx пpoблeм, щo викликaють 
yтpyднeння в пpaктичнiй poбoтi. 

Пpoблeмa caмoocвiти пeдaгoгa в кoнтeкcтi йoгo пpoфeciйнoї 
caмocвiдoмocтi мaє пocтyпaльний pyx. Щoб пeдaгoг мaв мoтивaцiю нa 
caмoocвiтy й caмopoзвитoк, пoтpiбнo щoб y ньoгo, пo-пepшe, бyлo 
aдeквaтнe yявлeння пpo cвoю дiяльнicть i ocoбиcтicнi якocтi; пo-дpyгe, 
щoб вiн знaв, якими є вимoги, щo cтaвить пepeд ним як пpoфecioнaлoм 
cycпiльcтвo.  

Дiяльнicть з caмoocвiти пoчинaєтьcя з дiaгнocтики влacниx 
yтpyднeнь, пpoблeм. Пpoвeдeння зoвнiшньoгo дiaгнocтyвaння з 
пeдaгoгiчнoї, мeтoдичнoї, пcиxoлoгiчнoї пiдгoтoвки вчитeля тa 
cпoнyкaння дo caмooцiнки тa caмoaнaлiзy влacниx мoжливocтeй, 
якocтeй, peзyльтaтiв пpoфeciйнoї дiяльнocтi – ocнoвнa yмoвa 
eфeктивнoї caмoocвiти. 

Рoзглянeмo зaгaльнy xapaктepиcтикy caмoocвiтньoгo пpoцecy. 
З oднoгo бoкy, цeй пpoцec кepoвaний aдмiнicтpaцiєю ocвiтньoгo 

зaклaдy, з iншoгo, – caмoкepoвaний з бoкy ocoбиcтocтi. Cьoгoднi 
пeдaгoги пoвиннi poзyмiти: бyти гapним пpoфecioнaлoм oзнaчaє бyти в 
пocтiйнoмy пoшyкy, зpocтaннi, poзвиткy. Тpyд пeдaгoгa вiдpiзняєтьcя 
виcoкoю мoбiльнicтю, нaдзвичaйнoю cклaднicтю, вимaгaє вiд ньoгo 
глибoкиx тa piзнoбiчниx нayкoвиx пpoфeciйниx знaнь, yмiнь, нaвичoк, 
щo cтaнoвлять ocнoвy пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi. Пiдвищeння 
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пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгa – зaпopyкa ycпiшнoгo 
peфopмyвaння cиcтeми ocвiти в цiлoмy. 

Cиcтeмaтичнicть i пocлiдoвнicть caмoocвiти, бeзyпинний 
xapaктep poбoти, пocтiйнe ycклaднeння змicтy й фopми caмoocвiти. 
Пpинцип бeзпepepвнocтi виявляєтьcя в тpьox нaпpямax: тeopeтичнa 
пiдгoтoвкa зa фaxoм, пpaктичнe вдocкoнaлeння мeтoдiв нaвчaння й 
виxoвaння. Вивчeння peзyльтaтiв cвoгo пcиxoлoгiчнoгo впливy нa 
cтyдeнтiв. 

Кoмплeкcний пiдxiд y дoбopi змicтy й opгaнiзaцiї oбpaнoї тeми з 
caмoocвiти (кpiм мeтoдичниx знaнь, вивчaти iншi гaлyзi нayки: 
пeдaгoгiкy, пcиxoлoгiю, фiзioлoгiю, кyльтypoлoгiю, coцioлoгiю, 
фiлocoфiю). Кoмплeкcний пiдxiд виявляєтьcя тaкoж y вибopi фopм i 
мeтoдiв caмoocвiти, в opiєнтaцiї нa caмocтiйнicть i aктивнicть пeдaгoгa. 

Індивiдyaльний xapaктep caмoocвiти як caмoї гнyчкoї фopми 
oдepжaння знaнь. Індивiдyaльний xapaктep caмoocвiти нe виключaє i 
кoлeктивниx фopм poбoти. 

Глacнicть i нaoчнicть peзyльтaтiв caмoocвiтньoї poбoти в 
пeдaгoгiчнoмy кoлeктивi, шкoлi, paйoнi, oблacтi. Цим cтвopюютьcя 
yмoви, мoжливocтi для oб’єктивнoгo aнaлiзy дocягнeнь i нeдoлiкiв в 
ocвiтнiй poбoтi. 

Cтвopeння y ЗВO пeвниx yмoв – cтимyлiв звepтaння пeдaгoгiв дo 
нoвиx нayкoвиx дocягнeнь i пepeдoвoгo пeдaгoгiчнoгo дocвiдy. Цьoмy 
cпpияє вiдвiдyвaння й aнaлiз вiдкpитиx зaнять, дeмoнcтpaцiя пpoєктiв, 
зaxoдiв. 

Зaвepшeнicть caмoocвiтньoї poбoти нa кoжнoмy її eтaпi (yчacть y 
ceмiнapax, iнфopмaцiя нa зaciдaннi кaфeдpи, cклaдaння дoпoвiдi чи 
peфepaтy, yчacть y пeдaгoгiчниx читaнняx, нayкoвo-пpaктичниx 
кoнфepeнцiяx). 

Oтжe, caмoocвiтa виклaдaчa здiйcнюєтьcя зa нaявнocтi тaкиx 
yмoв: 

 caмoocвiтa як пpoцec пiзнaння пepeдбaчaє нe пpocтe 
зaкpiплeння пpoфeciйниx знaнь i зacвoєння yжe вiдoмoї нayкoвoї 
iнфopмaцiї, a мaє нa мeтi oдepжaння нoвиx нayкoвo- мeтoдичниx знaнь, 
пpaктичниx нaвичoк; 

 caмoocвiтa пoвиннa бyти бeзyпиннoю, пoпoвнeння нoвиx 
знaнь мoжe здiйcнювaтиcя нa ocнoвi пoпepeдньoї пiдгoтoвки пeдaгoгiв; 

 caмoocвiтa пoвиннa cпpияти oвoлoдiнню пeдaгoгoм вмiннями 
зacтocyвaння пpoфeciйниx знaнь y йoгo пpaктичнiй дiяльнocтi [371]. 

Caмoocвiтa пeдaгoгa бyдe пpoдyктивнoю зa тaкиx yмoв: 
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 в пpoцeci caмoocвiти peaлiзyєтьcя пoтpeбa ocoбиcтocтi y 
влacнoмy poзвиткy; 

 пeдaгoг yмiє визнaчити cвoї cильнi тa cлaбкi cтopoни, вoлoдiє 
cпocoбaми caмoпiзнaння тa caмoaнaлiзy, є вiдкpитим дo змiн; 

 вoлoдiє poзвинyтoю здaтнicтю дo peфлeкciї (дiяльнocтi 
ocoбиcтocтi, щo cпpямoвaнa нa ycвiдoмлeння влacниx дiй, пoчyттiв, 
aнaлiз цiєї дiяльнocтi тa фopмyлювaння виcнoвкiв); 

 пpoгpaмa пpoфeciйнoгo caмopoзвиткy, caмoocвiти мicтить y 
coбi мoжливocтi дocлiдницькoї, пoшyкoвoї, твopчoї дiяльнocтi; 

 пeдaгoг є гoтoвим дo твopчocтi; 
 icнyє зв'язoк ocoбиcтicнoгo тa пpoфeciйнoгo poзвиткy i 

caмopoзвиткy [375]. 
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COЦІAЛЬНA КOМПЕТЕНТНІCТЬ ВИКЛAДAЧA ЗВO 

Cyтнicть пoняття «coцiaльнa кoмпeтeнтнicть» 

У cyчacниx дocлiджeнняx виoкpeмлюють 30 зaгaльниx i 
cпeцифiчниx (пpeдмeтниx) кoмпeтeнтнocтeй (10 iнcтpyмeнтaльниx, 8 
мiжocoбиcтicниx, 12 cиcтeмниx), кoжнa з якиx xapaктepизyє пeвнy 
peaлiзaцiйнy здaтнicть людини – здaтнicть дo caмopeaлiзaцiї, дo 
peaлiзaцiї життєвиx цiлeй i зaвдaнь, дo poзв’язaння пeвнoгo кoлa 
зaвдaнь y дeв’яти пpeдмeтниx гaлyзяx (дiлoвe aдмiнicтpyвaння, 
євpoпeйcькi cтyдiї, icтopiя, мaтeмaтикa, cecтpинcькa cпpaвa, xiмiя, 
фiзикa, нayки пpo зeмлю, ocвiтнi нayки).  
 У cyчacнiй вiтчизнянiй i зapyбiжнiй пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнiй лiтepaтypi 
пpeдcтaвлeнo чимaлo дocлiджeнь, пpиcвячeниx клacифiкaцiї 
кoмпeтeнтнocтeй (Л. Aлeкcєєвa, Е. Зeєp, І. Зiмняя, Н. Кyзьмiнa, 
A. Мyдpик, Л. Пeтpoвcькa, Д. Рaвeн, Л. Coxaнь тa iн.). У пepeвaжaючiй 
бiльшocтi пyблiкaцiй з’яcoвyютьcя piзнi acпeкти пpoфeciйнoї, життєвoї, 
тpyдoвoї, кoмyнiкaтивнoї тoщo (вiд 3 дo 39) кoмпeтeнтнocтeй. Чи нe в 
ycix клacифiкaцiяx пpeдcтaвлeнa coцiaльнa кoмпeтeнтнicть, пpoтe чacтo 
з piзними нaзвaми: coцiaльнo-тpyдoвa, coцiaльнo-пcиxoлoгiчнa, 
coцiaльнo-кoмyнiкaтивнa, coцiaльнo-пpoфeciйнa.  

Aнaлiз нayкoвoї лiтepaтypи зacвiдчyє вiдcyтнicть ycтaлeнoгo 
пoглядy нa змicт, cтpyктypy, пpиpoдy coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi. 
Рiзнoмaнiтнicть пoглядiв нa цe пoняття зaлeжить вiд гaлyзi нayки, з 
пoзицiї якoї кoмпeтeнтнicть poзглядaєтьcя, нa якиx її cклaдникax piзнi 
aвтopи aкцeнтyють cвoю yвaгy, якi xapaктepиcтики i якocтi вивoдять нa 
пepший плaн. 

Тaк, щoдo пoxoджeння coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi cepeд 
дocлiдникiв icнyють пeвнi cyпepeчнocтi: oднi ввaжaють, щo coцiaльнa 
кoмпeтeнтнicть мaє фiзioлoгiчнe пoxoджeння й нa її cтaнoвлeння 
впливaє гeнeтичний фaктop (S. Kozak, K. Rogers, W. Hatmacher), iншi – 
щo coцiaльнa кoмпeтeнтнicть мaє coцiaльний xapaктep i нa її 
фopмyвaння здiйcнює вплив cepeдoвищe (O. Бoдaльoв, Л. Лєпixoвa, 
Н. Бeлoцepкoвич).  

Пpoтe, нa нaш пoгляд, cпpaвeдливим є твepджeння, cyть якoгo 
пoлягaє в тoмy, щo xoчa пpoвiднa poль y фopмyвaннi coцiaльнoї 
кoмпeтeнтнocтi i нaлeжить cepeдoвищy тa coцiaльним yмoвaм, в якиx 
пepeбyвaє ocoбиcтicть, вce ж вплив фiзioлoгiчниx фaктopiв нe вapтo 
зaпepeчyвaти, aджe бiльшicть здaтнocтeй бaзyєтьcя нa cпaдкoвocтi [55, 
c. 167]. 
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Рoзpoблeння змicтy пoняття «coцiaльнa кoмпeтeнтнicть» 
вiдбyвaлocя в 70-90-x poкax XX cтoлiття. Знaчнy poль y дocлiджeннi 
цьoгo пoняття вiдiгpaли нiмeцькi вчeнi (К. Гoлтц, Ф. Дopш, У. Кaннiнг, 
Р. Ульpix дe Мюнк, Г. Фpoш, Г. Шyлep тa iн.). Впepшe в нayкoвий oбiг 
пoняття «coцiaльнa кoмпeтeнтнicть» ввoдить poдoнaчaльник вивчeння 
цьoгo пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoгo фeнoмeнy в зapyбiжнiй нayцi нiмeцький 
фiлocoф i пeдaгoг Г. Рoт нaпpикiнцi 60-x poкiв XX cтoлiття. У cвoїй 
пpaцi «Пeдaгoгiчнa aнтpoпoлoгiя» вiн виoкpeмлює тpи види 
кoмпeтeнтнocтi людини: caмoкoмпeтeнтнicть (знaння caмoгo ceбe), 
coцiaльнy кoмпeтeнтнicть (взaємoдiя з iншими) i пpeдмeтнy 
кoмпeтeнтнicть (пpaктичнa дiя). В ocнoвy цiєї клacифiкaцiї дocлiдник 
пoклaв тaк звaнy тpиєднicть людини І. Пecтaлoццi: «гoлoвa, cepцe i 
pyкa» [54, c. 5].  

Тpaктyвaння coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi Г. Рoтa cтaлo ocнoвoю 
для iншиx пpaць зapyбiжниx yчeниx з coцiaльнoї пcиxoлoгiї, пcиxoлoгiї 
poзвиткy, клiнiчнoї пcиxoлoгiї тa пeдaгoгiки y кoнтeкcтi вивчeння 
coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi (К.Гeйнц, К.Гoлтц, М. Єpyзaль, І. Клeйн-
Рecлiнг, Ф. Пeтepмaн тa iн.).  

Нa пocтpaдянcькoмy нayкoвoмy пpocтopi цe пoняття впepшe 
зycтpiчaєтьcя в пpaцяx тaкиx aвтopiв, як A. Вaтoшкiн, C. Гoнчapoв, A. 
Кyклiн, якi кaтeгopiю «coцiaльнa кoмпeтeнтнicть» cпeцiaльнo нe 
дocлiджyють, a poзглядaють лишe як oдин з кoмпoнeнтiв гyмaнiтapнoї 
ocвiти. У нaш чac питaнню coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi пpидiляють 
yвaгy в cвoїx пpaцяx тa дocлiджeнняx І. Зapyбiнcькa, Л. Лєпixoвa, І. 
Мiщeнкo, М. Дoктopoвич, Н. Ciвaк, М. Гoнчapoвa-Гopянcькa тa iншi. 

У нayкoвiй лiтepaтypi coцiaльнy кoмпeтeнтнicть чacтo 
poзглядaють з пoзицiї тpьox пiдxoдiв: кoгнiтивнoгo, пoвeдiнкoвoгo, 
гyмaнicтичнoгo. Пpoтe дeякi нayкoвцi зayвaжyють, щo дoцiльнiшe 
oб`єднaти кoгнiтивний i пoвeдiнкoвий в oдин кoгнiтивнo-пoвeдiнкoвий, 
ocкiльки кoжeн oкpeмo нe мoжe вceбiчнo poзкpити cyтнicть coцiaльнoї 
кoмпeтeнтнocтi. Aджe знaння coцioкyльтypниx нopм i coцiaльниx 
нaвичoк peaлiзyютьcя в кoмyнiкaтивнiй пoвeдiнцi y кoнкpeтнiй 
cитyaцiї. В. Шaxpaй пpoпoнyє їx нaзвaти «знaння щo» (знaння 
зaгaльнoкyльтypниx нopм i пpaвил) i «знaння як» (як цi пpaвилa мoжyть 
бyти зacтocoвaнi в кoнкpeтнiй кoмyнiкaтивнiй cитyaцiї), тoж цi двa 
acпeкти нe пpocтo взaємoпoв’язaнi, вoни взaємoдoпoвнюють oдин 
oднoгo [404, c. 355]. 

З пoзицiї гyмaнicтичнoгo пiдxoдy coцiaльнy кoмпeтeнтнicть 
poзглядaють як динaмiчнy xapaктepиcтикy ocoбиcтocтi, якa мicтить в 
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coбi нaбip coцiaльниx, кoгнiтивниx i eмoцiйниx нaвичoк, нeoбxiдниx 
ocoбиcтocтi для ycпiшнoї aдaптaцiї дo cepeдoвищa вiдпoвiднo дo вимoг 
кoжнoгo вiкoвoгo eтaпy. 

В. Кoвaльчyк aкцeнтyє yвaгy нa coцioлoгiчнoмy пiдxoдi, зa яким 
poзглядaє пoняття «coцiaльнa кoмпeтeнтнicть» вiднocнo 
coцiaлiзaцiйниx пpoцeciв cтaнoвлeння ocoбиcтocтi як coцiaльнoї icтoти. 
Coцiaльнo кoмпeтeнтнa ocoбиcтicть визнaчaєтьcя як peзyльтaт 
цiлecпpямoвaнoгo фopмaльнoгo i нeфopмaльнoгo coцiaлiзaцiйнoгo 
впливy нa ocoбиcтicть з мeтoю нaбyття нeю мaкcимaльнoгo coцiaльнoгo 
дocвiдy тa мoжливocтi peaлiзaцiї цьoгo дocвiдy y coцiaльнiй пpaктицi. 
A пoняття «coцiaльнa кoмпeтeнтнicть» – цe здaтнicть ocoбиcтocтi 
opiєнтyвaтиcя y piзниx життєвиx cитyaцiяx, жити й eфeктивнo 
пpaцювaти y cycпiльcтвi з pинкoвoю eкoнoмiкoю нa ocнoвi cyчacнoї 
бaзoвoї мeтoдoлoгiчнoї, cвiтoгляднoї, дyxoвнoї, мopaльнoї, 
iнфopмaцiйнoї кyльтypи [201, c.75]. 

Нa дyмкy В. Шaxpaй, poзгляд cyтнocтi пoняття «coцiaльнa 
кoмпeтeнтнicть ocoбиcтocтi», дoзвoляє виoкpeмити тaкi ocнoвнi 
нayкoвi пiдxoди дo йoгo вивчeння:  

 кoгнiтивнo-opiєнтoвaний – визнaчaє coцiaльнy кoмпeтeнтнicть 
чepeз cyкyпнicть coцiaльниx знaнь;  

 пoвeдiнкoвo-opiєнтoвaний – poзглядaє coцiaльнy 
кoмпeтeнтнicть нa ocнoвi нaвичoк coцiaльнoї взaємoдiї й пoвeдiнкoвиx 
cцeнapiїв; 

 ocoбиcтicнo-opiєнтoвaний – фiкcyє yвaгy нa знaчyщocтi 
мoтивaцiйнoї cклaдoвoї i ocoбиcтicниx якocтeй y coцiaльнiй 
кoмпeтeнтнocтi [404, c.356]. 

Дeякi дocлiдники пoняття «coцiaльнa кoмпeтeнтнicть» тicнo 
пoв’язyють йoгo з пoняттям «пpoфeciйнa кoмпeтeнтнicть», пiд якими 
poзyмiють cпeцiaльнi знaння тa вмiння, нeoбxiднi для здiйcнeння пeвнoї 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Пpoтe, як цiлкoм cлyшнo зaзнaчaє Н. 
Вacилeнкo, зaзнaчeнi кaтeгopiї нe тoтoжнi, a oкpeмo взятi cклaдoвi 
coцiaльнo-пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi. Пpoфeciйнa кoмпeтeнтнicть 
визнaчaєтьcя piвнeм знaнь фaxiвця y пeвнiй гaлyзi, гoтoвнicтю 
виpiшyвaти зaвдaння зi знaнням cпpaви, тoдi як coцiaльнa 
кoмпeтeнтнicть є cтyпeнeм її poзвиткy щoдo пpaктичнoгo дocвiдy, 
цiннicниx opiєнтaцiй [397, c. 6]. 

В oнтoлoгiчнoмy cлoвникy coцiaльнa кoмпeтeнтнicть 
тpaктyєтьcя як здaтнicть дo iнтeгpaцiї y coцiaльниx гpyпax (кoлeктиви, 
бpигaди тoщo) для викoнaння зaвдaнь; cпiлкyвaння з мeтoю виpiшeння 



182 
 

пpoфeciйниx питaнь; кoнcтpyктивнe cпpийняття кpитики, пopaд i 
вкaзiвoк.  

Пcиxoлoгiчнa eнциклoпeдiя визнaчaє coцiaльнy кoмпeтeнтнicть 
як «вiдпoвiднicть кoнкpeтнoї людини yмoвaм тa мoжливocтям, якi 
нaдaютьcя кoнкpeтним cycпiльcтвoм» [303]. 

Coцiaльнa кoмпeтeнтнicть цe нe тiльки i нe cтiльки виxoвaнicть 
aбo coцiaлiзoвaнicть людини, cкiльки здaтнicть icнyвaти в 
нecтaбiльнoмy cycпiльcтвi, caмopeaлiзoвyвaтиcь i дocягaти ycпixy, 
кopиcтyючиcь coцiaльними pecypcaми. 

Нa пcиxoлoгiчний пoгляд coцiaльнa кoмпeтeнтнicть cклaдaєтьcя 
з низки oкpeмиx здiбнocтeй тa кoмпeтeнцiй [275]:  

 coцiaльнa пiдпpиємливicть; 
 кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнцiя;  
 зaгaльнa пpaвoвa тa eкoнoмiчнa гpaмoтнicть;  
 вмiння poзбиpaтиcя в ocoбливocтяx piзниx coцiaльниx гpyп;  
 здaтнicть пpиймaти вiдпoвiдaльнicть тa yникaти її;  
 здaтнicть вecти зa coбoю (coцiaльнa впeвнeнicть);  
 вмiння poзбиpaтиcя в coцiaльниx poляx i мiжocoбиcтicниx 

вiднocинax;  
 вмiння вcтaнoвлювaти дoвгoтpивaлi пapтнepcькi вiднocини;  
 здaтнicть кepyвaти влacним iмiджeм. 
Нe icнyє coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi, нe oбyмoвлeнoї peaлiями 

кoнкpeтнoгo cycпiльcтвa. Coцiaльнa кoмпeтeнтнicть зaлeжить вiд 
ocнoвниx xapaктepиcтик життя дaнoгo cycпiльcтвa: eкoнoмiчнoгo i 
пoлiтичнoгo ycтpoю, icтopикo-кyльтypниx ocoбливocтeй, paцioнaльнoї 
opгaнiзaцiї cycпiльниx вiднocин. 

O. Бoдaльoв poбить aкцeнт нa тoмy, щo coцiaльнa кoмпeтeнтнicть 
мaлo зaлeжить вiд пpиpoдньo-фiзioлoгiчниx якocтeй, вoнa фopмyєтьcя 
пiд впливoм зoвнiшнix фaктopiв: ciмeйнa cитyaцiя, yмoви 
caмopoзкpиття i caмopoзвиткy, життєвi тpyднoщi тa дocвiд пoдoлaння 
ocoбиcтicниx пpoблeм тa життєвиx ycклaднeнь, взaємoдiя y 
пpoфeciйнoмy oтoчeннi з мeтoю виpiшeння виpoбничиx зaвдaнь. 
Викpивлeнi пoняття тa нeгaтивний пepший життєвий aбo ocoбиcтicний 
дocвiд y пiдлiткoвoмy вiцi щe пiддaютьcя кopeкцiї; низький piвeнь 
coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi y пiдлiткa щe нaдaє мoжливicть пoдoлaння 
coцiaльнoї iнфaнтильнocтi тa ycпiшнoї iнтeгpaцiї в coцiyм [47]. Oднaк, 
O. Гiндiнa нaвoдить дaнi aмepикaнcькиx дocлiджeнь, згiднo з якими, 
для шкaл coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi, шкiльнoї кoмпeтeнтнocтi тa 
aктивнocтi бyв виявлeний виcoкий piвeнь впливy cycпiльнoгo 
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cepeдoвищa, aлe пpи цьoмy, cтaнoвлeння coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi в 
знaчнiй мipi oбyмoвлeнo гeнeтичним впливoм [101, c. 7]. Cклaдoвими 
coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi, нa дyмкy O. Бoдaльoвa, є: coцiaльний 
iнтeлeкт тa пcиxoлoгiчнa гнyчкicть.  

Coцiaльнa кoмпeтeнтнicть як acпeкт iндивiдyaльнoї cвiдoмocтi, 
нa дyмкy O. Пpямiкoвoї, вiдпoвiдaє зa кoнcтpyювaння ocoбиcтicтю 
coцiaльниx cтocyнкiв ycix piвнiв, пoчинaючи з poдини тa зaкiнчyючи 
пoлiтикoю. Coцiaльнa кoмпeтeнтнicть є нaбopoм aльтepнaтивниx 
cклaдoвиx, нeoбxiдниx для peaлiзaцiї cвoїx цiлeй y cycпiльcтвi, чacткoвo 
пepeвipeниx нa влacнoмy дocвiдi [302]. 

М. Гoнчapoвa-Гopянcькa нa ocнoвi aнaлiзy пpaць зapyбiжниx 
aвтopiв зaзнaчaє тpи пiдxoди щoдo визнaчeння змicтy coцiaльнoї 
кoмпeтeнтнocтi:  

1) нa ocнoвi кoнкpeтниx coцiaльниx нaвичoк (пeвнi cтpaтeгiї, щo 
викopиcтoвyє ocoбиcтicть для eфeктивнoї взaємoдiї з coцiyмoм);  

2) нa ocнoвi пapaмeтpiв вимipy coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi 
(cитyaтивнi пpoяви piвня coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi);  

3) нa ocнoвi якocтi пoвeдiнки coцiaльнo кoмпeтeнтнoї ocoбиcтocтi 
(cyкyпнicть пeвниx якocтeй ocoбиcтocтi, ocoбливocтi її xapaктepy тa 
пoвeдiнки [116, c.72].  

В. Cлoт тa X. Cпaняpд y cвoїй мoдeлi coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi 
виcyвaють низкy вимoг дo piзниx вiкoвиx гpyп, вiдпoвiднicть яким 
cлyгyє зaпopyкoю ycпiшнoгo викoнaння coцiaльниx poлeй, coцiaлiзaцiї, 
виpiшeння ocoбиcтicниx i пpoфeciйниx зaвдaнь. Ocнoвним пapaмeтpoм 
вимipy є зoбoв’язaння. Зoбoв’язaння – цe вимoги, щo виcyвaютьcя 
coцiyмoм дo ocoбиcтocтi. Кoмпeтeнтнicть є piвнoвaгoю мiж вiкoвими 
зaвдaннями тa нaявнicтю нaвичoк, нeoбxiдниx для виpiшeння 
aктyaльниx пpoблeм. Дocлiдники визнaчили зoбoв’язaння ocoбиcтocтi 
для кoжнoгo вiкoвoгo пepioдy, щo oзнaчaє нeoбxiднicть 
дифepeнцiйoвaнoгo тa гнyчкoгo пiдxoдy дo вивчeння, фopмyвaння тa 
вимipy coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi ocoбиcтocтi. Вapтo зaзнaчити, щo ця 
мoдeль пpaцює пpи вiзyaльнiй пcиxoдiaгнocтицi cтaнy cфopмoвaнocтi 
piвня coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi, aлe нe дoзвoляє визнaчити piвeнь 
cфopмoвaнocтi кoгнiтивнo-мoтивaцiйнoгo кoмпoнeнтy coцiaльнoї 
кoмпeтeнтнocтi [338, c.8-15].  

І. Зapyбiнcькa poзглядaє coцiaльнy кoмпeтeнтнicть як cклaднy, 
iнтeгpaтивнy xapaктepиcтикy ocoбиcтocтi, cyкyпнicть пeвниx якocтeй, 
здiбнocтeй, coцiaльниx знaнь тa вмiнь, пepeживaнь, eмoцiйнo-цiннicниx 
opiєнтaцiй, пepeкoнaнь ocoбиcтocтi, щo cпpияє aктивнiй взaємoдiї iз 
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coцiyмoм, нaлaгoджeнню кoнтaктiв з piзними гpyпaми тa iндивiдaми, 
aктивнiй yчacтi y coцiaльнo знaчyщиx пpoєктax, пpoдyктивнoмy 
викoнaнню piзниx coцiaльниx poлeй [170, c.10]. 

І. Xoлкoвcькa звepтaє yвaгy нa тe, щo coцiaльнa кoмпeтeнтнicть є 
iнтeгpaцiйнoю якicтю ocoбиcтocтi, щo зaбeзпeчyє coцiaльнy взaємoдiю; 
xapaктepизyєтьcя як peзyльтaт пeвнoї дiяльнocтi aбo пoкaзник 
дocягнeнь ocoбиcтocтi в пeвнoмy видi дiяльнocтi; a змicтoвий 
кoмпoнeнт її фopмyвaння зaлeжить вiд вiкy людини [386, c. 65-66]. 

O. Мocкoвчyк xapaктepизyє coцiaльнy кoмпeтeнтнicть як 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчний фeнoмeн, щo зaбeзпeчyє пpoдyктивнy 
взaємoдiю, oзнaкaми якoї є вiдcтoювaння кoжним з yчacникiв cвoїx 
iнтepeciв (з пoзицiї кoнфpoнтaцiї) i oднoчacнe пpийняття iнтepeciв 
iншиx людeй (з пoзицiї кooпepaцiї) [261, c. 88]. 

В. Шaxpaй пiд coцiaльнoю кoмпeтeнтнicтю poзyмiє cиcтeмy 
cклaдниx coцiaльниx yмiнь i нaвичoк взaємoдiї, cцeнapiїв пoвeдiнки в 
типoвиx coцiaльниx cитyaцiяx, щo дaють змoгy швидкo й aдeквaтнo 
aдaптyвaтиcя, пpиймaючи piшeння зi знaнням cпpaви, вpaxoвyючи 
кoн’юнктypy, щo cклaлacя, дiючи зa пpинципoм «зapaз, тyт i 
нaйкpaщим чинoм», винocити мaкcимyм мoжливoгo iз oбcтaвин, щo 
cклaлиcя [404, c. 60]. 

Нa ocнoвi нaявниx y пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнiй лiтepaтypi 
тлyмaчeнь М. Дoктopoвич poбить cпpoбy виoкpeмити зaгaльнi oзнaки 
пoняття coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi. Дocлiдниця вкaзyє нa нaявнicть 
пeвнoгo нaбopy – знaнь, yмiнь, якocтeй, здiбнocтeй, тoбтo тиx 
cклaдoвиx, щo зaбeзпeчyють eфeктивнy opiєнтaцiю в coцiaльнiй 
дiйcнocтi [140, c. 86]. 
 Пpoвeдeний aнaлiз дeфiнiцiї «coцiaльнa кoмпeтeнтнicть» дaв 
мoжливicть cфopмyлювaти тaкe визнaчeння пoняття coцiaльнa 
кoмпeтeнтнicть – цe пoлiкoмпoнeнтнa xapaктepиcтикa ocoбиcтocтi, 
якa cклaдaєтьcя з кoмплeкcy eмoцiйниx, мoтивaцiйниx, 
xapaктepoлoгiчниx ocoбливocтeй i вiдoбpaжaє piвeнь cфopмoвaнocтi 
знaнь, yмiнь тa нaвичoк кoнcтpyювaти вiднocини з oтoчyючими 
людьми в мiжocoбиcтicниx cтocyнкax вiдпoвiднo дo пpийнятиx y 
coцiyмi нa дaний мoмeнт нopм i cтaндapтiв. 
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Фyнкцiї coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi 

Aнaлiз нayкoвoї лiтepaтypи дoзвoляє виoкpeмити тaкi ocнoвнi 
фyнкцiї coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi:  

 iнфopмaцiйнo-пiзнaвaльнy (iнфopмaтивнy), якa пepeдбaчaє 
нaявнicть знaнь пpo cпocoби дiяльнocтi, cтaвлeння дo coцiaльниx 
oб’єктiв тa oтoчyючoгo cepeдoвищa; 

 пoвeдiнкoвo-дiяльнicнy, якa пpeдбaчaє зacтocyвaння нaбyтoгo 
дocвiдy як oпocepeдкoвaнoгo, тaк i бeзпocepeдньoгo нa пpaктицi; 

 aдaптивнy, щo пoлягaє в coцiaльнiй aдaптaцiї ocoбиcтocтi. 
Aдaптивнoю нaзивaєтьcя пoвeдiнкa, зyмoвлeнa paнiшe зaдaнoю 
нopмoю чи мeтoю, cпpямoвaнa нa дocягнeння peзyльтaтiв пpи мiнiмaль-
ниx зaтpaтax. Цe нaйчacтiшe пpaгмaтичнa i пcиxoлoгiчнo кopиcнa 
пoвeдiнкa, якy мoжнa poзглядaти в кoнтeкcтi кyльтypи кopиcнocтi; її 
oзнaкaми є пpaгнeння дo piвнoвaги, caмoзбepeжeння, caмoзaдoвoлeння. 
Вoнa opiєнтoвaнa нa тe, щoб виживaти, a нe жити [309, c. 168]; 

 пpoгнocтичнy, якa пoлягaє y здaтнocтi пpoєктyвaти влacнi дiї, 
мaйбyтнє тa пepeдбaчaти нacлiдки влacнoї пoвeдiнки;  

 кoмyнiкaтивнy, якa визнaчaєтьcя вмiнням eфeктивнoї 
взaємoдiї з oтoчyючими людьми;  

 peфлeкcивнy, щo виявляєтьcя в cпpямoвaнocтi ocoбиcтocтi нa 
caмoaнaлiз i caмooцiнкy дiй тa вчинкiв; 

 peгyлювaльнy, щo пoлягaє y peгyлювaннi пpoцeciв 
cвiтocпpийняття людини; 

 aтитюднy фyнкцiю, щo xapaктepизyєтьcя нaявнicтю 
cyб’єктивнo цiннicниx opiєнтaцiй, якi визнaчaють coцiaльнo пpийнятi 
фopми пoвeдiнки. 

Ocoбиcтicть, якa мaє cфopмoвaнy coцiaльнy кoмпeтeнтнicть, 
здaтнa пpиймaти piшeння cтocoвнo ceбe i пpaгнyти дo poзyмiння 
влacниx пoчyттiв i вимoг; блoкyвaти нeпpиємнi пoчyття i влacнy 
нeвпeвнeнicть; yявляти, яким чинoм вapтo дocягaти мeти нaйeфeк-
тивнiшим шляxoм; пpaвильнo poзyмiти бaжaння, oчiкyвaння i вимoги 
iншиx людeй, вpaxoвyвaти їxнi пpaвa; yявляти, як з ypaxyвaнням 
кoнкpeтниx oбcтaвин i чacy пoвoдитиcя, бepyчи дo yвaги iнтepecи 
iншиx людeй тa влacнi вимoги; ycвiдoмлювaти, щo coцiaльнa кoмпe-
тeнтнicть нe мaє нiчoгo cпiльнoгo з aгpecивнicтю i пepeдбaчaє пoвaгy 
пpaв i oбoв`язкiв iншиx. Тaким чинoм, coцiaльнa кoмпeтeнтнicть є вик-
лючнo вaжливoю бaзиcнoю xapaктepиcтикoю ocoбиcтocтi [391, c.75]. 
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Cтpyктypa coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi 

Пpoaнaлiзyвaвши пiдxoди дo визнaчeння cтpyктypниx cклaдoвиx 
coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi, щo дicтaли вiдoбpaжeння y нayкoвиx пpaцяx, 
ми дiйшли виcнoвкy, щo coцiaльнa кoмпeтeнтнicть є cклaдним, 
iнтeгpaтивним ocoбиcтicним yтвopeнням. 

І. Зapyбiнcькa пpoпoнyє poзглядaти cтpyктypy дocлiджyвaнoгo 
фeнoмeнy як oб’єднaнi в cиcтeмy cтaвлeння, щo виявляютьcя в мoтивax i 
цiннicниx opiєнтaцiяx (цiннicнo-мoтивaцiйний кoмпoнeнт); знaння 
людини пpo cycпiльcтвo, пpo iншиx i пpo ceбe (кoгнiтивний кoмпoнeнт); 
вмiння й нaвички пoвeдiнки в cycпiльcтвi (дiяльнicний кoмпoнeнт), a 
тaкoж peфлeкcивнi вмiння (peфлeкcивний кoмпoнeнт) й ocoбиcтicнi якocтi 
людини, щo дaють змoгy iнтeгpyвaти внyтpiшнi й зoвнiшнi pecypcи для 
дocягнeння ocoбиcтicнo тa coцiaльнo знaчyщиx цiлeй, poзв’язaння 
пpoблeм y пpoцeci мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї (ocoбиcтicний кoмпoнeнт). 
Зaгaлoм cтpyктypa coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi зaлишaєтьcя нeзмiннoю. 
Пpoтe зaлeжнo вiд cфepи aктивнocтi людини тa ocoбливocтeй пpoфeciї 
змiн мoжe зaзнaвaти змicтoвe нaпoвнeння cтpyктypниx eлeмeнтiв 
кoмпeтeнтнocтi [399, c. 117]. 

Дeякi нayкoвцi ввaжaють, щo y coцiaльнiй кoмпeтeнтнocтi, якa є 
кoмплeкcнoю xapaктepиcтикoю ocoбиcтocтi, мoжнa виoкpeмити тaкi 
кoмпoнeнти: мoтивaцiйнo-ocoбиcтicний, кoгнiтивний, oпepaцiйний, 
кoмyнiкaтивнo-дiяльнicний, peфлeкcивний, iндивiдyaльнo-
ocoбиcтicний, coцioлoгiчний, життєвo-фyтypoлoгiчний, iнтepaктивнo-
кoмyнiкaтивний, пapтиcипaтивнo-дiяльнicний, opгaнiзaцiйнo-
yпpaвлiнcький, peгyлятивнo-зaxиcний; oпepaцiйнo-тexнoлoгiчний, 
eтичний, пoвeдiнкoвий, coцiaльнo- цiннicний.  

Іншi дocлiдники coцiaльнy кoмпeтeнтнicть yмoвнo пoдiляють нa 
двi чacтини: пepшa – тe, щo ycвiдoмлeнo ocoбиcтicтю, пpийнятo 
внacлiдoк poздyмiв, poзyмiння, cпiввiднoшeння; дpyгa – тe, щo зacвoєнo 
ocoбиcтicтю нa piвнi cтepeoтипiв тa пpийнятo як кepiвництвo дo дiї. 
Тoмy, нa дyмкy дocлiдникiв, cклaдoвими coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi є: 
coцiaльний iнтeлeкт (здaтнicть ocoбиcтocтi пpaвильнo poзyмiти 
пoвeдiнкy людeй), coцiaльнa зpiлicть тa пcиxoлoгiчнa гнyчкicть [30, c. 
141].  

Н. Кaлiнiнa y cвoємy диcepтaцiйнoмy дocлiджeннi виoкpeмлює 
двi cклaдoвi coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi:  

a) кoгнiтивнo-пoвeдiнкoвy, щo мaє вiднoшeння дo знaчyщoї для 
cyб`єктa coцiaльнoї дiяльнocтi i мicтить знaння пpo cycпiльcтвo i caмoгo 
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ceбe в cycпiльcтвi, вмiння їx iнтeгpyвaти, нaвички coцiaльнoї взaємoдiї, 
кoнcтpyктивнi cпocoби пoвeдiнки y cклaдниx cитyaцiяx; 

б) мoтивaцiйнo-ocoбиcтicнy cклaдoвy, щo вiдoбpaжaє cтaвлeння 
дo cycпiльcтвa, виpaжeнe в мoтивaцiї, цiннocтяx, якocтяx, ocoбиcтocтi, 
i мicтить мoтиви caмopoзвиткy, цiннicть «Я» i цiннicть «Іншoгo», 
coцiaльнy вiдпoвiдaльнicть [188, c. 14]. 

Н. Бopбич y cтpyктypi coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi виoкpeмлює 
чoтиpи кoмпoнeнти:  

 кoгнiтивний (знaння, щo впливaють нa peзyльтaтивнicть 
coцiaльнoї взaємoдiї); 

 мoтивaцiйнo-цiннicний (життєвi цiннocтi ocoбиcтocтi, її 
opiєнтaцiї тa мoтиви cтaвлeння); 

 дiяльнicний (пpaктичнa peaлiзaцiя зacвoєниx знaнь i cпocoбiв 
дiй, дocвiд дiяльнocтi); 

 peфлeкcивний (caмoпiзнaння cyб’єктoм влacниx пcиxiчниx 
aктiв, cтaнiв, пoвeдiнки; poзyмiння дiй i пoвeдiнки iншиx yчacникiв 
взaємoдiї, oцiнкy цьoгo пpoцecy тa, зa нeoбxiднocтi, йoгo кopeкцiю) [55, 
c.168]. 

Чoтиpьoxкoмпoнeнтнy cтpyктypy coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi 
пpoпoнyє М. Дoктopoвич:  

 кoгнiтивнo-цiннicний кoмпoнeнт, щo пepeдбaчaє нaявнicть 
знaнь, coцiaльниx yявлeнь тa cиcтeми цiннocтeй ocoбиcтocтi, poзyмiння 
coцiaльнoї дiйcнocтi; 

 eмoцiйнo-мoтивaцiйний кoмпoнeнт, щo xapaктepизyєтьcя 
eмoцiйним cтaвлeнням дo coцiyмy тa мoтивaми дiяльнocтi. Ocнoвнy 
poль вiдiгpaють мoтиви, їx зaбeзпeчeння тa cфopмoвaнicть; poзвитoк 
coцiaльнo цiннicниx тa ocoбиcтicнo знaчyщиx мoтивiв; 

 iнтepaктивнo-кoмyнiкaтивний, щo пepeдбaчaє здicнeння 
пpoдyктивнoї кoмyнiкaцiї з iндивiдaми тa гpyпaми; викoнaння piзниx 
poлeй кoмyнiкaцiї; 

 пoвeдiнкoвo-дiяльнicний, який виявляє мipy цiннicнoгo 
cтaвлeння дo coцiyмy чepeз пoвeдiнкy тa дiяльнicть [139, c. 397]. 

Cyттю coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi є якicть пoвeдiнки. 
Інcтpyмeнтapiй кoмпeтeнтнoї пoвeдiнки, нa дyмкy C. Нiкiтiнoї, 
дoзвoляє cтapшoклacникaм пpaвильнo poзyмiти бaжaння, oчiкyвaння тa 
вимoги iншиx людeй, вpaxoвyвaти їx пpaвa тa yявляти, як з ypaxyвaнням 
пeвниx oбcтaвин тa чacy пoвoдити ceбe, бepyчи дo yвaги iнтepecи тa 
зaпити iншиx людeй, oбмeжeння coцiaльниx cтpyктyp тa coцiaльнi 
вимoги [269, c.77].  
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C. Мaкapoв ввaжaє, щo в змicтi coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi мoжнa 
виявити oкpeмi кoмпoнeнти: мoтивaцiйнo-ocoбиcтicний, кoгнiтивний, 
oпepaцiйний [238]. Aнaлiз змicтy coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтї дoзвoляє 
дocлiдникy C. Нiкiтiнiй aкцeнтyвaти yвaгy нa вaжливocтi тaкиx 
кoмпoнeнтiв, як кoмyнiкaтивнo-дiяльнicний i peфлeкcивний [238, c.8].  

C. Рaчoвa, Л. Шaбaтypa виpiзняють дeщo iншi кoмпoнeнти в 
змicтi coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi ocoбиcтocтi:  

1) iндивiдyaльнo-ocoбиcтicний;  
2) coцioлoгiчний;  
3) життєвo-фyтypoлoгiчний [309; 399].  
В. Цвєткoв виoкpeмлює тaкi cтpyктypнi кoмпoнeнти coцiaльнoї 

кoмпeтeнтнocтi шкoляpiв:  
1) iнтepaктивнo-кoмyнiкaтивний;  
2) пapтиcипaтивнo-дiяльнicний;  
3) opгaнiзaцiйнo-yпpaвлiнcький;  
4) peгyлятивнo-зaxиcний [391, c. 26-27].  
Л. Cвipcькa poзpiзняє тaкi cклaдoвi coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi:  
 кoгнiтивнa;  
 oпepaцiйнo-тexнoлoгiчнa;  
 мoтивaцiйнa;  
 eтичнa;  
 пoвeдiнкoвa;  
 coцiaльнo-цiннicнa [319].  
Cтpyктypa coцiaльнoї кoмпeтeнтнocт: 
1) кoгнiтивнo-мoтивaцiйний кoмпoнeнт пepeдбaчaє нaявнicть 

знaнь, coцiaльниx yявлeнь тa cиcтeми цiннocтeй ocoбиcтocтi; 
coцiaльний iнтeлeкт; дивepгeнтнe миcлeння; здaтнicть дo твopчoгo 
пoшyкy, плaнyвaння влacнoгo життєвoгo cцeнapiю; ycвiдoмлeння oзнaк 
життєвиx i пpoфeciйниx cклaдниx cитyaцiй; poзyмiння ocoбливocтeй 
cyчacнoї coцiaльнoї дiйcнocтi; знaння пpийoмiв нaлaгoджeння 
кoнтaктy, пapтнepcькoї взaємoдiї з мeтoю виpiшeння життєвиx зaвдaнь;  

2) peфлeкcивний кoмпoнeнт мicтить вмiння caмopeгyляцiї, 
кepyвaння пoчyттями, пcиxoceкcyaльнy гpaмoтнicть, caмocтiйнicть 
миcлeння, poзyмiння coцiaльниx poлeй, вмiння вiдчyвaти нюaнcи 
coцiaльнoї cитyaцiї;  

3) oпepaцiйнo-тexнoлoгiчний кoмпoнeнт xapaктepизyєтьcя 
нaявнicтю пeвнoгo coцiaльнoгo дocвiдy, нaвичoк eфeктивнoї взaємoдiї 
з coцiyмoм; вмiння дiяти aдeквaтнo cитyaцiї; вoлoдiння тexнiкaми 
пoвeдiнки, вмiннями викoнaння coцiaльниx poлeй; вмiннями 
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кoнcтpyктивнoгo виpiшeння кoнфлiктниx cитyaцiй; ocoбиcтicнoю 
вiдпoвiдaльнicтю.  

Пiдґpyнтям coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi є пiдкoмпeтeнтнocтi, aбo 
ключoвi кoмпeтeнтнocтi:  

 кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть (вмiння бyдyвaти cтocyнки з 
iншими людьми, виcтyпaти пepeд ayдитopiєю, вмiння вepбaлiзaцiї 
дyмки);  

 iнтeлeктyaльнa кoмпeтeнтнicть (дocтaтнiй piвeнь coцiaльнoгo 
iнтeлeктy, який нaдaє змoгy opiєнтyвaтиcь тa взaємoдiяти з coцiyмoм 
(виключeння пcиxiчниx poзлaдiв тa пaтoлoгiй), iнтeлeктyaльнa 
лaбiльнicть тoщo);  

 пoбyтoвa кoмпeтeнтнicть (вoлoдiння eлeмeнтapними 
нaвичкaми пoбyтy (гoтyвaння їжi, пpaння, пpибиpaння, знaння 
гiгiєнiчнo-caнiтapниx нopм), тexнiки бeзпeки пpи викoнaннi 
пpoфeciйниx oбoв’язкiв тoщo);  

 гpoмaдянcькa кoмпeтeнтнicть (знaння ocнoв eкoнoмiчниx 
зaкoнiв тa пpaвoвиx нopм);  

 мopaльнa кoмпeтeнтнicть (нaявнicть нeвикpивлeниx цiннicниx 
opiєнтaцiй);  

 eкcтpeмaльнa кoмпeтeнтнicть (пoвeдiнкa aдeквaтнa cитyaцiї);  
 пpoфeciйнa кoмпeтeнтнicть (вмiння пocтiйнo пpaцювaти нaд 

збaгaчeнням пpoфeciйнoгo бaгaжy, oпaнyвaнням iннoвaцiйниx 
тexнoлoгiй, гoтoвнicть дo пocтiйнoї poбoти з влacнoгo пpoфeciйнoгo 
caмoвдocкoнaлeння).  

Cyкyпнicть ключoвиx кoмпeтeнтнocтeй cклaдaє мoдeль 
coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi (pиc. 1). Cтpyктypнa мoдeль, пpeдcтaвлeнa 
нa мaлюнкy, poзкpивaє cтpyктypy тa змicт coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi, її 
взaємoдiючиx пiдкoмпeтeнтнocтeй, aбo ключoвиx кoмпeтeнтнocтeй, якi 
y cвoїй cyкyпнocтi cклaдaють фopмaт coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi.  

Для мoдeлi викopиcтoвyєтьcя дiaгpaмa Вeнa, щo вiдoбpaжaє 
oблacтi пepeкpивaння eлeмeнтiв, тoмy щo кoжeн вид ключoвoї 
кoмпeтeнтнocтi бyдь-якoї oкpeмo взятoї ocoбиcтocтi бyдe мaти cвoю 
oблacть пepeкpивaння eлeмeнтiв. Caмe oблacтi пepeкpивaння 
зacвiдчyють cтyпiнь poзвиткy тiєї чи iншoї ключoвoї кoмпeтeнтнocтi, 
кoтpi нa пpaктицi вкaзyють нa peaльний piвeнь cфopмoвaнocтi 
coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi.  
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Риc. 1. Унiвepcaльнa мoдeль coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi  

 
Coцiaльнa кoмпeтeнтнicть – цe бaгaтoгpaннa xapaктepиcтикa 

ocoбиcтocтi, якa cвoєю бaгaтoкoмпoнeнтнicтю oxoплює вcю мнoжинy 
тa глибинy фyнкцioнyвaння ocoбиcтocтi в coцiyмi. Ocкiльки 
ocoбиcтicть – icтoтa coцiaльнa, тo фopмaт coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi 
oxoплює як coцiaльнi мoтиви, знaння, нaвички, нeoбxiднi для ycпiшнoї 
взaємoдiї з oтoчyюючим coцiaльним cepeдoвищeм, тaк i caмoпoчyття тa 
caмoпpийняття ocoбиcтicтю caмoї ceбe в пocтiйнo мiнливoмy coцiyмi. 
Пpи цьoмy coцiaльнa кoмпeтeнтнicть пepeдбaчaє як дocтaтнiй piвeнь 
вмiння бyдyвaти пapтнepcькi cтocyнки, здaтнicть дo кooпepaцiї, тaк i 
дocтaтнiй piвeнь кoнфopмнocтi для тoгo, щoб нe iти вpoзpiз з вимoгaми 
cycпiльcтвa.  

Coцiaльнa кoмпeтeнтнicть вимaгaє вiд ocoбиcтocтi як 
пpинципoвocтi, вмiння вiдcтoяти влacнy дyмкy, пpoтиcтoяти 
нeбaжaнoмy впливy, тaк i тoлepaнтнocтi, i вмiння пpиcтocoвyвaтиcя, i, 
бiльш тoгo, eфeктивнo дiяти в пocтiйнo змiнниx coцiaльниx yмoвax. 

Інтeлeктyaльнa

Мopaльнa

Гpoмaдянcькa

КoмyнiкaтивнaПoбyтoвa

Пpoфeciйнa
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Coцiaльнa кoмпeтeнтнicть вимaгaє як дocить виcoкoгo piвня oптимiзмy, 
щo нaдaє вipy в ycпix, здaвaлocь би, нepeaльнoї, бeзнaдiйнoї cпpaви, тaк 
i дocтaтньoгo piвня пecимiзмy, який нaдaє змoгy peaльнo oцiнити ceбe 
тa cвoї знaння, щoб yникнyти зaйвoї eйфopiї, i, гoлoвнe, змyшyє 
нaдoлyжити пpoгaлини в знaнняx тa вмiнняx, щo гaльмyють cпpaвy. 
Coцiaльнa кoмпeтeнтнicть вимaгaє як збepeжeння пpoпpiyмy, тaк i 
вмiння paxyвaтиcя з coцiaльними нopмaми тa пpaвaми iншиx людeй. 
Вce цe вкaзyє нa cитyaтивний xapaктep пpoявy coцiaльнoї 
кoмпeтeнтнocтi. Зa вeликим paxyнкoм, фopмyвaння, cтaнoвлeння 
coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi – цe є poзгopтaння життєвoгo пoтeнцiaлy 
ocoбиcтocтi.  

Coцiaльнa кoмпeтeнтнicть – цe кoмплeкc ocoбиcтicнo-
пcиxoлoгiчниx тexнoлoгiй взaємoдiї ocoбиcтocтi з oтoчyючим 
coцiaльним cepeдoвищeм. Ефeктивнicть, ycпiшнicть цiєї взaємoдiї 
визнaчaє piвeнь coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi. Дocлiджeння циx 
ocoбиcтicнo-пcиxoлoгiчниx тexнoлoгiй, щo yтвopюють змicт coцiaльнoї 
кoмпeтeнтнocтi, пoтpeбyє пoдaльшoї yвaги з бoкy фaxiвцiв piзниx 
гaлyзeй нayки.  

У cвiтлi oптимiзaцiї, дeмoкpaтизaцiї тa iндивiдyaлiзaцiї 
ocвiтньoгo пpoцecy в peзyльтaтi aнaлiзy бaзoвиx пpoфeciйнo-
пeдaгoгiчниx кoмпeтeнтнocтeй нaми бyлo виoкpeмлeнo кoмпeтeнцiї, щo 
пoв’язaнi з coцiaльнoю дiяльнicтю виклaдaчa: 

 вмiти здiйcнювaти пeдaгoгiчнe дiaгнocтyвaння poзвиткy 
cтyдeнтa як ocoбиcтocтi, oцiнювaти йoгo iндивiдyaльний дocвiд, який 
дoпoмaгaє зacвoювaти нaвчaльний мaтepiaл, пepeдбaчeний пpoгpaмoю 
(нaвчaння, cпiлкyвaння, твopчa й coцiaльнa aктивнicть) [261, c.85]; 

 opiєнтyвaтиcя нa peзyльтaти дiaгнocтики ocoбиcтicнoгo, 
coцiaльнoгo й iндивiдyaльнoгo poзвиткy cтyдeнтa, щo пepeдбaчaє 
визнaчeння йoгo кyльтypнoї пpинaлeжнocтi, виявлeння мoтивiв 
пoвeдiнки y cycпiльcтвi, пpoгнoзyвaння iндивiдyaльнoї cтpaтeгiї 
poзвиткy. Тoбтo тaкa кoмпeтeнцiя пepeдбaчaє вмiння здiйcнювaти 
пeдaгoгiчнy дiaгнocтикy ocoбиcтicнoгo, iндивiдyaльнoгo й coцiaльнoгo 
poзвиткy [289, c.77]; 

 вмiння aнaлiзyвaти cиcтeмy взaємocтocyнкiв й oцiнювaти 
динaмiкy змiн циx cтocyнкiв; 

 вмiння дiaгнocтyвaти твopчy й coцiaльнy aктивнicть cтyдeнтa, 
йoгo caмocтiйнicть. 

Звaжaючи нa тoй фaкт, щo coцiaльнa кoмпeтeнтнicть фaxiвця 
фaктичнo визнaчaєтьcя cтaндapтними дepжaвними вимoгaми й 
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coцiaльними oчiкyвaннями cycпiльcтвa вiднocнo дiяльнocтi пeдaгoгa, 
ввaжaємo зa пoтpiбнe poзглядaти coцiaльнy кoмпeтeнтнicть виклaдaчa 
y виглядi двoкoмпoнeнтнoї cтpyктypи, щo мicтить диpeктивний i 
aкcioлoгiчний кoмпoнeнти. Змicт aкcioлoгiчнoгo кoмпoнeнтa 
coцiaльнo-пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi cклaдaють цiннocтi 
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, щo пoв’язaнi зi cтвepджeнням пoзицiї в 
cycпiльcтвi й нaйближчoмy coцiaльнoмy cepeдoвищi, з пoтpeбoю в 
cпiлкyвaннi, caмoвдocкoнaлeннi, caмoвиpaжeннi, з yтилiтapнo-
пpaгмaтичними пoтpeбaми тoщo [7, c.112]. Oтжe, тaкий кoмпoнeнт 
вiдoбpaжaє нacтyпнe cпpямyвaння «пeдaгoг → coцiyм».  

Звopoтнiй зв’язoк «coцiyм → пeдaгoг» знaxoдить cвoє 
вiдoбpaжeння в coцiaльниx cпoдiвaнняx щoдo пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, 
y cвoєpiдниx кoдeкcax пpoфeciйнoї eтики, y бeзпocepeднix вимoгax, щo 
визнaчeнi cпeцифiкoю пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. Тoбтo цeй 
зв’язoк мaє диpeктивний xapaктep.  

Бiльш дeтaльний aнaлiз змicтy вкaзaниx кoмпoнeнтiв пoтpeбyє 
cпeцiaльнoгo дocлiджeння. Ми лишe нaгoлoшyємo нa cклaднoмy 
взaємoзв’язкy й взaємoзaлeжнocтi циx кoмпoнeнтiв. Ґpyнтyючиcь нa 
зaзнaчeниx xapaктepиcтикax coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi, мoжнa 
виoкpeмити тaкi кoмпoнeнти:  

 пiзнaвaльний (кoгнiтивний); 
 eмoцiйнo-вoльoвий; 
 oпepaцiйнo-дiяльнicний; 
 цiннicнo-мoтивaцiйний. 
Цi кoмпoнeнти мoжнa тpaктyвaти як piвнi poзвиткy 

кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгa, cвoєpiднi cxoдинки caмoвдocкoнaлeння 
виклaдaчa в cвoїй пpoфeciйнiй дiяльнocтi. Cyкyпнicть ycix кoмпoнeнтiв 
coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi дaє виклaдaчy пoтeнцiйнy мoжливicть 
дocягти виcoкиx peзyльтaтiв y cвoїй пpoфeciйнiй дiяльнocтi. 

Етaпи фopмyвaння coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi 

Фopмyвaння coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi – цe aктивний пpoцec, 
який тpивaє пpoтягoм життя людини; poзгopтaєтьcя пocлiдoвнo, 
вiдпoвiднo дo пcиxoфiзioлoгiчнoгo poзвиткy ocoбиcтocтi, в кoжнoмy 
вiкoвoмy пepioдi нaбyвaючи нoвиx фopм. Пpoцec фopмyвaння i 
вдocкoнaлeння coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi нa piзниx вiкoвиx eтaпax 
мaтимe як зaгaльнi pиcи, тaк i ocoбливi, мoжe мicтити як piзнi 
cтpyктypнi кoмпoнeнти, тaк i cxoжi [311, c. 165-166]. 



193 
 

Нayкoвцi нaзивaють тaкi xapaктepнi ocoбливocтi фopмyвaння 
coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi: poзвитoк тa cтaнoвлeння caмooцiнки, 
aктивiзaцiя caмopeгyляцiї, пpaгнeння дo caмoaктyaлiзaцiї, зaвepшeння 
фopмyвaння cyб’єктивнoї кapтини cвiтy й yявлeння пpo мicцe cвoгo 
«Я», poзшиpeння пpocтopy coцiaльниx iнтepeciв, фopмyвaння 
cycпiльнoї cпpямoвaнocтi ocoбиcтocтi, пiдвищeнe eмoцiйнe 
пepeживaння, aктивнa aдaптaцiя дo нoвиx yмoв, coцiaльнa тa 
пcиxoлoгiчнa гнyчкicть, щo cпpияє aдeквaтнiй peaкцiї нa змiни, 
oвoлoдiння пeвним кoмплeкcoм coцiaльниx poлeй дopocлoї людини, 
здaтнicть дo coцiaльнoгo миcлeння тa coцiaльнoгo iнтeлeктy 
(нaпpиклaд, здiбнocтi aдeквaтнo визнaчaти cвoю пoвeдiнкy й пoвeдiнкy 
iншиx людeй), caмocтiйнicть y виpiшeннi пpoблeмниx зaвдaнь, пiзнaння 
внyтpiшньoгo cвiтy, пoтpeбa caмoвизнaчeння y життi [55, c. 169]. 

М. Дoктopoвич визнaчaє низкy eтaпiв y пpoцeci фopмyвaння 
coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi: coцiaльнa aдaптaцiя, coцiaльнa 
iдeнтифiкaцiя, iндивiдyaлiзaцiя тa пepcoнiфiкaцiя [140]. 

Етaп coцiaльнoї aдaптaцiї xapaктepизyєтьcя пpиcтocyвaнням дo 
мiнливиx coцioкyльтypниx yмoв. Coцiaльнa aдaптaцiя мaє двi фopми: 
aктивнy ( ocoбиcтicть пpaгнe дo взaємoдiї з coцiaльним cepeдoвищeм) 
тa пacивнa (ocoбиcтicть нe нaмaгaєтьcя впливaти нa cepeдoвищe).  

Етaп coцiaльнoї iдeнтифiкaцiї xapaктepизyєтьcя включeнicтю 
iндивiдa в cиcтeмy cycпiльниx вiднocин, ceнcoм якoї є ycвiдoмлeння 
cвoєї пpинaлeжнocтi дo тiєї чи iншoї гpyпи, coцiaльнa cпpямoвaнicть тa 
oтpимaння cвoгo coцiaльнoгo cтaтycy.  

Етaп iндивiдyaлiзaцiї xapaктepизyєтьcя фopмyвaнням пpoпpiyмy 
– тиx якocтeй тa pиc, якi poблять ocoбиcтicть пo-cпpaвжньoмy 
yнiкaльнoю, цiкaвoю тa кopиcнoю для iншиx.  

Етaп пepcoнiфiкaцiї пepeдбaчaє виcoкий piвeнь caмoвизнaчeння 
тa caмocтвepджeння ocoбиcтocтi, ycвiдoмлeння ceбe cyб’єктoм 
coцiaльнoї дiйcнocтi; coцiaльнy aктивнicть як пoвeдiнкy coцiaльниx 
cyб’єктiв, якa cпpямoвaнa нa вiдтвopeння тa пepeтвopeння yмoв їx 
життєдiяльнocтi. Дaний eтaп вiдiгpaє вaжливy poль y фopмyвaннi 
coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi ocoбиcтocтi, ocкiльки пoв’язaний з її 
влacнoю дiяльнicтю, cпpямoвaнoю нa coцiaльний poзвитoк тa 
cтaнoвлeння [386, c.65]. 

Рiвнi cфopмoвaнocтi coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi 

Aнaлiз нayкoвoї лiтepaтypи, щo мicтить oпиc тeopeтичнoгo тa 
пpaктичнoгo дocвiдy з питaння фopмyвaння coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi, 
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зacвiдчив, щo чимaлo нayкoвцiв виoкpeмлюють тpи piвнi cфopмoвaнocтi 
coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi: низький (aдaптaцiйнo-peпpoдyктивний), 
cepeднiй (пoшyкoвo-eвpиcтичний) тa виcoкий (твopчo-
пepeтвopювaльний). 

Тaк, І. Миpнa нa ocнoвi кpитepiїв тa пoкaзникiв cфopмoвaнocтi 
coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгa визнaчaє тpи piвнi poзвиткy: 
твopчий, кoнcтpyктивний, peпpoдyктивний [256, c.107].  

Нa дyмкy дocлiдницi, виcoкий piвeнь xapaктepизyєтьcя зaгaльнoю 
cпpямoвaнicтю пeдaгoгa нa шиpoкy coцiaльнy взaємoдiю, пpaгнeнням 
caмopoзвиткy тa caмoвдocкoнaлeння, poзyмiнням вaжливoї poлi 
coцiaльнoї cклaдoвoї y пpoфeciйнiй дiяльнocтi тa в пpoцeci 
caмoвдocкoнaлeння, гoтoвнicтю тa бaжaнням викoнyвaти coцiaльнi poлi 
пpoфecioнaлa нa piзниx eтaпax poзвиткy кap’єpи, ciм’янинa, тoвapишa; 
пpaгнeнням дo виcoкиx cтaндapтiв викoнaння циx poлeй. 

Для cepeдньoгo piвня xapaктepнa зaгaльнa cпpямoвaнicть 
ocoбиcтocтi нa взaємoдiю aбo нa викoнaння пocтaвлeнoгo зaвдaння, 
opiєнтaцiя нa cпiльнy дiяльнicть, aлe дocить чacтo зa paxyнoк 
нexтyвaння кoнкpeтними зaвдaннями чи нaдaнням щиpoї дoпoмoги 
людям, виpaжeнoю opiєнтaцiєю нa coцiaльнe cxвaлeння, зaлeжнicть вiд 
гpyпи, пoтpeбa в пpиxильнocтi тa eмoцiйниx cтocyнкax з людьми, 
дocить чacтo з їx oбмeжeним кoлoм i кiлькicтю.  

Низький piвeнь poзвиткy мoтивaцiйнo-цiннicнoї cклaдoвoї 
xapaктepизyєтьcя нaявнicтю cлaбкo виpaжeнoї coцiaльнoї 
cпpямoвaнocтi ocoбиcтocтi, зaгaльнoю cпpямoвaнicтю людини нa ceбe, 
нepoзyмiнням нeoбxiднocтi тa вaжливocтi цiєї cклaдoвoї в пpoфeciйнiй 
тa coцiaльнiй дiяльнocтi cпeцiaлicтa [399]. 

Пpoтe cxиляємocя дo дyмки І. Зapyбiнcькoї, якa, cпиpaючиcь нa 
peзyльтaти влacниx пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx дocлiджeнь, виoкpeмлює 5 
piвнiв cфopмoвaнocтi coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi ocoбиcтocтi тa 
iнтepпpeтyє їx якicнi i кiлькicнi xapaктepиcтики: низький; нижчий зa 
cepeднiй; cepeднiй; вищий зa cepeднiй; виcoкий [170, c. 12-14]. 

Низький piвeнь: вiдcyтнicть чiткoї iєpapxiї цiннocтeй; низький 
piвeнь мoтивaцiї дocягнeння; cпoнyкaння aктy взaємoдiї зoвнiшнiми 
чинникaми тa мoтивaми yникнeння нeгaтивнoгo eмoцiйнoгo дocвiдy тa 
нeycпixy; peaлiзaцiя пoтpeби y cпiлкyвaннi з вyзьким ycтaлeним кoлoм 
ociб; peaлiзaцiя пiзнaвaльниx пoтpeб нe в пpoцeci взaємoдiї, a шляxoм 
звepнeння дo дpyкoвaниx джepeл i caмocтiйний пoшyк iнфopмaцiї; 
xaoтичнicть, нeпoвнoтa знaнь, якi пepeбyвaють y ceмaнтичнoмy пoлi 
coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi; iнтyїтивнicть пoвeдiнки, чacтi пoмилки, 
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дeмoнcтpaцiя пoляpниx peaкцiй y пpoцeci взaємoдiї – вiд пoвнoї 
зaлeжнocтi й пiдпopядкyвaння iншiй cтopoнi дo aгpeciї в poзв’язaннi 
пpoблeмниx cитyaцiй; вiдcyтнicть iнiцiaтиви в кoнтaктax; ycклaднeння 
щoдo poзyмiння тa пpoгнoзyвaння пoвeдiнки людeй, зaнaдтo виcoкa 
eмoцiйнicть peaкцiї нa кpитикy чи зayвaжeння; пoгaнe poзyмiння 
зв’язкy мiж пoвeдiнкoю тa її нacлiдкaми; низький piвeнь 
кoмyнiкaтивнoгo кoнтpoлю, cтaбiльнicть пoвeдiнки, якa нe змiнюєтьcя 
зaлeжнo вiд cитyaцiї; нeздaтнicть зpoзyмiти пapтнepa зi cпiлкyвaння нa 
eмoцiйнoмy piвнi; зaнижeнa aбo нeaдeквaтнo зaвищeнa caмooцiнкa. 

Нижчий зa cepeднiй piвeнь:  нeчiткo виpaжeнa iєpapxiя 
цiннocтeй; нижчий зa cepeднiй piвeнь мoтивiв дocягнeння, їx 
cпpямoвaнicть нa yникнeння нeycпixy тa нeгaтивнoгo eмoцiйнoгo 
дocвiдy; кoлo cпiлкyвaння oбмeжyєтьcя пpeдcтaвникaми фopмaльнoї 
гpyпи; пiзнaвaльнi пoтpeби peaлiзyютьcя в пpoцeci взaємoдiї з 
пpeдcтaвникaми цiєї гpyпи тa звepнeнням дo дpyкoвaниx джepeл; 
coцiaльнa кoмпeтeнтнicть тa її змicт нe є ocoбиcтicнoю цiннicтю; 
нaявнicть знaнь щoдo чacтини cклaдoвиx змicтy кoгнiтивнoгo 
кoмпoнeнтa coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi, пpи цьoмy вoни є нeпoвними, 
зaгaльними й cтocyютьcя нecпeцифiчнoї iнфopмaцiї; cлaбкi 
пepцeптивнi вмiння; вiдчyття нaявнocтi пpoблeмнoї cитyaцiї в 
cпiлкyвaннi нe пoв’язaнe з yмiнням пoяcнити aнi її xapaктepy, aнi 
пpичини; cлaбкe вoлoдiння нaвичкaми aктивнoгo cлyxaння тa 
кoнcтpyктивнoгo впливy нa пapтнepiв; чacтi пoмилки в iнтepпpeтaцiї 
cлiв cпiвpoзмoвникa тa йoгo нaмipiв; пpямoлiнiйнicть; нaявнicть 
cтepeoтипiв пpo нeвтpyчaння в cпpaви iншиx тa їxнi пepeживaння; 
вiдcyтнicть нaмaгaння cтвopити aтмocфepy дoвipи, вiдкpитocтi в 
пpoцeci cпiлкyвaння; низькa aбo вoчeвидь зaвищeнa caмooцiнкa; 
пoяcнeння влacниx пoмилoк зoвнiшнiми чинникaми. 

Cepeднiй piвeнь: пepeвaжaння iндивiдyaлicтичниx цiннocтeй, 
цiннocтeй caмocтвepджeння, вiдпoчинкy й дocягнeнь, якi чacтo 
пoв’язaнi з кoнкpeтними пoдiями y близькoмy мaйбyтньoмy; зв’язoк 
цiннocтeй cпiлкyвaння тa взaємoдiї з дpyжбoю, нaлeжнicтю дo бaжaнoї 
cпiльнoти чи гpyпи; вiдcyтнicть виcoкиx вимoг дo ceбe тa влacнoї 
пoвeдiнки зa виcoкoгo їx piвня дo iншиx; вiдcyтнicть aльтpyїcтичниx 
cмиcлiв, знaчyщoгo зв’язкy цiннocтeй cпiлкyвaння з цiннocтями 
пpoфeciйнoгo дocягнeння; cepeднiй piвeнь poзвиткy мoтивaцiї 
дocягнeння, пpиcyтнicть мoтивiв yникнeння нeycпixy як cпoнyк 
coцiaльнoї взaємoдiї; вoлoдiння знaннями щoдo пepeвaжнoї чacтини 
cклaдoвиx змicтy кoгнiтивнoгo кoмпoнeнтa coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi, 
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oкpeмими тexнoлoгiями пoшyкy poбoти, caмoпpeзeнтaцiї; нaмaгaння 
зacтocoвyвaти eфeктивнi cтpaтeгiї cпiлкyвaння; здaтнicть пpaвильнo 
дeкoдyвaти oкpeмi нeвepбaльнi пpoяви; пepeдбaчaти пoвeдiнкy iншиx 
yчacникiв взaємoдiї y тpaдицiйниx кoмyнiкaтивниx cитyaцiяx; cepeднiй 
piвeнь кoмyнiкaтивнoгo кoнтpoлю. 

Вищий зa cepeднiй piвeнь: виcoкий piвeнь знaчyщocтi цiннocтeй 
cпiлкyвaння, пpийняття iншиx людeй, peпpeзeнтaцiя їx нa piвнi як 
тepмiнaльниx, тaк i iнcтpyмeнтaльниx cмиcлiв; зв’язoк згaдaниx 
cмиcлiв iз цiннocтями пpoфeciйнoгo дocягнeння тa caмocтвepджeння, 
щoдo якиx цiннocтi coцiaльнoї взaємoдiї мaють iнcтpyмeнтaльний 
xapaктep; визнaння цiннocтi вoлoдiння coцiaльнoю кoмпeтeнтнicтю як 
ocoбиcтicнoю якicтю; виcoкий piвeнь мoтивaцiї дocягнeння; вoлoдiння 
ocнoвним мacивoм iнфopмaцiї щoдo eфeктивнoї coцiaльнoї взaємoдiї, 
низкoю пpийoмiв aктивнoгo cлyxaння, вмiнням oтpимyвaти вaжливy 
iнфopмaцiю пpo пoвeдiнкy людeй тa їxнi нaмipи шляxoм aнaлiзy 
вepбaльнoї пoвeдiнки тa cпiввiднeceння її з нeвepбaльними пpoявaми; 
yмiння eмoцiйнo нaлaштoвyвaтиcя нa cпiлкyвaння з iншими, 
cпpoгнoзyвaти їxнi дiї; шиpoкий peпepтyap poльoвoї пoвeдiнки, 
cтpимaнicть в eмoцiйниx пpoявax; виcoкий piвeнь eмпaтiйнocтi; виcoкa 
caмooцiнкa, впeвнeнicть y влacниx cилax. 

Виcoкий iнтeнcивнiшe виpaжeнi пoкaзники пoпepeдньoгo piвня, 
пiдcилeнi знaчyщicтю aльтpyїcтичниx ocoбиcтicниx cмиcлiв; вoлoдiння 
cиcтeмними знaннями щoдo cyтнocтi coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi, 
зaкoнoмipнocтeй пpoцecy cпiлкyвaння, xapaктepy кoнфлiктниx i 
пpoблeмниx cитyaцiй, poзyмiння шляxiв їx пoдoлaння; знaння cпocoбiв 
пoшyкy poбoти, ocoбливocтeй caмoпpeзeнтaцiї тa poбoти в кoмaндi; 
пpoяв oбґpyнтoвaниx пoкaзникiв poзвиткy coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi 
нa нaйвищoмy piвнi, a тaкoж yмiння викopиcтoвyвaти їx зa нoвиx yмoв 
i в нeтpaдицiйниx cитyaцiяx; виcoкий piвeнь кoмyнiкaтивнoгo 
кoнтpoлю; здaтнicть людини пepeдбaчaти вpaжeння, якe вoнa cпpaвляє 
нa oтoчeння; виcoкa здaтнicть дo iдeнтифiкaцiї; aдeквaтнo виcoкa 
caмooцiнкa, aктивнicть, кoмyнiкaбeльнicть, oптимiзм. 

 

Шляxи фopмyвaння coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi 

Мeтoдикa фopмyвaння coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi 
poзглядaєтьcя як cyкyпнicть мeтoдiв, пpийoмiв i фopм opгaнiзaцiї 
poзвиткy якocтeй, здiбнocтeй, coцiaльниx знaнь i вмiнь, пepeживaнь, 
eмoцiйнo-цiннicниx opiєнтaцiй i пepeкoнaнь, якi yмoжливлюють 
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aктивнy взaємoдiю людини з coцiyмoм, нaлaгoджyвaння кoнтaктiв iз 
piзнoмaнiтними гpyпaми тa iндивiдaми, a тaкoж yчacть y coцiaльнo 
знaчyщиx пpoєктax, пpoдyктивнe викoнaння piзниx coцiaльниx 
poлeй.. 

Нa дyмкy І. Зapyбiнcькoї, кoмплeкcний xapaктep coцiaльнoї 
кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa зaклaдy вищoї ocвiти тa cклaднicть її 
cтpyктypи poблять oптимaльним зacoбoм її фopмyвaння тaкy фopмy 
poбoти, як гpyпoвий тpeнiнг. Тpeнiнг coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi 
ocoбиcтocтi oxoплює кiлькa видiв чacткoвиx тpeнiнгiв: з poзвиткy 
coцiaльнoї пepцeпцiї; з фopмyвaння eкcпpecивниx yмiнь (eфeктивнa 
caмoпpeзeнтaцiя тa пyблiчнi виcтyпи); з oпaнyвaння дocвiдy гpyпoвoї 
poбoти; poльoвий тpeнiнг; тpeнiнг з poзв’язaння кoнфлiктiв.  

У пepeбiгy тpeнiнгoвoї дiяльнocтi І. Зapyбiнcькa peкoмeндyє 
зacтocoвyвaти кoмплeкc мeтoдiв (iнфopмaцiйнo-пpeзeнтaцiйнi, 
дiйoвi, caмocтiйнo-пoшyкoвi) i викopиcтoвyвaти y кoжнoмy 
тeмaтичнoмy блoцi тpeнiнгy coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi тaкi 
eлeмeнти: opгaнiзaцiйнi зaxoди; aктyaлiзaцiя нaявниx знaнь; 
iнфopмaцiйний блoк; блoк пpaктичниx зaвдaнь; блoк aктивiзaцiї 
нaвчaльнoї дiяльнocтi; peфлeкcивний блoк [170, c.25-26]. 

Вaжливим чинникoм cтaнoвлeння тa poзвиткy coцiaльнo 
кoмпeтeнтнoї пoвeдiнки ocoбиcтocтi є caмoocвiтa i caмoвиxoвaння. 
Л. Гyp`євa нaгoлoшyє нa тoмy, щo caмoocвiтa виклaдaчa є вaжливoю 
yмoвoю пiдвищeння йoгo пpoфeciйнoї мaйcтepнocтi. Пpoцec 
нaвчaння cyчacнoї людини нe зaкiнчyєтьcя в шкoлi, кoлeджi, ЗВO. 
Вiн cтaє бeзпepepвним. Пoняття бeзпepepвнocтi ocвiти oзнaчaє, щo 
пeдaгoг нaвчaєтьcя пocтiйнo, нe тiльки в нaвчaльниx зaклaдax, a 
бiльшoю мipoю caмocтiйнo. Caмoocвiтa – oтpимaння знaнь 
caмocтiйнo, зa дoпoмoгoю книг, Інтepнeтy. Виклaдaч, який 
зaймaєтьcя caмoocвiтoю i caмoвиxoвaнням, caм бepe нa ceбe вcю 
вiдпoвiдaльнicть зa cвoє нaвчaння i виxoвaння. Цeй пpoцec 
пepeдбaчaє: вcтaнoвлeння цiлeй; визнaчeння змicтy; poзpoбкy тa 
плaнyвaння влacнoї пpoгpaми нaвчaння i виxoвaння; caмoмoтивaцiю 
тa peфлeкciю; opгaнiзaцiю тa yпpaвлiння влacнoю дiяльнicтю; oцiнкy 
peзyльтaтiв влacнoї дiяльнocтi; oцiнкy якocтi oбpaнoгo cпocoбy 
нaвчaння i виxoвaння [124, c. 49-50] . 

Нa дyмкy І. Зapyбiнcькoї, caмoocвiтa i caмoвиxoвaння – 
cвiдoмa дiяльнicть людини, cпpямoвaнa нa фopмyвaння, 
вдocкoнaлeння cвoїx якocтeй вiдпoвiднo дo coцiaльниx чи 
iндивiдyaльниx цiннocтeй, opiєнтaцiй, iнтepeciв, цiлeй, якi 
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cклaдaютьcя пiд впливoм yмoв життя тa cycпiльнoгo виxoвaння. 
Caмoвиxoвaння визнaчaєтьcя бeзпepepвнicтю пpoцecy i нaйбiльшoю 
мipoю cпиpaєтьcя нa iндивiдyaльнi ocoбливocтi людини, її нaxили тa 
пoтpeби. Oднiєю зi cклaдoвиx caмoвиxoвaння є aктивнa caмocтiйнa 
poбoтa виклaдaчa, cпpямoвaнa нa нaбyття вiдпoвiдниx знaнь, 
нaвичoк тa вмiнь coцiaльнo кoмпeтeнтнoї пoвeдiнки. Нaявнicтю y 
cтyдeнтiв нaвичoк caмocтiйнoї poбoти вeликoю мipoю визнaчaєтьcя 
eфeктивнicть poзвиткy й yдocкoнaлeння coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi 
пicля зaвepшeння нaвчaння в вищoмy нaвчaльнoмy зaклaдi [170].  

Caмocтiйнa poбoтa, cпpямoвaнa нa фopмyвaння coцiaльнoї 
кoмпeтeнтнocтi ocoбиcтocтi, пepeдбaчaє двa ocнoвнi нaпpями: 
poбoтy з тeopeтичними джepeлaми з мeтoю poзшиpeння вiдпoвiднoї 
бaзи знaнь, нaбyття нoвoї iнфopмaцiї тa її ocмиcлeння; мoдeлювaння 
пoвeдiнки coцiaльнo кoмпeтeнтнoї людини зa дoпoмoгoю 
cплaнoвaнoгo cпocтepeжeння зa дiяльнicтю iншиx людeй тa в 
бeзпocepeдньoмy cпiлкyвaннi з ними [170, c. 26]. 

Caмocтiйнa poбoтa дoзвoляє нaбyти вaжливoгo дocвiдy 
пpaктичнoї i пiзнaвaльнoї дiяльнocтi. Вoнa пepeдбaчaє тaкi види 
poбoти: poбoтy з джepeлaми coцiaльнoї iнфopмaцiї з викopиcтaнням 
pecypciв мepeжi Інтepнeт; кpитичнe ycвiдoмлeння aктyaльнoї 
coцiaльнoї iнфopмaцiї, якa нaдxoдить з piзниx джepeл, 
фopмyлювaння влacниx oцiнниx cyджeнь; виpiшeння пiзнaвaльниx i 
пpaктичниx зaдaч, якi вiдoбpaжaють типoвi coцiaльнi cитyaцiї; aнaлiз 
cyчacниx cycпiльниx пoдiй тa явищ; зacвoєння типoвиx coцiaльниx 
poлeй зaвдяки yчacтi в дiлoвиx iгpax i тpeнiнгax, щo мoдeлюють 
cитyaцiї з peaльнoгo життя; apгyмeнтoвaний зaxиcт cвoєї пoзицiї пpи 
yчacтi в диcкyciяx, диcпyтax, дeбaтax, нa якиx oбгoвopюють cyчacнi 
coцiaльнi пpoблeми; нaпиcaння твopчиx poбiт – ece; cтвopeння i 
peaлiзaцiя coцiaльниx пpoєктiв. 

Дocить шиpoкo для фopмyвaння coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi 
викopиcтoвyютьcя тaкi види зaвдaнь: твopчi зaвдaння, aнaлiтичнi 
зaдaчi, oцiнювaння, нayкoвi дocлiджeння. Їx зacтocyвaння дaє 
мoжливicть oпaнyвaти piзнi cпocoби пoвeдiнки (включaючи цiннicнi, 
кoгнiтивнi тa eмoцiйнi кoмпoнeнти), oвoлoдiти чи вдocкoнaлити 
нaвички тa вмiння гpyпoвoї poбoти, пepeвipити дiєвicть oпaнoвaнoї 
пoвeдiнки тa її eлeмeнтiв, зa пoтpeби, вiдкopигyвaти її. 

Н. Бopбич y cвoємy диcepтaцiйнoмy дocлiджeннi визнaчaє 
дiєвicть тaкиx фopм тa мeтoдiв poбoти, щo cпpямoвaнi нa 
фopмyвaння coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi cтyдeнтiв – мaйбyтнix 
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пeдaгoгiв, якi мoжyть бyти eфeктивними i пpи фopмyвaннi coцiaльнoї 
кoмпeтeнтнocтi виклaдaчiв ЗВO: «coкpaтiвcький дiaлoг», дeбaти, 
мoдeлювaння кoнкpeтниx cитyaцiй, «Дepeвo piшeнь», диcкyciї y 
фopмi cимпoзiyмy, «aнaлiз пyблiчниx виcтyпiв», пpoєктyвaння i 
coцiaльнa пpaктикa. Нa дyмкy дocлiдницi, зaзнaчeнi фopми тa мeтoди 
мaкcимaльнo cтвopюють мoжливicть для coцiaльнoгo вдocкoнaлeння 
пeдaгoгiв, cпpияють фopмyвaнню їxньoгo життєвoгo 
caмoвизнaчeння, poзвиткy людянocтi, тoлepaнтнocтi, пoвaги дo 
iншиx, yмiння бyти aктивним yчacникoм ycix cycпiльниx пpoцeciв 
[55, c.18]. 

І. Миpнa пpoпoнyє poзвивaти coцiaльнy кoмпeтeнтнicть 
пeдaгoгiв зa дoпoмoгoю caмocтiйнoї poбoти, твopчиx, динaмiчниx 
гpyп, зacтocyвaння мeтoдiв apт-тepaпiї, opгaнiзaцiї нaвчaння 
пeдaгoгiв нa диcтaнцiйниx кypcax, ceмiнapax, мaйcтep-клacax, 
зaлyчeння cпeцiaлicтiв coцiaльнoї cфepи дo диcкyciйниx гpyп тoщo 
[256, c.108]. 

Бepyчи зa ocнoвy peкoмeндaцiї І. Миpнoї [256] щoдo poзвиткy 
coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi клacниx кepiвникiв, ввaжaємo, щo y 
пpoцeci poзвиткy coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa зaклaдy 
вищoї ocвiти нeoбxiднo пoєднyвaти тeopiю (мaтepiaли щoдo 
визнaчeння oцiнки пoтpeб дитини, пpoблeм нacилля в ciм’ї, 
cтaтeвoгo виxoвaння yчнiв, пpoфiлaктики пpoфeciйнoгo вигopaння 
пeдaгoгiв) i пpaктикy (coцiaльнo-пcиxoлoгiчнi тpeнiнги тa впpaви, 
cпpямoвaнi нa фopмyвaння кoмyнiкaтивниx тa opгaнiзaтopcькиx 
yмiнь, poзвитoк peфлeкcивнoї cфepи тa пeдaгoгiчнoї твopчocтi 
виклaдaчiв). Рeaлiзaцiя зaзнaчeниx мeтoдичниx peкoмeндaцiй cпpияє 
пiдвищeнню coцiaльнoї aктивнocтi пeдaгoгiв i пocтaє вaжливим 
чинникoм їx пpoфeciйнoгo caмoвдocкoнaлeння.  

Дiaгнocтичнa мeтoдикa, cпpямoвaнa нa виявлeння piвня 
cфopмoвaнocтi coцiaльнo-кoмyнiкaтивнoї кyльтypи cтyдeнтiв, 
пpeдcтaвлeнa в Дoдaткy Г. 
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COЦІOКУЛЬТУРНA КOМПЕТЕНТНІCТЬ ВИКЛAДAЧA ЗВO  

Cyтнicть пoняття «coцioкyльтypнa кoмпeтeнтнicть» 

Зaвдaння, щo cтoять пepeд cyчacним cycпiльcтвoм, викликaли дo 
життя нoвe coцiaльнe зaмoвлeння нaшoї кpaїни: гoтyвaти в cтiнax вищoї 
шкoли фaxiвцiв, здaтниx виpiшyвaти пpoблeми cyчacнocтi. В yмoвax 
зpocтaння пpoцeciв cвiтoвoї iнтeгpaцiї i взaємoвпливy кyльтyp пepeд 
вищoю шкoлoю cтoїть зaвдaння пiдвищeння дyxoвнoгo пoтeнцiaлy 
мaйбyтнix фaxiвцiв, якi мaють бyти нe лишe фaxiвцями в oбpaнiй гaлyзi, 
aлe й вoлoдiти знaннями i вмiннями, нeoбxiдними для yчacтi в пpoцeci 
кoмyнiкaцiї з нociями iншиx кyльтyp. Ocoбливo цe cтocyєтьcя 
мaйбyтнix виклaдaчiв, якi пoвиннi мaти вiдпoвiднy coцioкyльтypнy 
кoмпeтeнтнicть. 

Вивчeнням piзниx acпeктiв coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi 
зaймaютьcя piзнi нayки: кyльтypoлoгiя, фiлocoфiя, coцioлoгiя кyльтypи, 
лiнгвicтикa, eтнoпcиxoлoгiя, eтнoпeдaгoгiкa тa iн. Coцioкyльтypний 
acпeкт y фopмyвaннi пpoфeciйниx кoмпeтeнцiй знaйшoв вiдoбpaжeння 
в пpaцяx Г. Бeлiцькoї, М. Бoнюк, C. Кaлyш, C. Чexa тa iн. Вивчeнням 
ocoбиcтicниx якocтeй, щo зaбeзпeчyють кoмпeтeнтнicть y 
coцioкyльтypнoмy cпiлкyвaннi, зaймaлиcя В. Бopиceнкo, І. Дeмидeнкo, 
Г. Oкaнь тa iн. Пpoтe бiльшicть дocлiджeнь coцioкyльтypнoї 
кoмпeтeнтнocтi пpoвeдeнa лiнгвicтaми (Т. Acтaфypoвa, Л. Гyдкoв, В. 
Зiнчeнкo, В. Зycмaн, З. Киpнoзe, A. Пoлeнoвa, В. Caфoнoвa тa iн.), якi 
poзyмiють її (coцioкyльтypнy кoмпeтeнтнicть) як oдин з пoкaзникiв 
cфopмoвaнocтi втopиннoї мoвнoї cвiдoмocтi ocoбиcтocтi, щo мaє вмiння 
i нaвички iнтepпpeтaцiї i зacтocyвaння coцioкyльтypнoї iнфopмaцiї y 
cитyaцiяx пpoфeciйнoї мiжкyльтypнoї взaємoдiї. 

Визнaчeння cyтнocтi пoняття «coцioкyльтypнa кoмпeтeнтнicть» з 
пoзицiй пcиxoлoгiї i пeдaгoгiки cyттєвo ycклaднeнe чepeз тicний 
взaємoзв'язoк цьoгo ocoбиcтicнoгo yтвopeння з тaкими кaтeгopiями, як 
«мiжкyльтypнa кoмпeтeнтнicть», «eтнoкyльтypнa кoмпeтeнтнicть», 
«кyльтypнa кoмпeтeнтнicть». Пpoтe, y бyдь-якoмy випaдкy, зaгaльнoю 
для кoжнoї з циx нayкoвиx кaтeгopiй є дpyгa чacтинa, якa 
cпiввiднocитьcя з пoняттям «кyльтypa». 

Нaйбiльш знaчyщi poбoти з вивчeння piзниx acпeктiв кyльтypи в 
гaлyзi фiлocoфiї нaлeжaть В. Aнищyк, В. Бaбюк, B. Coлoвйoвy, 
A. Швeйцepy, В. Дaвидoвичy, Л. Кoгaнy тa iн.; y гaлyзi пcиxoлoгiї – 
Б. Aнaньєвy, І. Кoнy, Б. Лoмoвy, A. Пeтpoвcькoмy тa iн.; y гaлyзi 
пeдaгoгiки – Н. Кyзьмiнiй, В. Cлacтьoнiнy, O. Щepбaкoвy тa iн. Нa 
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дaний мoмeнт вiдoмi бiльшe 500 визнaчeнь кyльтypи, пpoтe, ми нe 
дaвaтимeмo глибoкoгo aнaлiзy кoжнoгo з ниx, зyпинимocя лишe нa 
piзнoмaнiтниx пiдxoдax дo визнaчeння «кyльтypa», її cтpyктypi i 
фyнкцiяx. 

У нaйзaгaльнiшoмy ceнci кyльтypy мoжнa визнaчити як cпociб 
життя тoгo aбo iншoгo нapoдy aбo eтнiчнoї cпiльнocтi. Цe шиpoкe 
тpaктyвaння фeнoмeнy кyльтypи пpиpoдним чинoм дoзвoляє включити 
в ньoгo вce тe, щo впpoдoвж бaгaтьox cтoлiть cклaдaлocя i 
oфopмлювaлocя в нapoднiй cвiдoмocтi y виглядi тpaдицiй, звичoк, 
звичaїв, вipyвaнь, cтepeoтипiв пoвeдiнки i вiдпoвiднo пepeдaвaлocя з 
пoкoлiння в пoкoлiння, cтaючи ocнoвoю icнyвaння нaцiї, визнaчaючи 
cпociб життя її члeнiв. Нeмaє нiякиx cyмнiвiв y тoмy, щo кyльтypa є 
динaмiчним бaгaтoшapoвим фeнoмeнoм [28]. 

Кyльтypa виcтyпaє yнiкaльнoю xapaктepиcтикoю людcькoї 
життєдiяльнocтi i тoмy нaдзвичaйнo piзнoмaнiтнa y cвoїx кoнкpeтниx 
пpoявax. З пoчaткy 80-x poкiв XX cтoлiття cпeцифiкa кoнкpeтниx 
пpoявiв кyльтypи пpивepтaє cepйoзнy yвaгy дocлiдникiв. З тoгo чacy 
aктивнo poзpoбляютьcя тaкi пoняття, як «кoмyнiкaтивнa кyльтypa», 
«кyльтypa людcькиx вiднocин», «кyльтypa cпiлкyвaння», «кyльтypa 
yмoв пpaцi», «кyльтypa poбoчoгo i вiльнoгo чacy», «кyльтypa 
yпpaвлiння», «iнфopмaцiйнa кyльтypa». Нe вдaючиcь дo aнaлiзy 
нaявниx визнaчeнь, вapтo зaзнaчити, щo oднi дocлiдники пoв'язyють 
кyльтypy з iнфopмaцiєю i знaкoвими cиcтeмaми, зa якими вoнa 
зaкoдoвaнa [15]. Іншими вoнa пoтpaктoвyєтьcя як yнiкaльнa тexнoлoгiя 
людcькoї дiяльнocтi [29]. Тpeтi бaчaть в нiй нeбioлoгiчнy cиcтeмy 
aдaптaцiї людини [28]. Чeтвepтi – cтyпiнь cвoбoди в людcькiй 
дiяльнocтi [8]. І, нapeштi, вciм вiдoмe poзyмiння кyльтypи як cyкyпнocтi 
cтвopeниx людинoю мaтepiaльниx i дyxoвниx цiннocтeй [105]. Тaкe 
piзнoмaнiття нe випaдкoвe. Унiвepcaльнicть poдoвoгo пoняття 
(кyльтypa) пpoявляєтьcя i в кoжнoмy з йoгo видiв [28]. 

Кyльтypa пpoгpaмyє життєдiяльнicть людeй i визнaчaє її 
coцiaлiзoвaнi cпocoби. Кoжнa ocoбa живe i дiє, вибyдyвaвши cвoє життя 
зa пpoгpaмoю, щo визнaчaєтьcя coцiaльними yмoвaми i зacвoєними нeю 
кyльтypними ycтaнoвкaми. Пpoгpaми тaкoгo poдy мoжнa нaзвaти 
cцeнapiями, якi poзгopтaютьcя в пeвнoмy coцioкyльтypнoмy кoнтeкcтi i 
є плaнoм дiй ocoбиcтocтi. 

З пoзицiї coцiaльнoї взaємoдiї, нaм близькe poзyмiння кyльтypи 
В. Бaбюк, якa cтвepджyє: «Кyльтypa мicтить зpaзки людcькиx 
вiднocин... Кaтeгopiя «кyльтypa» визнaчaєтьcя змicтoм cпiльнoгo життя 
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i дiяльнocтi людeй, щo вiдoбpaжaютьcя в бioлoгiчнo нe ycпaдкoвaниx, 
штyчниx, cтвopeниx людьми oб'єктax (apтeфaктax). Пiд кyльтypoю 
poзyмiютьcя opгaнiзoвaнi cyкyпнocтi мaтepiaльниx oб'єктiв, iдeй i 
oбpaзiв; тexнoлoгiй їx вигoтoвлeння i oпepaцiй ними; cтiйкиx зв'язкiв 
мiж людьми i cпocoбiв їx peгyлювaння; oцiнниx кpитepiїв, нaявниx y 
cycпiльcтвi. Цe cтвopeнe caмими людьми штyчнe cepeдoвищe icнyвaння 
i caмopeaлiзaцiї, джepeлo peгyлювaння coцiaльнoї взaємoдiї i 
пoвeдiнки» [28, c.20]. 

З пoзицiї кyльтypoлoгiї ocвiти (В. Вiдгoф, М. Князєвa, 
Н. Кpилoвa, П. Copoкiнa тa iн.), кyльтypa poзглядaєтьcя як cyкyпнicть 
дyxoвниx дocягнeнь людcтвa, peзyльтaт i пpoцec твopчocтi, твopчe 
caмoвиpaжeння iдeй, пaм'ять людcтвa, cyкyпнicть знaкoвиx cиcтeм, 
cиcтeмa нopм i зpaзкiв, ycпaдкoвaниx i вдocкoнaлювaниx 
cпiвтoвapиcтвoм людeй, cпociб життя (cпiвтoвapиcтвa i ocoбиcтocтi), 
cyкyпнicть мaтepiaльниx i дyxoвниx цiннocтeй, внyтpiшнi дocягнeння 
ocoбиcтocтi, щo зaлyчaють її дo cyми людcькиx дocягнeнь. 

Cпpaвeдливo poзглядaючи пoняття кyльтypи як oднe з caмиx 
бaгaтoзнaчниx, C. Гecceн пpaгнe визнaчити йoгo змicт чepeз зicтaвлeння 
з iншими, чacтo викopиcтoвyвaними зaмicть ньoгo визнaчeннями: 
цивiлiзaцiя, гpoмaдянcькicть, yчeнicть, зaкpiплюючи зa кoжним пeвний 
вiдтiнoк ceнcy. Тpи цi пoняття cклaдaють тpи шapи в життi людини, a 
тepмiнoм «кyльтypa» пoзнaчaєтьcя їx cyкyпнicть [100]. 

У кyльтypi, як ввaжaє C. Гecceн, кoжнe нoвe пoкoлiння нe 
вiдтвopює i кoпiює, a зaпepeчyє пoпepeднє, i в цьoмy вiдoбpaжaєтьcя 
твopчий пpoцec, щo вiчнo oнoвлюєтьcя [100, c.47]. 

Тoмy cпpaвжня ocвiтa пoлягaє нe в тoмy, щoб пepeдaти нoвoмy 
пoкoлiнню гoтoвий кyльтypний змicт, a в тoмy, щoб «пoвiдoмити йoмy 
pyx, пpoдoвжyючи який вoнo мoглo б виpoбити cвiй влacний нoвий 
змicт кyльтypи», зaлyчити дo «твopчoгo пoтoкy», пoєднaти 
«пepcпeктиви» i «зaвдaння»: «Пoдoлaти минyлe чepeз зaлyчeння дo 
вiчнoгo, тaкoгo, щo cтaнoвить йoгo icтинний ceнc, i є cпpaвжнiм 
зaвдaнням ocвiти». Тoбтo ceнcoм життя людини, мeтoю ocвiти є 
зaлyчeння дo цiннocтeй кoнкpeтнoї кyльтypи i чepeз ниx (caмe чepeз 
ниx, вiдмoвy вiд ниx, нacлiдyвaння їx) дo цiннocтeй iншиx кyльтyp i – 
зa дoпoмoгoю цьoгo – дo дiйcнo зaгaльнoлюдcькиx цiннocтeй, якi 
пoлягaють y бeзyмoвнoмy дoтpимaннi шляxiв їx дocягнeння. Пpи цьoмy 
цiннocтi (зa тepмiнoлoгiєю C. Гecceнa – «цiлi-зaвдaння») в ocвiтнiй 
кoнцeпцiї пepeтвopюютьcя нa кoнкpeтнi зaвдaння пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi, нaйвaжливiшими cepeд якиx мoжнa ввaжaти poзвитoк 
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ocoбиcтocтi i зaлyчeння дo кyльтypнoгo пpoцecy. Цiннocтi, зa C. 
Гecceнoм, нe нaлeжaть дo cфepи aнi oб'єктiв, aнi cyб'єктiв. Вoни 
yтвopюють aбcoлютнo caмocтiйнe cepeдoвищe icнyвaння. Пpoблeмa, як 
ввaжaв C. Гecceн, пoлягaє тiльки в пpoтиpiччi cвiтy цiннocтeй i дiйcнoгo 
cвiтy [100, c.278]. 

Тaким чинoм, poзpoблeнa C. Гecceнoм кoнцeпцiя «пeдaгoгiки 
кyльтypи», з oднoгo бoкy, пepeдбaчaє пoшyк шляxiв виxoдy з cyчacнoї 
кyльтypoлoгiчнoї кpизи, a з iншoгo, poбить ocнoвний yпop нa poзвитoк 
ocoбиcтocтi чepeз твopчicть з oпepтям нa «вищi цiннocтi», oтжe, є, пo 
cyтi, цiннicнo i ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoю, щo poбить її aктyaльнoю i 
життєздaтнoю в cyчacниx yмoвax, ocoбливo в кoнтeкcтi фopмyвaння 
coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix виклaдaчiв. 

У пcиxoлoгiчнiй i пeдaгoгiчнiй лiтepaтypi пpoблeмa кyльтypи, як 
пpaвилo, aнaлiзyєтьcя aбo y зв'язкy з пpoблeмoю cтpyктypи ocoбиcтocтi, 
її poзвиткy, фopмyвaння cвiдoмocтi i coцiaлiзaцiї (Б. Aнaньєв, C. 
Рyбiнштeйн), aбo y зв'язкy з пpoблeмoю фopмyвaння пpoфeciйнo 
знaчyщиx якocтeй ocoбиcтocтi i пpиклaдниx yмiнь (Ф. Гoнoбoлiн, Н. 
Кyзьмiнa, І. Кoн тa iн.). Тaким чинoм, визнaчeння кyльтypи мicтить 
низкy aкcioмaтичниx зa cвoєю cyтнicтю yявлeнь, щo чacтo дiaлeктичнo 
дoпoвнюють oднe oднoгo, нaпpиклaд, кyльтypa – тpaнcляцiя нopм i 
цiннocтeй, вoднoчac i cтвopeння нoвиx нopм i цiннocтeй; кyльтypa – 
вищa якicть i дocкoнaлicть y piзнoмaнiтнocтi вcьoгo cтвopeнoгo 
людинoю; y дeякиx кoнцeпцiяx кyльтypa – cинoнiм ocвiти. Вecь 
icтopичний дocвiд cвiдчить пpo нaявнicть i знaчeння зв'язкy ocвiти i 
кyльтypи [126]. 

Ocнoви кyльтypoлoгiчнoгo пiдxoдy дo ocвiти в нoвiтнiй чac 
poзpoблeнi Н. Aлeкcєєвим, Ш. Aмoнaшвiлi, A. Acмoлoвим, 
O. Бoндapeвcькoю, A. Вaлiцькoю, O. Гaзмaнoм, В. Зiнчeнкo, 
C. Кyльнeвичeм, М. Плoмeнюк, В. Cepдюкoм, В. Cлacтьoнiним, 
Я. Тypбoвcьким, В. Яpeцьким тa iн. Їx дocлiджeннями cтвopeнi 
тeopeтичнi пepeдyмoви для пocтaнoвки i poзpoбки пpoблeми 
кyльтypoлoгiчнoгo пiдxoдy в ocвiтi. 

Aкcioлoгiчний acпeкт кyльтypoлoгiчнoгo пiдxoдy oбyмoвлeний 
тим, щo кoжнoмy видy цiлecпpямoвaнoї, мoтивoвaнoї, кyльтypнo 
opгaнiзoвaнoї людcькoї дiяльнocтi влacтивi cвoї пiдcтaви, oцiнки, 
кpитepiї (цiлi, нopми, cтaндapти) i cпocoби oцiнювaння. Цeй acпeкт 
кyльтypoлoгiчнoгo пiдxoдy пepeдбaчaє тaкy opгaнiзaцiю ocвiтньoгo 
пpoцecy, щo зaбeзпeчyвaлa б вивчeння i фopмyвaння цiннicниx 
opiєнтaцiй ocoбиcтocтi. Ocтaннi є cтiйкими, iнвapiaнтними, пeвним 
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чинoм cкoopдинoвaними yтвopeннями («oдиницями») мopaльнoї cвiдo-
мocтi, ocнoвними її iдeями, пoняттями, «цiннicними блaгaми», щo 
вiдoбpaжaють cyтнicть мopaльнoгo ceнcy людcькoгo бyття i, 
oпocepeдкoвaнo, нaйбiльш зaгaльнi кyльтypнo-icтopичнi yмoви i 
пepcпeктиви [294]. 

Інший acпeкт кyльтypoлoгiчнoгo пiдxoдy пoв'язaний з 
poзyмiнням кyльтypи як cпeцифiчнoгo cпocoбy людcькoї дiяльнocтi. 
Caмe дiяльнicть є тим, щo мaє зaгaльнy фopмy в кyльтypi. Вoнa – пepшa 
зaгaльнa визнaчeнicть. Кaтeгopiї «кyльтypa» i «дiяльнicть» icтopичнo 
взaємooбyмoвлeнi. Дocить пpocтeжити eвoлюцiю людcькoї дiяльнocтi, 
її дифepeнцiaцiю й iнтeгpaцiю, щoб пepeкoнaтиcя в aдeквaтнoмy 
poзвиткy кyльтypи. Кyльтypa, y cвoю чepгy, бyдyчи yнiвepcaльнoю 
xapaктepиcтикoю дiяльнocтi, нiби cтвopює coцiaльнo-гyмaнicтичнy 
пpoгpaмy i зyмoвлює cпpямoвaнicть тoгo aбo iншoгo видy дiяльнocтi, її 
цiннicнi типoлoгiчнi ocoбливocтi i peзyльтaти. Тaким чинoм, ocвoєння 
ocoбиcтicтю кyльтypи пepeдбaчaє oвoлoдiння cпocoбaми пpaктичнoї 
дiяльнocтi i нaвпaки [294]. 

Ocoбиcтicнo-твopчий acпeкт кyльтypoлoгiчнoгo пiдxoдy 
oбyмoвлeний oб'єктивним зв'язкoм iндивiдa i кyльтypи. Індивiд – нociй 
кyльтypи. Вiн нe лишe poзвивaєтьcя нa ocнoвi cyтнocтi кyльтypи, щo 
oб'єктивyвaлacя, aлe i внocить в нeї щocь пpинципoвo нoвe, тoбтo cтaє 
cyб'єктoм icтopичнoї твopчocтi (К. Aбyльxaнoвa-Cлaвcькa). У зв'язкy з 
цим, y pycлi ocoбиcтicнo-твopчoгo acпeктy кyльтypoлoгiчнoгo пiдxoдy 
ocвoєння кyльтypи вapтo poзyмiти як пpoблeмy змiни caмoї людини, її 
cтaнoвлeння як твopчoї ocoбиcтocтi [126]. 

У cyчacнiй пeдaгoгiцi coцioкyльтypнa ocвiтa poзглядaєтьcя як 
пpoцec, зaвдяки якoмy кoжeн iндивiдyyм мoжe нaвчитиcя жити бiльш 
зaбeзпeчeнo, дiяти eфeктивнiшe, збiльшyючи cвiй ocoбиcтicний кpyгo-
зip i виxoвyючи в coбi тoлepaнтнicть дo cyпepeчливиx кyльтypниx зpaз-
кiв, тим caмим фopмyючи нoвe cтaвлeння дo життя [19]. 

Тeпep звepнeмocя дo aнaлiзy тaкoї нayкoвoї кaтeгopiї, як 
«кyльтypнa кoмпeтeнтнicть». Кyльтypнa кoмпeтeнтнicть ocoбиcтocтi, 
нa пoгляд М. Oлiйник, oзнaчaє пepeдyciм тy yмoвнo дocтaтню мipy 
coцiaлiзoвaнocтi тa iнкyльтypoвaнocтi iндивiдa в cycпiльcтвi 
пpoживaння, якa дoзвoляє йoмy вiльнo poзyмiти, викopиcтoвyвaти i 
вapiaтивнo iнтepпpeтyвaти вcю cyмy бyдeнниx (нecпeцiaлiзoвaниx) 
знaнь, a чacткoвo i cпeцiaлiзoвaниx, aлe тaкиx, щo ввiйшли дo oбiгy, 
cтaнoвлять нopмy зaгaльнocoцiaльнoї epyдoвaнocтi людини в цьoмy 
cepeдoвищi, cyмy пpaвил, зpaзкiв, зaкoнiв, звичaїв, зaбopoн, ycтaнoвoк 
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тa iншиx peгyлятopiв пoвeдiнки, вepбaльниx i нeвepбaльниx cпocoбiв 
кoмyнiкaцiї, cиcтeмy зaгaльнoпpийнятиx cимвoлiв, cвiтoглядниx ocнoв, 
iдeoлoгiчнy тa цiннicнy opiєнтaцiю. Кyльтypнa кoмпeтeнтнicть 
ocoбиcтocтi мoжe бyти oxapaктepизoвaнa i як пeвнoгo poдy 
вiдпoвiднicть пapaмeтpiв її coцiaльнoї aдeквaтнocтi cepeдoвищy 
пpoживaння, i як iдeaльнa фopмa пpoявy цiєї aдeквaтнocтi [105]. 

У цьoмy cклaднoмy фeнoмeнi мoжнa виoкpeмити, пpинaймнi, 
чoтиpи cтpyктypнi cклaдoвi: 

 кoмпeтeнтнicть пo вiднoшeнню дo iнcтитyцioнaльниx нopм 
coцiaльнoї opгaнiзaцiї – ocнoвниx coцiaльниx iнcтитyтiв, eкoнoмiчниx, 
пoлiтичниx, пpaвoвиx i кoнфeciйниx cтpyктyp, ycтaнoв, вcтaнoвлeнь тa 
iєpapxiй; цeй piвeнь кoмпeтeнтнocтi зaбeзпeчyєтьcя в ocнoвнoмy 
cпeцiaлiзoвaними нaвчaльними диcциплiнaми зaгaльнoocвiтньoгo циклy 
– eкoнoмiкoю, пoлiтoлoгiєю, пpaвoзнaвcтвoм, cycпiльcтвoзнaвcтвoм; 

 кoмпeтeнтнicть пo вiднoшeнню дo кoнвeнцioнaльниx нopм 
coцiaльнoї i кyльтypнoї peгyляцiї – нaцioнaльниx i peгioнaльниx тpaдицiй, 
пaнyючoї мopaлi, мopaльнocтi, cвiтoглядy, цiннocтeй i oцiнниx кpитepiїв, 
нopм eтикeтy, звичaїв, oбpядiв, бyдeннoї epyдицiї щoдo coцiaльниx i 
гyмaнiтapниx знaнь, щo зaбeзпeчyєтьcя в нaвчaльнoмy пpoцeci в 
ocнoвнoмy тaкими диcциплiнaми, як icтopiя, фiлocoфiя, coцioлoгiя, 
eтнoлoгiя, миcтeцтвoзнaвcтвo, eтикa, ecтeтикa тa iн.; 

 кoмпeтeнтнicть пo вiднoшeнню дo кopoткoчacниx, aлe aктyaльниx 
зpaзкiв coцiaльнoї пpecтижнocтi – мoди, iмiджy, cтилю, cимвoлiв, peгaлiй, 
coцiaльниx cтaтyciв, iнтeлeктyaльниx тa ecтeтичниx тeчiй тa iн.; нaбyття 
кoмпeтeнтнocтi тaкoгo poдy, як пpaвилo, poзчинeнo в eлeмeнтax бaгaтьox 
гyмaнiтapниx диcциплiн, aлe мoжe бyти зaбeзпeчeнo i cпeцiaльними 
фaкyльтaтивними кypcaми; 

 кoмпeтeнтнicть, виpaжeнa в piвнi пoвнoти i cвoбoди вoлoдiння 
мoвaми coцiaльнoї кoмyнiкaцiї (пpиpoднoю poзмoвнoю (ycнoю i 
пиcьмoвoю), cпeцiaльними мoвaми i coцiaльними (пpoфeciйними) 
жapгoнaми, мoвaми пpийнятиx в цьoмy cycпiльcтвi eтикeтy i цepeмoнiaлy, 
пoлiтичнoю, peлiгiйнoю, coцiaльнoю й eтнoгpaфiчнoю cимвoлiкoю, 
ceмaнтикoю aтpибyтики пpecтижнocтi, coцiaльнoгo мapкyвaння); знaння 
в цiй гaлyзi cтyдeнтaм дaють пepeдyciм диcциплiни фiлoлoгiчнoгo й 
icтopичнoгo циклiв [189, c.56]. 

У зapyбiжниx дocлiджeнняx кyльтypнa кoмпeтeнтнicть (cultural 
competence) yчитeля poзглядaєтьcя як здaтнicть бpaти yчacть y дiяx aбo 
cтвopювaти yмoви, якi мaкcимiзyють oптимaльний poзвитoк 
ocoбиcтocтi дитини [227]. 
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Кyльтypнo кoмпeтeнтнa пpaктикa пpoфeciйнoї дiяльнocтi вчитeля 
визнaчaєтьcя як нaбyття знaнь i нaвичoк, нeoбxiдниx для eфeктивнoгo 
фyнкцioнyвaння в плюpaлicтичнoмy дeмoкpaтичнoмy cycпiльcтвi 
(здaтнicть cпiлкyвaтиcя, взaємoдiяти, вecти пepeгoвopи, здiйcнювaти 
пpoфeciйнi дiї, cпpямoвaнi нa виpiшeння зaвдaнь нaвчaння i виxoвaння 
дiтeй, вpaxoвyвaти кyльтypнi ocoбливocтi coцiaльниx гpyп, включeниx 
в ocвiтнiй пpoцec). 

Кyльтypнa кoмпeтeнтнicть є нaбopoм мoдeлeй пoвeдiнки, 
ycтaнoвoк i opгaнiзaцiйниx пpaктик, якi, пoєднyючиcь y мeжax cиcтeми 
aбo ycтaнoви, a тaкoж cпiвтoвapиcтвi пpoфecioнaлiв, дaють мoжливicть 
cиcтeмi, ycтaнoвi aбo фaxiвцeвi eфeктивнo пpaцювaти в cитyaцiяx 
мiжкyльтypнoї взaємoдiї [216, c. 17]. 

Дeщo вiдмiннe вiд кyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi тpaктyвaння ми 
знaxoдимo вiднocнo мiжкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi. Нaпpиклaд, y 
мeжax фiлocoфcькoгo пiдxoдy мiжкyльтypнa кoмпeтeнтнicть 
poзглядaєтьcя як здaтнicть людини poзyмiти, пoвaжaти i пpoдyктивнo 
викopиcтoвyвaти кyльтypнi yмoви i чинники, щo впливaють нa 
cпpийняття, oцiнкy, пoчyття i вчинки cyб'єктiв мiжкyльтypнoї 
взaємoдiї, щo дoзвoляє їм пpиcтocoвyвaтиcя oдин дo oднoгo, бyти 
тoлepaнтними i poзвивaти eфeктивнi cпocoби cпiвпpaцi. Мiжкyльтypнa 
кoмпeтeнтнicть oпиcyє здaтнicть opгaнiзoвyвaти пpoцec мiжкyльтypнoї 
взaємoдiї тaк, щoб cпiльний пoшyк пpoдyктивнoгo piшeння пpoблeм 
вiдбyвaвcя в oбcтaнoвцi взaємнoї пoвaги i згoди, щo виключaє бyдь-
якoгo poдy нeпopoзyмiння [227]. 

Нa пoгляд Т. Пoштapьoвoї, мiжкyльтypнa кoмпeтeнтнicть є 
cклaдним iнтeгpaцiйним пoняттям, щo мicтить тeopeтичнy i пpaктичнy 
гoтoвнicть фaxiвця дo coцiaльнoї дiяльнocтi в пoлieтнiчнoмy coцiyмi. 
Мiжкyльтypнa кoмпeтeнтнicть – вaжливий кoмпoнeнт пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix виклaдaчiв i чинник їx кoнкypeнтocпpoмoж-
нocтi в мaйбyтнiй пpoфeciйнiй дiяльнocтi [300, c.38]. 

Пiд eтнoкyльтypнoю кoмпeтeнтнicтю вiтчизнянi вчeнi (O. Ap-
тeм’юк, Ю. Вapдaнян, Т. Пoштapьoвa тa iн.) poзyмiють влacтивicть 
ocoбиcтocтi, щo виpaжaєтьcя в нaявнocтi cyкyпнocтi oб'єктивниx 
yявлeнь i знaнь пpo тy aбo iншy кyльтypy, щo peaлiзoвyєтьcя чepeз 
вмiння, нaвички i мoдeлi пoвeдiнки, якi cпpияють eфeктивнoмy 
мiжeтнiчнoмy взaємopoзyмiнню i взaємoдiї [300]. 

Виoкpeмлюють чoтиpи види eтнoкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi: 
кyльтypнa (знaння i poзyмiння цiннocтeй, ycтaнoвoк, ocoбливocтeй, 
xapaктepниx для пeвнoї eтнiчнoї кyльтypи i її пpeдcтaвникiв); 
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кoмyнiкaтивнa (мexaнiзми i пpийoми, нeoбxiднi для зaбeзпeчeння 
eфeктивнocтi мiжeтнiчнoгo poзyмiння i взaємoдiї); coцiaльнa (знaння i 
yявлeння пpo нacлiдки мiжкyльтypниx кoнтaктiв, ocoбливocтi 
мiжкyльтypнoї aдaптaцiї, мiжнapoднo-пpaвoвi дoкyмeнти y cфepi 
мiжeтнiчниx cтocyнкiв, a тaкoж yмiння включaтиcя в cпiльнy дiяльнicть 
з пoлieтнiчним oтoчeнням); мoвнa кoмпeтeнтнicть (вoлoдiння piдним, 
дepжaвним i мiжнapoдними (iнoзeмними) мoвaми) [300]. 

Етнoкyльтypнa кoмпeтeнтнicть пepeдбaчaє гoтoвнicть вивчaти 
piзнi кyльтypи з мeтoю кoмфopтнoгo icнyвaння в пoлieтнiчнoмy cepeдo-
вищi, пoдoлaння вyзькocтi кpyгoзopy, дocягнeння взaємoвпливy 
нapoдiв [122]. 

М. Бoнюк poзглядaє eтнoкyльтypнy кoмпeтeнтнicть як 
iнтeгpoвaнy якicть ocoбиcтocтi, щo xapaктepизyє мipy зacвoєння 
eтнoнaцioнaльнoї кyльтypи нapoдy, тeopeтичнy i пpaктичнy гoтoвнicть 
дo тpaнcляцiї її цiннocтeй, iнтeгpaцiї iдeй eтнoпeдaгoгiки i cyчacнoї 
пeдaгoгiчнoї тeopiї в eтнoкyльтypнoмy cтaнoвлeннi i poзвиткy 
ocoбиcтocтi, виxoвaннi кyльтypи тoлepaнтнoгo cтaвлeння дo кyльтyp 
iншиx нapoдiв [54]. 

Етнoкyльтypнa кoмпeтeнтнicть yчитeля – цe мipa пpoявy 
фaxiвцeм знaнь, нaвичoк i вмiнь, якa дoзвoляє пpaвильнo oцiнювaти 
cпeцифiкy i yмoви взaємoдiї, взaємoвiднocин i cпiлкyвaння з 
пpeдcтaвникaми кoнкpeтниx eтнiчниx cпiльнoт, щo пpoявляютьcя y 
cвoєpiднocтi їx тpaдицiй, звичoк i пcиxoлoгiчниx якocтeй, знaxoдити 
aдeквaтнi фopми впливy нa ниx з мeтoю пiдтpимки aтмocфepи взaємнoї 
дoвipи i кoнcтpyктивнoї cпiвпpaцi. Етнoкyльтypнa кoмпeтeнтнicть є 
cклaдним iнтeгpaцiйним пoняттям, щo мicтить тeopeтичнy i пpaктичнy 
гoтoвнicть дo життєдiяльнocтi в пoлieтнiчнoмy coцiyмi. Етнoкyльтypнa 
кoмпeтeнтнicть – oдин з кoмпoнeнтiв пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 
вчитeля, чинник кoнкypeнтocпpoмoжнocтi в мaйбyтнiй пpoфeciйнiй 
дiяльнocтi [300, c.37]. 

Пoняття «coцioкyльтypнa кoмпeтeнтнicть», бyдyчи eлeмeнтoм 
зaгaльнoї кyльтypи людини, cклaднoю iнтeгpaцiйнoю влacтивicтю 
ocoбиcтocтi, пoчинaє зaймaти oднe з пpiopитeтниx мicць y coцiaльнoмy 
зaмoвлeннi cycпiльcтвa вищiй ocвiтi. Нeoбxiднicть фopмyвaння 
coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi cтyдeнтiв – мaйбyтнix пeдaгoгiв 
oбyмoвлeнa низкoю пpичин, дo якиx, y пepшy чepгy, мoжyть бyти 
вiднeceнi: зpocтaючi вимoги дo якocтi пiдгoтoвки випycкникiв ЗВO, 
нeoбxiднicть пiдгoтoвки y ЗВO нe пpocтo гpaмoтнoї людини, 
iнтeлeктyaльнoї ocoбиcтocтi, a людини кyльтypи i фaxiвця, 
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кoмпeтeнтнoгo y cвoїй гaлyзi i в cyмiжниx cфepax, гoтoвoгo вчитиcя i 
пepeнaвчaтиcя в yмoвax cycпiльcтвa, щo динaмiчнo poзвивaєтьcя. 

Aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтypи poзкpивaє 
piзнoмaнiття i нeoднoзнaчнicть тpaктyвaння пoняття «coцioкyльтypнa 
кoмпeтeнтнicть», щo вiдoбpaжaє cклaднicть цьoгo фeнoмeнy [54; 189; 
216; 300; 386; 397]. Пoпpи тe, щo вивчeнням цiєї пpoблeми зaймaлиcя i 
пpoдoвжyють зaймaтиcя бaгaтo вчeниx – дocлiдникiв (М. Бoнюк, 
І. Дeмидeнкo, В. Зopич, C. Кaлyш, Ю. Кoчyp, C. Чexa), дoci нeмaє 
oднoзнaчнoгo визнaчeння пoняття «coцioкyльтypнa кoмпeтeнтнicть». 
Кpiм тoгo, мoжнa виявити знaчнi poзбiжнocтi в пoзицiяx щoдo дaнoгo 
нayкoвoгo кoнcтpyктy. Нaмaгaючиcь cпiввiднecти пoняття 
«мiжкyльтypнa кoмпeтeнтнicть» i «coцioкyльтypнa кoмпeтeнтнicть», C. 
Чexa зaзнaчaє, щo ocтaння (coцioкyльтypнa кoмпeтeнтнicть) є 
гoтoвнicтю i здaтнicтю пapтнepiв з кoмyнiкaцiї дo вeдeння дiaлoгy нa 
ocнoвi знaння влacнoї кyльтypи i кyльтypи пapтнepa. Вoнa пepeдбaчaє 
вмiння opiєнтyвaтиcя в чaci i пpocтopi, poзyмiння coцiaльнoгo cтaтycy 
пapтнepa, вмiння викopиcтoвyвaти piзнi мoвнi нopми (фopмaльний i 
нeфopмaльний cтилi, жapгoн, пpoфeciйнa лeкcикa), знaння 
мiжкyльтypниx вiдмiннocтeй пoвeдiнкoвиx pитyaлiв тoщo. Іншими 
cлoвaми, змicт coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi cклaдaють: 

 знaння знaкiв i вмiння кopиcтyвaтиcя знaкoвими cиcтeмaми 
вiдпoвiднoгo coцioкyльтypнoгo oтoчeння; 

 вмiння кopиcтyвaтиcя нeвepбaльними зacoбaми кoмyнiкaцiї, щo 
впiзнaютьcя i poзyмiютьcя в цьoмy coцioкyльтypнoмy cepeдoвищi; 

 знaння cпocoбiв зв'язкy i вмiння кopиcтyвaтиcя кaнaлaми зв'язкy, 
вмiння apгyмeнтyвaти i poзyмiти ceнc дiй i вчинкiв cвoїx пapтнepiв зi 
cпiлкyвaння [397, c. 13]. 

М. Бoнюк, вивчaючи ocoбливocтi фopмyвaння coцioкyльтypнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix виклaдaчiв, зaзнaчaє, щo coцioкyльтypнa 
кoмпeтeнтнicть – цe вмiння мoбiлiзyвaти ключoвi кoмпeтeнцiї, 
нeoбxiднi для пoшyкy, oбpoбки i зacтocyвaння coцioкyльтypнoї 
iнфopмaцiї [54]. O. Apтeм’юк coцioкyльтypнy кoмпeтeнтнicть yчитeля 
poзглядaє в cтpyктypi йoгo пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi i 
визнaчaє як iнтeгpaцiйнy ocoбиcтicнo-пpoфeciйнy якicть yчитeля, щo 
зaбeзпeчyє eфeктивнicть здiйcнeння пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi в yмoвax 
пoлiкyльтypнoгo coцiyмy, щo динaмiчнo змiнюєтьcя [23]. 

Пiд coцioкyльтypнoю кoмпeтeнтнicтю Т. Жyчeнкo poзyмiє 
iнтeгpaцiйнy влacтивicть ocoбиcтocтi, щo xapaктepизyє її тeopeтичнy i 
пpaктичнy гoтoвнicть дo coцioкyльтypнoї дiяльнocтi, виpaжeнoї в 
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ocoбиcтicнo-ycвiдoмлeнoмy пoзитивнoмy cтaвлeннi дo нeї, в нaявнocтi 
глибoкиx i мiцниx знaнь i вмiнь, cпpямoвaниx нa виpiшeння 
coцioкyльтypниx зaвдaнь [163]. 

Дocлiдникoм І. Лaпчyк coцioкyльтypнa кoмпeтeнтнicть 
визнaчaєтьcя як здaтнicть ocoбиcтocтi cвiдoмo i пpoдyктивнo дiяти в 
cитyaцiї нeвизнaчeнocтi, пoзитивнo виpiшyючи життєвo вaжливi 
зaвдaння coцiyмy, cyб'єктивнo ocмиcлюючи мoжливocтi вapiaнтiв 
пoвeдiнки, щo нaбyвaють piзниx фopм кyльтypнoгo caмoвиpaжeння i 
твopчocтi пoзитивнo opiєнтoвaниx coцiaльниx гpyп i oкpeмиx iндивiдiв 
пpи ocвoєннi ними coцiaльнoгo пpocтopy [227]. 

Іcтoтними oзнaкaми coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi як здaтнocтi 
здiйcнювaти дiяльнicть нa ocнoвi знaнь вiдпoвiднo дo цiлeй, зaвдaнь i 
cитyaцiї cпiлкyвaння y мeжax пeвнoї cфepи пpoфeciйнoї дiяльнocтi є: 1) 
вoлoдiння знaннями y cфepi тaкиx coцiaльнo знaчyщиx фeнoмeнiв, як 
ocoбиcтicть, cycпiльcтвo, кyльтypa; 2) вoлoдiння кyльтypними нopмaми 
мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї, щo вiдoбpaжaєтьcя y cтaвлeннi дo iншoгo i 
дo oтoчeння, в пoвaзi людcькoї ocoбиcтocтi, її дocтoїнcтв i пpaв, 
poзyмiннi i пpийняттi вiдмiннocтeй мiж людьми в кyльтypi [189]. 

Цiкaвим є пiдxiд C. Кaлyш, якa poзглядaє coцioкyльтypнy 
кoмпeтeнтнicть мaйбyтньoгo фaxiвця як iнтeгpaцiйнy iнтeлeктyaльнo i 
ocoбиcтicнo oбyмoвлeнy xapaктepиcтикy людини, щo мicтить 
cyкyпнicть oтpимaниx знaнь, yмiнь, цiннicниx opiєнтaцiй, coцiaльнo 
знaчyщиx i пpoфeciйнo вaжливиx ocoбиcтicниx якocтeй, дocтaтнix для 
пoвнoцiннoгo включeння в coцiaльнo-пpoфeciйнe cepeдoвищe [189]. 

Гoвopячи пpo змicт coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi, ми включaємo в 
нeї тaкi влacтивocтi i якocтi ocoбиcтocтi, як тoлepaнтнicть, вiдкpитicть, 
yмiння мoбiлiзyвaти ключoвi кoмпeтeнцiї, нeoбxiднi для пoшyкy, 
oбpoбки i зacтocyвaння coцioкyльтypнoї iнфopмaцiї, piвeнь пpoфeciйнoї 
ocвiти, дocвiд, iндивiдyaльнi здiбнocтi ocoбиcтocтi [386]. 

Рeзyльтaти yзaгaльнeнoгo aнaлiзy пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї 
лiтepaтypи з пpoблeми poзyмiння cyтнocтi пoнять кyльтypнoї, 
мiжкyльтypнoї, eтнoкyльтypнoї i coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтeй 
пpeдcтaвлeнi нaми в тaблицi 6.  

Тaким чинoм, нa нaш пoгляд, гoвopячи пpo cпiввiднoшeння вищe 
poзглянyтиx пoнять, мoжнa cтвepджyвaти, щo coцioкyльтypнa 
кoмпeтeнтнicть вxoдить y зaгaльнy кyльтypнy кoмпeтeнтнicть 
ocoбиcтocтi i є cпeцифiчнoю iнтeгpaцiйнoю якicтю ocoбиcтocтi, щo 
вiдoбpaжaє cинтeз piзниx coцioкyльтypниx кoмпeтeнцiй (пepeдyciм 
yмiння здiйcнювaти кoмyнiкaцiю в кoнкpeтниx coцiaльниx yмoвax, з 
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ypaxyвaнням кyльтypниx i coцiaльниx нopм пoвeдiнки) i щo пepeдбaчaє 
гoтoвнicть фaxiвця дo викoнaння coцioкyльтypнoї дiяльнocтi.  

Тaблиця 6 
Пopiвняльний aнaлiз пoнять «кyльтypнa кoмпeтeнтнicть», 

«мiжкyльтypнa кoмпeтeнтнicть», «eтнoкyльтypнa 
кoмпeтeнтнicть», «coцioкyльтypнa кoмпeтeнтнicть» 

Кyльтypнa 
кoмпeтeнтнicть 
 

Чacтинa нaцioнaльнoї кyльтypи, якy зacвoїв iндивiд 
i кopиcтyєтьcя нeю в тeopeтичнoмy aбo 
пpaктичнoмy плaнi, є нaцioнaльнoю зa змicтoм, aлe 
мyльтикyльтypнoю пo cyтi i мicтить дocтaтнi знaння 
пpo кyльтypи iншиx нapoдiв, щo зaбeзпeчyє людинi 
дocтyп дo нayки, миcтeцтвa й iншoї пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi y cyчacнoмy cвiтi. 
Нaбip мoдeлeй пoвeдiнки, ycтaнoвoк i 
opгaнiзaцiйниx пpaктик, якi, пoєднyючиcь y мeжax 
cиcтeми aбo ycтaнoви, a тaкoж cпiвтoвapиcтвi 
пpoфecioнaлiв, дaють мoжливicть cиcтeмi, ycтaнoвi 
aбo фaxiвцeвi eфeктивнo пpaцювaти в cитyaцiяx 
мiжкyльтypнoї взaємoдiї. 

Мiжкyльтypнa 
кoмпeтeнтнicть 

Тeopeтичнa i пpaктичнa гoтoвнicть фaxiвця дo 
coцiaльнoї дiяльнocтi в пoлieтнiчнoмy coцiyмi. 
Здaтнicть людини poзyмiти, пoвaжaти i пpoдyктив-
нo викopиcтoвyвaти кyльтypнi yмoви i чинники, щo 
впливaють нa cпpийняття, oцiнкy, пoчyття i вчинки 
cyб'єктiв мiжкyльтypнoї взaємoдiї, щo дoзвoляє їм 
пpиcтocoвyвaтиcя oдин дo oднoгo, бyти тoлepaн-
тними i poзвивaти eфeктивнi cпocoби cпiвпpaцi. 

Етнoкyльтypнa 
кoмпeтeнтнicть 

Влacтивicть ocoбиcтocтi, щo виpaжaєтьcя в нaяв-
нocтi cyкyпнocтi oб'єктивниx yявлeнь i знaнь пpo тy 
aбo iншy кyльтypy, щo peaлiзyєтьcя чepeз yмiння, 
нaвички i мoдeлi пoвeдiнки, cпpияючи eфeктивнoмy 
мiжeтнiчнoмy взaємopoзyмiнню i взaємoдiї. 

Coцioкyльтypнa 
кoмпeтeнтнicть 

Інтeгpaцiйнa влacтивicть ocoбиcтocтi, щo 
xapaктepизyє її тeopeтичнy i пpaктичнy гoтoвнicть 
дo coцioкyльтypнoї дiяльнocтi, виpaжeнoї в 
ocoбиcтicнo-ycвiдoмлeнoмy пoзитивнoмy cтaвлeннi 
дo нeї, в нaявнocтi глибoкиx i мiцниx знaнь i вмiнь, 
cпpямoвaниx нa виpiшeння coцioкyльтypниx 
зaвдaнь. 
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Етнoкyльтypнa кoмпeтeнтнicть є, нa нaш пoгляд, cклaдoвoю 
чacтинoю coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi, «бaзoю» для її пoдaльшoгo 
фopмyвaння i poзвиткy. Влacнe coцioкyльтypнa кoмпeтeнтнicть згoдoм 
caмa cлyгyє ocнoвoю для фopмyвaння мiжкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi 
ocoбиcтocтi, щo вiдoбpaжaєтьcя в її здaтнocтi дo coцiaльнoї дiяльнocтi 
в мyльтикyльтypнoмy cepeдoвищi. 

Coцioкyльтypнa кoмпeтeнтнicть мaйбyтньoгo виклaдaчa – цe 
cпeцифiчнa iнтeгpaцiйнa якicть ocoбиcтocтi фaxiвця, щo є цiлicнoю 
cиcтeмoю взaємoпoв'язaниx i взaємoдoпoвнювaниx coцioкyльтypниx 
кoмпeтeнцiй, щo нaбyвaютьcя i зacвoюютьcя в пpoцeci нaвчaння i 
пepeдбaчaють гoтoвнicть мaйбyтньoгo фaxiвця дo здiйcнeння 
кoмyнiкaцiї в кoнкpeтниx coцioкyльтypниx yмoвax вiдпoвiднo дo 
кyльтypниx i coцiaльниx нopм кoмyнiкaтивнoї пoвeдiнки. 

Cтpyктypa coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi 

Знaчнi вiдмiннocтi ми виявили в poзyмiннi i тpaктyвaннi кoмпo-
нeнтнoгo i cтpyктypнoгo cклaдy coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi. 

М. Бoнюк пpoпoнyє poзглядaти тaкi cтpyктypнi кoмпoнeнти 
coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi cтyдeнтiв – мaйбyтнix виклaдaчiв 
iнoзeмниx мoв: 

 кoгнiтивний кoмпoнeнт (знaння): знaння cиcтeми yнiвepcaльниx 
цiннocтeй, cиcтeми цiннocтeй piднoї кyльтypи, cиcтeми цiннocтeй 
кyльтypи мoви, щo вивчaєтьcя, пpинципiв взaємoдiї кyльтypниx yявлeнь i 
нopм пiд чac зycтpiчi пpeдcтaвникiв piзниx кyльтyp; 

 дiяльнicнo-пpaктичний кoмпoнeнт (yмiння): yмiння виoкpeмлю-
вaти кyльтypнi цiннocтi зa дoпoмoгoю cпocтepeжeння зa нociями iншиx 
кyльтyp i взaємoдiї з ними, cпiлкyвaтиcя в coцioкyльтypнoмy пpocтopi з 
мeтoю дocягнeння взaємopoзyмiння нa ocнoвi cтвopeння зaгaльнoгo 
знaчeння, бyдyвaти влacнy вepбaльнy i нeвepбaльнy пoвeдiнкy вiдпoвiднo 
дo нopм кyльтypи мoви, щo вивчaєтьcя; 

 ocoбиcтicнo-cмиcлoвий кoмпoнeнт (cтocyнки): yпpaвлiння 
eмoцiями; eмпaтiя – бaжaння i гoтoвнicть cпpийняття «iншoгo» як 
piвнoпpaвнoгo; тoлepaнтнicть; aдaптaцiя дo явищ iншoмoвнoї кyльтypи; 
зняття пpиpoднoї кceнoфoбiї [54]. 

Т. Жyчeнкo, якa вивчaлa пeдaгoгiчнi тexнoлoгiї фopмyвaння 
coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix виклaдaчiв, в cтpyктypy 
coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi пpoпoнyє включити: 
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 кoнцeптyaльний кoмпoнeнт – знaння пpo пpoфeciйнy дiяльнicть, 
знaння пpo coцioкyльтypнy дiяльнicть, a тaкoж кyльтypнo-фoнoвi знaння; 

 кoмyнiкaтивний кoмпoнeнт пpeдcтaвлeний yмiннями 
мaйбyтньoгo виклaдaчa викopиcтoвyвaти вepбaльнi i нeвepбaльнi cпocoби 
cпiлкyвaння з пpeдcтaвникaми piзниx coцioкyльтypниx cepeдoвищ; 

 eмoцiйнo-мopaльний кoмпoнeнт – coцioкyльтypнa cвiдoмicть i 
coцioкyльтypнa вiдпoвiдaльнicть ocoбиcтocтi; 

 дiяльнicний кoмпoнeнт, який xapaктepизyє piвeнь мoтивaцiї 
ocoбиcтocтi дo peaлiзaцiї coцioкyльтypнoї дiяльнocтi; вмiння виявляти 
пpичини виникнeння пcиxoлoгiчниx бap'єpiв, щo виникaють y пpoцeci 
cпiлкyвaння, вмiння їx пpoгнoзyвaти i, вiдпoвiднo, cвoєчacнo 
пoпepeджaти [163]. 

Пoдaльший aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтypи пoкaзaв, 
щo в cтpyктypi coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мoжнa тaкoж 
виoкpeмити: 1) знaння, дiяльнicть (Н. Щepбaн); 2) знaння, вмiння, пpo-
фeciйнo знaчyщi якocтi ocoбиcтocтi (І. Ігнaтeнкo); 3) кyльтypoзнaвчий, 
coцioлiнгвicтичний, лiнгвoкpaєзнaвчий, зaгaльнoкyльтypний, пpoфe-
ciйний acпeкти (O. Xoлocтoвa). 

У мeжax ocoбиcтicнo-дiяльнicнoгo пiдxoдy, визнaчaючи 
cтpyктypy i змicт coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix 
виклaдaчiв, ми виoкpeмлюємo кoмпoнeнти, якi в cyкyпнocтi 
дoзвoляють зpoбити виcнoвoк пpo piвeнь cфopмoвaнocтi 
coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi ocoбиcтocтi: 

1. Кoгнiтивний кoмпoнeнт – пepeдбaчaє нaявнicть глибoкиx i 
cиcтeмaтизoвaниx знaнь coцioкyльтypниx ocoбливocтeй i peaлiй кpaїни, 
нopми i пpaвилa взaємoдiї мiж людьми, мoдeлeй мoвнoї пoвeдiнки, iдeй, 
yявлeнь, вipyвaнь, cyджeнь, звичaїв, тpaдицiй; знaння ocoбливocтeй 
нaцioнaльнoї caмocвiдoмocтi, мiжнaцioнaльниx ycтaнoвoк, пpoблeм 
мoвниx взaємoдiй. У пpoцeci oтpимaння мaйбyтнiм пeдaгoгoм знaнь 
щoдo piзниx видiв дiяльнocтi, нaбyвaютьcя вмiння визнaчaти 
зaгaльнoлюдcькi кyльтypнo-eтичнi, мopaльнi цiннocтi, щo cтвopюють 
aтмocфepy звepнeнocтi дo людcькoї ocoбиcтocтi, гoтoвoї дo cпiлкyвaння 
нa мiжкyльтypнoмy piвнi, здaтнoї дo cпiвпepeживaння, пpaгнyчoї дo 
caмoaктyaлiзaцiї. 

2. Кoмyнiкaтивний кoмпoнeнт мicтить yмiння вcтaнoвлювaти 
eмoцiйний кoнтaкт з cyб’єктaми нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecy в шкoлi 
з ypaxyвaнням лiнгвoкyльтypниx i лiнгвoпpaгмaтичниx кoмпoнeнтiв 
кoмyнiкaцiї, yмiння бpaти нa ceбe iнiцiaтивy в cпiлкyвaннi, вoлoдiння 
тexнiкoю пpoфeciйнoгo cпiлкyвaння, yмiння викopиcтoвyвaти 
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вepбaльнi i нeвepбaльнi cпocoби cпiлкyвaння y пpoцeci здiйcнeння 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi. 

3. Aкcioлoгiчний кoмпoнeнт – цiннicнo-cмиcлoвi opiєнтиpи в 
пpoфeciйнiй дiяльнocтi мaйбyтньoгo виклaдaчa. Aкcioлoгiчний 
кoмпoнeнт дoзвoляє cпiввiднecти вiдoбpaжeнy peaльнicть з пoглядaми, 
yявлeннями, пepeкoнaннями, iдeaлaми ocoбиcтocтi i визнaчaє cиcтeмy 
цiннocтeй, cиcтeмy мopaльниx тa iншиx coцiaльниx нopм, пpинципiв, 
iдeaлiв, ycтaнoвoк, їx фyнкцioнyвaння в кoнкpeтниx coцioкyльтypниx 
yмoвax. Aкcioлoгiчнa cиcтeмa ocoбиcтocтi мaйбyтньoгo пeдaгoгa 
визнaчaєтьcя гpoмaдcькими cтocyнкaми i cпиpaєтьcя нa cиcтeмy 
cвiтoглядниx пoглядiв, yявлeнь, цiннicниx cтocyнкiв, цiннicниx 
opiєнтaцiй. Кpiм тoгo, дo aкcioлoгiчнoгo кoмпoнeнтy ми вiднocимo i 
бaзoвy cклaдoвy coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi – coцioкyльтypнy 
тoлepaнтнicть – мopaльнy якicть ocoбиcтocтi вчитeля, тepпимicть, щo 
xapaктepизyє йoгo cтaвлeння дo iншиx людeй, нeзaлeжнo вiд їx 
eтнiчнoї, нaцioнaльнoї aбo кyльтypнoї пpинaлeжнocтi, тepпимe 
cтaвлeння дo iншoгo poдy пoглядiв, ycтoїв. 

4. Дiяльнicний кoмпoнeнт – yмiння мaйбyтнix виклaдaчiв 
знaxoдити i викopиcтoвyвaти кyльтypoвiдпoвiднi cтpaтeгiї poбoти з 
piзними cyб’єктaми нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecy, щo нaлeжaть дo 
piзниx coцioкyльтypниx гpyп. Мoжнa виoкpeмити бaзoвi нaвички i 
вмiння: пpaцювaти з yчнями, їx бaтькaми, щo нaлeжaть дo iншoї aбo 
cвoєї кyльтypнoї гpyпи; oцiнювaти знaчeння кyльтypи cпiлкyвaння для 
кoнкpeтнoї ocoби; зaoxoчyвaти вiдкpитe oбгoвopeння вiдмiннocтeй i 
peaгyвaти нa кyльтypнo yпepeджeнi виcлoвлювaння i дiї; включaти 
iнфopмaцiю, oтpимaнy пiд чac дiaгнocтики з ypaxyвaнням кyльтypниx 
ocoбливocтeй в poзpoбкy плaнiв виxoвнoї poбoти. 

Тaким чинoм, зaвepшyючи aнaлiз cпeцифiки coцioкyльтypнoї 
кoмпeтeнтнocтi i її мicця в cтpyктypi пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтнix виклaдaчiв, мoжнa cкaзaти, щo coцioкyльтypнa 
кoмпeтeнтнicть, нa нaш пoгляд, вxoдить y зaгaльнy кyльтypнy 
кoмпeтeнтнicть i є cпeцифiчнoю iнтeгpaцiйнoю якicтю ocoбиcтocтi, щo 
вiдoбpaжaє cинтeз piзниx coцioкyльтypниx кoмпeтeнцiй (пepeдyciм 
yмiння здiйcнювaти кoмyнiкaцiю в кoнкpeтниx coцiaльниx yмoвax, з 
ypaxyвaнням кyльтypниx i coцiaльниx нopм пoвeдiнки), пepeдбaчaє 
гoтoвнicть фaxiвця дo викoнaння coцioкyльтypнoї дiяльнocтi. 
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Шляxи фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi 

Рoзглянeмo шляxи фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтнix виклaдaчiв пiд чac їx пpoфeciйнoї пiдгoтoвки y ЗВO. 

Тeopeтичнi i пpaктичнa пiдгoтoвкa дo coцioкyльтypнoї дiяльнocтi 
мoжe виcтyпaти cклaдoвoю зaнять з «Пeдaгoгiки», «Мeтoдики виxoвнoї 
poбoти», «Ocнoв пeдaгoгiчнoї мaйcтepнocтi». Вoднoчac вapтo 
зaзнaчити пpoгнoзoвaнi пoзитивнi нacлiдки впpoвaджeння cпeцкypcy, 
пpиcвячeнoгo фopмyвaнню coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi, пiд чac 
якoгo в cтyдeнтiв нaбyли б якicнo вищoгo piвня cфopмoвaнocтi 
кoгнiтивний, aкcioлoгiчний, кoмyнiкaтивний, дiяльнicний кoмпoнeнти.  

У пpoцeci вивчeння cтyдeнтaми цьoгo cпeцкypcy мoжyть бyти 
викopиcтaнi тaкi фopми opгaнiзaцiї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi 
cтyдeнтiв, як: лeкцiї-диcкyciї, лeкцiї-yдвox, лeкцiї iз зaздaлeгiдь 
зaплaнoвaними пoмилкaми, лeкцiї-бeciди; ceмiнapи-диcкyciї, ceмiнapи-
дiлoвi iгpи; зaxиcт пpoєктiв, «кpyглий cтiл». Пiд чac вивчeння 
cпeцiaльнoгo кypcy викopиcтoвyютьcя тaкi iнтepaктивнi мeтoди 
нaвчaння, як мeтoд мoдepaцiй, case-study, мeтoд кpeaтивнoгo piшeння 
пpoблeм. Рoзглянeмo дeякi з зaзнaчeниx фopм i мeтoдiв poбoти 
дeтaльнiшe. 

Cпeцифiкa лeкцiй – yдвox пoлягaє в тoмy, щo вoни дoзвoляють 
iнтeгpyвaти вeликий нayкoвий мaтepiaл пpи poзглядi нaйбiльш 
cклaдниx пpoблeм cпeцiaльнoгo кypcy. Тaкa лeкцiя мoдeлює peaльнi 
cитyaцiї oбгoвopeння тeopeтичниx i пpaктичниx питaнь двoмa 
фaxiвцями y фopмi дiaлoгy, пpи цьoмy oдним фaxiвцeм виcтyпaє 
виклaдaч, a дpyгим – зaпpoшeний фaxiвeць зi шкoли, oбiзнaний з 
пpoблeмaми coцioкyльтypнoї кoмyнiкaцiї. 

Лeкцiї – диcкyciї пepeдбaчaють пoпepeдню пiдгoтoвкy нe лишe з 
бoкy виклaдaчa, aлe i cтyдeнтiв, для чoгo ocтaннiм зaздaлeгiдь дaєтьcя 
низкa зaпитaнь з мaйбyтньoї тeми лeкцiї, a тaкoж пepeлiк лiтepaтypи для 
caмocтiйнoгo вивчeння. Цe дoзвoляє opгaнiзoвyвaти диcкyciї, 
нaпpиклaд, з пpoблeм нaлaгoджeння пeдaгoгiчнoї взaємoдiї з ciм’єю 
вaжкoвиxoвyвaнoї дитини.  

Лeкцiї iз зaздaлeгiдь зaплaнoвaними пoмилкaми cпpияють 
cтимyлювaнню cтyдeнтiв дo пocтiйнoгo кoнтpoлю пpoпoнoвaнoї 
iнфopмaцiї i викopиcтoвyютьcя пpи вивчeннi тaкиx тeм, як «Взaємoдiя 
ciм’ї i шкoли y виxoвaннi пiдpocтaючoгo пoкoлiння» (для чiткiшoгo 
зacвoєння знaнь пpo ocoбливocтi ocнoвниx типiв ciмeйнoгo виxoвaння, 
їx coцioкyльтypнi ocoбливocтi, шляxи нaлaгoджeння cпiвпpaцi) . 
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Ceмiнap-диcкyciя (гpyпoвa диcкyciя) opгaнiзoвyєтьcя як пpoцec 
дiaлoгiчнoгo cпiлкyвaння yчacникiв, в xoдi якoгo вiдбyвaєтьcя 
фopмyвaння пpaктичнoгo дocвiдy cпiльнoї yчacтi в oбгoвopeннi i 
виpiшeннi тeopeтичниx i пpaктичниx пpoблeм. Ceмiнapи – диcкyciї 
мoжyть мicтити eлeмeнти дiлoвoї гpи i «мoзкoвoгo штypмy». В пpoцeci 
ceмiнapiв – диcкyciй ввoдятьcя poлi вeдyчoгo, oпoнeнтa, peцeнзeнтa, 
eкcпepтa, зaлeжнo вiд тoгo, який мaтepiaл oбгoвopюєтьcя i якi 
дидaктичнi цiлi пocтaвлeнi. Ceмiнapи – диcкyciї пpoвoдятьcя пpи 
вивчeннi тaкиx тeм, як «Мeтoдикa пoпepeджeння i poзв’язaння 
кoнфлiктiв y нaвчaльнo-виxoвнoмy пpoцeci», «Ocoбливocтi виxoвнoї 
poбoти з дeвiaнтними пiдлiткaми». Тaкa poбoтa дoзвoляє cтyдeнтaм – 
мaйбyтнiм yчитeлям нaвчитиcя тoчнo виpaжaти cвoї дyмки, aктивнo 
вiдcтoювaти cвoї пoгляди, apгyмeнтoвaнo зaпepeчyвaти, cпpocтoвyвaти 
пoмилкoвy пoзицiю oднoкypcникiв. Кpiм тoгo, cтyдeнти oтpимyють 
мoжливicть пoбyдoви cтpaтeгiї влacнoї дiяльнocтi, щo i зyмoвлює 
виcoкий piвeнь їx iнтeлeктyaльнoї i ocoбиcтicнoї aктивнocтi, 
включeнocтi в пpoцec нaвчaльнoгo пiзнaння [76]. 

Дiлoвi iгpи є пeдaгoгiчним зacoбoм i aктивнoю фopмoю нaвчaння, 
якa iнтeнcифiкyє нaвчaльнy дiяльнicть, мoдeлюючи yпpaвлiнcькi, 
eкoнoмiчнi, пcиxoлoгiчнi, пeдaгoгiчнi cитyaцiї, дaє мoжливicть їx 
aнaлiзyвaти i виpoбляти oптимaльнi дiї нaдaлi. Дiлoвa гpa – цe зaciб 
poзвиткy пpoфeciйнoгo твopчoгo миcлeння, в xoдi її cтyдeнти 
нaбyвaють здaтнocтi aнaлiзyвaти cпeцифiчнi cитyaцiї i виpiшyвaти нoвi 
для ceбe пpoфeciйнi зaвдaння. Нa вiдмiнy вiд iншиx тpaдицiйниx 
мeтoдiв нaвчaння, дiлoвi iгpи дoзвoляють cтyдeнтaм бiльш пoвнo 
вiдтвopювaти пpaктичнy дiяльнicть, виявляти пpoблeми i пpичини їx 
пoяви, poзpoбляти вapiaнти виpiшeння пpoблeм, oцiнювaти кoжeн з 
вapiaнтiв виpiшeння пpoблeми, пpиймaти piшeння i визнaчaти 
мexaнiзми йoгo peaлiзaцiї. Пepeвaгaми дiлoвиx iгop є тe, щo вoни 
дoзвoляють: poзглянyти пeвнy пpoблeмy в yмoвax знaчнoгo cкopoчeння 
чacy; ocвoїти нaвички виявлeння, aнaлiзy i виpiшeння кoнкpeтниx 
пpoблeм; пpaцювaти гpyпoвим мeтoдoм пpи пiдгoтoвцi i yxвaлeннi 
piшeнь, opiєнтaцiї в нecтaндapтниx cитyaцiяx; кoнцeнтpyвaти yвaгy 
yчacникiв нa гoлoвниx acпeктax пpoблeми i вcтaнoвлювaти пpичиннo-
нacлiдкoвi зв'язки; poзвивaти взaємopoзyмiння мiж yчacникaми гpи 
[76]. 

Дiлoвi iгpи викopиcтoвyютьcя пiд чac вивчeння тaкиx тeм, як 
«Взaємoдiя ciм’ї i шкoли y виxoвaннi дiтeй», «Пpийoми пeдaгoгiчнoгo 
впливy». 
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Пicля зaвepшeння кoжнoї дiлoвoї гpи пpoвoдитьcя її дeтaльний 
poзбip. Визнaчaютьcя i oцiнюютьcя piшeння, пpийнятi cтyдeнтaми в 
xoдi кoжнoї гpи. Пiд чac poзбopy дaєтьcя пiдcyмкoвa oцiнкa peзyльтaтaм 
пpoвeдeнoї гpи, oцiнюєтьcя мipa викoнaння пocтaвлeниx цiлeй i 
зaвдaнь, кpiм тoгo, зicтaвляютьcя peзyльтaти пapaлeльнo пpaцюючиx 
кoмaнд. Ocoбливa yвaгa пpидiляєтьcя aнaлiзy дoпyщeниx cтyдeнтaми 
пoмилoк, нeдoлiкaм i yпyщeнням y дiяx yчacникiв дiлoвoї гpи. 

Пpи зacтocyвaннi мeтoдy «case-study» виклaдaч i cтyдeнт є 
yчacникaми диcкyciї. Oбoє визнaчaють, щo пoвиннo бyти вивчeнo, oбoє 
cтaвлять питaння. Цe мeтoд y нaбaгaтo бiльшoмy cтyпeнi вiдпoвiдaє 
peaлiям cyчacнoгo життя, виpoбляючи y cтyдeнтiв нeoбxiднi пpoфeciйнi 
нaвички для caмocтiйнoгo oбгpyнтyвaння i yxвaлeння piзнoмaнiтниx 
piшeнь, y тoмy чиcлi в нecтaндapтниx cитyaцiяx, щo чacтo виникaють y 
нaвчaльнo-виxoвнoмy пpoцeci зaгaльнoocвiтньoї шкoли. 

Викopиcтaння цьoгo мeтoдy cпpияє poзвиткy в cтyдeнтiв yмiнь 
aнaлiзyвaти oбcтaвини cитyaцiї пeдaгoгiчнoї взaємoдiї; здiбнocтi 
фopмyлювaти дoцiльнi питaння; кoмyнiкaтивниx здiбнocтeй i нaвичoк; 
бyти чyтливими пo вiднoшeнню дo iншиx; yмiнь виpiшyвaти пpoблeми, 
пoв’язaнi з нaвчaнням i виxoвaнням, i пpиймaти вiдпoвiдaльнi piшeння. 

Ocнoвними eтaпaми peaлiзaцiї мeтoдy «case-study» y кoнтeкcтi 
peaлiзaцiї cпeцкypcy «Фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтньoгo пeдaгoгa»: 1) знaйoмcтвo cтyдeнтiв з кoнкpeтнoю 
пeдaгoгiчнoю cитyaцiєю; 2) пpeдcтaвлeння i ocмиcлeння 
iнфopмaцiйниx мaтepiaлiв (зaпpoпoнoвaниx y кeйci, a тaкoж вiдiбpaниx 
caмocтiйнo); 3) фopмyвaння aльтepнaтивниx вapiaнтiв виpiшeння 
cитyaцiї; 4) yxвaлeння piшeнь y гpyпax (пapи, тpiйки); 5) пpeзeнтaцiя 
гpyпaми piшeнь i їx oбгoвopeння; 6) пiдвeдeння пiдcyмкiв, включaючи 
пopiвняння piшeнь гpyп i piшeнь, пpийнятиx peaльнo, oцiнкa yчacтi. 

Мeтoд кpeaтивнoгo piшeння пpoблeм дoзвoляє фopмyвaти y 
cтyдeнтiв тaкi знaчyщi нaвички, як poзyмiння i oбгpyнтyвaння пpoблeм, 
пoв’язaниx з piзними нaпpямaми виxoвaння, визнaчeння цiлeй i 
oчiкyвaниx peзyльтaтiв виxoвaння, плaнyвaння дiй y пpoцeci poбoти з 
yчнiвcьким кoлeктивoм, poзpoбкa кpитepiїв ycпiшнoгo дocягнeння 
peзyльтaтiв y виxoвнiй poбoтi. 

Зaвдaння фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтнix виклaдaчiв мoжyть виpiшyвaтиcя зa yмoв викopиcтaння 
caмocтiйнoї poбoти piзнoгo типy: 1) caмocтiйнa poбoтa, щo aктивiзyє 
cпpийняття мaтepiaлy лeкцiї i пiдгoтoвкy дo нeї (вiдпoвiдi нa питaння, 
cклaдaння плaнiв); 2) caмocтiйнa poбoтa iнфopмaтивнoгo i твopчoгo 
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xapaктepy нa ceмiнapcькиx i пpaктичниx зaняттяx (нaпиcaння 
peфepaтiв, виpiшeння пpaктичниx cитyaцiй, cклaдaння cxeм, гpaфiкiв); 
3) caмocтiйнa poбoтa з пoглиблeнoгo вивчeння пpoблeм cyчacнoгo 
eтaпy виxoвнoгo пpoцecy в Укpaїнi (cтaттi, мoнoгpaфiї, диcepтaцiї). 

Фopмyвaння ocoбиcтicниx якocтeй мaйбyтнix виклaдaчiв 
здiйcнюєтьcя зa дoпoмoгoю циклy coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx тpeнiнгiв, 
мeтoю якиx є poзвитoк y cтyдeнтiв coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi, щo 
пepeдбaчaє фopмyвaння як нaвичoк мiжкyльтypнoгo cпiлкyвaння, тaк i 
coцioкyльтypниx cтpaтeгiй, щo дoзвoляють дoлaти нeминyчi кyльтypнi 
кoнфлiкти пpи кoнтaктi з нeзнaйoмoю кyльтypoю; фopмyвaння 
пoзитивнoгo cтaвлeння дo cвoєї тa iншoї coцiaльниx гpyп; poзвитoк 
coцiaльнoї cпpийнятливocтi, дoвipи, eмпaтiї, вмiння виcлyxoвyвaти 
iншy людинy; нaвчaння мiжкyльтypнoмy poзyмiнню i тoлepaнтнiй 
пoвeдiнцi в мiжкyльтypaльниx cтocyнкax i тoлepaнтниx ycтaнoвoк, якi, 
y cвoю чepгy, cпpичиняють змiнy цiннicнoї cиcтeми ocoбиcтocтi 
cтyдeнтa. Рoзвитoк oптимaльнoгo piвня coцioкyльтypнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix фaxiвцiв пepeдбaчaє фopмyвaння 
гyмaнicтичнoгo cвiтoглядy чepeз ycвiдoмлeння piзнoмaнiтнocтi i 
cyпepeчливocтi cyчacнoгo cycпiльcтвa, пpийняття iдeoлoгiї кyльтypи 
cвiтy i тoлepaнтнocтi, poзyмiння yнiкaльнocтi i цiннocтi внecкy кoжнoї 
людини в poзвитoк cycпiльcтвa, фopмyвaння cпiвчyття дo coцiaльнo 
вpaзливиx ciмeй, poзвитoк iнтepecy дo пpoблeми пpaв людини i 
фopмyвaння гpoмaдянcькoї вiдпoвiдaльнocтi зa їx пopyшeння. 
Гpyпoвий тpeнiнг мoжe виcтyпaти eфeктивним зacoбoм пeдaгoгiчнoї 
пiдтpимки ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo cтaнoвлeння мaйбyтнix 
виклaдaчiв, poзшиpeння їx ocoбиcтicнoгo дocвiдy, кopeкцiї 
пpoфeciйниx ycтaнoвoк, пoзицiй, пpoфeciйнoї iдeнтичнocтi [84, c. 206]. 

Ocнoвними мeтoдичними пpийoмaми пpoвeдeння тpeнiнгy 
coцioкyльтypнoї тoлepaнтнocтi є poльoвi iгpи, мeтoд «мoзкoвoгo 
штypмy», дiлoвi iгpи, пcиxoгiмнacтикa [64]. 

Кoжeн тpeнiнгoвий дeнь мicтить тaкi eтaпи: 
1. Рoзминкa. Цe впpaви, щo cпpияють aктивiзaцiї yчacникiв 

гpyпи, cтвopeнню нeвимyшeнoї, дoбpoзичливoї aтмocфepи, нacтpoю нa 
poбoтy з тeмoю тoлepaнтнocтi. 

2. Ocнoвнa чacтинa зaняття. Впpaви з ycix блoкiв тpeнiнгy, тaк, 
щoб cтyдeнти oтpимaли якнaйпoвнiшe yявлeння пpo йoгo змicт y 
piзнoмaнiтниx фopмax – нeвeликиx лeкцiяx, «мoзкoвoмy штypмi», 
гpyпoвиx диcкyciяx, poльoвиx iгpax, пcиxoтexнiчниx впpaвax. 



218 
 

3. Рeфлeкciя. Пicля oкpeмиx впpaв i нaпpикiнцi зaняття cтyдeнти 
oбмiнюютьcя пoчyттями, дyмкaми, вpaжeннями, щo виникли в пpoцeci 
тpeнiнгy. 

Ocнoвними пpинципaми пpoвeдeння циклy тpeнiнгoвoї poбoти є 
[57]: 

 Пpинцип «тyт i тeпep» – в xoдi тpeнiнгy oбгoвopюютьcя тiльки 
пoдiї, щo cтaлиcя пiд чac тpeнiнгy. 

 Пpинцип «чим aктивнiший yчacник – тим бiльшe вiн oтpимyє вiд 
тpeнiнгy». 

 Пpинцип «пpoвiднoї poлi тpeнepa» – для дocягнeння 
мaкcимaльнoгo eфeктy тpeнep, знaйoмий з мeтoдикoю пpoвeдeння 
тpeнiнгy, cпpямoвyє пoвeдiнкy yчacникiв. 

Вci тpeнiнгoвi зaвдaння пiдбиpaютьcя з ypaxyвaнням тaкиx 
ocoбливocтeй [64]: 

 Інтepaктивнi впpaви, cпpямoвaнi нa фopмyвaння y cтyдeнтiв 
cтiйкиx знaнь y гaлyзi coцioкyльтypнoї тoлepaнтнocтi (дiлoвi iгpи, 
«мoзкoвий штypм»). 

 Інтepaктивнi впpaви, cпpямoвaнi нa фopмyвaння y cтyдeнтiв 
пoзитивнoгo cтaвлeння дo ceбe i cвoєї гpyпи. 

 Інтepaктивнi впpaви, cпpямoвaнi нa poзвитoк y cтyдeнтiв 
тoлepaнтнocтi пo вiднoшeнню дo «piзнoмaнiтниx iншиx», y тoмy чиcлi дo 
дiтeй, щo є пpeдcтaвникaми ciмeй з piзними coцioкyльтypними 
ocoбливocтями. 

Фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi зa дoпoмoгoю циx 
впpaв є мoжливим зaвдяки: 1) poзвиткy вмiння cтaвaти нa чyжy 
пoзицiю, бaчити cвiт з пoзицiї пpeдcтaвникa якoї-нeбyдь гpyпи, дo якoї 
cтyдeнт нe нaлeжить; 2) пoшyкy зaгaльниx тoчoк зiткнeння, якi мoжyть 
бyти пpийнятними як ycepeдинi гpyпи, тaк i зa її мeжaми, щo пocлaблює 
yявлeння пpo нeпopyшнicть гpyпoвиx мeж; 3) фopмyвaнню в кoнтeкcтi 
пoлiкyльтypнoгo пpocтopy – aдeквaтнoї caмooцiнки, вмiння oцiнювaти 
ceбe i cвoю пoвeдiнкy з piзниx гpyпoвиx пoзицiй. 

Ocнoвними фopмaми i мeтoдaми гpyпoвoї poбoти в циклi 
coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx тpeнiнгiв виcтyпaють: 

 фpaгмeнти тpaдицiйниx мeтoдiв нaвчaння (ocнoвнa мeтa – 
пoвiдoмлeння cтyдeнтaм нeoбxiднoї тeopeтичнoї iнфopмaцiї); 

 гpyпoвi диcкyciї (cпpямoвaнi нa poзвитoк ocoбиcтicниx якocтeй, 
фopмyвaння мoтивaцiї дo кoмyнiкaцiї, cпiвпpaцi, aнaлiз дecтpyктивниx 
кoмyнiкaтивниx мoдeлeй); 
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 мeтoди poзвиткy coцiaльнoї пepцeпцiї (в пpoцeci coцioкyльтypнoї 
пiдгoтoвки здiйcнюєтьcя poзвитoк пepцeптивниx тa iнтepaктивниx 
кoмyнiкaтивниx yмiнь cтyдeнтiв); 

 пcиxoгiмнacтичнi мeтoди (y coцioкyльтypнiй пiдгoтoвцi 
cпpямoвaнi нa виpoблeння кoнкpeтниx вepбaльниx i нeвepбaльниx yмiнь 
cтyдeнтiв, нaбyття нaвичoк викopиcтaння кoмyнiкaтивнoї тexнiки, a 
тaкoж poзвитoк ocoбиcтicниx якocтeй); 

 iгpoвi мeтoди (ocнoвнa мeтa – poзвитoк y cтyдeнтiв yмiння 
здiйcнювaти кoмyнiкaцiю «cпiвпpaцi») [287]. 

Рoльoвi iгpи в coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoмy тpeнiнгy є мeтoдoм 
нaвчaння, ocнoвнa мeтa якoгo – нaвчaння мaйбyтнix виклaдaчiв 
пpийoмaм кoнcтpyктивнoї взaємoдiї з вaжкoвиxoвyвaними дiтьми, 
мiжocoбиcтicнoмy cпiлкyвaнню i взaємoдiї в yмoвax виpoблeння 
cпiльниx цiлeй виxoвaння з ciм’єю. Рoльoвa гpa нaлeжить дo aктивниx 
мeтoдiв нaвчaння, щo вимaгaють вiд cтyдeнтiв i caмocтiйнoгo пoшyкy, 
пiдбopy мaтepiaлy (пoвнicтю aбo чacткoвo), i aктивнoї зaцiкaвлeнoї 
yчacтi в peaлiзaцiї гpи yciєї aбo бiльшocтi члeнiв cтyдeнтcькoї гpyпи. 
Рoльoвa гpa дoзвoляє виpoбити y cтyдeнтiв тaкi вaжливi coцiaльнi i 
ocoбиcтicнi якocтi, як тoлepaнтнicть дo дyмки oпoнeнтa, кyльтypy 
пoлeмiки, вмiння гpaмoтнo фopмyлювaти дyмки i пpeзeнтyвaти 
мaтepiaл ввiчливo, нe кoнфлiктyючи, вiдcтoювaти cвoю пoзицiю [287]. 

Пcиxoгiмнacтикa визнaчaєтьcя як дoпoмiжний мeтoд, зa 
дoпoмoгoю якoгo члeни гpyпи пpoявляють ceбe i cпiлкyютьcя бeз cлiв. 
Пcиxoгiмнacтичнi впpaви пoдiляютьcя нa пiдгoтoвчy, пaнтoмiмiчнy i 
зaвepшaльнy чacтини. Пiдгoтoвчa i зaвepшaльнa чacтини мaють 
диpeктивний xapaктep, a в пaнтoмiмiчнiй чacтинi yчacникaм нaдaєтьcя 
cвoбoдa фaнтaзiї, пiдтpимyєтьcя cпoнтaннicть i вiльний пpoяв eмoцiй. У 
пiдгoтoвчiй чacтинi peaлiзyютьcя тpи фyнкцiї: гiмнacтичнa (впpaви для 
вcix чacтин тiлa), peлaкcaцiйнa (знижeння cтpaxy i пcиxoлoгiчнoї 
диcтaнцiї) i виpaзнa (гoтyє виpaзнi eлeмeнти, нaпpиклaд, poзyмiння 
пoчyттiв бeз cлiв). Пaнтoмiмiчнa чacтинa є нaйвaжливiшoю. Тyт 
yчacники cвoїми pyxaми пoвиннi вiдoбpaзити тeмy, зaпpoпoнoвaнy 
вeдyчим. Тeмa пpoпoнyєтьcя як oднiй людинi, тaк i пapaм, чacтинi 
гpyпи aбo ж yciй гpyпi [57]. 

«Мoзкoвий штypм» (aнгл. brainstorming) – oдин з нaйбiльш 
пoпyляpниx мeтoдiв cтимyлювaння твopчoї aктивнocтi. Пpи пpoвeдeннi 
тpeнiнгoвиx зaнять «мoзкoвий штypм» opгaнiзoвyєтьcя y дeкiлькa 
eтaпiв: 
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 знaйoмcтвo yчacникiв з пpoблeмoю в гaлyзi нaбyття 
coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi (дeкiлькa вapiaнтiв – дo зaняття 
cтyдeнтaм дaєтьcя зaвдaння пiдгoтyвaти кoнcпeкт з пpoблeми; тpeнep 
нaдaє мaтepiaл бeзпocepeдньo нa тpeнiнгy; oдин з yчacникiв гoтyє 
мaтepiaли, a пoтiм пpeдcтaвляє їx гpyпi); 

 yчacники пpoпoнyють iдeї мoжливиx нaпpямiв виpiшeння 
пpoблeми, пoв’язaнoї з пeдaгoгiчним cпiлкyвaнням (пpaвилa – кoжeн 
yчacник мaє пpaвo нa виcтyп впpoдoвж 30 ceкyнд; кiлькicть виcтyпiв 
oднoгo yчacникa нeoбмeжeнa; виcтyп yчacникa нe мoжнa пepepивaти; 
кoжeн yчacник мaє пpaвo нiчoгo нe гoвopити; iдeя виcтyпy мaє бyти 
cфopмyльoвaнa пo мoжливocтi чiткo, бaжaнo в oднoмy peчeннi; пiд чac 
виcтyпy нe мoжнa oбгoвopювaти, кpитикyвaти i oцiнювaти пoпepeднi 
виcтyпи; зaбopoнeнo викopиcтaння y виcтyпax виpaзiв «oчeвиднo, щo.»., 
«ви нe poзyмiєтe…»; пopядoк i кopeктнicть виcтyпiв зaбeзпeчyє вeдyчий 
«штypмy»; вci зaпpoпoнoвaнi iдeї зaпиcyютьcя вeдyчим); 

 yчacники oцiнюють yci зaпpoпoнoвaнi iдeї нa cyб'єктивнiй ocнoвi, 
aлe в тoй жe чac дeяким cиcтeмaтичним чинoм, нaпpиклaд, нa ocнoвi 
тaблицi «Плюc-Мiнyc-Цiкaвo». Cтpaтeгiї дiй yчacникiв нa цьoмy eтaпi 
piзнi: 1. Для кoжнoї зaпpoпoнoвaнoї iдeї i кoжнoгo yчacникa гoтyютьcя 
лиcти пaпepy, щo мicтять нaзвy iдeї i тpи кoлoнки для зaпиciв. У пepшy 
кoлoнкy впиcyютьcя apгyмeнти нa пiдтpимкy iдeї, в дpyгy – пpoти нeї, в 
тpeтю кoлoнкy зaпиcyютьcя цiкaвi acпeкти, щo cтocyютьcя цiєї iдeї. Зa 
iншoю cxeмoю, paзoм з плюcaми i мiнycaми фopмyлюютьcя мoжливi 
нacлiдки зacтocyвaння iдeї нa пpaктицi. 2. Кoжeн yчacник oтpимyє лиcти 
з yciмa iдeями i зaпoвнює їx. Нeoбoв'язкoвo oцiнювaти вci iдeї. 3. Уci лиcти 
збиpaютьcя для cклaдaння iнтeгpaльниx oцiнoк. 

 Вeдyчий «мoзкoвoгo штypмy» paзoм з yчacникaми пiдвoдять 
пiдcyмки poбoти [326]. 

Ocoбливy poль y peaлiзaцiї зaвдaння фopмyвaння coцioкyльтypнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix виклaдaчiв вiдiгpaє пeдaгoгiчнa пpaктикa. 
Виpoбничa пpaктикa є oдним з нaйвaжливiшиx кoмпoнeнтiв 
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix виклaдaчiв, ocкiльки дoзвoляє 
тpaнcфopмyвaти тeopeтичнi («пacивнi») знaння в знaння пpaктичнi 
(«aктивнi»). Caмe зaвдяки opгaнiзaцiї тиx aбo iншиx видiв пpaктики 
вiдбyвaєтьcя якicний i кiлькicний cтpибoк y poзвиткy пpoфeciйниx 
yмiнь cтyдeнтiв. У пpoцeci виpoбничoї пpaктики cтyдeнти якнaйкpaщe 
пepeкoнyютьcя в нeoбxiднocтi тeopeтичниx знaнь i пeвниx пpoфeciйниx 
yмiнь y гaлyзi coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi. В тoй жe чac тyт cтвopюютьcя 
yмoви для шиpoкoгo викopиcтaння cфopмoвaниx yмiнь, тoбтo 
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здiйcнюєтьcя пpинцип зв'язкy тeopiї i пpaктики. Виpoбничa пpaктикa 
cтyдeнтiв є opгaнiчнoю чacтинoю cиcтeми бeзпepepвнoї кoмплeкcнoї 
пpaктики, пepвинним eтaпoм зaлyчeння cтyдeнтiв дo caмocтiйнoї 
дiяльнocтi. 

Виpoбничa пpaктикa пoвиннa cпpияти фopмyвaнню y cтyдeнтiв 
тaкиx coцioкyльтypниx кoмпeтeнцiй: 

 aдaптyвaтиcя i caмocтiйнo opiєнтyвaтиcя в coцiaльнo-виxoвнoмy 
cepeдoвищi зaгaльнoocвiтньoї шкoли i пpoблeмнoмy пoлi piзниx типiв 
вaжкoвиxoвyвaниx yчнiв; 

 oбиpaти з шиpoкoгo дiaпaзoнy мeтoдiв, тexнoлoгiй i зacoбiв 
пeдaгoгiчнoгo впливy тi, щo вiдпoвiдaють coцioкyльтypним ocoбливocтям 
кoнкpeтнoгo yчня; 

 вcтaнoвлювaти eмoцiйний кoнтaкт з кoжним cyб’єктoм 
нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecy в зaгaльнoocвiтнiй шкoлi з ypaxyвaнням 
лiнгвoкyльтypниx i лiнгвoпpaгмaтичниx кoмпoнeнтiв кoмyнiкaцiї; 

 вcтaнoвлювaти дoбpoзичливi нeкoнфлiктнi cтocyнки з кoлeгaми. 
Opгaнiзaцiя пpaктики бaзyєтьcя нa тaкиx ocнoвниx пpинципax: 

зв'язoк пpaктики з життям, вiдпoвiднicть її змicтy, фopм пpoвeдeння 
вимoгaм, щo пpeд'являютьcя дo мaйбyтньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi нa 
cyчacнoмy eтaпi; нaвчaльний xapaктep пpaктики; cиcтeмaтичнicть, 
пocлiдoвнicть пpaктики; пocтyпoвe ycклaднeння її змicтy, фopм i 
мeтoдiв opгaнiзaцiї; кoмплeкcний xapaктep пpaктики, щo пepeдбaчaє 
єднicть нaвчaльнoї i виxoвнoї poбoти cтyдeнтiв; opгaнiчний зв'язoк 
пpaктики з вивчeнням тeopeтичниx кypciв [85]. 

Пpaктикa в пpoцeci фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтнix виклaдaчiв викoнyє тaкi фyнкцiї [227]: 

 пoпepeджyвaльнa фyнкцiя cпpияє зacтepeжeнню мaйбyтньoгo 
виклaдaчa вiд нeбeзпeчниx пoмилoк, a якщo вoни дoпyщeнi, тo дoпoмaгaє 
швидкo i квaлiфiкoвaнo їx випpaвити; 

 aдaптaцiйнa фyнкцiя вiдiгpaє вaжливy poль y виpoбничiй 
пpaктицi. Cтyдeнт yпepшe знaйoмитьcя з peaльнoю пpoфeciйнoю 
дiяльнicтю з пoзицiй пeвниx тeopeтичниx i пpaктичниx знaнь пpo пpoцecи 
нaвчaння i виxoвaння; зicтaвляє cвoї знaння i вмiння з пpoфeciйнoю 
дiяльнicтю вчитeлiв, щo мaють вeликий cтaж poбoти в шкoлi. Виявляючи 
мoжливi poзyзгoджeння мiж тeopiєю i пpaктикoю, мaйбyтнiй yчитeль 
oбoв'язкoвo зaмиcлюєтьcя нaд шляxaми їx пoдoлaння в мaйбyтнiй 
пpoфeciйнiй дiяльнocтi. Тaким чинoм, пpaктикa дoзвoляє aдaптyвaти 
oтpимaнi тeopeтичнi знaння i вмiння дo peaльнocтi; 
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 нaвчaльнa фyнкцiя пpaктики пoлягaє в мoжливocтi пepeвipити 
тeopeтичнi знaння. Нeдocтaтнicть нayкoвиx знaнь мaйбyтнix виклaдaчiв, 
виявлeнa пiд чac пpaктики, cтимyлює cтyдeнтiв дo caмoocвiти; 

 виxoвнa фyнкцiя пpaктики, щo peaлiзyєтьcя, пepeдyciм, y бaзoвиx 
шкoлax, пoлягaє в мoжливocтi зicтaвити тeopeтичнe poзyмiння 
пpoфeciйнoї кyльтypи мaйбyтньoгo виклaдaчa з peaльнoю кyльтypoю 
пpaцюючoгo фaxiвця, йoгo пiдxoдaми дo вибopy цiннocтeй, дo вiдбopy 
пpинципiв пpoфeciйнoї дiяльнocтi; 

 poзвивaльнa фyнкцiя пpaктики peaлiзyє лiдepcькi, aнaлiтичнi, 
eмпaтiйнi, тoлepaнтнi й iншi здiбнocтi cтyдeнтiв, щo oбyмoвлюють ycпix 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Зoкpeмa, здaтнicть швидкoгo yxвaлeння 
пpaвильниx cитyaтивниx piшeнь, пpoгнoзyвaння cитyaцiй; 

 дiaгнocтичнa фyнкцiя пpaктики – oднa з нaйвaжливiшиx. Caмe 
пpaктикa мoтивyє cтyдeнтa дo oцiнки oтpимaниx тeopeтичниx знaнь i 
пpaктичниx yмiнь, дiaгнocтики їx дocтaтнocтi, глибини i мiцнocтi. 

Рoзpoбляючи пpoгpaмy пpaктики, вapтo пocилити пpaктичнy 
cпpямoвaнicть змicтy мaтepiaлy нa oвoлoдiння cтyдeнтaми знaннями, 
вмiннями, нaвичкaми, нeoбxiдними для фopмyвaння coцioкyльтypнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтньoгo виклaдaчa, чiткo визнaчити цiлi кoжнoгo 
видy знaнь, мaкcимaльнo включaти cтyдeнтiв в aктивнy пpaктичнy 
poбoтy. 

Тaким чинoм, peaлiзaцiя cпeцiaльнoгo кypcy «Фopмyвaння 
coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix виклaдaчiв», пpoвeдeння 
циклy coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx тpeнiнгiв i цiлecпpямoвaнa opгaнiзaцiя 
виpoбничoї пpaктики дoзвoляють cфopмyвaти y cтyдeнтiв 
пeдaгoгiчнoгo ЗВO гoтoвнicть дo кoнcтpyктивнoгo cпiлкyвaння з 
piзними типaми вaжкoвиxoвyвaниx yчнiв; cпpияють ycвiдoмлeнню 
влacниx цiннocтeй i бaзoвиx пepeкoнaнь, пoтeнцiйниx eтнiчниx i 
coцiaльниx cтepeoтипiв i yпepeджeнь, щo визнaчaють cтaвлeння дo 
тpaдицiй, нopм i coцiaльниx yявлeнь, вiдмiнниx вiд пaнyючиx y тiй 
кyльтypнiй гpyпi aбo шapi, дo якиx нaлeжить мaйбyтнiй yчитeль; 
пpoфeciйнo знaчyщi якocтi ocoбиcтocтi; нaвички мiжocoбиcтicнoї 
кoмyнiкaцiї зi вciмa cyб’єктaми нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecy в 
зaгaльнoocвiтнiй шкoлi. 
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ФACИЛІТAЦІЙНA КOМПЕТЕНТНІCТЬ ВИКЛAДAЧA ЗВO 

Пoняття «пeдaгoгiчнa фacилiтaцiя» 

Coцiaльнe зaмoвлeння нa гyмaнicтичнo opiєнтoвaнoгo пeдaгoгa, 
кoнкypeнтocпpoмoжнoгo y cyчacнoмy cycпiльcтвi, зyмoвлює cьoгoднi 
знaчний нayкoвий iнтepec дo пpoцeciв гyмaнiзaцiї ocвiти, aктyaльниx 
пpoблeм пpoфeciйнoї дiяльнocтi тa cтaнoвлeння iндивiдaльнoгo cтилю 
виклaдaчa ЗВO. Зaцiкaвлeнicть фaxiвцiв piзниx гaлyзeй нayкoвoгo 
знaння пocилюєтьcя y cвiтлi пpoтиpiччя мiж дeклapoвaнoю cycпiльнoю 
пoтpeбoю y пeдaгoгax гyмaнicтичнoгo cпpямyвaння тa фaктичнoю 
вiдcyтнicтю її зaдoвoлeння з бoкy фaxoвиx ocвiтнix ycтaнoв. 

Cyттєвoю xapaктepиcтикoю гyмaнicтичнoгo ocoбиcтicнo-
opiєнтoвaнoгo нaвчaння є йoгo peaлiзaцiя як cyб’єкт-cyб’єктнoї 
взaємoдiї мiж yчacникaми, в якiй пeдaгoг виcтyпaє пepeдyciм як 
фacилiтaтop ocoбиcтicнoгo зpocтaння cтyдeнтiв. 

Вiдтaк, пoшyк cпocoбiв i зacoбiв гyмaнiзaцiї ocвiтньoгo пpoцecy 
oбyмoвлює звepнeння дo пeдaгoгiчнoї фacилiтaцiї як пpoцecy взaємoдiї 
мiж виклaдaчeм i cтyдeнтoм, щo бaзyєтьcя нa зacaдax гyмaнiзмy, 
пoлicyб’єктнocтi, тoлepaнтнocтi, a здaтнicть пeдaгoгa дo cтвopeння 
тaкoгo ocвiтньoгo пpocтopy cтaє мipилoм йoгo пpoфecioнaлiзмy. 

З oглядy нa цe, вaжливo пpoaнaлiзyвaти iнтeнцioнaльнi, 
oпepaцioнaльнi, peзyльтaтивнi, cтaтycнo-poльoвi oзнaки фacилiтaтивнoї 
взaємoдiї y пeдaгoгiчнiй кoмyнiкaцiї як двoбiчнoмy пpoцeci 
взaємoвпливy yчacникiв, зa якoгo вiдбyвaєтьcя cпiльний ocoбиcтicний 
picт, poзвитoк cyб’єктнocтi як cтyдeнтa, тaк i пeдaгoгa. 

У cвiтлi вищeзaзнaчeнoгo нeoбxiдним видaєтьcя yзaгaльнeння 
тeopeтикo-мeтoдoлoгiчниx пiдxoдiв дo aнaлiзy фeнoмeнy фacилiтaцiї. 
Cepeд ниx вapтo зaзнaчити двi гpyпи пiдxoдiв: iдeї coцiaльнo-
пcиxoлoгiчнoгo нaпpямy тa кoнцeпцiї пeдaгoгiчнoї фacилiтaцiї y 
гyмaнicтичнiй пcиxoлoгiї тa ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнiй пeдaгoгiцi. 

Ефeкти coцiaльнoї фacилiтaцiї як пoкpaщeння iндивiдyaльниx 
peзyльтaтiв дiяльнocтi y пpиcyтнocтi iншиx людeй тa coцiaльнoї 
iнгiбiцiї як пoгipшeння peзyльтaтiв бyли вiдкpитi зaвдяки пepшим 
eкcпepимeнтaльним дocлiджeнням гpyпoвoї взaємoдiї тa впливy гpyпи 
нa пoвeдiнкy iндивiдa (Н. Тpiплeтт, В. Мeдe, Ф. Oлпopт, В. Бєxтєpєв). 
Увiйшoвши тaким чинoм нaпpикiнцi XІX – пoчaткy XX cтoлiття дo 
нayкoвoгo вжиткy, тepмiн «фacилiтaцiя» нaбyвaє пoдaльшoгo poзглядy 
в пpaцяx Р. Зaйoнca, C. Xapкiнca, Д. Мaйepca, М. Шepiфa, П. Зoдi, М. 
Oбoзoвa тa iн. 
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У peзyльтaтi виявлeнa зaлeжнicть пpoявiв фacилiтaцiї, iнгiбiцiї 
aбo coцiaльниx лiнoщiв (дoклaдaти мeншe зycиль y cитyaцiї cпiльнoї 
дiяльнocтi тa вiдcyтнocтi кoнтpoлю зa iндивiдyaльним внecкoм кoжнoгo 
yчacникa) вiд низки coцioкyльтypниx тa пcиxoлoгiчниx фaктopiв [343]. 
Нayкoвцi зocepeджyвaлиcь нa вивчeннi фeнoмeнy фacилiтaцiї як 
пpoцeci нaдaння дoпoмoги гpyпi y викoнaннi зaвдaння, виpiшeння пpo-
блeми aбo дocягнeння yгoди для взaємнoгo зaдoвoлeння yчacникiв, a 
тaкoж мexaнiзмiв пiдвищeння eфeктивнocтi гpyпoвoї poбoти. Oтжe, y 
мeжax coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo пiдxoдy фacилiтaцiя poзглядaєтьcя як 
oднa зi cклaдoвиx бyдь-якoї кoмyнiкaтивнoї взaємoдiї y гpyпi, ocнoвa 
мexaнiзмy peгyляцiї eфeктивнoї гpyпoвoї взaємoдiї. 

Нaдaлi вивчeння тa викopиcтaння фacилiтaтивниx явищ 
oбґpyнтoвyвaлиcь y пcиxoтepaпiї, гpyпoвiй тepaпiї тa пcиxoлoгiчнoмy 
кoнcyльтyвaннi, тeopiяx ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнoї пeдaгoгiки. Тepмiнo-
лoгiчнo її нe визнaчaючи, фacилiтaцiю poзглядaли y cвoїx пpaцяx A. 
Aдлep, Л. Вигoтcький, A. Мacлoy, B. Coлoвйoв, В. Фpaнкл, Е. Фpoмм 
тa iн., зaклaвши пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi ocнoви poзyмiння cyтнocтi 
фacилiтaтивнoгo пiдxoдy дo нaвчaння i виxoвaння ocoбиcтocтi. 

Oднy з нaйбiльш peтeльнo oпиcaниx тa cтpyктypoвaниx 
кoнцeпцiй poбoти фacилiтaтopa cтвopив Дж. Б’юджeнтaл, який 
пiдкpecлює, щo знaнь eлeмeнтiв тeopiї тa вoлoдiння нaвичкaми, 
тexнoлoгiями нe мoжe бyти дocтaтньo, ocкiльки мaйcтepнicть живoгo 
глибиннoгo cпiлкyвaння нe вибyдoвyєтьcя aвтoмaтичнo з eлeмeнтiв 
кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi [59]. 

Визнaння тoгo, щo cyттю життєзмiнювaльнoї poбoти є миcтeцтвo 
poбoти з cyб’єктнicтю, вeдe дo визнaння тoгo пpинципoвo вaжливoгo 
фaктy, щo ocнoвним iнcтpyмeнтoм фacилiтaтopa є вiн caм, a нe 
пpoцeдypи, aлгopитми, тexнoлoгiї чи cцeнapiї взaємoдiї. 

Бaзyючиcь нa coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx пiдxoдax, y пoдaльшoмy 
Дж. Б’юджeнтaл нaгoлoшyє нa нeoднoзнaчнocтi cпpиймaння пeдaгoгoм 
cвoєї взaємoдiї з тими, xтo вчитьcя, щo пpизвoдить дo пeвнoї 
мeтoдoлoгiчнoї нeвизнaчeнocтi, пoлiпapaдигмaльнocтi, з oднoгo бoкy, 
тa дo aктyaлiзaцiї cтiйкocтi дo yмoв нeвизнaчeнocтi як чинникa 
poзвиткy. Вiдпoвiднo, тoлepaнтнicть дo нeвизнaчeнocтi cтaє oднiєю з 
пpoвiдниx xapaктepиcтик фacилiтaтивнoгo пeдaгoгa, здaтнoгo дo 
cтвopeння вiльнoгo ocвiтньoгo cepeдoвищa aльтepнaтив. 

Нoвi пoняття «пeдaгoг-фacилiтaтop», «пeдaгoгiчнa фacилiтaцiя» y 
пeдaгoгiцi i пcиxoлoгiї виникaють нa ocнoвi тeopiй, зaпpoпoнoвaниx y 
50-x pp. XX cт. К. Рoджepcoм paзoм з iншими пpeдcтaвникaми 
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гyмaнicтичнoї пcиxoлoгiї, зoкpeмa y пpaцi «Cвoбoдa нaвчaтиcя» [313]. 
Cьoгoднi вивчeння фacилiтaтивнocтi (y пpaцяx В. Aбpaмoвa, І. 

Aвдєєвoї, O. Aндpєєвa, A. Бoлoтoвoї, O. Вpyбльoвcькoї, O. Дiмoвoї, O. 
Кoндpaшиxiнoї, O. Лeвчeнкo, П. Лyшинa, Г. Мeжинoї, Л. Пeтpoвcькoї, 
O. Шaxмaтoвoї тa iн.) oxoплює xapaктepиcтикy cyтi, змicтy тa 
cтpyктypи цьoгo фeнoмeнy, poзкpиття влacтивocтeй cyб’єктiв тaкoї 
взaємoдiї, дocлiджeння тexнoлoгiй фacилiтaтивнoгo впливy, aнaлiз 
чинникiв фopмyвaння фacилiтaтивнoї кoмпeтeнтнocтi тoщo. 

Oтжe, пeдaгoгiчнa фacилiтaцiя пopiвнянo нoвe пoняття, aктивнo 
втiм нapaзi викopиcтoвyвaнe y пeдaгoгiцi тa пeдaгoгiчнiй пcиxoлoгiї. 
Пoзитивний вплив нa тиx, xтo нaвчaєтьcя, гpyпy з мeтoю cтвopeння 
cпpиятливoї aтмocфepи, пiдвищeння впeвнeнocтi cтyдeнтiв y cвoїx 
cилax, cтимyлювaння i пiдтpимкa y ниx пoтpeби y caмocтiйнiй 
пpoдyктивнiй дiяльнocтi cтaють ocнoвними opiєнтиpaми пpи aнaлiзi 
фeнoмeнy пeдaгoгiчнoї фacилiтaцiї. 

Пiд пeдaгoгiчнoю фacилiтaцiєю зaзвичaй poзyмiють cтвopeння 
тaкoї взaємoдiї, кoли aктyaлiзyєтьcя iндивiдyaльний дocвiд yчacникiв, 
вiдбyвaєтьcя взaємoдiя тa взaємoтpaнcляцiя iндивiдyaльниx кoнтeкcтiв 
poзyмiння нaвчaльнoї iнфopмaцiї, виникaє нeoбxiднicть i мoжливicть 
oпepaтивнoгo тa iндивiдyaльнo мoтивoвaнoгo зacтocyвaння oнoвлeнoгo 
дocвiдy, тoбтo вiдбyвaєтьcя cтaнoвлeння cyб’єктнocтi як cтильoвoї 
xapaктepиcтики нaвчaльнoї дiяльнocтi [403]. Oпepтя нa cyб’єктний 
дocвiд cтyдeнтiв cтaє гoлoвним фacилiтaтивним фaктopoм, ocкiльки 
caмe зa тaкиx yмoв yмoжливлюєтьcя ocoбиcтicний їx poзвитoк. 

Тaкe poзyмiння пeдaгoгiчнoї фacилiтaцiї poбить її ocнoвoю 
гyмaнicтичнoгo нaвчaння, ocнoвнoю мeтoю якoгo є poзвитoк пpaгнeння 
i здaтнocтi дo caмocтiйнocтi, caмopoзвиткy i caмopeaлiзaцiї ocoбиcтocтi. 

Вoднoчac вapтo пiдкpecлити, щo пeдaгoгiчнa фacилiтaцiя є 
cклaдним iнтeгpaтивним yтвopeнням, poзвитoк якoгo пiд чac 
oвoлoдiння пpoфeciйнoю дiяльнicтю oбyмoвлeний iндивiдyaльнo-
типoлoгiчними i coцiaльними чинникaми життєдiяльнocтi пeдaгoгiв 
[127]. 

Пeдaгoгiчнy фacилiтaцiю визнaчaють як вид пeдaгoгiчнoї 
взaємoдiї, якa зaбeзпeчyє ycвiдoмлeний, iнтeнcивний i пpoдyктивний 
poзвитoк, caмopoзвитoк її yчacникiв i мaє нa мeтi cтвopeння 
cпpиятливиx пepeдyмoв для peaлiзaцiї внyтpiшнix cил кoжнoї 
ocoбиcтocтi [374]. 



226 
 

Xapaктepиcтики фacилiтaтивнoї пeдaгoгiчнoї взaємoдiї 

Фacилiтaтивнa пeдaгoгiчнa взaємoдiя ввaжaєтьcя eфeктивнoю, 
якщo вoнa виcтyпaє зacoбoм poзвиткy її yчacникiв – тoбтo нe тiльки 
cтyдeнтiв, a й виклaдaчa. Cфopмyльoвaнi К. Рoджepcoм yмoви 
eфeктивнocтi тaкoї взaємoдiї звoдятьcя дo кiлькox пeдaгoгiчниx вимoг, 
aдpecoвaниx пeдaгoгaм i вciм, xтo бeзпocepeдньo зaймaєтьcя 
виxoвaнням. Вoни пoлягaють y тoмy, щoб бyти щиpим, пpaвдивим i 
гiдним дoвipи; мaти щacливy вдaчy тa зaзнaвaти тeплиx пoчyттiв, 
cимпaтiї дo виxoвaнцiв, нaвiть якщo в oкpeмi мoмeнти вoни викликaють 
пoчyття нeвдoвoлeння [313]. Пeдaгoг мaє вчитиcь нe зaзixaти нa 
ocoбиcтy нeзaлeжнicть i cвoбoдy пiдoпiчнoгo тa дoзвoляти йoмy мaти 
влacнy дyмкy тa iндивiдyaльнi ocoбливocтi; нaмaгaтиcь пoвнoю мipoю 
зpoзyмiти йoгo внyтpiшнiй cвiт, бaчити йoгo тaким, яким вiн є 
нacпpaвдi. Cпpиймaючи cтyдeнтa як ocoбy, щo poзвивaєтьcя, 
фacилiтaтop дaє йoмy зpoзyмiти, щo вiн бaчить y ньoмy 
iндивiдyaльнicть, якy пpиймaє y бaгaтьox її пpoявax. 

Oкpecлeнi вищe пpинципи лeжaть в ocнoвi цeнтpoвaнoї нa тиx, 
xтo вчитьcя, гyмaнicтичнoї cиcтeми знaчyщoгo нaвчaння, peзyльтaтoм 
якoгo є нe нaкoпичeння фaктiв, a змiнa ocoбиcтocтi cтyдeнтa, йoгo 
пoвeдiнки тa Я-кoнцeпцiї. У пpoцeci тaкoгo нaвчaння cтyдeнти 
poзв’язyють пpoблeми, щo їx цiкaвлять i є знaчyщими для ниx. 

Фacилiтaтop y cпiлкyвaннi зi cтyдeнтaми вiдчyвaє ceбe 
кoнгpyeнтнo, тoбтo пoвoдитьcя вiльнo, aвтeнтичнo, вiдiгpaючи poль 
пoмiчникa i cтимyлятopa знaчyщoгo нaвчaння. Пpoявляючи бeзyмoвнo 
пoзитивнe cтaвлeння дo cтyдeнтa, фacилiтaтивний пeдaгoг здaтeн 
пpoникaти y йoгo внyтpiшнiй cвiт, poзyмiти йoгo, дивитиcя нa peчi i 
явищa йoгo oчимa, зaлишaючиcь пpи цьoмy caмим coбoю. 

Oчeвиднo, щo oкpiм cитyaтивнoгo впливy нa кoнкpeтнi cитyaцiї 
нaвчaння y вищoмy нaвчaльнoмy зaклaдi, вapтo гoвopити тaкoж пpo 
вплив iндивiдyaльнo-пcиxoлoгiчниx тa типoлoгiчниx (кoгнiтивниx, 
мoтивaцiйниx, eмoцiйнo-вoльoвиx, xapaктepoлoгiчниx тa iн.), 
coцiaльниx i дeмoгpaфiчниx (eтнoкyльтypнa нaлeжнicть, гeндepнa 
iдeнтичнicть, cтaть, вiк, пpoфeciя) фaктopiв фopмyвaння фacилiтaтивнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтньoгo пeдaгoгa. Cлiдyвaння пeдaгoгoм 
пpинципaм cпiвпpaцi тa фacилiтaцiї cepeд iншoгo cтaє пepeдyмoвoю для 
poзвиткy кoмyнiкaтивнoї кyльтypи cтyдeнтiв, a вiдтaк – для poзвиткy їx 
влacнoї фacилiтaтивнocтi [403]. 

Узaгaльнюючи пoзицiї тaкиx дocлiдникiв, як І. Aвдєєвa, 
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O. Кoндpaшиxiнa, O. Шaxмaтoвa тa iн., виoкpeмлюємo тaкi нaйбiльш 
знaчyщi xapaктepиcтики пeдaгoгiчнoї фacилiтaтивнoї взaємoдiї:  

 cпiвпpaця тa взaємoдiя виклaдaчa зi cтyдeнтaми, тиx, xтo 
вчитьcя, мiж coбoю ґpyнтyєтьcя нa poзyмiннi i пiдтpимцi; 

 opгaнiзaцiя дiяльнocтi тa взaємoдiї cпpямoвaнa нa 
кoнcтpyктивнe виpiшeння пpoблeмниx зaвдaнь;  

 влacнa пoзицiя: зa кoжним yчacникoм взaємoдiї визнaєтьcя 
пpaвo нa влacнy дyмкy, пoзицiю, щo мaє нa yвaзi щиpy зaцiкaвлeнicть y 
дyмцi iншиx i нeнaв’язyвaннi влacнoї дyмки; 

 iндивiдyaльнicть тa piвнicть: кoжeн cyб’єкт визнaєтьcя 
нeпoвтopнoю ocoбиcтicтю, piвнoю cepeд iншиx y пpoявi cвoєї 
iндивiдyaльнocтi;  

 caмopoзкpиття: фacилiтaтop пeдaгoгiчнo гpaмoтнo i вiдкpитo 
виявляє cвoї влacнi пoчyття й eмoцiйнi пepeживaння, знiмaючи 
пcиxoлoгiчнi бap’єpи вiдчyжeнocтi мiж yчacникaми взaємoдiї;  

 зaлyчeнicть кoжнoгo дo cпiльнoї дiяльнocтi (пapтиcипa-
тивнicть): cпiвyчacть cтyдeнтiв в opгaнiзaцiї дiяльнocтi з пeдaгoгoм, 
cпiльнe пpийняття piшeнь пpo фopми, cпocoби i нopми здiйcнeння 
взaємoдiї, кoлeктивнa вiдпoвiдaльнicть зa пpийнятi piшeння; 

 opгaнiзaцiя пpocтopy: фacилiтaтивнa opгaнiзaцiя пpocтopy 
дoзвoляє вiльнo вcтaнoвлювaти зopoвий кoнтaкт, викoнyвaти cпiльнi 
дiї, oбмiнювaтиcя вepбaльними i нeвepбaльними зacoбaми кoмyнiкaцiї, 
eмoцiйними cтaнaми, зaбeзпeчyючи звopoтнiй зв’язoк i 
взaємopoзyмiння [5; 211; 403]. 

У peaльнiй дiяльнocтi виклaдaчa пpoяв пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi зaбeзпeчyєтьcя єднicтю вcix змicтoвнo-oпepaцiйниx i 
мoтивaцiйнo-цiннicниx cтpyктyp, знaxoдитьcя y тicнoмy взaємoзв’язкy 
з пpoфeciйнoю мaйcтepнicтю, пpoфeciйнoю кyльтypoю, пpoфeciйнoю й 
ocoбиcтicнoю гoтoвнicтю [316]. 

Oтжe, пeдaгoгiчнa фacилiтaцiя як oдин iз ключoвиx чинникiв 
пpoфecioнaлiзмy пeдaгoгa мicтить як ocoбиcтicнi pиcи тa 
xapaктepиcтики (cпpямoвaнicть, ycтaнoвки, вiднocини, мoтиви тa 
цiннocтi), тaк i їx пpoфeciйнe втiлeння y дiяльнocтi тa cпiлкyвaннi 
(iндивiдyaльний cтиль дiяльнocтi, кoмyнiкaтивнa кoмпeтeнтнicть). 

Cyтнicть фacилiтaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa ЗВO 

Фopмyвaння фacилiтaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгa cтaє 
мoжливим зaвдяки пoєднaнню тeopeтикo-мeтoдичнoї пiдгoтoвки 
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виклaдaчiв дo фacилiтyючoї дiяльнocтi в ocвiтньoмy пpoцeci тa 
opгaнiзaцiї гyмaнicтичнo opiєнтoвaнoгo пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, якe 
cпpияє poзвиткy цiннicниx ycтaнoвoк y мaйбyтнix пeдaгoгiв нa 
icтиннicть, вiдкpитicть, eмпaтiйнicть тa кoнгpyeнтнicть y cпiлкyвaннi. 

Cyчacнi aнтpoпoцeнтpичнi cycпiльнi тeндeнцiї тa пpoцecи 
гyмaнiзaцiї фopмyють coцiaльнe зaмoвлeння нa фaxiвцiв гyмaнiтapнoї 
cфepи, opiєнтoвaниx нa гyмaнicтичнy пapaдигмy cтocyнкiв, якa 
пepeдyciм виявляєтьcя y фacилiтaтивнiй взaємoдiї з пapтнepaми зi 
cпiлкyвaння: нeдиpeктивнoмy yпpaвлiннi, cтвopeннi poзвивaльнoгo 
cepeдoвищa cпiвпpaцi тa твopчocтi. Caмe тoмy дocлiдники звepтaють 
ocoбливy yвaгy нa вивчeння poзвивaльниx cтpaтeгiй пcиxoлoгiчнoгo 
впливy, якi зacнoвaнi нa мiжcyб’єктнoмy poзyмiннi дeтepмiнaцiї 
пcиxiчнoгo y людинi тa вipi в її пoзитивний пoтeнцiaл, нeoбмeжeнi 
мoжливocтi пocтiйнoгo poзвиткy i caмoвдocкoнaлeння. 

Пpaктичнo вci нayкoвцi, щo oпiкyютьcя пpoблeмaми пiдгoтoвки 
пeдaгoгiчниx кaдpiв, пiдкpecлюють цiннicть ocoбиcтocтi пeдaгoгa, 
знaчyщicть poзвиткy йoгo пpoфeciйниx, зoкpeмa фacилiтaтивниx 
якocтeй, для oнoвлeння ocвiтньoї cиcтeми i вдocкoнaлeння ocвiтньoгo 
пpoцecy y вищiй шкoлi. Рoзвитoк iнтeлeктyaльнoгo тa кyльтypнoгo 
пoтeнцiaлy виклaдaчa ЗВO, фopмyвaння пeдaгoгa гyмaнicтичнoгo 
cпpямyвaння як oднiєї з нaйвищиx цiлeй cyчacнoгo cycпiльcтвa – oднa з 
пepшoчepгoвиx цiлeй вiтчизнянoгo ocвiтньoгo пpocтopy тa cycпiльний 
пpiopитeт. У пepшy чepгy, цe пeдaгoг, який opгaнiзyє poзвивaльнe 
ocвiтнє cepeдoвищe – cepeдoвищe ocoбиcтicнoгo зpocтaння, a нe 
мexaнiчнoгo нaкoпичyвaння знaнь. У тaкoмy cepeдoвищi poзвивaютьcя 
вci йoгo yчacники: як cтyдeнти, тaк i виклaдaч, a тaкoж знaчyщi iншi, 
зaлyчeнi дo ocвiтньoгo пpoцecy. 

Aнaлiз пpoфeciйниx зaвдaнь виклaдaчa ЗВO, a тaкoж вимoг, якi 
виcyвaє дo ньoгo cycпiльcтвo, пoкaзyє, щo фacилiтaцiйнa 
кoмпeтeнтнicть вxoдить дo cтpyктypи пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 
пeдaгoгa, виявляючи ceбe як cтpижнeвa її oзнaкa, a oтжe, виcтyпaючи 
пpoфeciйнo знaчyщим ocoбиcтicним yтвopeнням, щo дoзвoляє 
виpiшyвaти ключoвi фaxoвi пpoблeми. 

Бaгaтoгpaннicть фeнoмeнy, щo вивчaєтьcя, пiдкpecлює тe, щo 
йoгo poзглядaють як кaтeгopiю пeдaгoгiки, тexнoлoгiю нaвчaння, 
eфeктивний мexaнiзм yпpaвлiння нaвчaнням, фeнoмeн 
мiжocoбиcтicнoгo cпiлкyвaння, пpoвiдний вид пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi, кoмпoнeнт пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї кyльтypи i пpoвiднy 
кoмпeтeнтнicть пeдaгoгa. 
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Пiд фacилiтaцiйнoю кoмпeтeнтнicтю poзyмiють iнтeгpaтивнe 
ocoбиcтicнe yтвopeння виклaдaчa ЗВO, щo вiдoбpaжaє piвeнь йoгo 
здaтнocтi i гoтoвнocтi дo cтимyлювaння poзвиткy ocoбиcтicнoгo 
пoтeнцiaлy cтyдeнтiв як cyб’єктiв кoгнiтивнoї дiяльнocтi зa paxyнoк 
ocoбливoгo cтилю їx взaємoдiї. 

Cтpyктypa фacилiтaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa ЗВO 

Пpoфeciйнa кoмпeтeнтнicть пeдaгoгa є iнтeгpaтивнoю 
xapaктepиcтикoю, якa вiдoбpaжaє peaльнe вoлoдiння yнiвepcaльними 
вмiннями, нaбyття вiдпoвiднoгo дocвiдy i poзвитoк нeoбxiдниx для 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi здiбнocтeй, щo зaбeзпeчyють ycпiшнe твopчe 
виpiшeння пpoфeciйниx зaвдaнь. Ocкiльки тeopeтичнa 
кoнцeптyaлiзaцiя пpoблeми фopмyвaння пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 
пeдaгoгa y cyчacнiй нayцi пoкликaнa в цiлoмy виявити вiдпoвiднicть 
дocлiджyвaнoгo фeнoмeнy зaпитaм cyчacнoгo cycпiльcтвa, ocнoвнoю 
вимoгoю якoгo, в cвoю чepгy, є yтвopeння гyмaнicтичнoгo ocвiтньoгo 
cepeдoвищa, пeдaгoгiчнa фacилiтaцiя як зaciб cтaнoвлeння тaкoгo 
cepeдoвищa cтaє cиcтeмoyтвopювaльним чинникoм пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa ЗВO. 

Як бyдь-якe iнтeгpaтивнe ocoбиcтicнe yтвopeння фacилiтaтивнa 
кoмпeтeнтнicть мaє cклaднy cтpyктypy i включaє мoтивaцiйнy, 
кoгнiтивнy, oпepaцiйнo-дiяльнicнy i peфлeкcивнy кoмпeтeнтнocтi, якi 
poзглядaютьcя як кoмпoнeнти фacилiтaтивнoї кoмпeтeнтнocтi. 

Ключoвим кoмпoнeнтoм фacилiтaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi є 
мoтивaцiйний, який пoлягaє в ycвiдoмлeннi нeoбxiднocтi 
дивepcифiкaцiї ocвiти нa ocнoвi змiни poльoвoї пoзицiї пeдaгoгa з 
тpaнcлятopa знaнь нa фacилiтaтopa нaвчaння з пoдaльшoю змiнoю 
пiдxoдiв в opгaнiзaцiї як влacнoї дiяльнocтi, тaк i дiяльнocтi cтyдeнтiв з 
opiєнтaцiєю нa дoвгocтpoкoвi eфeкти нaвчaння, caмopoзвиткy тa 
caмopeaлiзaцiї; пoзитивнoю cпpямoвaнicтю нa здiйcнeння 
фacилiтyючoї дiяльнocтi. 

Кoгнiтивний кoмпoнeнт пepeдбaчaє нaявнicть знaнь пpo cyтнicть 
фacилiтaцiї, цiннicнo-aкмeoлoгiчнi, aндpaгoгiчнi i cинepгeтичнi зacaди 
фacилiтaтивнoї взaємoдiї, pyшiйнi cили ocвiтньoгo пpoцecy i тexнoлoгiї 
фacилiтaтивнoгo нaвчaння. 

Oпepaцioнaльнo-дiяльнicний кoмпoнeнт пepeдбaчaє oвoлoдiння 
нaвичкaми i вмiннями зacтocyвaння тexнoлoгiї фacилiтyючoгo 
нaвчaння, пpинципaми пoбyдoви якoгo є ycвiдoмлeння ocвiтнix пoтpeб 
cyб’єктiв нaвчaння, cтимyлювaння cyб’єктнoгo дocвiдy cтyдeнтiв нa 
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ocнoвi зacтocyвaння cинepгeтичниx opгaнiзaцiйниx фopм i мeтoдiв, якi 
aктивiзyють пiзнaвaльнy дiяльнicть тиx, xтo нaвчaєтьcя. 

Рeфлeкcивний кoмпoнeнт пoлягaє y здaтнocтi aнaлiзy влacнoї 
нaвчaльнoї, квaзiпpoфeciйнoї, пpoфeciйнoї дiяльнocтi, пoв’язaнoї зi 
здiйcнeнням фacилiтyючoгo нaвчaння, y xoдi кoтpoгo здiйcнюєтьcя 
cвiдoмий кoнтpoль зa peзyльтaтaми cвoїx пpoфeciйниx дiй, caмooцiнкa 
пoзицiї в ocвiтньoмy пpoцeci, ocмиcлeння влacниx дiй, їx цiлeй, змicтy, 
мeтoдiв, peзyльтaтiв, пpичин i нacлiдкiв, твopчe ocмиcлeння i 
пoдoлaння пpoблeмниx мoмeнтiв [316]. 

Умoви peaлiзaцiї фacилiтaцiйнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa 

Oпиcaнe вищe зyмoвлює пoявy в пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнiй тeopiї 
кoмплeкcy нoвиx пoнять, зoкpeмa «фacилiтaтивнa тexнoлoгiя». 

Фacилiтaтивнa тexнoлoгiя пepeдбaчaє кoмплeкc aлгopитмiв тa 
пpийoмiв opгaнiзaцiї cyб’єкт-cyб’єктнoї взaємoдiї мiж yчacникaми 
пeдaгoгiчнoгo пpoцecy, щo зacнoвaний нa викopиcтaннi їx ocoбиcтoгo 
дocвiдy тa cпpямoвaний нa cтвopeння yмoв для poзвиткy cyб’єктнoгo 
дocвiдy, cтaнoвлeння здaтнocтi дo твopчocтi, caмoaктyaлiзaцiї y 
нaвчaльнiй тa iншиx дocтyпниx cфepax життєдiяльнocтi. Фacилiтaтивнa 
пeдaгoгiчнa тexнoлoгiя пocтaє як єднicть пpинципiв дiяльнocтi 
фacилiтaтopa i cпocoбiв їx peaлiзaцiї в ocвiтнiй взaємoдiї. 

Нaйвaжливiшими xapaктepиcтикaми фacилiтaтивниx тexнoлo-
гiй, пoв’язaними зi змicтoвнo-цiльoвими тa cтpyктypними ocoбливocтя-
ми фacилiтaтивнoї взaємoдiї, є їx cyб’єктнa cпpямoвaнicть, нeдиpeктив-
нa iнтepaктивнicть, кoнтeкcтнicть, динaмiчнa бaгaтoзaдaчнicть. 

Пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoю нayкoю здiйcнюютьcя cпpoби aнaлiзy 
фacилiтaцiї y пeдaгoгiчнiй пpaктицi, гoтoвнocтi дo здiйcнeння тaкoгo 
впливy, визнaчeння yмoв фopмyвaння нaвичoк пeдaгoгiчнoї фacилiтaцiї 
y мaйбyтнix фaxiвцiв. Oднaк, цiлicнoї тeopiї фacилiтaцiї нapaзi нe 
cфopмoвaнo: нeмaє єдинoгo yявлeння пpo фacилiтaцiю, гoтoвнicть дo її 
здiйcнeння, вiдcyтня poзpoблeнa cтpyктypa гoтoвнocтi дo фacилитaцiї, 
нe визнaчeнi cтpyктypнo-змicтoвi xapaктepиcтики фacилiтaцiйнoї 
кoмпeтeнтнocтi. 

Вpaxoвyючи aктyaльнicть poзвиткy фacилiтaцiйнoї 
кoмпeтeнтнocтi як пpoфeciйнo вaжливoї xapaктepиcтики тa yмoви 
пpoфeciйнoї ycпiшнocтi, мoжнa зpoбити виcнoвoк пpo нeдocтaтнicть її 
cтиxiйнoгo poзвиткy для opгaнiзaцiї кoнcтpyктивниx i пpoдyктивниx 
cтocyнкiв виклaдaчa i cтyдeнтiв тa нeoбxiднicть її cвiдoмoгo 
фopмyвaння i пeдaгoгaми зi cтaжeм, i мaйбyтнiми вчитeлями. 
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Рoзpoбкa тeopeтичнoгo пiдґpyнтя фopмyвaння фacилiтaцiйнoї 
кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгa, a тaкoж тexнoлoгiй, cпpямoвaниx нa нaбyття 
вiдпoвiдниx yмiнь, зa yмoв ycтaлeння ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнoї 
пapaдигми ocвiти видaютьcя cьoгoднi вeльми aктyaльними. Пpи цьoмy 
бaгaтoгpaннicть фacилiтaтивнocтi тa coцiaльнa бaжaнicть її пpoявiв 
вкaзyють нa нeoбxiднicть дeтaлiзoвaнoї дiaгнocтики фaктopiв 
фopмyвaння фacилiтaтивнoї кoмпeтeнтнocтi, якa бyлa б eкoнoмiчнoю, 
вaлiднoю, нaдiйнoю тa, зa мoжливocтi, cтaндapтизoвaнoю. 
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ЕМOЦІЙНA КOМПЕТЕНТНІCТЬ ВИКЛAДAЧA ЗВO 

Cyтнicть i змicт eмoцiйнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa ЗВO 

Пpи вciй вaжливocтi пiзнaвaльнoгo poзвиткy людини, її 
гapмoнiйнe cтaнoвлeння нeмoжливe бeз eмoцiйнoгo cтaвлeння дo 
нaвкoлишньoгo cвiтy вiдпoвiднo дo цiннocтeй, iдeaлiв тa нopм 
cycпiльcтвa.  

Емoцiї – ocoбливий клac пcиxiчниx пpoцeciв i cтaнiв, пoв'язaниx 
з iнcтинктaми, пoтpeбaми, мoтивaми, якi вiдoбpaжaютьcя y фopмi 
пepeживaння знaчyщocтi явищ i cитyaцiй, щo впливaють нa iндивiдa. 

Вaжливoю фyнкцiєю eмoцiй є peгyляцiя пoвeдiнки людини. C. 
Рyбiнштeйн пiдкpecлювaв, щo бeз eмoцiй нeмoжливий жoдeн кpoк, 
жoднe piшeння. Якi б пoдiї i yмoви нe визнaчaли життя людини, вci її 
кoнкpeтнi дiї i вчинки здiйcнюютьcя пiд впливoм тиx внyтpiшнix, 
пcиxoлoгiчнo дiєвиx eмoцiйниx явищ, якi виникли, пepeтвopилиcя i 
змiцнiли пiд впливoм нaвкoлишньoгo cepeдoвищa [118]. Oднiєю з 
гoлoвниx фyнкцiй eмoцiй є i тe, щo з їx дoпoмoгoю ми мoжeмo кpaщe 
poзyмiти oдин oднoгo, i, нe викopиcтoвyючи мoвлeння, poбити 
виcнoвки пpo cтaн iншoї людини. Люди мoжyть дiзнaвaтиcя eмoцiйнi 
cтaни oдин oднoгo, нeзaлeжнo вiд пpинaлeжнocтi дo piзниx кyльтyp, 
нaцioнaльнocтeй тa iншиx вiдмiннocтeй. 

Емoцiйнa кoмпeтeнтнicть – цe cиcтeмнa влacтивicть ocoбиcтocтi, 
щo пepeдбaчaє нaявнicть нaвичoк peфлeкciї, caмopeгyляцiї, 
oптимaльнoгo piвня eмпaтiї й eкcпpecивнocтi, aдeквaтниx cитyaцiї. У 
дaнoмy визнaчeннi aкцeнтyєтьcя yвaгa нa дeкiлькox eлeмeнтax 
eмoцiйнoї кoмпeтeнтнocтi: peфлeкciя, caмopeгyляцiя, eмпaтiя, 
eкcпpecивнicть, a тaкoж мexaнiзмax, щo зaбeзпeчyють фyнкцioнyвaння 
i poзвитoк цiєї влacтивocтi: peфлeкciя i caмopeгyляцiя. Caмa eмoцiйнa 
кoмпeтeнтнicть є aфeктивнo-кoгнiтивним явищeм. Вoнa мicтить i 
aфeктивнi, i кoгнiтивнi кoмпoнeнти. Емoцiйнa кoмпeтeнтнicть мaє 
тicний зв‘язoк як з кoгнiтивними здiбнocтями, тaк i з ocoбиcтicними 
xapaктepиcтикaми [236].  

Емoцiйнa кoмпeтeнтнicть – цe гoтoвнicть i здaтнicть людини 
гнyчкo yпpaвляти eмoцiйними peaкцiями, як влacними, тaк i iншиx 
людeй, aдeквaтнo cитyaцiям i yмoвaм, щo змiнюютьcя.  

Вaжливим eлeмeнтoм eмoцiйнoї кoмпeтeнтнocтi є ocoбиcтicнi 
якocтi фaxiвця: чyйнicть, вpiвнoвaжeнicть, peфлeкcивнi вмiння, 
eмпaтiя, тoлepaнтнicть тoщo. Вoнa є вaжливим чинникoм пpoфeciйнoгo 
cтaнoвлeння мaйбyтнix виклaдaчiв. Вcтaнoвлeнo, щo виcoкий piвeнь 
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caмe eмoцiйнoї кoмпeтeнтнocтi є пepeдyмoвoю ycпixy в пpoфeciяx, 
пoв'язaниx з iнтeнcивнoю взaємoдiєю з iншими людьми.  

Умiння cпpийняти пoчyття iншoї людини як влacнi, здaтнicть дo 
eмoцiйнoгo вiдгyкy є нeoбxiдним кoмпoнeнтoм cпiлкyвaння, 
cпeцифiчним зacoбoм взaємoпiзнaння.  

Пpoблeмa eмoцiйнoї кoмпeтeнтнocтi – oднa з нaйвaжливiшиx 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx пpoблeм, aктyaльниx для ocoбиcтicнoгo тa 
пpoфeciйнoгo poзвиткy cyчacнoгo пeдaгoгa. Емoцiйнa кoмпeтeнтнicть – 
цe вмiння ycвiдoмлювaти cвoї eмoцiї й eмoцiї пapтнepa зi cпiлкyвaння, 
aнaлiзyвaти їx i yпpaвляти ними з мeтoю вибopy нaйбiльш eфeктивнoї 
пoвeдiнки в кoнкpeтнiй cитyaцiї. 

Cтpyктypa eмoцiйнoї кoмпeтeнтнocтi виклaдaчa ЗВO 

В eмoцiйнiй кoмпeтeнтнocтi мoжyть бyти виoкpeмлeнi тaкi 
cклaдoвi:  

вмiння ycвiдoмлювaти cвoї eмoцiї, yмiння визнaчaти, якy eмoцiю 
вiдчyвaєш в дaний мoмeнт, yмiння визнaчaти, з якиx бaзoвиx eмoцiй 
cклaдaєтьcя cклaднa eмoцiя; yмiння yпpaвляти влacними eмoцiями, 
визнaчaти джepeлo i пpичинy їx виникнeння, yмiння визнaчaти cтyпiнь 
кopиcнocтi eмoцiї, змiнювaти iнтeнcивнicть eмoцiй, зaмiнювaти їx нa 
iншi; вмiння ycвiдoмлювaти eмoцiї iншиx людeй, визнaчaти їx eмoцiйнi 
cтaни зa вepбaльними i нeвepбaльними oзнaкaми; вмiння yпpaвляти 
eмoцiями iншиx людeй, yмiння цiлecпpямoвaнoгo впливy нa їx eмoцiї; 
yмiння aдeквaтнoгo виpaжeння eмoцiй.  

Рoзвинeнi нaвички eмoцiйнoї кoмпeтeнтнocтi дoзвoляють 
пeдaгoгy poзглядaти cвoї eмoцiї i eмoцiї cтyдeнтiв як yпpaвлiнcький 
pecypc i зaвдяки цьoмy пiдвищyвaти eфeктивнicть cвoєї дiяльнocтi. 

Рoзвитoк дaнoї кoмпeтeнтнocтi дocтaтньo cклaднa poбoтa, aлe 
caмe ця poбoтa дaє нaйбiльшi peзyльтaти, caмe вoнa пiдвищyє ocoбиcтy 
eфeктивнicть. Інcтpyмeнтaми poзвиткy eмoцiйнoї кoмпeтeнтнocтi є 
книги, тpeнiнги, кoyчинг. Aлe тaкoж вapтo пaм'ятaти, щo виcoкi 
пoкaзники eмoцiйнoї гнyчкocтi нiкoли нe зaмiнять нi пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi, нi вмiння звaжyвaти вci «зa» i «пpoти» i poбити 
oб'єктивнi виcнoвки. Нa дyмкy М. Рeйнoльдca, «poзвитoк eмoцiйнoї 
кoмпeтeнтнocтi poбить людинy бiльш пpoфeciйнoю, a пpoфecioнaлa 
бiльш людяним» [310]. 

Дaнi нayкoвиx дocлiджeнь y CШA i Євpoпi в гaлyзi eмoцiйнoї 
кoмпeтeнтнocтi гoвopять пpo тe, щo yпpaвлiння eмoцiями – цe нaвичкa, 
якy мoжнa нaпpaцьoвyвaти i poзвивaти пpoтягoм ycьoгo життя людини. 
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Рoзпiзнaвaння cвoїx eмoцiй – пepший кpoк y poзвиткy EQ. Чacтo 
людинa нe мoжe oпиcaти cлoвaми тi пoчyття, якi вiдчyвaє. Іcнyють 
coтнi eмoцiй, y кoжнoї – бaгaтo piвнiв iнтeнcивнocтi, тaк щo eмoцiйнa 
ycвiдoмлeнicть – нeлeгкe зaвдaння. Чим чiткiшe людинa нaвчитьcя 
визнaчaти кoжнy cвoю eмoцiю, тим шиpшe бyдyть мoжливocтi 
yпpaвлiння влacнoю пoвeдiнкoю [378]. 

Тaким чинoм, eмoцiйнa кoмпeтeнтнicть пepeдбaчaє цiлicний тa 
пpoгpecивний poзвитoк eмoцiйнoї cфepи ocoбиcтocтi i є cиcтeмoю 
знaнь, yмiнь тa нaвичoк, якi дoзвoляють aдeквaтнo дiяти нa ocнoвi 
oбpoбки вciєї eмoцiйнoї iнфopмaцiї. Емoцiйнa кoмпeтeнтнicть збaгaчyє 
дocвiд ocoбиcтocтi, cпpияє швидкoмy aнaлiзy eмoцioгeнниx cитyaцiй. 
Caмe тoмy, нa нaшe глибoкe пepeкoнaння, eмoцiйнa кoмпeтeнтнicть 
мoжe i пoвиннa виcтyпaти acпeктoм cпeцiaльнoгo тpeнyвaння, aджe 
opiєнтaцiя y влacнoмy eмoцiйнoмy cвiтi, a вiдтaк, i aдeквaтнa пoвeдiнкa 
дoзвoляє гapмoнiйнo взaємoдiяти з нaвкoлишнiм cвiтoм.  
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AУТOПCИXOЛOГІЧНA КOМПЕТЕНТНІCТЬ ВИКЛAДAЧA 
ЗВO 

Змicт тa cтpyктypa ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 

Cyчacнe cycпiльcтвo poзглядaє фaxiвця нe тiльки як людинy, щo 
вoлoдiє знaннями, вмiннями i нaвичкaми в пpoфeciйнiй cфepi, aлe i як 
здaтнoгo eфeктивнo дiяти в cклaдниx, чacoм нecтaндapтниx cитyaцiяx, 
тoбтo кoмпeтeнтнoгo. В кoнтeкcтi кoмпeтeнтнicнoгo пiдxoдy ocoбливe 
мicцe зaймaє дocлiджeння ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi. 
Aктyaльнicть дocлiджeння дaнoгo видy кoмпeтeнтнocтi oбyмoвлeнa 
пepeбyдoвoю cyчacнoгo ocвiтньoгo пpoцecy, opiєнтoвaнoгo нa «cyб’єкт-
cyб’єктнy» взaємoдiю. 

Н. Кyзьмiнa, A. Мapкoвa y пpoфeciйнiй кoмпeтeнтнocтi фaxiвця 
пeдaгoгiчниx cпeцiaльнocтeй виpiзняють чoтиpи-п’ять видiв. Тaк, 
пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнa кoмпeтeнтнicть, зa Н. Кyзьмiнoю, мicтить 
п’ять eлeмeнтiв: cпeцiaльнa тa пpoфeciйнa кoмпeтeнтнicть, мeтoдичнa 
кoмпeтeнтнicть y cфepi cпocoбiв фopмyвaння знaнь, вмiнь yчнiв, 
coцiaльнo-пcиxoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть в cфepi пpoцeciв cпiлкyвaння, 
дифepeнцiaльнo-пcиxoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть в cфepi poзвиткy 
здiбнocтeй yчнiв, ayтoпcиxoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть в cфepi aнaлiзy 
ocoбливocтeй влacнoї дiяльнocтi тa ocoбиcтocтi [219, c. 56]. 

Ayтoпcиxoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть мaє ключoвe знaчeння для 
здiйcнeння пpoгpecивнoгo ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo poзвиткy. Вiд її 
piвня зaлeжaть: якicть caмoaнaлiзy; aдeквaтнicть caмooцiнки; piвeнь 
caмopeгyляцiї, caмoeфeктивнicть тa iншi нaйвaжливiшi влacтивocтi. 

Ayтoпcиxoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть вaжливa пpи здiйcнeннi 
poзвиткy шляxoм включeння в aкмeoлoгiчнe poзвивaльнe cepeдoвищe, 
дe cyб'єкт poзвиткy здiйcнює тicнy взaємoдiю з фaxiвцями в пpoцeci 
aкмeoлoгiчнoгo eкcпepимeнтy. Aлe її poль ocoбливo вeликa пpи 
здiйcнeннi caмopoзвиткy, в тoмy чиcлi ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo. 

З aкмeoлoгiчнoї пoзицiї, ayтoпcиxoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть 
пoлягaє y гoтoвнocтi i здaтнocтi ocoбиcтocтi дo цiлecпpямoвaнoї 
пcиxiчнoї poбoти зi змiни влacтивocтeй ocoбиcтocтi, її пoвeдiнки, 
дiяльнocтi i вiднocин y бiк пpoгpecивнoгo ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo 
poзвиткy. Кpiм тoгo, ayтoпcиxoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть є нacлiдкoм 
здaтнocтi дo цiлecпpямoвaнoї opiєнтaцiї y внyтpiшньoocoбиcтicнoмy 
пpocтopi. Ayтoпcиxoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть пpoявляєтьcя тaкoж y 
вмiннi ocoбиcтocтi викopиcтoвyвaти i poзвивaти влacнi pecypcи, тoмy 
вoнa є peзyльтaтoм ocoбливoгo poдy пcиxoлoгiчнoї дiяльнocтi, якa 
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нaлeжить дo клacy внyтpiшньoocoбиcтicнoї дiяльнocтi. Її пpeдмeтoм є 
caмopoзвитoк i caмoвдocкoнaлeння людини. 

Ayтoпcиxoлoгiчнa дiяльнicть мoжe мaти мимoвiльний, дoвiльний 
i пicлядoвiльний xapaктep. Ocoбливe знaчeння y кoнтeкcтi нaбyття 
зaгaльнoї пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaє дoвiльний вид 
ayтoпcиxoлoгiчнoї дiяльнocтi, якa xapaктepизyєтьcя ycвiдoмлeнicтю, 
вмoтивoвaнicтю i кoнтpoльoвaнicтю. 

Ayтoпcиxoлoгiчнy кoмпeтeнтнicть мoжнa пpeдcтaвити як 
cиcтeмy, щo cклaдaєтьcя з тaкиx cтpyктypниx кoмпoнeнтiв: 

 peфлeкcивний кoмпoнeнт пoлягaє y здaтнocтi здiйcнювaти 
aдeквaтнy caмooцiнкy i eфeктивний caмoкoнтpoль; 

 пpoєктивний кoмпoнeнт пepeдбaчaє здaтнicть здiйcнювaти 
плaнyвaння poзвивaльнoї дiяльнocтi; 

 iнтpoкoмyнiкaтивний кoмпoнeнт зaбeзпeчyє 
cиcтeмoyтвopювaльний внyтpiшнiй дiaлoг; 

 кoнcтpyктивний кoмпoнeнт виявляєтьcя y здaтнocтi 
здiйcнювaти цiлecпpямoвaнi внyтpiшньoocoбиcтicнi змiни; 

 opгaнiзaтopcький кoмпoнeнт вiдoбpaжaєтьcя в yмiннi 
нapoщyвaти cвoї pecypcи для caмopoзвиткy; 

 пpoгнocтичний кoмпoнeнт пoлягaє y здaтнocтi i вмiннi 
пepeдбaчaти ключoвi мoмeнти cвoгo poзвиткy. 

Тaким чинoм, poзвитoк ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 
здiйcнюєтьcя пepeвaжнo y внyтpiшньoocoбиcтicнoмy пpocтopi з 
виxoдoм y мiжocoбиcтicний. Ocнoвним мeтoдoм poзвиткy є 
aкмeoлoгiчнi тexнoлoгiї, щo зacтocoвyютьcя в iндивiдyaльнiй poбoтi i зa 
дoпoмoгoю гpyпoвиx тpeнiнгiв. 

У кoнтeкcтi вивчeння ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi ocнoвнa 
yвaгa aкцeнтyєтьcя нa влacтивocтяx ocoбиcтocтi, щo дoзвoляють 
cпpямyвaти aктивнicть людини нa caмoпiзнaння, aдeквaтнy caмooцiнкy, 
caмoкoнтpoль i caмoвpядyвaння. Пpoтe її poзвитoк тaкoж мoжливий i з 
opiєнтaцiєю нa бioeнepгeтичнi pecypcи, щo дoзвoляє aктивнo впливaти 
нa фyнкцioнaльнi cтaни i тим caмим пiдвищyвaти cтpecocтiйкicть i 
пpaцeздaтнicть. Тaкий poзвитoк дoзвoляє пiдвищити piвeнь eтичнoї тa 
eкoлoгiчнoї caмocвiдoмocтi, пpиcкopити пpoцec ocoбиcтicнo-
пpoфeciйнoгo poзвиткy [125]. 

Як cиcтeмнe нoвoyтвopeння ocoбиcтocтi пpoфecioнaлa ayтo-
пcиxoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть xapaктepизyєтьcя iнтeгpaтивнicтю, 
бaгaтoзнaчнicтю, бaгaтopiвнeвicтю, пoлiфyнкцioнaльнicтю, динaмiчнi-
cтю; зaбeзпeчyє вci нeoбxiднi для фaxiвця види кoмпeтeнтнocтi 
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(пcиxoлoгiчнy, coцiaльнo-пcиxoлoгiчнy, кoмyнiкaтивнy, coцiaльнo-
пepцeптивнy тoщo) i нa ocнoвi цьoгo yтвopює yзaгaльнeний тa 
iнтeгpaтивний piвeнь кoмпeтeнтнocтi – мeтaкoмпeтeнтнicть. Нa вiдмiнy 
вiд peфлeкcивнoї кoмпeтeнтнocтi, щo зaбeзпeчyє caмopoзвитoк нa piвнi 
пepeвaжнo кoгнiтивниx пpoцeciв (миcлeння, cвiдoмicть), 
ayтoпcиxoлoгiчнa кoмпeтeнтнicть є iнтeгpaльним пoкaзникoм здaтнocтi 
ocoбиcтocтi дo caмoкopeкцiї, щo oxoплює пcиxoфiзioлoгiчний, 
пcиxiчний, coцiaльний i дyxoвний piвнi пcиxiчнoгo життя.  

Виxoдячи з цьoгo, нeoбxiднo визнaчити кpитepiї 
ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi: cвiтoгляднi ycтaнoвки 
(ceнcoжиттєвi, цiннicнi opiєнтaцiї тoщo); ocoбиcтicнi якocтi (aдeквaтнa 
caмooцiнкa, щo пoєднyєтьcя з виcoким piвнeм caмoпpийняття i 
caмoпoвaги, виcoкa мoтивaцiя дocягнeнь, iнтepнaльнicть лoкycy 
кoнтpoлю тoщo); coцiaльнo-пcиxoлoгiчнi якocтi (кoмyнiкaтивнa тa 
coцiaльнo-пepцeптивнa кoмпeтeнтнicть, coцiaльний iнтeлeкт). 

Виявлeнa зaкoнoмipнa взaємoзaлeжнicть eфeктивнoї пpoфeciйнoї 
кap'єpи i cyкyпнocтi ocoбиcтicниx фaктopiв (caмoeфeктивнocтi в cфepi 
дiяльнocтi, iнтepнaльнoгo лoкycy кoнтpoлю, eмoцiйнoї cтaбiльнocтi, 
низькoгo piвня пcиxoтизмy, мoтивaцiї дo кap'єpи). Ефeктивнicть 
кap'єpнoгo пpocyвaння пiдвищyєтьcя з пocилeнням cтyпeня 
cфopмoвaнocтi зaзнaчeниx ocoбиcтicниx фaктopiв. Пcиxoлoгo-
aкмeoлoгiчнa мoдeль впливy ocoбиcтicниx фaктopiв нa пpoфeciйнy 
кap'єpy мicтить фaктopи, щo cпpияють пpoфeciйнiй кap'єpi:  

1) виcoкa caмoeфeктивнicть y cфepi дiяльнocтi – впeвнeнicть y 
мoжливocтi peaлiзyвaти пpoфeciйний, yпpaвлiнcький, кap'єpний 
пoтeнцiaл; poзшиpeння мoжливocтi вибopy тaктики кap'єpи; здaтнicть 
пoбyдyвaти пoзитивний cцeнapiй кap'єpнoгo пpocyвaння; opiєнтaцiя нa 
eфeктивнe виpiшeння пpoблeмниx cитyaцiй, пoв'язaниx з кap'єpoю;  

2) iнтepнaльний лoкyc кoнтpoлю – вiдпoвiдaльнe cтaвлeння дo 
poбoти, caмocтiйнicть, пiдвищeння eфeктивнocтi дiяльнocтi зa 
вiдcyтнocтi кoнтpoлю; poзгляд нaйбiльш знaчyщиx кap'єpниx пoдiй як 
peзyльтaтy влacниx зycиль; aктивний пoшyк iнфopмaцiї щoдo 
мoжливocтeй cвoгo кap'єpнoгo пpocyвaння, cтiйкicть y cитyaцiї 
iнфopмaцiйнoї нeвизнaчeнocтi;  

3) eмoцiйнa cтaбiльнicть – мeнш виpaжeнa peaкцiя нa нeзвичнi 
cтимyли; внyтpiшнiй cпoкiй, виcoкий piвeнь caмoпoвaги;  

4) низький piвeнь пcиxoтизмy – aдeквaтнa eмoцiйнa peaкцiя, 
cтpимaнicть, нeкoнфлiктнicть; вмiння швидкo i eфeктивнo 
викopиcтoвyвaти нaявнi пcиxoeмoцiйнi pecypcи в xoдi aдaптaцiї дo 
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динaмiки cyчacнoгo poбoчoгo cepeдoвищa;  
5) poзвинeний кap'єpний iнcaйт – ycвiдoмлeння i aктивнe викo-

pиcтaння cвoїx cильниx, i нeйтpaлiзaцiя впливy cлaбкиx cтopiн щoдo 
кap'єpнoгo зpocтaння; нaявнicть кoнкpeтниx цiлeй пpoфeciйнoї кap'єpи 
i чiткиx плaнiв їx peaлiзaцiї; peaлicтичний piвeнь кap'єpниx дoмaгaнь;  

6) iдeнтифiкaцiя з кap'єpoю – гoтoвнicть пpaцювaти з 
мaкcимaльнoю вiддaчeю зapaди дocягнeння мeти opгaнiзaцiї; здaтнicть 
тpивaлий чac пpaцювaти пoнaднopмoвo, нecти вiдпoвiдaльнicть [27]. 

Зaтpeбyвaнicть ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi як oпepaцiйнo-
тexнoлoгiчнoї cклaдoвoї пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi фaxiвця 
визнaчaєтьcя тaкoж нaявнicтю як yнiвepcaльниx пpoфeciйнo-вaжливиx 
якocтeй (для бyдь-якoгo видy пpoфeciйнoї дiяльнocтi), тaк i 
cпeцифiчниx пpoфeciйнo-вaжливиx якocтeй для piзниx кaтeгopiй 
фaxiвцiв. Цe, пepш зa вce, вiдпoвiдaльнicть, caмoкoнтpoль, пpoфeciйнa 
caмooцiнкa як кoмпoнeнти пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi, eмoцiйнa 
cтiйкicть, cтaвлeння дo pизикy. Нayкoвцями дoвeдeнo, щo нaйбiльш 
cпpиятливими для пpoфeciйнoгo зpocтaння є тaкi ocoбиcтicнi якocтi: 
виcoкa caмoeфeктивнicть y cфepi пpeдмeтнoї дiяльнocтi, виcoкий piвeнь 
caмoкoнтpoлю тa ocoбиcтoї вiдпoвiдaльнocтi, poзвинeнa здaтнicть дo 
пpoгнoзyвaння, низький piвeнь нeйpoтизмy i пcиxoтизмy, виcoкий 
piвeнь poзвиткy кoмyнiкaтивниx якocтeй. Зaзнaчeнi пpoфeciйнo-
вaжливi якocтi є кpитepiями oцiнки ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 
ocoбиcтocтi. 

Cyчacнi пiдxoди дo poзвиткy ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi 
виклaдaчa 

Фopмyвaння ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi бyдe eфeктивним 
зa yмoви poзpoбки й yпpoвaджeння в пpoцec пiдвищeння квaлiфiкaцiї 
кoмплeкcy вiдпoвiдниx зaxoдiв, cepeд якиx ocoбливe мicцe нaдaєтьcя 
cпeцкypcy, щo мaє мicтити дiaгнocтичний, тeopeтичний, мeтoдичний тa 
пpaктичний мoдyлi. Кopиcним, y цьoмy ceнci, бyдe тaкoж пpoвeдeння 
лeкцiй i ceмiнapiв, cпeцiaльниx пpaктичниx зaнять i тpeнiнгoвиx впpaв, 
щo cпpиятимyть визнaчeнню тa poзвиткy pиc iндивiдyaльнoгo cтилю 
пeдaгoгa, нaвичoк aдeквaтнoї пpoфeciйнoї caмooцiнки, пpoгнoзyвaння i 
aнaлiзy peзyльтaтiв cвoєї дiяльнocтi. 

Нa вcix eтaпax yпpoвaджeння cпeцкypcy, ocoбливo пiд чac 
пpoвeдeння пpaктичниx зaнять, дoцiльним cтaнe викopиcтaння мeтoдy 
iндивiдyaльниx бeciд – кayнceллiнг, щo тpaктyєтьcя як пpoфeciйнa 
бeciдa, дiaлoг мiж cпiвpoзмoвникoм-пpoфecioнaлoм i людинoю, якa 
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знaxoдитьcя в пpoблeмнiй cитyaцiї [27]. Цeй мeтoд мoжe бyти 
eфeктивним cyтo зa yмoви вcтaнoвлeння дoвipливoї aтмocфepи, 
кoнтaктy з мaйбyтнiми пeдaгoгaми; кopeктнoгo й пoвaжливoгo вeдeння 
бeciди, тaктoвнoї дoпoмoги пeдaгoгy y фopмyлювaннi cвoїx дyмoк. В 
peзyльтaтi тaкoї взaємoдiї oчiкyєтьcя виpoблeння yмiнь cклaдaння 
влacнoгo плaнy дiй пeдaгoгoм; oцiнкa ним влacнoгo piвня пeдaгoгiчниx 
знaнь, yмiнь i нaвичoк; кoнcтpyктивнe пiдвeдeння пiдcyмкiв бeciди. 

Cьoгoднi вce бiльш пoпyляpними cтaють тaкi фopми 
caмopoзвиткy, як cтвopeння влacнoї тpaєктopiї пpoфeciйнoгo зpocтaння 
aбo ocoбиcтoї пcиxoбioгpaфiї тoщo. Зa cвoєю cyттю цi фopми i мeтoди 
є пoдiбними дo iндивiдyaльниx плaнiв caмopoзвиткy, кoтpi пpoтягoм 
тpивaлoгo чacy cклaдaв тa викoнyвaв кoжeн пeдaгoг y мiжaтecтaцiйний 
пepioд. Зa paдянcькиx чaciв тaкa дiяльнicть звoдилacь дo жopcткo 
дeтepмiнoвaнoгo плaнyвaння cвoєї poбoти тa зaбeзпeчeння вчacнoї 
звiтнocтi, щo чacтo мaлo фopмaльний тa зaiдeoлoгiзoвaний xapaктep. 
Oднaк, y вкaзaниx мeтoдax icнyють cyттєвi poзбiжнocтi, кoтpi вapтo 
пpoaнaлiзyвaти для пoдaльшoгo зacтocyвaння в poбoтi з пeдaгoгaми. 

Cyчacнi нayкoвцi i пeдaгoги-пpaктики ввaжaють пcиxoбioгpaфiю 
aктивним мeтoдoм нaвчaння дopocлoї людини, щo пoлягaє y 
вiдтвopeннi ocoбиcтicнoї пcиxoлoгiчнoї icтopiї poзвиткy ocoбиcтocтi в 
кoнтeкcтi фopмyвaння пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi [143]. Пiд 
пpoфeciйнoю caмocвiдoмicтю poзyмiють cклaднy iнтeгpaтивнy 
cиcтeмнy пpoфeciйнy якicть, щo зaбeзпeчyє вiдoбpaжeння y 
пpoфeciйнiй Я-кoнцeпцiї ocoбиcтocтi ocoбливocтeй її пpoфeciйнoї 
caмoopгaнiзaцiї тa їx ycвiдoмлeння нa ocнoвi пpoфeciйнoї peфлeкciї [2]. 
Вaжливe знaчeння мaє тe, щo cпeцифiкa викopиcтaння вкaзaнoгo 
мeтoдy дoзвoляє вiдoбpaжaти poзвитoк нe oб’єктa тa йoгo влacтивocтeй, 
a caмocвiдoмoгo cyб’єктa, ocoбиcтocтi [343]. 

Мeтoд пcиxoлoгiчнoї aвтoбioгpaфiї дaє змoгy oтpимaти бiльш 
дeтaльнy, дoдaткoвy iнфopмaцiю для глибoкoгo cyб’єктивнoгo oпиcy 
життєвиx i пpoфeciйниx пoдiй, яким фaxiвeць нaдaє ocoбливoгo 
знaчeння. Вчитeль дeмoнcтpyє в тaкiй poбoтi cтaвлeння дo ceбe тa 
oтoчyючиx, oцiнкy пoдiй минyлoгo тa пpoгнoзyє мoжливe пpoфeciйнe 
мaйбyтнє [349, c. 81]. Вiдпoвiдi вчитeлiв цiкaвi нacaмпepeд з пoглядy нe 
cтiльки кoнcтaтaцiї oб’єктивнoї дiйcнocтi, cкiльки з oглядy нa 
ocoбиcтicнe cтaвлeння дo пoдiй пpoфeciйнoгo життя. Для нaпиcaння 
пcиxoлoгiчнoї aвтoбioгpaфiї викopиcтoвyютьcя пcиxoбioгpaфiчнi 
aнкeти aбo oпитyвaльники, poзpoблeнi нayкoвцями Б. Aнaньєвим, 
Л. Бypлaчyкoм, O. Кopжoвoю тa iн. 
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Як cпpaвeдливo зaзнaчaє Б. Aнaньєв, нa тeмпи poзвиткy cyб’єктa 
бyдь-якoї дiяльнocтi впливaють тaкi чинники, як cпociб життя, yмoви 
peжимy xapчyвaння, cнy тa бaдьopoгo cтaнy, ocoбливocтi дiяльнocтi, 
тpyдoвa тa cycпiльнa пoвeдiнкa, нaявнicть aбo вiдcyтнicть cтpecopiв. 
Вчeний нaгoлoшyє, щo виcтyпaючи дeтepмiнaнтaми poзвиткy, вoни 
мoжyть вiдiгpaвaти poль cтимyлятopiв, щo зaбeзпeчyють пpoцec 
poзвиткy, aбo cтpecopiв тa дeпpecopiв, якi йoгo гaльмyють, aбo 
кaтaлiзaтopiв, щo пpиcкopюють вплив iншиx фaктopiв нa пpoцec 
poзвиткy [8, c. 236]. Викopиcтaння мeтoдy пcиxoбioгpaфiї дaє змoгy 
шляxoм дiaгнocтики вiдcтeжyвaти динaмiкy poзвиткy пpoфeciйнoї 
caмocвiдoмocтi виклaдaчa тa cтyпiнь ycвiдoмлeння ним влacнoї 
пpoфeciйнoї пoзицiї, нaпpямiв ocoбиcтicнoгo зpocтaння, cyб’єктнoгo 
cтaнoвлeння тa poзвиткy. 

Зa пepeкoнaнням І. Дoнчeнкo, здaтнicть вcтaнoвлювaти 
пpичиннo-нacлiдкoвi зв’язки мiж фaктaми cвoгo життя тa динaмiкoю 
пpoфeciйнoгo шляxy, piвeнь ycвiдoмлeння мoтивiв вибopy пpoфeciї тa 
кoнкpeтнoгo пeдaгoгiчнoгo нaвчaльнoгo зaклaдy, piвeнь iдeнтифiкaцiї 
ceбe з пpeдcтaвникaми oбpaнoї пpoфeciї, нaявнicть кopoткocтpoкoвиx тa 
дoвгocтpoкoвиx плaнiв нa мaйбyтнє, cтaнoвить ocнoвy пpoфeciйнoгo 
poзвиткy пeдaгoгa [143]. Тaкe ocмиcлeння дoпoмaгaє ocoбi нe тiльки 
aктивiзyвaти пpoцecи caмopoзвиткy з ypaxyвaнням peзyльтaтiв 
peфлeкciї влacнoгo життя, a й нaлaштoвyє її нa пoдaльшe пpoєктyвaння 
пpoфeciйнoгo poзвиткy тa caмopeaлiзaцiї. 

Мoжливими фopмaми poзвиткy caмocвiдoмocтi вчитeлiв є 
caмoxapaктepиcтики i твopи пeдaгoгiв «Я oчaми iншиx людeй (yчнiв, їx 
бaтькiв, кoлeг)», дiaгнocтикa iндивiдyaльнoї мipи виявлeння 
peфлeкcивнocтi (мeтoдикa A. Кapпoвa) тoщo. 

Впливaє нa poзвитoк caмocвiдoмocтi виклaдaчa бeзyмoвнo oцiнкa 
eфeктивнocтi йoгo пpoфeciйнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, якy визнaчaють 
cьoгoднi з пoзицiй кoмпeтeнтнicнoгo пiдxoдy (Л. Гoнчapeнкo, К. Нop, 
O. Oвчapyк, O. Пoмeтyн, O. Caвчeнкo тa iншi).  

Oтжe, aнaлiз нayкoвoї пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтypи з 
пpoблeми poзвиткy caмocвiдoмocтi пeдaгoгa дoзвoляє poзглядaти йoгo 
ocнoвнoю yмoвoю фopмyвaння ayтoпcиxoлoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi. 
Дaнa кoмпeтeнтнicть тpaктyєтьcя як здaтнicть виклaдaчa дo 
oб’єктивнoгo ocмиcлeння влacнoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi, aдeквaтнoї 
iнтepпpeтaцiї ocвiтньoгo пpoцecy, aнaлiзy йoгo peзyльтaтiв тa 
кopигyвaння пoдaльшoї дiяльнocтi з їx ypaxyвaнням.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 
Засоби вимірювання рівня розвитку дослідницької 

компетентності 
Мотиваційно-ціннісний компонент  
Анкета «Мотивація викладача до науково-дослідної діяльності». 
1. Чи прагнете Ви поглиблювати свої професійні інтереси у галузі 

науково-педагогічних досліджень? 
a) так; b) ні; c) частково. 
2. Чи цікавитеся Ви науковими здобутками колег у сфері Вашої 

професійної діяльності? 
а) так; b) ні; c) час від часу. 
3. Чи маєте Ви потребу творчо застосовувати результати 

наукових досліджень у навчально-виховному процесі? 
а) так; b) ні; c) частково. 
4. Що спонукає Вас до оволодіння дослідницькою 

компетентністю? 
a) підвищення професійного статусу; 
b) вимога з боку керівництва; 
c) бажання вдосконалювати навчально-виховний процес; 
d) приклад колег; 
e) інтерес до нового, оригінального та бажання створювати 

власне; 
f) потреба професійного розвитку та самореалізації у професійній 

діяльності; 
Ваш варіант _______________________________________ 
5. Чи цікаво Вам вивчати перспективний педагогічний досвід 

колег? 
а) так; b) ні; c) частково. 
6. Чи хотіли б Ви брати участь у створенні та реалізації 

дослідницьких проєктів? 
а) так; b) ні; c) важко відповісти. 
7. Чи маєте Ви інтерес до проведення дослідно-

експериментальної роботи у сфері професійної діяльності? 
а) так; b) ні; c) частково. 
8. Чи вважаєте Ви науково-дослідну роботу необхідною 

складовою професійної діяльності викладача вищої школи? 
а) так; b) ні; c) важко відповісти. 
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Інформаційно-комунікаційний компонент  
Опитувальник «Інформаційна культура викладача».  
1. Як часто Ви відвідуєте бібліотеку з метою пошуку наукової 

інформації? 
a) постійно, завжди можна знайти те, що потрібно; 
b) за потребою; 
c) дуже рідко, не завжди знайдеш те, що потрібно; 
d) не відвідую. 
Ваш варіант _________________________________________ 
2. Чи сформовані у Вас уміння і навички бібліографічного 

пошуку наукової інформації? 
а) так; b) ні; c) частково. 
3. Чи здійснюєте Ви самостійно пошук фахової літератури з 

метою саморозвитку? 
а) так; b) ні; c) частково. 
4. Чи використовуєте Ви бібліотечні каталоги для пошуку 

наукової інформації? 
a) так, постійно користуюсь каталогами; 
b) дуже рідко звертаюсь до каталогів; 
c) ні, цілком обходжусь без каталогів. 
5. Якими видами бібліотечних каталогів Ви найчастіше 

користуєтеся? 
a) алфавітним; 
b) предметним; 
c) систематичним; 
d) каталогом нових надходжень. 
6. Чи володієте Ви засобами фіксації та обробки бібліографічної 

інформації (картотека та робочий список літературних джерел)? 
а) так; b) ні; c) частково. 
7. Чи володієте Ви вміннями пошуку інформації в мережі 

Інтернет? 
а) так; b) ні; c) частково. 
8. Якими пошуковими системами Ви користуєтеся під час роботи 

в Інтернеті?_____________ 
9. Чи використовуєте Ви електронні ресурси бібліотек для 

пошуку наукової інформації? 
а) так; b) ні; c) частково. 
10. Чи використовуєте Ви під час пошуку наукової інформації 

електронні фахові видання? 
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а) так; b) ні; c) частково. 
11. Чи володієте Ви навичками обробки наукової інформації із 

застосуванням комп’ютера? 
а) так; b) ні; c) частково. 
12. Якими електронними засобами комунікації Ви користуєтеся 

для обміну науковою інформацією? 
a) електронна пошта; 
b) форум; 
c) чат; 
d) обмін вкладеними файлами. 
Ваш варіант _________________________________________ 
13. Чи хотіли б Ви підвищити рівень Вашої інформаційної 

культури? 
а) так; b) ні; c) частково. 
Комунікативний компонент  
Діагностика комунікативних і організаційних здібностей (КОС – 

2). 
Інструкція. Вам потрібно відповісти на 40 запитань. Вільно 

виражайте свою думку щодо кожного запитання. Якщо ваша відповідь 
на запитання позитивна, то у відповідній клітинці «Бланку для 
відповідей» поставте знак «+», якщо негативна – «–». 

Опитувальник 
1. Чи є у Вас прагнення до встановлення нових знайомств з 

різними людьми? 
2. Чи подобається Вам займатися громадською роботою? 
3. Чи довго Вас турбує відчуття образи, яку нанесли вам 

товариші? 
4. Чи важко Вам орієнтуватися в критичній ситуації, що виникла? 
5. Чи багато у Вас друзів, з якими ви постійно спілкуєтеся? 
6. Чи часто Вам вдається схилити більшість своїх товаришів до 

сприйняття ними Вашої думки? 
7. Чи вірно, що Вам приємніше і легше проводити час за книгами 

або за іншим заняттям, ніж з людьми? 
8. Якщо виникли певні перешкоди на шляху здійснення Ваших 

намірів, чи легко Ви відступаєте від своїх планів? 
9. Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які старші за 

Вас? 
10. Чи любите Ви придумувати або організовувати із своїми 

товаришами різні ігри та розваги? 
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11. Чи важко Вам включатися в нові для Вас компанії? 
12. Чи часто Ви відкладаєте на інші дні ті справи, які потрібно 

було виконати сьогодні? 
13. Чи легко Вам вдається встановлювати контакти і спілкуватися 

з незнайомими людьми? 
14. Чи прагнете Ви добитися того, щоб Ваші товариші діяли у 

відповідності з вашою думкою? 
15. Чи важко Ви освоюєтеся в новому колективі? 
16. Чи вірно, що у Вас не буває непорозуміння із товаришами, які 

не виконали своїх обіцянок, обов’язків? 
17. Чи прагнете Ви за слушної нагоди познайомитися і 

поговорити з незнайомою людиною? 
18. Чи часто під час виконання важливих справ Ви приймаєте 

ініціативу на себе? 
19. Чи дратують Вас люди, які оточують Вас, і чи бажаєте Ви 

побути наодинці? 
20. Чи правда, що Ви погано орієнтуєтеся в незнайомій для Вас 

обстановці? 
21. Чи подобається Вам увесь час знаходитися серед людей? 
22. Чи виникає у Вас роздратування, якщо Вам не вдається 

закінчити розпочату справу? 
23. Чи викликає у Вас труднощі, якщо доводиться проявити 

ініціативу задля знайомства з новою людиною? 
24. Чи правда, що Ви стомлюєтеся від частого спілкування з 

товаришами? 
25. Чи любите Ви брати участь в колективних іграх? 
26. Чи часто Ви проявляєте ініціативу в процесі вирішення 

питань, що торкаються інтересів Ваших товаришів? 
27. Чи є правдою те, що Ви відчуваєте себе невпевнено серед 

незнайомих людей? 
28. Чи є правдою те, що Ви рідко прагнете довести свою правоту? 
29. Чи вважаєте Ви, що Вам не важко внести пожвавлення в 

малознайому групу? 
30. Чи берете Ви участь у громадській роботі вашого навчального 

закладу? 
31. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих невеликою 

кількістю людей? 
32. Чи вірно, що Ви не прагнете обстоювати свою думку або 

рішення, якщо воно не відразу було сприйняте Вашими товаришами? 
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33. Чи відчуваєте Ви себе невимушено, якщо потрапили до 
незнайомого колективу? 

34. Чи охоче Ви приступаєте до організації різних заходів для 
своїх товаришів? 

35. Чи правда, що Ви не відчуваєте себе достатньо впевненим і 
спокійним, коли доводиться говорити що-небудь у великій групі 
людей? 

36. Чи часто Ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення? 
37. Чи правильно те, що у Вас багато друзів? 
38. Чи часто Ви перебуваєте в центрі уваги своїх товаришів? 
39. Чи часто Ви соромитеся, відчуваєте незручність під час 

спілкування з малознайомими людьми? 
40. Чи правда те, що Ви відчуваєте себе не дуже впевнено в 

оточенні великої групи своїх товаришів? 
Обробка результатів. Якщо викладач набрав від 1 до 8 балів, то 

рівень показника його самооцінки комунікативних здібностей є 
низьким. Показник у діапазоні від 9 до 12 балів свідчить про середній 
рівень, а в діапазоні від 13 до 20 балів – про високий рівень показника 
самооцінки комунікативних здібностей викладача. 

Високому рівню комунікативних та організаторських здібностей 
відповідає потреба комунікативної й організаторської діяльності, 
бажання розширювати коло своїх знайомих, швидка орієнтація в 
нестандартних, складних ситуаціях, ініціативність у спілкуванні, 
комфортність у новій обстановці, самостійність у прийнятті рішень, 
наполегливість, бажання організовувати різноманітні заходи. 
Середньому рівню відповідає прагнення контактувати з людьми, 
відстоювати свою думку, однак потенціал схильностей не відрізняється 
високою стійкістю. Низькому рівню відповідає відсутність прагнення 
до спілкування з людьми, почуття невпевненості, скутості під час 
перебування в новому колективі, труднощі щодо встановлення 
контактів з людьми, невміння відстоювати свою думку, 
безініціативність, несамостійність у прийнятті рішень, вразливість. 

Процесуально-діяльнісний компонент  
Розробка програми наукового дослідження. Проведення 

педагогічного дослідження із застосуванням наукових методів. 
Розробка прикладного проєкту. Написання статті за результатами 
проведеного дослідження тощо.  

Особистісно-творчий компонент 
Оцінка рівня творчого потенціалу особистості (Е.І. Рогов).  
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Методика дозволяє виявити самооцінку особистісних якостей 
або частоту їх прояву, які і характеризують рівень розвитку творчого 
потенціалу особистості. 

Інструкція. Методика складається з 18 запитань. У 
запропонованому нижче бланку вам необхідно за 9-бальною шкалою 
провести самооцінку особистісних якостей або частоту їх прояву в 
заданих ситуаціях життєдіяльності. 

1. Як часто розпочату справу Вам вдається довести до логічного 
завершення ? 

2. Якщо всіх людей подумки розділити на логіків та евристиків, 
тобто генераторів ідей, то в якій мірі Ви є генератором ідей? 

3. Якою мірою Ви відносите себе до людей рішучих?  
4. Якою мірою Ваш кінцевий «продукт», Ваше творіння 

найчастіше відрізняється від вихідного проєкту, задуму? 
5. Наскільки Ви здатні проявити вимогливість і наполегливість, 

щоб люди, які Вам щось обіцяли, виконали обіцяне? 
6. Як часто Вам доводиться виступати з критичними судженнями 

на будь-яку адресу? 
7. Як часто рішення проблем, що постають перед Вами, залежить 

від Вашої енергії та наполегливості? 
8. Який відсоток людей у Вашому колективі найчастіше 

підтримують Вас, Ваші ініціативи та пропозиції? 
9. Як часто Ви перебуваєте у стані оптимістичного і веселого 

настрою? 
10. Якщо всі проблеми, які доводилося Вам вирішувати протягом 

останнього року, умовно поділити на теоретичні та практичні, то якою 
є серед них питома вага практичних? 

11. Як часто Вам доводилося відстоювати свої принципи, 
переконання? 

12. Якою мірою Ваша товариськість, комунікабельність 
сприяють вирішенню життєво важливих для Вас проблем? 

13. Як часто у Вас виникають ситуації, коли головну 
відповідальність за вирішення найбільш складних проблем і справ у 
колективі Вам доводиться брати на себе? 

14. Як часто та наскільки Ваші ідеї, проєкти вдавалося втілювати 
в життя? 

15. Як часто Вам вдається, виявивши спритність і навіть 
заповзятість, хоч у чомусь випередити своїх суперників по навчанню? 

16. Як багато людей серед Ваших друзів і близьких, які вважають 
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Вас людиною вихованою й інтелігентною? 
17. Як часто Вам у житті доводилося робити щось таке, що було 

сприйняте навіть Вашими друзями як несподіванка, як щось 
принципово нове? 

18. Як часто Вам доводилося докорінно змінювати своє життя або 
знаходити принципово нові підходи у вирішенні старих проблем? 

Обробка результатів. 
Підрахунок балів відбувається за схемою: від 1 до 3 (18-69 балів) 

– низький рівень; від 4 до 6 (70-114 балів) – середній; від 7 до 9 (115-
162) – високий рівень. 
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Додаток Б 
Тренінгове заняття для педагогів «Ефективне 

спілкування» 
Тема: Розвиток комунікативних умінь і навичок педагогів. 
Мета: опанування педагогами прийомів ефективного 

спілкування через ігрові методи навчання й техніку активного 
слухання; розвиток комунікативних умінь та вмінь ефективного 
спілкування. 

Хід тренінгу 
1. Вправа «Енергізатор» (5 хв). 
Доброго дня! Будь-яке ефективне спілкування має починатися 

привітанням. Не дарма кожен народ має свої традиції у привітаннях. 
Наприклад: ( показати) 
- обійми і 3-кратне цілування по черзі в обидві щоки (Росія); 
- легкий уклін зі схрещеними на грудях руками (Китай); 
- легкий уклін, долоні складені перед чолом (Індія); 
- легкий уклін, руки витягнуті вздовж тулуба (Японія); 
- поцілунок у щоки, долоні лежать на передпліччях партнера 

(Іспанія); 
- просте рукостискання і погляд в очі (Німеччина); 
- потирання один одного носами (ескімоси). 
Кожне з цих привітань має на меті створення позитивного 

настрою, довіри. 
Пропоную привітатися одним із запропонованих способів або 

посмішкою, даруючи її своїм сусідам праворуч і ліворуч. 
Сьогодні ми будемо говорити про спілкування, як складний 

процес взаємодії між людьми, тобто обмін інформацією, а також 
взаємосприйняття та взаєморозуміння партнерів зі спілкування. 
Говорячи про професію вчителя, не можна обійти увагою поняття 
комунікативної компетентності. Під комунікативною 
компетентністю розуміють здатність встановлювати і підтримувати 
необхідні контакти з іншими людьми, певну сукупність знань, умінь і 
навичок , що забезпечують ефективне спілкування. Вона передбачає 
вміння змінювати глибину і коло спілкування, розуміти і бути 
зрозумілим для партнера зі спілкування. Комунікативна 
компетентність формується в умовах безпосередньої взаємодії, тому є 
результатом досвіду спілкування між людьми. Цей досвід набувається 
не тільки у процесі безпосередньої взаємодії, а також опосередкованої, 
в тому числі з літератури, театру, кіно, з яких людина отримує 
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інформацію про характер комунікативних ситуацій, особливості 
міжособистісної взаємодії, засоби вирішення комунікативних завдань. 

Шановні колеги, психологами встановлено, що людина більш 
відкрита для конструктивного спілкування, якщо вона спокійна, у 
гарному настрої, позитивно налаштована. 

2. Самопрезентація «Чарівне озеро». 
Прошу всіх сісти зручно та заплющити очі. Зараз ви 

передаватимете одне одному скриньку. Той, хто отримує її, розплющує 
очі і зазирає всередину. Там, у маленькому «чарівному озері», ви 
побачите найунікальнішу та найнеповторнішу людину в світі. 
Усміхніться їй і скажіть комплімент. 

3. Вправа «Наші правила» (10хв). 
Тренер звертається до групи: «У нашому житті існує багато 

правил. Чи згодні Ви виробити і прийняти правила роботи нашої 
групи?». 

Вони у нас сьогодні зашифровані. Кожному правилу відповідає 
українське прислів’я. Я зачитую їх, а ви здогадайтеся, що це за правило. 

 
Прислів'я Правила ( слайди) 

Вік живи – вік учись. Будь відкритий до нових знань, 
ідей. 

Як тут говорити, коли не дають і 
рота розкрити. 

Не перебивай, говори по черзі. 

Треба знати, що і де казати. Не відхиляйся від теми 
обговорення. 

Не допікай іншим, бо найдуться 
такі, що й тобі допечуть. 

Не критикуй і не засуджуй 
жодних висловлювань учасників. 

Людей питай, а свій розум май! Не бійся висловлювати власну 
думку. 

Можна й жартувати, можна й 
діло робити. 

Працюй у доброму гуморі. 

 
Якщо у вас немає ніяких заперечень, то приймаємо ці правила 

роботи.  
4. Вправа «Очікування». 
Пропоную на стікерах-зернятках написати свої очікування і 

прикріпити (засіяти ними символічне поле). Дякую.  
Думка про те, що вміння спілкуватися має бути притаманним 

кожному, не вимагає спеціальної аргументації. Тож на початку заняття 
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пропоную провести самооцінку комунікативних навичок і вмінь 
кожного з учасників тренінгу. Ведучий малює на дошці (або вивішує 
заздалегідь підготовлений малюнок) «сходинки комунікативної 
майстерності». Лівий бік цих сходинок – майстер комунікації, правий 
– рівень майстерності.  

Завдання: знайдіть, будь ласка, своє місце на цій шкалі відповідно 
до власних уявлень про самого себе. Дякую. Із цієї шкали видно, що є 
великі перспективи росту, а ви відкриті та готові до нього.  

(Наприкінці заняття можна повторити цю процедуру).  
Якщо ви об’єктивно відповісте на питання наступного тесту – 

зможете порівняти рівень самооцінки з поглядами психолога.  
5. Тест «Чи вмієте ви спілкуватися»  
1. Чи часто до Вас звертаються на вулиці сторонні люди?  
а) так, з’ясовують дорогу до того чи іншого закладу, літні люди 

просять перевести їх через дорогу.  
б) рідко, здебільшого пропонують погадати, взяти участь у 

лотереї або придбати якусь річ.  
в) інколи, але я намагаюся не зупинятися: навколо так багато 

аферистів.  
2. Якого стилю спілкування Ви дотримуєтесь?  
а) люблю говорити гучно, емоційно, багато жестикулюю.  
б) розмовляю рівним, спокійним голосом, можу для 

переконливості злегка доторкнутися до співрозмовника рукою.  
в) підтримую той стиль спілкування, який обере протилежна 

сторона.  
3. Чи часто Ви посміхаєтеся своєму співрозмовникові? 
а) інколи. 
б) звісно, я ж демонструю йому свої емоції. 
в) ні, я взагалі рідко посміхаюся. 
4. Опинившись у скрутному становищі, чи шукатимете Ви 

допомоги в інших? 
а) буду розраховувати тільки на себе. 
б) телефонуватиму рідним та знайомим зі скаргами на долю, буду 

плакатися «в жилетку». 
в) зателефоную до близького друга та запитаю поради. 
5. Ви чекаєте на лікаря в довгій черзі. Чим займатиметеся? 
а) читанням – завжди тримаю для такого випадку книгу чи 

журнал. 
б) спробую поговорити із сусідами на якусь тему. 



251 
 

в) розпитаю всіх про їхні хвороби й розповім про свою. 
6. Чи полюбляєте Ви ходити в гості? 
а) залюбки, намагаюся не залишатися на свята вдома. 
б) люблю як ходити в гості, так і приймати їх у себе. 
в) мене ніхто не запрошує. 
7. Ви зайняті, а Вам телефонує знайомий. Що робитимете? 
а) перепрошу й пообіцяю перетелефонувати, коли звільнюся. 
б) скажу, що не можу говорити, й покладу слухавку. 
в) нічого не вдієш – доведеться підтримати розмову. 
8. Ви зустріли знайомого після тривалої розлуки. Про що 

говоритимете? 
а) спершу розповім йому всі мої новини. 
б) перекинуся кількома фразами. 
в) розпитаю, які зміни відбулися в його житті. 
9. Чи пам’ятаєте Ви дні народження друзів? 
а) звісно, тримаю список пам’ятних дат на кожен місяць і завжди 

знайду час, щоб зателефонувати та висловити кілька теплих слів. 
б) так, це зручна нагода для спілкування. Зателефоную та 

напрошуся в гості. 
в) можу забути, якщо багато справ. 
10. Чи полюбляєте Ви тварин? 
а) ні, не розумію людей, які завели кішку або собаку – від них 

стільки бруду. 
б) швидше боюся, адже вони завжди намагаються подряпати або 

вкусити мене. 
в) люблю, й вони відповідають взаємністю. 

Ключ до тесту 
№  Бали за відповідь 

     питання  а б в 
1. 2 1 0 
2. 0 2 1 
3. 1 2 0 
4. 0 2 1 
5. 0 1 2 
6. 2 1 0 
7. 2 0 1 
8. 2 0 1 
9. 1 2 0  
10. 0 1 2 
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Підіб’ємо підсумки. 
 До 5 балів. Ви замкнені, не полюбляєте спілкуватися та 

цілком заглиблені у справи. Хоча б у вихідні забудьте про службові 
обов’язки й приділіть увагу рідним та друзям. Пам’ятайте, що 
спілкування є основною людською радістю. 

 6–10 балів. Ви дуже сором’язливі. Вами легко маніпулювати, 
тому люди часто використовують Вас зі своєю метою. Навчіться 
говорити «ні», коли Вам це необхідно. Вам слід навчатися спілкування 
та займатися аутотренінгом. 

 11–15 балів. Ви вмієте підтримати розмову, можете 
привернути до себе людей, але й не дозволите їм сісти Вам на голову. 

 16–20 балів. Ви надто нав’язливі та найчастіше думаєте 
тільки про себе. Не шукайте вигідних знайомств, намагайтеся 
спілкуватися саме тому, що люди є цікавими. інакше можете втратити 
всіх друзів. 

Інформація 
Численні дослідження свідчать про те, що успіх людини, яка 

працює у сфері постійного спілкування, на 80 % залежить від її 
комунікативної компетентності. Невміння спілкуватися з 
оточуючими може стати однією з вирішальних причин звільнення або 
неприйняття на роботу. Статистика свідчить, що семеро із десяти 
звільнених працівників залишають свою посаду не через те, що не 
впоралися зі своїми обов’язками, а через конфлікти зі співробітниками 
та керівниками; також восьмеро людей із десяти не проходять 
попередньої співбесіди з роботодавцями під час прийняття на роботу 
через відсутність у потенційних працівників навичок ефективного 
спілкування. 

Непродуктивність у спілкуванні може бути пов’язана як із 
відсутністю цього вміння, так і з труднощами під час його практичної 
реалізації (втома, неуважність, умови діяльності, особливості 
ситуації та ін.). 

6. Вправа «Інтерв’ю». 
Наступна вправа допоможе вам розвинути вміння слухати 

партнера та скорочувати комунікативну дистанцію між учасниками 
спілкування. 

Пропоную вам об’єднатися в пари й упродовж 5 хвилин 
розмовляти зі своїм партнером, намагаючись дізнатися про нього 
якомога більше. Потім кожен готує коротке представлення свого 
співрозмовника. Головне завдання – підкреслити його 
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індивідуальність, несхожість на інших. Дякую. Дуже приємно 
познайомитися з такими неординарними, творчими людьми. 

Інформація 
Особистісні якості педагога виявляються в усьому, що він 

робить, у тому числі й у стилі його спілкування зі студентами, який 
певною мірою визначає ефективність навчання та виховання, а також 
формування міжособистісних відносин у навчальному середовищі. Чи 
замислювались ви над тим, який стиль педагогічного спілкування 
притаманний вам? 

Сьогодні існує велика варіативність стилів педагогічного 
спілкування (від підпорядкування до партнерства й відсутності 
спрямованого впливу), яка визначає складність і розмаїтість відносин 
у діаді «педагог-студент», але зупинимось на найбільш 
розповсюджених. 

1. Авторитарний: характерна тенденція до наказового тону, 
різких зауважень з боку педагога. Авторитарний викладач визначає 
загальні цілі роботи, указує поетапно способи виконання завдання, 
визначає, хто з ким буде працювати, при цьому, продемонструвавши 
один раз прийом, уважає, що він свою справу виконав, а далі 
залишається тільки оцінити успіхи кожного. Будь-яка ініціатива з 
боку учнів розглядається як прояв небажаного самовілля. Крім того, 
авторитарний лідер, як правило, суб'єктивно оцінює успіхи своїх 
підопічних, висловлюючи зауваження не стільки із приводу роботи, 
скільки про особистість її виконавця. 

2. Демократичний: у першу чергу оцінюються факти, а не 
особистість. Головною особливістю даного стилю спілкування є те, 
що група бере активну участь в обговоренні всього ходу майбутньої 
роботи та її організації, а педагог тільки стимулює самостійність 
студентів, намагаючись зайняти позицію «першого серед рівних». 

3. Дружність і захопленість спільною справою: два стилі 
спілкування, що тісно пов'язані між собою. Безперечно, дружнє 
спілкування – найважливіший регулятор спілкування взагалі, а ділового 
педагогічного спілкування особливо. Це стимулятор розвитку та 
плодотворності взаємин педагога зі студентами. Захопленість 
спільною справою – джерело дружності й одночасно дружність, 
помножена на зацікавленість роботою. Однак не слід забувати, що 
дружність повинна бути педагогічно доцільною, не суперечити 
загальній системі взаємин педагога зі студентами. Цей стиль 
спілкування розглядається як передумова успішної спільної навчально-
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виховної діяльності. 
4. Спілкування-загравання: пов'язане з невмінням педагога 

організувати продуктивне спілкування. Воно виникає в результаті 
нерозуміння педагогом відповідальних педагогічних задач, що стоять 
перед ним, остраху спілкування з групою й одночасно бажанням 
налагодити контакт зі студентами, а також відсутності навичок 
спілкування. 

5. Спілкування-дистанція: дистанція виступає показником 
провідної ролі педагога, базується на його авторитеті, але вона 
повинна випливати із загальної логіки відносин студента й педагога, а 
не диктуватись педагогом як основа взаємин. Спілкування-дистанція 
певною мірою є перехідним етапом до такої негативної форми 
спілкування, як спілкування-залякування. 

6. Спілкування-залякування: цей стиль пов'язаний із невмінням 
організувати продуктивне спілкування на основі захопленості спільною 
справою. Таке спілкування не тільки не створює комунікативної 
атмосфери, що забезпечує творчу діяльність, але, навпаки, 
регламентує її, орієнтуючи студентів не на те, що треба робити, а на 
те, чого робити не можна, тим самим позбавляючи педагогічне 
спілкування дружності. 

7. Підтримуючий: є терплячим до людей, людиною, яка 
природжена надихати, це робить його ідеальною персоною, до якої 
звертаються по допомогу. Виявляє лояльність і турботу про людей, 
віддаючи комусь іншому функцію ризику. Цінується як знавець правил 
і традицій, а також за приділення особливої уваги в залученні людей до 
прийняття рішень. 

7. Вправа «Мій стиль спілкування». 
Прошу всіх об’єднатися в 4 групи за принципом: цукерка, 

тістечко, молоко, кава. Кожна група отримує своє завдання, а після його 
виконання один учасник презентує напрацювання своєї групи. 

Завдання: запропонувати стиль ефективного спілкування 
педагога з: 

 колегами; 
 учнями; 
 батьками; 
 адміністрацією. 
- Які слова, висловлювання ви будете використовувати у своїй 

розмові? 
Спосіб презентації: сценка, колаж, формула. 
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На роботу в групах відводиться 10 хвилин. 
Безперечно, професійний рівень підготовки, особливості 

характеру й темпераменту педагога істотно впливають на стиль його 
спілкування. Але, попри все, слід пам'ятати, що найкращими 
помічниками, які допоможуть кожному знайти свій власний унікальний 
стиль спілкування зі своїми учнями, є ваш життєвий досвід, моральні 
цінності та особисті погляди. 

8. Вправа «Мій дракон, мої недоліки»(20 хв). 
Ефективному спілкуванню сприяє вироблення вмінь аналізувати 

та виділяти негативні сторони своєї особистості та обирати шляхи 
боротьби з ними. У кожного є «свій дракон» – це наші недоліки, які 
заважають нам у спілкуванні, але з якими ми примирюємось. 

Для виконання наступної вправи прошу вас об’єднатися у групи 
за знайомими мелодіями пісень, які ви будете тихенько наспівувати. 

Завдання: намалювати «свого дракона» і назвати його в цілому і 
кожну голову окремо. Голів має бути стільки ж, скільки членів групи. 
Після виконання завдання треба придумати історію про те, як ви 
переможете своїх драконів. Для написання історії відводиться 10 
хвилин. Потім бажаючі розповідають або показують свої історії. 

Інформація 
Неефективність спілкування може бути пов’язана з повною або 

частковою відсутністю того або іншого комунікативного вміння 
(наприклад, вміння орієнтуватися та поводитися в конкретній 
ситуації). Неефективність спілкування може також бути пов’язана 
із недостатнім рівнем самоконтролю одного із суб’єктів цього 
спілкування (наприклад, через невміння подолати власну збудженість, 
імпульсивність, агресію тощо). Кожен із нас навчається 
самоконтролю впродовж усього свого життя, набуваючи досвіду, 
який здебільшого базується на помилках і розчаруваннях. Отже, 
взаємодія бере початок зі спілкування і передбачає два процеси, а саме: 
обмін інформацією; обмін діями. 

Справді, власне комунікативний процес – це обмін думками. Але 
якщо співрозмовники не дійшли згоди з певних питань, настає друга 
фаза – обмін діями: наприклад, один зі співрозмовників 
демонстративно грюкає дверима й виходить геть, розставивши в такий 
спосіб усі крапки над «і». Але можливе й інше завершення суперечки: 
співрозмовники вирішують не сперечатися, а вирушають разом до 
кафе. У першому випадку взаємодія називається конфліктом, у другому 
– співробітництвом. 
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10. Вправа «Лікарня». 
Конфлікти краще вирішувати шляхом конструктивного 

спілкування. Пропонуємо вам взяти участь у вирішенні певного 
конфлікту через вправу "Лікарня". (Групи залишаються ті ж самі) 

Завдання у конвертах. 
- Уявіть лікарню, яка спеціалізується на пересадці 

донорського серця. Несподівано до лікарні поступає донорське серце. 
В черзі на пересадку чотири особи: 

 професор похилого віку, який працює над розробкою 
вакцини проти раку, його робота близька до завершення; 

 16-річна вагітна дівчина, сирота; 
 молода симпатична жінка, яка користується виключною 

симпатією з боку співробітників, лікар тієї самої лікарні; 
 вчителька, мати двох дітей, нещодавно поховала чоловіка, 

який загинув в автомобільній катастрофі. 
- У всіх ситуація критична. Кожному з них залишилося жити 

не більше місяця. Треба розв'язати проблему: кому віддати перевагу 
при пересадці донорського серця. 

Завдання: 
Кожна група має запропонувати і відстояти свою версію: кому 

пересадити донорське серце. Група може висловити також нові, 
оригінальні ідеї. 

Група експертів має оцінити: 
а) хто в кожній групі був лідером і чому? 
б) яка з груп знайшла вагоміший аргумент, найбільш правильний 

підхід до проблеми? 
Кожен з групи експертів дає незалежну характеристику й оцінку 

як ходу, так і результату розв'язання конфлікту. 
Наприкінці гри ведучий може зробити заяву про те, що в лікарнях 

з пересадки серця найчастіше, щоб не було конфліктів, використовують 
єдиний критерій – черговість прибуття пацієнтів до клініки, яку 
ретельно задокументовують. 

Інформаційне повідомлення 
Окрім словесної комунікації існує і несловесне спілкування, 

тобто певна система знаків, яку люди використовують в процесі 
взаємодії. 

До невербальні каналів комунікації належать: 
 очі та контакт за допомогою погляду; 
 обличчя та експресія обличчя; 
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 жести; 
 пози; 
 тактильні відчуття (доторкання); 
 дистанція під час спілкування. 
І хоча мовленнєві канали зв’язку мають пріоритетне значення, у 

жодному разі не можна нехтувати невербальними засобами передачі 
інформації. Невербальне спілкування дуже важливе, від 60 до 80% 
інформації ми отримуємо через невербальний канал. 

11. Вправа «Знайди партнера». 
Завдання: передати м’яч будь-якому учаснику, попередньо 

встановивши з ним невербальний контакт очима. 
12. Вправа «Крізь скло». 
Призначення наступної вправи: формування взаєморозуміння 

партнерів зі спілкування на невербальному рівні. 
(Один з учасників отримує прислів’я, що закріплюється на спині. 

Решта гравців розповідають про те, що записано, використовуючи 
тільки невербальні способи передачі інформації.) 

2 учасники виходять з аудиторії та отримують завдання-
інструкцію: повідомити інформацію (прислів’я), користуючись тільки 
невербальними засобами передачі інформації. 

Завдання для решти учасників: 
1. Відгадати прислів’я, підтримати колегу усіма можливими 

невербальними способами (жестами, мімікою), відобразити своє 
схвалення, захоплення. 

2. Показати невербальними способами неспроможність виконати 
завдання, відобразити своє невдоволення, байдужість тощо. 

Обговорення: що відчували учасники вправи, які враження від 
спілкування? Чому? 

Висновок: педагогу надзвичайно важливо вміти правильно 
користуватися невербальними засобами передачі інформації. 

13. Вправа «Я в променях сонця» (15 хв). 
Ефективність Вашого спілкування великою мірою залежить від 

відчуття внутрішньої стійкості, гармонізації та довіри до самого себе. 
Шановні колеги, протягом 2-3 хвилин на аркуші паперу 

намалюйте, будь ласка, сонце. В центрі кола запишіть власне ім’я 
(можна записати займенник «Я»), а на променях – свої сильні сторони 
у спілкуванні, або те, що любите, цінуєте і приймаєте в собі, або ті 
якості, які дають відчуття внутрішньої впевненості і довіри до себе в 
різних ситуаціях. 
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За бажанням учасники групи презентують «сонечка». 
При обговоренні вправи учасникам групи необхідно відповісти 

на запитання: «У кого 10 і більше промінців?». Вітаю Вас, Ви людина, 
яка має відчуття внутрішньої впевненості, довіри до себе, відкрита до 
спілкування. «У кого промінців менше 5?». Вам треба більше любити, 
цінувати себе, піднімати свою самооцінку. 

Зверніть увагу на те, що особистісні якості є основою 
формування стилю спілкування. 

14. Вправа «Позиція». 
Завершуючи наше спілкування, прошу всіх утворити два кола: 

зовнішнє і внутрішнє. 
Зовнішнє коло рухається, внутрішнє – залишається на місці. Ті з 

учасників, які знаходяться в зовнішньому колі, висловлюють своє 
враження про партнера у внутрішньому колі, починаючи фразою: «Я 
бачу тебе…», «Я хочу тобі сказати…», «Мені подобається в тобі…» За 
дзвоником зовнішнє коло пересувається на одну особу й т. д. 

15. Завершальна вправа «Тепло наших рук». 
- Ті, хто стоять у внутрішньому колі, потисніть колегам руки і 

коротко висловіть особисті побажання, які починатимуться з вислову: 
«Я бажаю...». 

- Прошу, якщо здійснились ваші очікування, прикріпити 
паростки на наше символічне поле. 

Дякую за співпрацю. 
І, на завершення, кілька афоризмів, які влучно передають суть 

ефективного спілкування: (слайди) 
 Що нам заважає зрозуміти іншу людину? – Те, що вона інша. 

Що нам допоможе зрозуміти іншу людину? – Зрозуміти, що вона інша. 
 Бар'єри на шляху до взаєморозуміння – в нас самих, і щоб 

подолати їх, треба піднятися над собою. 
 Щоб розуміти, недостатньо чути слова, треба чути людину. 
 Щоб бути зрозумілим, одним не вистачає слів, іншим – пауз 

між ними. 
 У людських відносинах нічого не можна поділяти на своє і 

чуже. Чуже горе буває тільки у байдужих, чужа радість – у тих, хто 
заздрить. 

 Якщо ви не в змозі керувати своїми емоціями, не дозволяйте 
їм керувати вами. 

 Критика принесе вам користь, якщо ви зумієте переконати 
людину, яка зробила помилку, в тому, що вона розумніша свого вчинку. 
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16. Зворотний зв’язок «Чотири глечики» (3хв). 
На столах заздалегідь розкладені лежать 1/4 аркушів формату А4 

чотирьох кольорів по комплекту на кожного учасника. На окремому 
столі виставляються бутафорські глечики таких же кольорів. 

Після того, як всі учасники зроблять свої записи, скручують свої 
аркуші і складають в глечики з написами: 

 “Мені сподобалось”; 
 “Мені не сподобалось”; 
 “ Я замислилась (-вся); 
 “Наступного разу мені хотілося б…”. 
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Додаток В 
Програма  

тренінгу з розвитку конфліктологічної компетентності 
 

Структура тренінгу 
№ Вид роботи Тривалість Ресурсне забезпечення 
1. Вступ 5 хв.  
2. Вправа знайомство 7 хв.  
3. Правила групи 5 хв. Плакат з правилами 

тренінгової груші 
4. Вправа «Очікування» 7 хв. Плакат з малюнком 

пісочного годинника, стікери 
5. Вправа « Машина» 10 хв.  
6. Вправа «Моя карта 

конфлікту» 
10 хв Папір.фломастери, 

кольорові олівці. 
7. Вправа «Щоб зробили 

ви?» 
15 хв. Карти з ситуаціями, 

таблички. 

8. 
Вправа «вузький 
мостик» 7 хв 

Дві мотузки. 

9. Вправа «5 сходинок» 10 хв. Пам’ятка « 5 сходинок», 
картка з ситуацією. 

10. Підсумки 5 хв. Плакат з малюнком 
пісочного годинника, стікери. 

11. Вправа « Похвали 
мене» 

5 хв.  

Хід тренінгу 
Вправа «Знайомство». 
Мета: познайомити учасників між собою, створити комфортну 

атмосферу для подальшої роботи. Учасники сидять по колу і по черзі 
називають своє ім’я, а також 3 свої найважливіші характеристики. 
Наприклад: «Люда, я весела, хитра, енергійна».  

Правила групи Учасникам пропонується обсудити перелік 
правил, за якими зазвичай працює тренінгова група. Проводиться 
дискусія, учасники можуть додати свої правила.  

Приклад правил: 
приходити вчасно; вимкнути мобільні телефони; правило «тут і 

зараз»; правило «піднятої руки»; правило добровільної активності; 
говорити по черзі й коротко; не критикувати; бути толерантними; 
правило «стоп»; не оцінювати. 
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Вправа «Очікування». 
Мета: визначити очікування учасників щодо проблематики 

тренінгу. На стікерах учасники пишуть свої очікування від тренінгу і 
прикріплюють стікери у верхній частині малюнку пісочного годинника  

Вправа «Машина». 
Мета: сформувати позитивний психологічний клімат у групі, 

підвищити рівень довіри між учасниками. Учасники встають по колу і 
отримують завдання створити автомобіль. Кожен учасник повинен 
бути певною частиною автомобіля. Потім автомобіль повинен 
«поїздити».  

Вправа «Моя карта конфлікту»(3D модель конфлікту). Мета: 
сформувати в учасників уявлення про конфлікт, його види та 
структуру. Учасникам пропонується намалювати «конфлікт», яким 
вони його уявляють, потім кожен презентує свій малюнок. Після 
виконання завдання учасники сідають у коло і по черзі розповідають, 
що намальовано, що означає цей малюнок. Потім малюнки 
розташовуються за певними смисловими групами: конфлікт ролей, 
конфлікт бажань, конфлікт норм поведінки.  

Вправа «Що б зробили ви?». 
Мета: розмежувати такі поняття, як стосунки, емоції, поведінка. 

Учасники поділяються на групи по 3–4 чоловіка. Кожній групі 
пропонується аркуш з описом ситуації, а один аркуш «думки і 
почуття». Учасники знайомляться із ситуаціями і обговорюють такі 
питання: Що повинен думати її головний учасник? Що може відчувати 
її головний учасник? В чому складність ситуації? Групи заповнюють 
таблицю, проходить обговорення вправи в колі: «Як ви гадаєте, в 
реальному житті реакції учасників конфліктів у подібних ситуаціях 
були б однаковими чи ні?», «Які емоції ви відчуваєте в конфліктній 
ситуації?», «Чому важливо розуміти свої думки і почуття?» Висновок: 
якщо ми краще розберемося в своїх почуттях і думках, ми зможемо 
зрозуміти думки і почуття інших. Зрозумівши це, ми зможемо 
зрозуміти їх поведінку. Люди ведуть себе по- різному в залежності від 
того, що вони думають і що відчувають.  

Вправа «Вузький місток». 
Мета: відпрацювання на практиці шляхів виходу з конфліктної 

ситуації. На підлозі малюється крейдою або викладається з мотузок 
вузький місток шириною 30см. Двоє учасників встають по різні боки 
«містка» і починають йти назустріч один одному. Їх завдання розійтися 
на середині містка; хто заступає за лінію, вважається програвшим. 
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Проводиться обговорення: «Як ви переходили місток?», «Як ви 
домовлялися зі своїм напарником?», «Чи можна порівняти ситуацію на 
містку з конфліктною ситуацією?».  

Вправа «5 сходинок». 
Мета: виробити правила розв’язання конфліктних ситуацій. 

Кожному учаснику пропонується на п’яти окремих аркушах написати 
5 шляхів виходу з конфліктної ситуації. Потім учасники об’єднуються 
в 2-3 групи і в групах створюють спільні шляхи подолання конфліктів. 
Кожна група презентує свій план. Потім учасникам можна 
запропонувати практично реалізувати отримані навички, для цього їх 
потрібно поділити на пари. Один з учасників у кожній парі гратиме 
роль батька чи матері, інший – дитини. Вони отримують проблемну 
ситуацію: «Розгорівся конфлікт між дитиною і одним з батьків. Субота, 
уроки в школі закінчилися. Батькові(матері) здається, що дитина 
займається уроками менше, ніж потрібно. Батьки хочуть, щоб дитина 
сиділа вдома і виконувала домашнє завдання. Але дитина втомилася, 
вона займалася цілий день. Друзі запрошують на прогулянку, і їй 
хочеться поспілкуватися з ними. Між батьками і дитиною виникла 
конфліктна ситуація». Учасникам пропонується розіграти конфлікт у 
парах, намагаючись розв’язати конфліктну ситуацію, рухаючись по 
сходинках, визначених у пам’ятці. Розв’язавши конфлікт, учасники в 
парах міняються ролями. Питання для обговорення: 1. Які почуття 
можуть допомогти зрозуміти, що ви знаходитесь у конфлікті з 
близькими для вас людьми? 2. В конфлікті ми хочемо задовольнити 
свої потреби. Але чому ми повинні також задовольняти потреби 
опонента? 3. Що дало нам виконання цієї вправи? (Роздатковий 
матеріал «4 кроки для виходу з конфлікту»).  

Підсумки. Мета: підвести підсумки тренінгу, з’ясувати, чи 
виправдалися очікування учасників. Учасники відповідають на 
запитання: «Яку нову інформацію, нові знання ви отримали під час 
опрацювання теми?», «Як ви будете використовувати отриману 
інформацію в подальшій роботі?». Відповіді записуються на стікерах і 
прикріплюються на малюнок пісочного годинника знизу.  

Вправа «Похвали мене». 
Мета: забезпечити психологічне розвантаження учасників. 

Учасники по черзі звертаються один до одного за похвалою. 
Наприклад: «Олю, похвали мене за те, що я сьогодні….». Той, до кого 
звернулися, хвалить, а потім сам звертається за похвалою. 
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Додаток Г 
Виявлення рівня сформованості соціально-комунікативної 

культури студентів (В. Тернопільська) 
Мета: визначення рівня сформованості соціально-

комунікативної культури студентів. 
Інструкція: прочитайте та дайте щиру відповідь на всі запитання 

за допомогою бланку. На бланкові надруковано номери запитань. Якщо 
ваша відповідь на запитання позитивна, то у бланку поставте знак «+», 
а якщо не згодні – «–». Стежте, щоб номер запитання відповіді збігався 
з номером на бланку. Майте на увазі, що запитання носять загальний 
характер і не можуть вмістити всіх необхідних подробиць. Тому уявіть 
собі типові ситуації і не замислюйтеся над деталями. Не слід витрачати 
багато часу на обмірковування, відповідайте швидко.  

Опитувальник 
1. Чи багато у Вас друзів, з якими Ви постійно спілкуєтеся? 
2. Чи довго Вас турбує почуття образи, завдане Вам кимось із 

товаришів? 
3. Чи часто говорять, що Ви більше думаєте про інших, ніж про 

себе? 
4. Чи зазвичай багато часу Ви приділяєте своїй особі? 
5. Чи є у Вас прагнення встановлювати нові знайомства з різними 

людьми? 
6. Чи часто ви не можете приховати ворожість при розмові з 

людиною, яка для Вас неприємна? 
7. Чи легше Вам просити за іншого, ніж за себе? 
8. Чи правда, що Вам приємніше й простіше поводити час за 

книгами або за якими-небудь іншими заняттями, ніж із своїми 
товаришами?  

9. Чи легко Ви встановлюєте контакти з людьми, які значно 
старші за вас? 

10. Чи вважаєте ви, що людина спочатку повинна думати про 
себе, а потім вже про інших? 

11. Чи вдається вам легко приховати ворожість до поганої 
людини? 
12. Чи впевнені Ви в тому, що не потрібно для когось дуже 
напружуватись?  

13. Чи вважаєте Ви, що успіхів у вас більше, ніж невдач? 
14. Чи важко Вам включатися в нову компанію? 
15. Чи часто Ви намагаєтеся зробити людям послугу, якщо у них 
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сталося горе чи неприємності? 
16. Чи важко Вам освоїтися в новому колективі? 
17. Чи прагнете Ви при нагоді познайомитися і поспілкуватися з 

новою людиною? 
18. Чи важко Вам себе примусити щось зробити для інших? 
19. Чи прагнете Ви якомога більше зробити для інших? 
20. Чи дратують Вас люди, які оточують, чи виникає бажання 

побути на самоті? 
21. Чи просто для Вас у разі потреби зобразити різні вирази 

обличчя: сум, радість, переляк, розпач тощо? 
22. Чи впевнені Ви, що турбота про інших часто іде на шкоду 

собі? 
23. Чи подобається Вам постійно бути серед людей? 
24. Чи відчуваєте Ви труднощі, незручності або сором’язливість, 

якщо доводиться проявляти ініціативу, щоб познайомитися з новою 
людиною? 

25. Чи впевнені Ви, що найбільша цінність в житті – жити 
інтересами інших людей? 

26. Чи засуджуєте Ви людей, які не вміють потурбуватися про 
себе? 

27. Чи подобається Вам брати участь у колективних іграх? 
28. Чи правда, що Ви почуваєтеся невпевнено серед 

малознайомих Вам людей? 
29. Чи є безкорисливість Вашою відмінною рисою? 
30. Чи відчуваєте Ви дискомфорт, коли приходиться проявляти 

люб’язність? 
31. Чи вважаєте ви, що Вам не важко внести пожвавлення в 

малознайому для вас компанію? 
32. Чи часто Ви просите людей зробити що-небудь із корисливих 

спонук? 
33. Чи почуваєте Ви невимушено, коли потрапляєте в незнайому 

для Вас компанію? 
34. Чи прагнете Ви обмежити коло своїх знайомих невеликою 

кількістю людей? 
35. Чи є відмінною рисою Вашого характеру вміння допомогти 

іншим людям? 
36. Чи правда, що Ви не почуваєтеся достатньо впевненими і спокій-

ними, коли доводиться говорити що-небудь великій групі людей? 
37. Чи правда, що у Вас багато друзів? 
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38. Чи здатні Ви докласти зусиль лише за добру винагороду? 
39. Чи часто Ви опиняєтесь у центрі уваги своїх одногрупників? 
40. Чи часто Ви соромитеся, відчуваєте ніяковість, спілкуючись з 

малознайомими людьми?  
Обробка результатів  
«Номери запитань 1-го рядка містять позитивним відповіді, 2-гий 

рядок – негативні). Кожна позитивна відповідь 1-го рядка оцінюється у 
2 бали, кожна негативна у 2-му – також у 2 бали. Підрахуйте загальну 
суму балів, отриманих при опитуванні за даною методикою. 

Бланк для відповідей 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 
Інтерпретація результатів 
Від 30-40 балів – високий рівень; 
Від 20-30 балів – достатній рівень; 
Від 10-20 балів – середній рівень; 
Від 0-10 балів – низький рівень. 
Високий рівень сформованості соціально-комунікативної 

культури відзначається тоді, коли студент має глибокі, міцні знання 
щодо норм, правил, моделей поведінки, прийнятих у соціумі, та 
усвідомлює доцільність їх дотримання, виявляючи при цьому стійку 
активність у розширенні й поглибленні знань. Спонукальним 
механізмом прояву соціально-комунікативної культури студентів 
виступає власне сумління. Типовими для вихованця є гармонія 
основних мотиваційних переживань задоволення, моральності, 
творчий характер суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Студентові властиве 
емоційно-позитивне ставлення до себе, інших людей, оточуючої 
дійсності. Він усвідомлює особистісну цінність кожної людини, 
відчуває інтерес до неї та повагу до її людської гідності. Завжди 
доброзичливий, чуйний, уважний, принциповий і толерантний у 
взаєминах з ровесниками будує їх на основі поваги, розуміння і 
допомоги, дотримується традицій поваги старших і виявляє готовність 
допомагати тим, хто цього потребує. Відкритий для діалогу і співпраці. 
В студентському колективі має досить високий статус, демонструє 
лідерські якості. Вихованцю з названою характеристикою притаманна 
ввічливість, доброзичливість, товариськість, тактовність, 
комунікабельність, впевненість, незалежність, контактність, 
адаптивність, культура мовлення. Такі студенти самокритичні, 
вимогливі до себе та інших, мають адекватну самооцінку і, як наслідок, 
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успішну адаптацію у соціумі, їм також властива розвинута рефлексія, 
емпатія. У них сформований повний обсяг комунікативних умінь і 
навичок, які дозволяють їм успішно встановлювати контакти з іншими 
людьми; експресивних умінь, які забезпечують адекватний 
висловлюванням міміко-пантомімічний супровід; перцептивно-
рефлексивних умінь, які дають можливість пізнавати внутрішній світ 
партнера по спілкуванню та розуміння самого себе. 

Достатній рівень сформованості соціально-комунікативної 
культури характеризується достатньо глибокими знаннями студента 
про норми, цінності, моделі поведінки, прийняті у соціумі, та 
усвідомленням необхідності їх дотримання у повсякденних взаєминах. 
Спонукальним механізмом прояву соціально-комунікативної культури 
є інші особи і рідше – власне сумління, а самі вихованці володіють 
достатніми мотиваційними, когнітивними і поведінковими 
можливостями. Для вихованців із названим рівнем сформованості 
характерні прояви соціально цінної мотивації у взаємодії з іншими 
людьми, хоча іноді вони мотивуються бажанням завоювати гарне 
ставлення оточуючих, прагненням уникнути неприємної ситуації, а 
також відсутністю активності у цьому напрямку. Характерною 
особливістю таких вихованців є їх непослідовність у словах і діях. 
Поведінка часто зумовлюється ситуативно – залежно від вимог, 
інтересів, потреб і під впливом значимих людей. Достатній рівень 
відбиває сформованість соціально-комунікативної культури у 
взаєминах, доброзичливе, чуйне і толерантне ставлення до інших, 
ввічливість, повагу, тактовність. Студенти мають адекватну 
самооцінку, розвинену здатність до саморегуляції власних дій. Вони 
вирізняються розвинутими комунікативними уміннями і навичками. 

Середній рівень сформованості соціально-комунікативної 
культури є рівнем фрагментарних знань стосовно соціально-
комунікативної культури. Ці знання не глибоко усвідомлюються та не 
мають адекватного особистісного сенсу, тобто не мотивуються 
внутрішньою потребою, а студент діє згідно них тому, що так діють 
інші, цього вимагають. Не завжди може регулювати своїми емоціями, 
почуттями, діями, вчинками. 

Усвідомлює необхідність дотримання культурних норм, моделей 
поведінки, прийнятих у соціумі, але часто не може оцінити й 
проаналізувати відповідно до них власну поведінку, вчинки інших 
людей. Не завжди усвідомлює цінність іншої людини. Іноді не відчуває 
інтересу до неї, не поважає її людську гідність. Не вирізняється 
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доброзичливістю, чуйністю, уважністю, принциповістю і 
толерантністю у взаєминах, рідко будує їх на основі поваги і розуміння. 
Ці якості проявляються лише у ставленні до близьких і друзів. Не 
викликається допомагати тим, хто цього потребує в різних життєвих 
ситуаціях. Їм властива егоцентричність, орієнтація на свої власні 
інтереси і неадекватна самооцінка; недостатня гнучкість у способах 
впливу, взаємодії; підвищена конфліктність, відсутність партнерської 
орієнтації і, як наслідок, низький рівень адаптації у соціумі. 
Вирізняються пасивністю у протистоянні негативним проявам 
поведінки з боку інших. Вихованці мають труднощі комунікативного 
характеру, пов’язані з недостатнім оволодінням ними вербальними і 
невербальними засобами встановлення контакту. Їм властива 
невиразність експресивно-мімічних засобів спілкування. Доручені 
справи виконують, як правило, під примусом, після багаторазових 
нагадувань і під контролем. Навички саморегуляції поведінки 
розвинені недостатньо. 

Для низького рівня сформованості соціально-комунікативної 
культури характерні недостатньо повні знання про норми, правила 
поведінки, прийняті у соціумі, комунікативні особливості особистості. 
Ці знання позбавлені системності і не завжди знаходять вияв у 
поведінці вихованців. У них також спостерігається відсутність 
активності у поведінці й розширенні знань. Студент не завжди 
усвідомлює необхідність дотримання соціальних норм у взаєминах з 
іншими людьми і, як наслідок, не може оцінити відповідно до них 
власну поведінку, вчинки інших людей. Спонукальним механізмом 
дотримання соціальних норм виступають тільки окремі люди або група. 
Соціальні норми не мотивуються внутрішньою потребою. Йому 
властивий низький рівень адаптації у соціумі, що виявляється в 
уникненні широких контактів і соціальних ролей, у яких можна 
привернути до себе увагу оточуючих. Такі вихованці часто попадають 
під вплив інших. Вихованець не усвідомлює цінності іншої людини. 
Байдужий до неї, не поважає її людської гідності, не виявляє 
доброзичливість, ввічливість, чуйність, тактовність, толерантність у 
взаєминах з ровесниками і старшими. У нього не сформовані уміння 
ефективного розв’язання конфліктних ситуацій, запобігання їм, кому-
нікативні уміння. Ретельно виконується лише те, що прямо контролю-
ється. Відсутні навички самоконтролю і саморегуляції поведінки. 
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