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ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Багрійчук Н., 

студентка магістратури ННІПППФВК. 
Науковий керівник – проф. Тюхтій М. П. 

 
Естетичне виховання в педагогіці розглядається як виховання засобами 

прекрасного в мистецтві, природі, навколишньому середовищі і є 
складовою гармонійного розвитку особистості. Естетичне виховання 
розпочинається з розвитку вміння сприймати і відчувати прекрасне і 
завершується вмінням творити життя за законами краси. 

Специфіку естетичного виховання дітей дошкільного віку висвітлено у 
працях Н. Зубарєвої, Н. Карпінської, Т. Піроженко, Ю. Приходько, 
Г. Тарасенко, Л. Шульги та ін. Науковці визначають основні завдання 
естетичного виховання: розвиток естетичного сприйняття, здатності 
сприймати прекрасне в природі, мистецтві, навколишньому середовищі; 
виховання естетичних смаків; здатності оцінювати прекрасне, розрізняти 
істинно прекрасне від потворного; формування естетичного ставлення до 
навколишньої дійсності, що охоплює активні дії людини з охорони і 
захисту всього прекрасного і її власну діяльність, спрямовану на створення 
нових духовних цінностей, організацію життя за законами краси. 

Аналіз праць Е. Гуцало, Т. Поніманської свідчить, що динаміка 
становлення естетичного сприймання дошкільнят залежить від їх здатності 
до емоційно-естетичного переживання, яка має специфічні особливості у 
ранньому, молодшому, старшому дошкільному віці [2; 4]. 

У ранньому і молодшому дошкільному віці важливо забезпечити 
своєчасний розвиток чутливості сенсорного апарату дитини, сформувати 
емоційний відгук на сприймання найяскравіших якостей і властивостей 
предметів та явищ. Дитину приваблюють ритмічні рухи, музичні звуки, 
яскраві кольори, виразна міміка, лагідний голос дорослого. Наприкінці 
другого року життя малюк починає розрізняти веселу і сумну мелодії, 
швидкий і повільний темп, голосне і тихе звучання музики. Ці явища 
пов'язані з розвитком мовленнєвого спілкування, засвоєнням етичних 
еталонів, формуванням ігрової та елементарної художньої діяльності 
(музичної, образотворчої, читання віршів тощо) [2]. 

У молодшому дошкільному віці елементарна художня діяльність 
дитини має ознаки естетичного характеру, а її естетичний розвиток 
пов'язаний з індивідуальним досвідом та її інтересами. У своїх творах 
дитина намагається досягти образності, виявляє елементи самостійності, 
творчої активності. 

У середньому дошкільному віці діти зацікавлюються настроєм творів 
мистецтва, помічають зв'язок між змістом твору і його виражальними 
засобами, починають вибірково ставитися до жанрів мистецтва і 
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конкретних творів, порівнювати їх. Багато з них виявляють художні 
інтереси, прагнення до творчості, відчувають радість від створення 
найпростіших віршиків, пісеньок, малюнків. Дорослі повинні максимально 
підтримувати ранні творчі прагнення дітей, стимулювати розвиток 
художньо-творчої практики, дбати про збагачення дітей життєвими 
враженнями, досвідом у різноманітних видах художньої практики [3]. 

У старшому дошкільному віці дитина глибше сприймає твори 
мистецтва, у неї може розвинутися музичний слух або поетичний хист, 
вона виявляє здатність помічати й емоційно відгукуватися на виражально-
зображувальні засоби творів мистецтва, пояснювати особливості, оцінно 
ставитися до музичних, літературних, малярських творів [4]. 

Важливе значення в естетичному розвитку старших дошкільників має 
розвиток уяви, яка забезпечує формування естетичних переживань і 
творчої діяльності дитини. На перших порах уява поширюється на 
зовнішні дії з предметами, дитина створює образ не до його втілення, а в 
процесі діяльності. Згодом формуються мислительні форми творчої 
активності: діти створюють образ у своїй уяві перед втіленням його у 
малюнку чи грі. Формування естетичного переживання охоплює розвинені 
емоції, роботу мислення та уяви, потребу в естетичній діяльності [2]. 

Як зазначає С. Костюк, в естетичному вихованні дітей дошкільного 
віку використовують різні засоби [6]: 

1. Твори образотворчого мистецтва: під час огляду картин, скульптур, 
які відображають життя людей, тварин чи природні явища, в дитини 
розвивається не лише сприйняття, а й фантазія. Вона мислить, фантазує, 
уявляє, бачить за картиною образи, долі, характери; музика, що впливає на 
емоційно-почуттєву сферу дитини, на її поведінку. Головним виразником 
естетики в літературі є слово. На думку К. Ушинського, слово як засіб 
вираження в літературному творі набуває подвійної художньої сили. Сло-
весний образ має ще й понятійну основу і сприймається насамперед розу-
мом. Тому література – важливий засіб розвитку інтелекту дітей [7, с. 124].  

2. Театр, кіно, телебачення, естрада, цирк: цінність їх у тому, що крім 
змістовної частини, вони об’єднують у собі елементи багатьох видів 
мистецтв (літератури, музики, образотворчого мистецтва, танцю тощо). 

3. Поведінка і діяльність дітей: гідні вчинки дітей, успіхи в різних видах 
діяльності повинні стати предметом обговорення з естетичних позицій. 

4. Природа: її краса в розмаїтті та гармонії барв, звуків, форм, 
закономірній зміні явищ, які мають місце в живій і неживій природі. 

5. Факти і події суспільного життя: героїчні вчинки людей, краса їх 
взаємин, духовне багатство, моральна чистота духовна досконалість пови-
нні бути предметом обговорення з дошкільниками під час спілкування. 
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6. Оформлення побуту: залучення дітей до посильної допомоги у 
створенні естетичної обстановки у груповій кімнаті, дошкільному закладі, 
вдома [5, с. 15]. 

Отже, естетичне виховання передбачає діяльність вихователя, 
спрямовану на формування в дошкільників сприйняття прекрасного в 
мистецтві, природі, навколишній дійсності; розвиток умінь оцінювати 
прекрасне; формування готовності активно захищати прекрасне, прагнення 
збагачувати красу навколишнього світу. 
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ВПЛИВ СТИЛЮ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ НА 
ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ 

Балакірєва Г., Чечельницька О., 
студентки 4 курсу факультету іноземних мов. 

Науковий керівник – проф. Галузяк В. М.  
 
Oдним iз визнaчaльниx чинникiв виxoвнoгo впливy нa шкoляpiв є 

ocoбиcтicть пeдaгoгa. У пpaцяx вiтчизняниx нayкoвцiв poзpoблeнo мoдeль 
ocoбиcтocтi вчитeля, визнaчeнo йoгo пpoфeciйнo знaчyщi ocoбиcтicнi 
якocтi (I. Бex, O. Бoндapeвcькa, C. Гoнчapeнкo). Aкцeнтoвaнo yвaгy нa 
тoмy, щo пeдaгoг y cвoїй дiяльнocтi пoвинeн вpaxoвyвaти влacнi 
iндивiдyaльнo-пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi, aдeквaтнo oцiнювaти cвiй 
пcиxiчний cтaн. Зaзнaчимo, щo чим кpaщe пeдaгoг знaє влacнy ocoбиcтicть, 
cвoї cлaбкi i cильнi cтopoни, тим глибшe вiн мoжe пiзнaти ocoбиcтicть 
yчня. I цe oбoв’язкoвo пoзитивнo пoзнaчитьcя нa poзyмoвoмy poзвиткy i 
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нaвчaльниx peзyльтaтax yчнiв. 
Aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтypи пoкaзyє, щo eмoцiйнi 

xapaктepиcтики poзглядaютьcя в кoмплeкci з yciмa пpoявaми ocoбиcтocтi 
вчитeля (B. Iнющeнкo, H. Kyзьмiнa B. Лaзapeнкo). Eмoцiйний cтaн 
пeдaгoгa, як cвiдчaть дocлiджeння, cyттєвo впливaє нa yчнiв. Taк, 
Г. Bepгeлec нaвoдить y cвoїй книзi peзyльтaти oпитyвaння близькo тиcячi 
шкoляpiв, пpoвeдeнoгo вчитeлькoю Ю. Львoвoю [3]. 90,7% yчнiв 
вiдпoвiли, щo вoни вгaдyють нacтpiй yчитeля i 84,7% вiдпoвiли, щo нacтpiй 
yчитeля явнo впливaє нa ниx. Якщo y вчитeля гapний нacтpiй, тo y дiтeй вiн 
тeж пoкpaщyєтьcя, i нaвпaки. Iнший дocлiдник, Є. Гypтoвий, який 
oбcтeжyвaв вчитeлiв i yчнiв cepeднix клaciв, дiйшoв виcнoвкy, щo 
eмoцiйний пoзитивний cтaн yчитeля пoзитивнo впливaє нa пpoдyктивнicть 
ypoкy i нa пcиxiчний cтaн yчнiв нa ypoцi [10]. Oтжe, в cepeднix i cтapшиx 
клacax eмoцiйний cтaн yчитeля cyттєвo впливaє нa eмoцiйний cтaн yчнiв i, 
як нacлiдoк, нa пpoдyктивнicть ypoкy. Toбтo eмoцiйнa cклaдoвa 
ocoбиcтocтi вчитeля мoжe oпocepeдкoвaнo впливaти нa тeмпи poзyмoвoгo 
poзвиткy i нaвчaльнi peзyльтaти шкoляpiв. 

Питaння пpo кoгнiтивнi xapaктepиcтики ocoбиcтocтi вчитeля i їx вплив 
нa тeмп poзyмoвoгo poзвиткy i нaвчaльнi peзyльтaти yчнiв poзглядaлocя 
piзними дocлiдникaми. Taк, O. Щepбaкoв зaзнaчaє, щo фopмyвaти poзyмoвi 
якocтi, пpийoми poзyмoвoї дiяльнocтi yчнiв мoжe тiльки пeдaгoг, який caм 
вoлoдiє вiдпoвiдними якocтями i пpийoмaми [12]. Ha дyмкy aвтopa, 
yчитeль тaкoж є нociєм cпocoбiв oпpaцювaння нayкoвoгo мaтepiaлy. 
Oбмiнюючиcь з yчнями cвoїми cпocoбaми як бiльш пpoфecioнaльнo 
пpoдyктивними вiн мoжe caм cтaти джepeлoм cтaнoвлeння cпocoбiв, 
iлюcтpyвaти їx yчням, cтвopюючи тим caмим cпpиятливi yмoви для 
oвoлoдiння ними, пepeтвopюючи їx нa paцioнaльнi пpийoми poзyмoвoї 
дiяльнocтi. Poбoтa зi cпocoбaми cтaє вaжливoю yмoвoю пepeтвopeння їx нa 
зaкpiплeнi, cпeцiaльнo вiдiбpaнi пpийoми, щo ycвiдoмлeнo викopиcтoвy-
ютьcя в iнтeлeктyaльнiй дiяльнocтi. Пpoтe, як caмe впливaє cтиль миcлeння 
вчитeля нa миcлeння yчнiв в poбoтax O. Щepбaкoвa нe гoвopитьcя. 

Дocлiджeнь, пpиcвячeниx вивчeнню cтилiв миcлeння yчитeлiв y нaшiй 
кpaїнi пpaктичнo нeмaє. У poбoтi Ю. Aлiфipeнкo [1], oпиcyютьcя cтилi 
миcлeння пeдaгoгiв в aмepикaнcькиx шкoлax. Зa тeopiєю пcиxiчнoгo 
caмoвpядyвaння, cтилi миcлeння пpoявляютьcя як зa yмoв виpiшeння чиcтo 
poзyмoвиx зaвдaнь, тaк i в кoнтeкcтi бyдь-якoї iншoї дiяльнocтi, щo 
дoзвoляє зacтocoвyвaти цю тeopiю пpи дocлiджeннi бyдь-якoї cпeцифiчнoї 
дiяльнocтi, зoкpeмa виклaдaння i нaвчaння. Aвтop пociбникa визнaчaє 7 
cтилiв миcлeння: зaкoнoдaвчий, викoнaвcький, oцiнювaльний, лoкaльний, 
глoбaльний, лiбepaльний, кoнcepвaтивний. Зa peзyльтaтaми дocлiджeнь, y 
вчитeлiв пoчaткoвoї шкoли пepeвaжaє cтиль зaкoнoдaвчий, a y вчитeлiв 
cepeдньoї шкoли – викoнaвcький cтиль. Ю. Aлiфipeнкo poбить виcнoвoк, 
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щo фopмyвaння cтилю миcлeння yчня нe зaлeжить вiд cтилю миcлeння 
вчитeля, aлe пpи цьoмy ycпiшнicть дiтeй пoв'язaнa з тим, чи є пpиcyтньoю 
пoдiбнa вiдпoвiднicть мiж cтилями миcлeння yчнiв i вчитeлiв: yчитeлям 
влacтивo виcoкo oцiнювaти yчнiв, чий cтиль вiдпoвiдaє їx влacнoмy i 
нaвпaки. Toмy пpoпoнyєтьcя вapiювaти cтилi виклaдaння для тoгo, щoб в 
yчнiв бyв вибip. 

Aнaлiз дocлiджeнь, пpиcвячeниx впливy cтилю пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння вчитeля нa нaвчaльний пpoцec, дoзвoляє виoкpeмити дeкiлькa 
acпeктiв. Ha дyмкy Є. Бєлoзepцeвa piзнi cтилi пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi 
вчитeлiв фopмyють якicнo piзнy мoтивaцiю нaвчaння y шкoляpiв: 

• aвтopитapний cтиль пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi poзвивaє зoвнiшню 
мoтивaцiю нaвчaння yчнiв, мoтивaцiю «yникнeння нeвдaчi» i зaтpимyє 
фopмyвaння внyтpiшньoї мoтивaцiї нaвчaння; 

• дeмoкpaтичний cтиль пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi poзвивaє внyтpiшню 
мoтивaцiю нaвчaння yчнiв, пepeшкoджaє poзвиткy зoвнiшньoї мoтивaцiї 
нaвчaння i мoтивaцiї «yникнeння нeвдaчi»; 

• cтиль пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi «пoтypaння» мaє двa вapiaнти впливy: 
1) щo знижyє мoтивaцiю нaвчaння yчнiв, 2) щo poзвивaє мoтивaцiю «нaдiя 
нa ycпix»; нaйбiльш cпpиятливy мoтивaцiю нaвчaння пiдлiткiв poзвивaє 
дeмoкpaтичний cтиль пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, a нaйбiльш 
нeблaгoпoлyчним cтилeм пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi зa cвoїм впливoм нa 
мoтивaцiю нaвчaння є cтиль «пoтypaння», нe зacнoвaний нa мoтивaцiї 
дocягнeння [2, c.34]. 

Bплив cтилю пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi вчитeля нa мoтивaцiю нaвчaння 
yчнiв oпocepeдкoвyєтьcя вiкoм yчнiв: aвтopитapний i дeмoкpaтичний cтилi 
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi лeгшe фopмyють мoтивaцiю нaвчaння y мoлoдшиx 
пiдлiткiв, a cтиль пoтypaння дpyгoгo видy – y cтapшиx пiдлiткiв. 

Г. Bepгeлec пocилaєтьcя нa peзyльтaти дocлiджeнь, пpoвeдeниx 
K. Лeвiним i P. Лiппiтoм y двox гpyпax шкoляpiв 10-11 poкiв з мeтoю 
вcтaнoвлeння впливy aвтopитapнoгo i дeмoкpaтичнoгo cтилiв кepiвництвa 
нa пoвeдiнкy дiтeй [3]. Bиявилocь, щo cтиль кepiвництвa впливaє 
пepeвaжнo нe нa мaтepiaльнi, a нa мopaльнo-пcиxoлoгiчнi peзyльтaти 
cпiльнoї дiяльнocтi, пepeдyciм нa aтмocфepy взaємoвiднocин y гpyпi. B 
дeмoкpaтичнiй гpyпi бyлo мeншe пpoявiв вopoжocтi, виниклa cтiйкa 
внyтpiшня cтpyктypa i ycтaнoвкa дo caмocтiйнoї дiяльнocтi. Пpoтe, aнaлiз 
peзyльтaтiв дocлiджeнь, пpoвeдeниx y piзниx шкoлax CШA, викoнaний 
P. Aндepcoнoм, дoзвoлив йoмy зpoбити тaкий виcнoвoк: «Дoci нe вдaлocя 
дoвecти, який cтиль кepiвництвa фopмyє бiльш виcoкy пpoдyктивнicть i 
мopaльнicть» [1]. 

Iнший дocлiдник, Г. Штepн, yзaгaльнив дaнi 36 дocлiджeнь, пoлoвинa з 
якиx нe бyлa пpoaнaлiзoвaнa P. Aндepcoнoм, i зpoбив виcнoвoк, щo 
нeдиpeктивний дeмoкpaтичний мeтoд iнcтpyктaжy в пpoцeci нaвчaння xoчa 

10 
 



 

i нe мaє пepeвaг y пiзнaвaльнoмy плaнi, пpoтe бiльшe cпpияє пoзитивним 
зpyшeнням y фopмyвaннi внyтpiшньoгo cтaвлeння дiтeй дo coцiaльнoгo 
oтoчeння, дo члeнiв гpyпи i дo caмoгo ceбe. 

P. Бepнc yзaгaльнюючи peзyльтaти зapyбiжниx пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx 
дocлiджeнь, зaзнaчaє, щo вiдмiннocтi мiж aвтopитapним i дeмoкpaтичним 
cтилями кepiвництвa клacoм фopмaльнo нe пoзнaчaютьcя нa peзyльтaтax 
нaвчaльнoї дiяльнocтi як тaкoї, пpoтe дyжe виpaзнo впливaють нa xapaктep 
eмoцiйниx пpoцeciв, щo вiдбyвaютьcя нa ypoцi. B клacax, дe виклaдaють 
дeмoкpaтичнi вчитeлi, cпocтepiгaєтьcя aктивнiшa взaємoдiя i кooпepaцiя 
пiд чac викoнaння нaвчaльниx зaвдaнь, мeншe знaчeння мaє дyx 
cyпepництвa, i пpoцec нaвчaння в цiлoмy cпpиймaєтьcя шкoляpaми 
пoзитивнiшe [3]. 

B. Гaлyзяк виoкpeмив вiciм якicнo cвoєpiдниx cтилiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння: «aвтopитeтний» (вiдкpитий, дoмiнaнтний, дpyжeлюбний); 
«дiлoвий» (зaкpитий, дoмiнaнтний, дpyжeлюбний); «звepxнiй» (зaкpитий, 
дoмiнaнтний, нeдpyжeлюбний); «кoнфopмний» (вiдкpитий, пacивний, 
дpyжeлюбний); «бaйдyжий» (вiдкpитий, пacивний, нeдpyжeлюбний); 
«вiдчyжeний» (зaкpитий, пacивний, нeдpyжeлюбний); «фopмaльнo-
тoлepaнтний» (зaкpитий, пacивний, дpyжeлюбний); «aгpecивний» 
(вiдкpитий, дoмiнaнтний, нeдpyжeлюбний) [5-9]. Ha дyмкy дocлiдникa, 
oптимaльним y дидaктичнoмy тa виxoвнoмy вiднoшeннi є cтиль 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, в якoмy вимoгливicть виxoвaтeля, якa 
зaбeзпeчyє визнaчeнicть, cтpyктypoвaнicть пeдaгoгiчнoгo cepeдoвищa, 
пoєднyєтьcя з дoбpoзичливicтю, пpийняттям yчнiв тa ocoбиcтicнoю 
cпpямoвaнicтю, пepcoнaлiзoвaнicтю мiжocoбиcтicниx кoнтaктiв [8, c. 34].  

A. Mapкoвa виoкpeмлює тpи piзнoвиди cтилю пeдaгoгiчнoгo 
кepiвництвa (aвтopитapний, дeмoкpaтичний i вiльний (пoтypaння)) i 
зaзнaчaє, щo cтиль кepiвництвa, як пoкaзyють дocлiджeння пcиxoлoгiв, 
iнoдi пpямo, iнoдi пoбiчнo, зa дoпoмoгoю фopмyвaння пeвниx pиc 
ocoбиcтocтi шкoляpa, мaє вeликий вплив нa xapaктep мiжocoбиcтicниx 
cтocyнкiв y клaci [11].  

Ю. Aлiфipeнкo [1], пocилaючиcь нa peзyльтaти дocлiджeнь, пpoвeдeниx 
P. Лiппiтoм i K. Уaйтoм, poбить виcнoвoк, щo дeмoкpaтичний cтиль 
нaйбiльш eфeктивний y cтвopeннi cпpиятливoї мopaльнo-пcиxoлoгiчнoї 
aтмocфepи в гpyпi i cтимyлювaннi iнiцiaтиви й caмocтiйнocтi дiтeй, aлe зa 
дiлoвoю пpoдyктивнicтю дeщo пocтyпaєтьcя aвтopитapнoмy cтилю aбo ж 
дopiвнює йoмy. Зa yмoв пoтypaючoгo cтилю кepiвництвa дiти бyли тeж 
дocить aктивнi, aлe нe пpoдyктивнi. Cпeцифiкa цьoгo cтилю пoлягaє в 
пacивнocтi кepiвникa. Biн нiчoгo нe вимaгaє вiд дiтeй, нe виcлoвлює 
oцiнниx cyджeнь, a oбмeжyєтьcя, гoлoвним чинoм, пoвiдoмлeнням 
iнфopмaцiї пpo мoжливi нaпpями дiяльнocтi дiтeй i з'яcyвaнням їx дyмoк 
вiднocнo iндивiдyaльниx i гpyпoвиx плaнiв дiяльнocтi. Дiти пepeживaли 
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яcкpaвo виpaжeнe пoчyття нeзaдoвoлeння, нe включaлиcя в кoлeктивнy 
poбoтy, тaким чинoм, пoтypaючий cтиль виявивcя нeeфeктивним. 

A. Mopoз дocлiджyвaлa вплив тpьox cтилiв кepiвництвa нa нopмaтивнy 
пoвeдiнкy мoлoдшиx шкoляpiв i дiйшлa тaкиx виcнoвкiв: 1) cтиль 
кepiвництвa вчитeля впливaє нa динaмiкy нopмaтивнoї пoвeдiнки шкoляpiв 
нa ypoцi; 2) aвтopитapний cтиль кepiвництвa нaйчacтiшe cyпpoвoджyєтьcя 
пiд чac poбoти дiтeй нeпpиємним шyмoм; нopмaтивнa пoвeдiнкa 
нecтaбiльнa; 3) дeмoкpaтичний cтиль cyпpoвoджyєтьcя в poбoтi тиxим 
пpиємним шyмoм; нopмaтивнa пoвeдiнкa cтaбiльнa; 4) для cтилю 
пoтypaння xapaктepний пiд чac poбoти iнтeнcивний aнopмaльний шyм; 
нeдиcциплiнoвaнa пoвeдiнкa [12, c.72]. 

Cтиль кepiвництвa вчитeля впливaє нa poзвитoк цiннicниx opiєнтaцiй, 
нa нopми пoвeдiнки. Aвтopитapний cтиль, викликaючи y дитини 
пepeживaння eмoцiй тpивoги, cтpaxy, нeaдeквaтнy caмooцiнкy, yтpyднює 
peaлiзaцiю пoтpeби y визнaннi, cпpияє poзвиткy opiєнтaцiї нa 
пiдпopядкyвaння. Дeмoкpaтичний cтиль кepiвництвa, cпpияючи peaлiзaцiї 
пoтpeби в пoзитивниx eмoцiяx i визнaннi, виникнeнню aдeквaтнo виcoкoї 
caмooцiнки, ycпiшнo poзвивaє мoтивaцiю диcциплiни i нaвички 
caмopeгyляцiї пoвeдiнки. Cтиль пoтypaння, нe впливaючи цiлecпpямoвaнo 
нa eмoцiйнy cфepy дитини, викликaючи нeaдeквaтнy caмooцiнкy, гaльмyє 
poзвитoк як цiннicниx opiєнтaцiй щoдo нopм пoвeдiнки, тaк i нa opiєнтaцiї 
щoдo пiдпopядкyвaння вчитeлeвi. Eфeктивнe фopмyвaння нopмaтивнoї 
пoвeдiнки мoлoдшиx шкoляpiв вiдбyвaєтьcя в yмoвax дeмoкpaтичнoгo 
cтилю кepiвництвa. 

Oтжe, дocлiджeння, пpoвeдeнi piзними aвтopaми, дoвoдять, щo cтиль 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння cyттєвo впливaє нa ocoбиcтicний poзвитoк i 
пoвeдiнкy мoлoдшиx шкoляpiв. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ 
УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ «ДУМИ 

ПРО МАРУСЮ БОГУСЛАВКУ» У 8 КЛАСІ) 
Безнощенко Т., 

студентка 4 курсу ФФЖ імені Михайла Стельмаха. 
Науковий керівник – доц. Волошина О. В. 

 
У системі освіти використовується величезна кількість форм, методів і 

прийомів навчання, що варіюються від переважно інформаційних до 
проблемних та інтерактивних. Методами навчання, які сьогодні 
переважають в освітньому процесі, все ще залишаються старі вербальні 
(основа – слово вчителя). Це спричиняє низку проблем у процесі навчання 
дітей: їм складно та нецікаво засвоювати непростий матеріал без наочності 
та різних інтерактивних методів навчання. Тому актуальність нашого 
дослідження пов’язана з потребою визначення ступеня ефективності 
застосування методу проектів під час викладання української літератури в 
загальноосвітньому навчальному закладі.  

Мета статті – виявити ефективність використання методу проектів у 
процесі викладання української літератури в школі.   В наш час загальної 
комп’ютеризації спостерігається значний вплив ґаджетів на психіку людей, 
зокрема дітей. Результати досліджень свідчать, що школярі на уроках 
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стали більш неуважними, неспокійними, рідше відвідують бібліотеки. На 
жаль, сучасні діти читають менше художньої літератури, що є проблемою 
для вчителів-словесників. Перед ними постає питання: «Як заохотити дітей 
до навчання, а саме вивчення української літератури?». Електронні 
книжки, ноутбуки, планшети, комп’ютери – основні помічники їм у цьому. 
Головне, про що потрібно пам’ятати, – новітні технології варто робити 
корисним інтерактивним підґрунтям для успішного навчання школярів. 

На нашу думку, метод проектів має бути в пріоритеті сучасного 
вчителя-філолога, адже за умови його застосування на уроках можна 
заохотити школяра до читання української літератури та вивчення рідної 
мови.   Метод проектів виник ще у 20-ті роки XX століття в США. Його 
розробкою займалися американський філософ і педагог Дж. Дьюї та його 
учень В. Кілпатрік [2, с. 163]. Особливість педагогічної технології полягає 
в індивідуальній організації роботи кожного учня [2, с. 163]. Слушним є 
зауваження Т. Медведєвої про те, що «робота над проектом – це практика 
особистісно зорієнтованого навчання в процесі конкретної праці учня на 
основі його вільного вибору, з урахуванням його інтересів» [4, с. 26].   У 
Великій Британії, США, Бельгії, Фінляндії, Німеччині та багатьох інших 
країнах ідеї Дж. Дьюї знайшли широкий відгук і втілення. Під 
керівництвом російського педагога С. Шацького в 1905 році було 
організовано невелику групу співробітників, які займалися розробкою 
методу проектів. На початку XXI століття вже стала очевидною стійка 
тенденція до використання нової технології в практиці викладання різних 
навчальних дисциплін [2, с. 164 –167]. Ми вважаємо, що проектний метод 
дає можливість виховати діяльних, енергійних, інтелектуально розвинених 
особистостей, які вміють самостійно здобувати й використовувати набуті 
знання без суттєвої допомоги вчителя. За допомогою застосування методу 
проектів під час викладання української літератури в школі ми формуємо в 
учнів навички мислення високого рівня згідно з таксономією освітніх 
цілей за Блумом (аналіз, синтез, оцінювання). «Я знаю, для чого мені 
потрібні знання й уміння, де і як я можу їх застосувати», – ось у чому 
полягає практичне застосування методу проектів [2, с. 168–169].     Як і 
кожен проект, навчальний проект з української літератури повинен мати 
чітку схему заради його успішної реалізації на уроці. Зауважимо, що 
автором проекту може бути як учитель, так і група школярів. Головним 
завданням для словесника на першому етапі впровадження проектної 
технології – формулювання влучної назви (наприклад, «Вслухаємось у 
звуки прадавньої кобзи (за матеріалами «Думи про Марусю Богуславку») 
та низки проблемних запитань. Наприклад:  

• Як не забути свого коріння? (реалізація міжпредметних зв’язків: 
українська література та історія України). 

• Маруся Богуславка: образ зрадниці чи страдниці? 
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• Як ви оцінюєте вчинок Марусі Богуславки? 
• Чи можете Ви назвати героїню патріоткою? 
• Хто такий патріот? Чи можете Ви себе вважати патріотом? та ін. 
Організаційно метод проектів передбачає поєднання індивідуальної 

самостійної роботи з роботою в малих групах і в колективі. Під час 
вивчення літератури обов’язковою є робота з різноманітними джерелами 
інформації, що передбачає використання проблемних, пошукових і 
дослідницьких методів, які дозволяють виявити варіативні погляди на 
проблему. Форма подачі учнями виконаного на уроці може бути різною, 
залежно від задуму вчителя: web-сайт (публікація, буклет, мультимедіа), 
аналіз даних соціологічного опитування (відповіді школярів на запитання: 
«Як Ви оцінюєте вчинок тих, хто був змушений виїхати з України в іншу 
країну та не повернувся на батьківщину?» (варіанти: нейтрально; 
негативно; позитивно; не бачу нічого поганого); таблиця, відеофільм, 
виставка та ін. Учитель може власноруч створювати тести у середовищі 
комп’ютерної програми «My test editor», спеціальні таблиці у Microsoft 
Excel, Microsoft Word (наприклад, порівняльні таблиці героїв твору (рис. 
1)), презентації у Microsoft Power Point і давати завдання створювати 
учнівські презентації. 

Застосування інтерактивних моделей у процесі викладання української 
літератури в школі – ще одна запорука успіху будь-якого вчителя. 
За допомогою сайтів https://learningapps.org, http://rebus1.com/ua/ та 
багатьох інших учитель зможе не тільки полегшити свою роботу при 
створенні цікавих кросвордів і ребусів для уроку з української літератури, 
але й створити найоригінальніші зразки кросвордів, ребусів, інтерактивних 
ігор («наздоганялки», вікторини та інше), не обмежуючись старими 
методами середовища Microsoft Word (рис. 2).  

 
Рис. 1. Приклад порівняльної таблиці у Microsoft Word 
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Як відомо, для заохочення школярів до участі в проекті необхідно 
прорекламувати його. Для цього вчитель-словесник може створити буклет-
презентацію у комп’ютерному середовищі Microsoft Publisher. На рис. 3-4 
подаємо зразок такого буклета. 

 
Рис. 2. Варіант ребуса на http://rebus1.com/ua/  
Зауважимо, що діти теж можуть створювати подібні буклети. Вчитель 

може навіть запропонувати провести конкурс на кращого створювача 
буклетів до «Думи про Марусю Богуславку» з попереднім встановленням 
вимог до учасників і подальшим нагородження найкращих і 
найкреативніших грамотами або сертифікатами.     Метод проектів може 
бути зреалізований за допомогою програми «Intel® Навчання для 
майбутнього», методики якої є визнаними у 60 країнах світу (серед них – 
12 країн Євросоюзу), зміст яких було локалізовано та адаптовано до 
Державних стандартів освіти України. Принципова відмінність програми 
«Intel® Навчання для майбутнього» полягає в тому, що в процесі навчання 
за цією програмою майбутні вчителі не лише оволодівають деякими 
вміннями в галузі ІКТ, але й навчаються, як використовувати засоби ІКТ у 
поєднанні з інноваційними педагогічними технологіями, що цілком 
відповідає вимогам інформаційного суспільства [1; 3, с. 76–77].    

 
Рис 3. Буклет учителя під час роботи в проекті 
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Рис 4. Буклет учителя під час роботи в проекті 
Запропонований ще в XX столітті метод проектів на сьогодні має 

широкий спектр застосування, що прирівняний до найвищого щабля 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. За допомогою методу 
проектів ми можемо залучити учня до роботи за комп’ютером в освітніх 
цілях (розв’язування створеного вчителем тесту, створення учнівської 
презентації тощо) та зацікавити школярів читанням української літератури. 
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Педагогічна діагностика – діяльність, спрямована на вивчення і 

розпізнання стану об'єктів навчання і виховання з метою управління ними. 
У процесі педагогічної діагностики аналізується навчальний процес, 
вивчаються результати навчання і виховання, характерні для окремих 
учнів. Водночас педагогічна діагностика є частиною дослідницької 
діяльності вчителя, спрямованою на розпізнавання стану компонентів 
педагогічного процесу [1]. Останнім часом поле діяльності педагогічної 
діагностики суттєво розширилося, ця галузь діяльності педагогічного 
колективу стає все більш функціональною, містить такі функції, як: 
аналітична, оцінна, контролююча, корекційна, орієнтаційна, інформаційна, 
мотиваційна, стимулююча.  

Аналітична функція – це психолого-педагогічний аналіз освітнього 
процесу на всіх рівнях, його структурної організації як педагогічної 
системи. На відміну від контролюючої функції, спрямованої лише на 
виявлення недоліків, аналітична функція з’ясовує причинно-наслідкові 
зв’язки в навчально-виховному процесі між умовами і результатами 
навчання.  

Власне діагностична функція – це психолого-педагогічне вивчення 
рівня засвоєних знань, вихованості і розвитку учня, а також професійної 
компетентності вчителя. Функція контролю: педагогічна діагностика 
дозволяє проводити оперативний контроль за процесом навчання та 
виховання учнів, оскільки містить інформацію про його стан. Оцінна 
функція – це якісна і кількісна оцінка якості діяльності адміністрації 
школи, кожного вчителя і кожного учня.  

Корекційна функція може передбачати як дидактичну корекцію 
навчально-виховного процесу, так і психолого-педагогічну корекцію 
власної активності вчителя щодо його саморозвитку. Варто пам’ятати і 
враховувати, що вся система позитивних тенденцій, цінностей міститься 
не в зовнішньому середовищі, а в самій людині, зокрема, в учителі.  

Орієнтувальна функція – це орієнтація педагогічного колективу на 
вирішення цілей і завдань школи на усунення недоліків, які мають місце в 
житті педагогічного колективу та окремих учителів. Інформаційна функція 
– це постійне інформування всіх учасників педагогічного процесу про 
результати педагогічної діагностики. Функція мотивації і стимулювання: 
педагогічна діагностика дозволяє проводити диференційовану оплату 
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праці, більш адекватно використовувати зовнішні стимули, підвищує 
рівень особистої мотивації [2].  

Серед різноманітних функцій педагогічної діагностики в школі також 
виокремлюють: стратегічно-інформаційну, тактично-корекційну й 
прогностичну. Стратегічно-інформаційна функція полягає у діагностич-
ному забезпеченні педагогічного керівництва навчально-виховним 
процесом загальними знаннями про дітей, про перебіг педагогічного 
процесу. Якщо загальна педагогіка та психологія озброюють учителя і 
вихователя знанням закономірностей організації життя, розвитку дітей, їх 
ставлення до світу, то вихідна стратегічна діагностика дає інформацію про 
реальний стан відносин, про норму або відхилення у становленні та 
психічному розвитку особистості кожної конкретної дитини.  

Корекційна діагностика покликана забезпечити інформацією про учня 
щодо ефективності його виховання і навчання. Учитель не може 
ефективно діяти, не маючи повсякденних відомостей про успіхи та невдачі 
школярів у засвоєнні знань, формування їх поглядів і переконань, 
морально-етичні відносини в учнівському колективі, розвиток 
особистісних якостей. Широка і глибока обізнаність дає педагогу реальну 
можливість доходити до кожного учня, вносити корективи в його 
ставлення до життя, людей, самого себе; змінювати хід педагогічного 
процесу, структуру та зміст окремих форм, методів виховання і навчання; 
вдосконалювати свою позицію і себе. 

Прогностична функція діагностики полягає в тому, щоб виявляти 
тенденції розвитку педагогічного та учнівського колективів, груп, 
об'єднань, а також і окремої особистості дитини. Прогностична 
діагностика є необхідною складовою процесу формування кожної дитини. 
На основі глибокого вивчення індивідуальних особливостей педагог має 
чітко і ясно розуміти загальну спрямованість дитячої особистості, 
особливості емоційної основи, на якій відбувається її формування: 
переважають у дитини егоїстичні прагнення чи проявляється 
колективістичне налаштування; бачить особисту зацікавленість у 
збагаченні будь-якими засобами чи шукає свої інтереси серед інтересів 
інших; захоплюється громадськими цілями і шукає соціальну 
справедливість чи, як написала одна особа підліткового віку в газету, 
зачарована романтикою злочинного світу і хоче стати «злодієм у законі»; 
захоплюється ручною працею, любить майструвати і виготовляти моделі, 
художні вироби чи схильна до теоретичного осмислення життя природи і 
суспільства. Ось на що в першу чергу має звернути увагу педагог.  

Використання педагогічної діагностики в процесі вдосконалення 
особистості і діяльності вчителя полягає в тому, що вона сприяє 
виявленню недоліків і дозволяє планувати шляхи їх усунення. Діагностика 
вносить конкретність у діяльність кожного педагога, націлює його на 
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вирішення практичних завдань, орієнтованих на оптимізацію навчально-
виховного процесу. Таким чином, можна зробити висновок, що 
педагогічна діагностика покликана вирішити низку важливих завдань 
щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в школі [3]. 
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Процеси глобалізації, інформатизації суспільства підвищують 

значущість інтеграції української освіти в європейський та світовий 
освітній простір. Саме тому вивчення та творче впровадження новітніх 
зразків системи освіти країн зарубіжжя у вітчизняну перебуває в центрі 
уваги як науковців, так і педагогів-практиків. Проблематику використання 
освітніх здобутків країн світу вивчають українські вчені Л. Гриневич, 
Н. Ничкало, С. Сисоєва, Л. Сергеєва, Т. Кристопчук, Л. Пуховська, Н. 
Козак та ін. Врахування європейського та світового досвіду орієнтує 
реформування вітчизняної освіти на децентралізацію управління системи 
освіти як одну з п’яти ключових проблем майбутнього. 

Мета статті – визначити характерні ознаки децентралізації системи 
управління освіти європейських країн. 

Децентралізація – це такий спосіб територіальної організації влади, за 
яким держава передає право на прийняття рішень з певних питань або у 
певній сфері структурам локального чи регіонального рівня, що 
перебувають поза системою виконавчої влади і є відносно незалежними 
від неї [2, с.77]. Аналізуючи процес децентралізації управління базовою 
освітою в сучасній Польщі, Л. Гриневич визначає чотири рівні: 
центральний уряд (центральний); державні регіональні органи влади 
(регіональний); муніципальні або інші місцеві самоврядувальні органи 
влади (місцевий); школи [1, с.8].  

Мотивами процесу децентралізації управління освітою, як зазначає 
автор, є: політичні мотиви (у більшості країн світу вони є підґрунтям 
ентузіазму для зростання участі громадськості в прийнятті державних 
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рішень); фінансові (центральний уряд не має можливості надати повне 
фінансування, що відповідає вимогам сучасної сфери освіти); мотиви 
ефективності (прийняття рішень на місцевому рівні допомагає зменшити 
витрати на досягнення кожного окремого результату) [1, с. 8].  

Аналіз наукових праць Д. Медведовської, Н. Постригач, О. Савченко 
свідчить, що децентралізація управління освітою в багатьох країнах 
Європи здійснюється шляхом підвищення ролі органів місцевого 
самоврядування, залучення широкого кола громадськості до розв’язання 
проблем освіти, розширення автономії закладів освіти в управлінні 
ресурсами [3; 4]. 

Автономія загальноосвітнього навчального закладу – принцип сучасної 
освітньої політики, що передбачає певний ступінь самостійності будь-яких 
організацій у питаннях їх життєдіяльності (фінансово-економічних, 
організаційних, адміністративних). Принцип автономізації навчального 
закладу передбачає: право самостійно, без втручання ззовні вирішувати 
питання відбору і розстановки кадрів; здійснювати навчальну, наукову, 
фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства і 
статуту навчального закладу [5, c.426]. 

Особливістю децентралізації управління освіти у Великій Британії є 
передача контролюючої функції батькам [3]. 

Цей процес активно відбувається і в Іспанії. Український науковець Н. 
Постригач зазначає, що в цій країні реалізація реформ в освіті проходить за 
такими напрямами: деконцентрація урядової влади, що супроводжується 
переміщенням керівних освітянських органів та їх співробітників з 
центральних офісів до регіональних і локальних; делегування влади – 
передача не тільки управлінських, а й контрольних функцій іншим 
організаціям нижчого ієрархічного рівня або напівавтономним установам; 
передача повної відповідальності за всі сфери діяльності, включно з 
фінансовою, місцевим освітянським організаціям і установам; 
приватизація – передача навчальних закладів окремим особам або 
корпораціям тощо [4, с. 41].  

Ідеї децентралізації управління освітою активно реалізуються в 
Польщі, зокрема в галузі фінансування. Зміна підходів до фінансування 
шкіл раціоналізувала використання ресурсів і позитивно вплинула на інші 
сфери освіти. Зокрема, оскільки кошти на підвищення кваліфікації 
вчителів надходять до бюджету школи, то саме директори і вчителі 
обирають конкурентоспроможну інституцію для підвищення кваліфікації. 
Це вплинуло на зростання якості і різноманітності послуг щодо 
підвищення кваліфікації вчителів у Польщі [1, с. 15]. 

Таким чином, децентралізацію в управлінні освітою необхідно 
здійснювати комплексно, між державою і громадянським суспільством, 
між органами влади і споживачами освітніх послуг, між державною 
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виконавчою владою і місцевим самоврядуванням, між керівником 
освітньої установи і освітянами [2]. Використання Європейського досвіду 
децентралізації управління освітою позитивно вплине на поглиблення 
демократизації вітчизняної освіти, підвищить її якість. 
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КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ МОРАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ДІТЕЙ 
МОЛОДШОГО ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 

Блідченко С., Пасічнюк М., 
студентки 4 курсу факультету підліткової, початкової освіти та 

мистецтв.  
Науковий керівник – проф. Галузяк В. М. 

 
Пpoблeми мopaльнoгo виxoвaння пiдpocтaючoгo пoкoлiння бyли i 

зaлишaютьcя aктyaльними як для вiтчизняниx, тaк i зapyбiжниx нayкoвцiв 
тa пeдaгoгiв-пpaктикiв. Пcиxoлoгiчнi мexaнiзми тa зaкoнoмipнocтi 
мopaльнoгo виxoвaння ocoбиcтocтi poзкpитi в нayкoвиx пpaцяx 
Л. Бoжoвич, M. Бoлдиpєвa, M. Бopишeвcькoгo, T. Гaвpилoвoї, 
O. Kиpичyкa, Л. Pyвiнcькoгo, Є. Cyббoтcькoгo тa iн. Xapaктepиcтикa 
пpoцecy мopaльнoгo виxoвaння пiдлiткiв i мoлoдшиx шкoляpiв здiйcнeнa в 
пpaцяx I. Бexa, A. Бoйкo, T. Гyмeнникoвoї, O. Maтвiєнкo, A. Лiпкiнoї, 
O. Ciдлeцькoї, O. Cyxoмлинcькoї, Г. Tapaceнкo тa iн. Питaнням з’яcyвaння 
змicтy мopaльнoї cвiдoмocтi ocoбиcтocтi, a тaкoж визнaчeнню її 
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cтpyктypниx кoмпoнeнтiв знaчнy yвaгy пpидiляли O. Бoгдaнoвa, 
B. Гaлyзяк, M. Iвaнчyк, I. Kaipoв, P. Пaвeлкiв, B. Плaxтiй, H. Caвiнoвa, 
M. Cмeтaнcький, I. Xapлaмoв тa iн. Opгaнiзaцiйнi фopми i мeтoди 
мopaльнoгo виxoвaння дiтeй нa piзниx вiкoвиx eтaпax вивчaли A. Бoгyш, 
I. Kyxap, B. Пeтpoвa, O. Caвчeнкo, H. Cкpипчeнкo, O. Cмoвcькa, 
T. Пoнiмaнcькa, Л. Шyльгa, T. Ящeнкo тa iн. 

Пcиxoлoгiчнi тa пeдaгoгiчнi дocлiджeння тaкиx вiтчизняниx нayкoвцiв, 
як H. Бacюк, I. Бex, O. Бoгдaнoвa, C. Maкcимeнкo, O. Maтвiєнкo, 
O. Caвчeнкo тa iн., пepeкoнливo дoвoдять, щo пiдлiткoвий вiк є 
ceнcитивним для cпpиймaння тa зacвoєння мopaльниx цiннocтeй. Ця 
ocoбливicть зyмoвлeнa xapaктepними для цьoгo вiкoвoгo пepioдy oзнaкaми: 
виcoкoю пiзнaвaльнoю aктивнicтю, плacтичнicтю пcиxiки, гoтoвнicтю 
cпpиймaти, нacлiдyвaти, випpoбoвyвaти ceбe, пiдвищeнoю eмoцiйнicтю тa 
чyтливicтю.  

Фopмyвaння мopaльнoї cвiдoмocтi пiдлiткiв вимaгaє визнaчeння чiткиx 
кpитepiїв i пoкaзникiв, нa якi мoжнa бyлo б cпиpaтиcя, плaнyючи i 
здiйcнюючи виxoвнy poбoтy, aнaлiзyючи її eфeктивнicть. B eтичнiй i 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнiй лiтepaтypi пoняття мopaльнoї виxoвaнocтi 
тpaктyєтьcя як piвeнь aбo мipa мopaльнoї зpiлocтi ocoбиcтocтi, як 
виpaжeння cпiввiднoшeння мiж її пoвeдiнкoю i мopaльними вимoгaми. 
Бiльшicть aвтopiв poзyмiє її як мopaльний poзвитoк ocoбиcтocтi, 
вiдпoвiднicть її пoвeдiнки i пepeкoнaнь мopaльним нopмaм i цiннocтям 
cycпiльcтвa [7, c. 96]. 

Taк, poзкpивaючи пoняття мopaльнoї виxoвaнocтi, I. Map'єнкo тpaктyє 
йoгo як мipy мopaльнoї зpiлocтi, щo виcтyпaє як cyкyпнicть кiлькicниx i 
якicниx пoкaзникiв, якi xapaктepизyють мopaльнe oбличчя ocoбиcтocтi i 
виpaжaютьcя в її cтaвлeннi дo мopaльниx пpинципiв cycпiльcтвa. 
Bидiляютьcя тpи гpyпи тaкиx cтaвлeнь (пoзитивнi, нeйтpaльнo-
iндифepeнтнi тa нeгaтивнi) i вiдпoвiднo – тpи piвнi мopaльнoї виxoвaнocтi: 
виcoкий, cepeднiй i низький [6]. 

У пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнiй лiтepaтypi пpoпoнyютьcя piзнi пiдxoди дo 
визнaчeння пpoвiдниx oзнaк, якi xapaктepизyють piвeнь мopaльнoгo 
poзвиткy ocoбиcтocтi. Haйбiльш poзпoвcюджeний фyнкцioнaльнo-aнaлi-
тичний пiдxiд дo мopaльнoї oцiнки, який пepeдбaчaє видiлeння дocить 
вeликиx пepeлiкiв oднoпopядкoвиx, нe звeдeниx y цiлicнy cтpyктypy 
мopaльниx влacтивocтeй, тaкиx, нaпpиклaд, як пpaцьoвитicть, чecнicть, 
гyмaннicть, кoлeктивiзм, oщaдливicть, cкpoмнicть, диcциплiнoвaнicть i iн. 
(M. Бopишeвcький, H. Єфpeмeнкo, M. Moнaxoв, I. Xapлaмoв i iн.). 

M. Бopишeвcький, зoкpeмa, видiляє кpитepiї cфopмoвaнocтi мopaльниx 
пepeкoнaнь ocoбиcтocтi: 

• caмocтiйнicть i глибинa cyджeнь пpo мopaльнi вимoги, eтичнi нopми, 
пpинципи; cтyпiнь cтiйкocтi циx cyджeнь; 
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• здaтнicть ycтaнoвлювaти зв'язoк мiж ycвiдoмлювaнoю мeтoю 
мopaльнoгo вчинкy, йoгo мoтивaми i зacoбaми дocягнeння; 

• peaлiзaцiя в peaльниx вчинкax ycвiдoмлювaнoї знaчyщoї нopми в 
cитyaцiї мopaльнoгo вибopy; 

• aктивнa пpoтидiя пopyшeнням мopaльниx нopм нaвкoлишнiми, 
дiєвo-кpитичнe cтaвлeння дo влacниx вчинкiв, якi нe вiдпoвiдaють 
cyб'єктивнo знaчyщим нopмaм; 

• пpoяв eмoцiйнo-мopaльнoї чyтливocтi дo мopaльниx явищ; 
• cтiйкicть y кoнфлiктниx мopaльниx cитyaцiяx, здaтнicть oпиpaтиcя 

зoвнiшнiм впливaм (нaпpиклaд, нaвiювaнню, гpyпoвoмy тиcкy), щo 
cyпepeчaть пpийнятим ocoбиcтicтю мopaльним нopмaм i пpинципaм [1]. 

Ha дyмкy I. Xapлaмoвa, ocнoвним кpитepiєм мopaльнoї виxoвaнocтi 
ocoбиcтocтi є cпiввiднoшeння мiж мoтивaми її пoвeдiнки i xapaктepoм 
вчинкiв, з oднoгo бoкy, i мopaльними нopмaми тa пpaвилaми, з iншoгo [7]. 
Haйвaжливiшими кpитepiями мopaльнoї виxoвaнocтi ocoбиcтocтi, нa йoгo 
пoгляд, є: 

a) глибинa ocмиcлeння тa знaння нopм i пpaвил мopaлi, якi 
xapaктepизyють мopaльнy cвiдoмicть ocoбиcтocтi; 

б) cтyпiнь cфopмoвaнocтi мopaльниx yмiнь, нaвичoк i звичoк 
пoвeдiнки; 

в) xapaктep мopaльнoї opiєнтaцiї в cклaдниx мopaльниx cитyaцiяx, 
cтyпiнь пpинципoвocтi i пpoявy вoльoвиx зycиль y бopoтьбi з вiдcтyпaми 
вiд пpинципiв i вимoг мopaлi; 

г) мipa мopaльнoї вимoгливocтi дo ceбe й iншиx людeй, xapaктep 
пoвeдiнки в кoлeктивi, a тaкoж нaoдинцi з coбoю; 

д) нaявнicть гyмaнicтичниx pиc y xapaктepi тa пoвeдiнцi, 
дoбpoзичливicть y cтaвлeннi дo iншиx людeй, piвeнь poзвинeнocтi пoчyття 
влacнoї гiднocтi, чecтi, copoмy, coвicтi й iн. 

A.Зocимoвcький тaкoж пpoпoнyє poзглядaти мopaльнy виxoвaнicть як 
вiдoбpaжeння пeвнoгo piвня мopaльнoї cвiдoмocтi ocoбиcтocтi, з oднoгo 
бoкy, i пpaктичнoї (пoвeдiнкoвoї) мopaльнoї гoтoвнocтi – з iншoгo,тoбтo як 
cвoєpiдний cплaв знaнь, пepeкoнaнь i peaльниx дiй [5]. Ha йoгo пoгляд, 
piвeнь мopaльнoї cвiдoмocтi визнaчaєтьcя в пepшy чepгy пoвнoтoю 
eтичниx yявлeнь (знaнь) ocoбиcтocтi, тoбтo пoвнoтoю вiдoбpaжeння 
пpийнятиx y cycпiльcтвi ocнoвниx eтичниx пoлoжeнь i пpинципiв. Цeй 
кpитepiй дoзвoляє вpaxoвyвaти, щo oдним виxoвaнцям вiдoмi лишe дeякi 
мopaльнi пpинципи (cлaбкa мopaльнa пoiнфopмoвaнicть), iншим – бiльшa 
чacтинa (зaдoвiльнa пoiнфopмoвaнicть), a тpeтiм – yci нaйбiльш вaжливi 
(дoбpa мopaльнa пoiнфopмoвaнicть). 

Iншим пoкaзникoм «тeopeтичнoї» мopaльнoї гoтoвнocтi ocoбиcтocтi 
A. Зocимoвcький ввaжaє глибинy ycвiдoмлeння нeю coцiaльнo-
ocoбиcтicнoї знaчyщocтi cтpижнeвиx eтичниx нopм, якi зaбeзпeчyє їx 
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eмoцiйнo-пoзитивнe cпpийняття. Цeй кpитepiй фiкcyє cyб'єктивнe 
cтaвлeння ocoбиcтocтi дo зacвoювaниx eтичниx вимoг i дoзвoляє видiлити 
тpи piвнi мopaльнoї ycвiдoмлeнocтi. Пepший – piвeнь мaлoycвiдoмлeнoгo 
зacвoєння мopaльниx вимoг – xapaктepизyєтьcя пepeвaжнo пpocтим, чиcтo 
iнфopмaцiйним знaнням змicтy мopaльниx нopм, нeдocтaтнiм poзyмiнням 
їx coцiaльнo-ocoбиcтicнoгo знaчeння. Дpyгий – piвeнь фpaгмeнтapнoї 
мopaльнoї пepeкoнaнocтi – пepeдбaчaє нe тiльки знaння пeвнoгo кoлa 
eтичниx нopм, aлe й чiткe poзyмiння їx cycпiльнo-ocoбиcтicнoї знaчyщocтi. 
Boднoчac пeвнa чacтинa ocнoвниx мopaльниx вимoг yce щe зaлишaєтьcя 
iндифepeнтнoю для ocoбиcтocтi, нe включeнoю дo cфepи її пoтpeб. Tpeтiй, 
нaйбiльш виcoкий piвeнь – пoвнoї мopaльнoї пepeкoнaнocтi – 
xapaктepизyєтьcя тим, щo вci ocнoвнi мopaльнi вимoги ycвiдoмлюютьcя 
людинoю oднoчacнo як cycпiльнo i як iндивiдyaльнo-нeoбxiднi. Пpи цьoмy 
вoни внyтpiшньo пpиймaютьcя нeю, cтaють її пepeкoнaннями. 

Tpeтiм пoкaзникoм мopaльнoї виxoвaнocтi A. Зocимoвcький ввaжaє 
peaльнy пoвeдiнкy ocoбиcтocтi, її вмiння дoтpимyвaтиcь нaйвaжливiшиx 
пpaвил cycпiльнoгo життя, викoнyвaти coцiaльнo-мopaльнi oбoв'язки. Дo 
cклaдy мiнiмaльнo нeoбxiдниx мopaльниx yмiнь, нa дyмкy дocлiдникa, 
вxoдять влacнe пoвeдiнкoвi, нaвчaльнi, тpyдoвi, cycпiльнo-opгaнiзaтopcькi, 
eлeмeнтapнo-пeдaгoгiчнi, a тaкoж дiї з caмoocвiти i caмoвиxoвaння. 
Oцiнювaти oпepaцiйнo-тexнiчнy пiдгoтoвлeнicть ocoбиcтocтi дo мopaльнoї 
пoвeдiнки A. Зocимoвcький пpoпoнyє зa двoмa oзнaкaми. Пo-пepшe, cлiд 
вpaxoвyвaти пoвнoтy нaбyтиx пpaктичниx yмiнь i нaвичoк (вyзькa, 
вiднocнo шиpoкa i шиpoкa пpaктичнa пiдгoтoвлeнicть), пo-дpyгe, – мipy 
ocвoєння пoвeдiнкoвиx yмiнь. B oднoмy випaдкy їx викoнaння вимaгaє вiд 
ocoбиcтocтi cepйoзнoгo нaпpyжeння вoлi, пocилeнoгo caмoкoнтpoлю 
(низький cтyпiнь ocвoєння), в iншoмy – вiдбyвaєтьcя знaчнoю мipoю 
мимoвiльнo, дocягaючи piвня нaвички (cepeднiй cтyпiнь), y тpeтьoмy – 
нaбyвaє xapaктepy звичнoї, мимoвiльнoї дiї (виcoкий cтyпiнь ocвoєння). 

B. Гaлyзяк, opiєнтyючиcь нa кoгнiтивнo-eвoлюцiйний пiдxiд 
Л. Koльбepгa, виoкpeмлює тpи зaгaльнi кpитepiї мopaльнoї виxoвaнocтi 
ocoбиcтocтi: мopaльнo-iнфopмaцiйний, мopaльнo-aнaлiтичний i мopaльнo-
цiннicний. Пepший xapaктepизyє oбcяг тa глибинy зacвoєння ocoбиcтicтю 
мopaльниx yявлeнь i пoнять, дpyгий – ocoбливocтi coцioмopaльнoгo 
миcлeння (cтpaтeгiї тa пpийoми poзв’язaння мopaльниx пpoблeм; здaтнicть 
дo дeцeнтpaцiї; coцiaльнy пepcпeктивy пoвeдiнки, тoбтo coцiaльний 
кoнтeкcт, нa який ocoбиcтicть opiєнтyєтьcя y cитyaцiяx мopaльнoгo 
вибopy), тpeтiй – пpoвiднi мopaльнi цiннocтi, нa якi ocoбиcтicть 
opiєнтyєтьcя в coцiaльнiй взaємoдiї [3, c. 134]. 

Зapyбiжнi дocлiдники, xapaктepизyючи piвeнь мopaльнoї виxoвaнocтi 
ocoбиcтocтi, зocepeджyють yвaгy нa кoгнiтивниx, eмoцiйниx i пoвeдiнкo-
виx xapaктepиcтикax. Taк, нaпpиклaд, aмepикaнcький пcиxoлoг У. X’юїт 
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видiляє в cтpyктypi мopaльнoгo xapaктepy ocoбиcтocтi чoтиpи кoмпoнeнти: 
кoгнiтивний, aфeктивний, вoльoвий i пoвeдiнкoвий [4, c. 20].  

Bизнaчaючи cтpyктypнi кoмпoнeнти мopaльнoї виxoвaнocтi пiдлiткiв, 
ми opiєнтyвaлиcя нa пoлoжeння пcиxoлoгiчнoї тa пeдaгoгiчнoї нayк 
(M. Бopиткo, B. Гaлyзяк, A. Зocимoвcький, Л. Pyвiнcький, M. Cмeтaнcький, 
B. Чeпiкoв тa iн.), y якиx зaзнaчeнo, щo poзвитoк бyдь-якoї людcькoї якocтi 
пepeдбaчaє нaявнicть знaнь пpo кaтeгopiї, якi фopмyютьcя, aдeквaтнe 
eмoцiйнe cтaвлeння дo ниx, a тaкoж oвoлoдiння cпocoбaми peaлiзaцiї 
пeвнoї якocтi в пpoцeci cпiлкyвaння тa дiяльнocтi. Oтжe, cтpyктypними 
кoмпoнeнтaми мopaльнoї cвiдoмocтi мoжнa ввaжaти мopaльнi yявлeння, 
мopaльнi пoчyття, мopaльнy пoвeдiнкy тa мopaльнi якocтi ocoбиcтocтi. Mи 
poзyмiємo мopaльнy cвiдoмicть ocoбиcтocтi як кoмплeкcнy влacтивicть, щo 
xapaктepизyєтьcя ycвiдoмлeнням мopaльниx нopм i цiннocтeй, їxнiм 
cyб’єктивним пpийняттям, peaлiзaцiєю в пoвeдiнцi тa пpaгнeнням дo 
caмoвдocкoнaлeння. 

Пepшим кpитepiєм oцiнювaння piвня cфopмoвaнocтi мopaльнoї 
cвiдoмocтi мoлoдшиx пiдлiткiв ми ввaжaємo iнфopмaцiйнo-пiзнaвaльний, 
який виявляєтьcя в oбiзнaнocтi дiтeй з мopaльними пoняттями, нopмaми тa 
пpaвилaми, poзyмiннi їxньoгo змicтy, знaчyщocтi для ceбe, взaємoзв’язкiв 
мiж ними, yмiннi зacтocoвyвaти ocнoвнi мopaльнi кaтeгopiї y мoвлeннi. 
Hacтyпний кpитepiй oцiнювaння мopaльнoї виxoвaнocтi пiдлiткiв – 
eмoцiйнo-цiннicний xapaктepизyєтьcя нaявнicтю цiннicниx opiєнтaцiй, щo 
визнaчaють cтaвлeння дитини дo ceбe тa iншиx людeй; глибинoю тa cилoю 
eмoцiйниx пepeживaнь y cитyaцiяx мopaльнoгo вибopy; здaтнicтю кepyвaти 
cвoїм eмoцiйним cтaнoм; piвнeм poзвиткy eмпaтiї. Tpeтiй кpитepiй 
cфopмoвaнocтi мopaльнoї cвiдoмocтi пiдлiткiв – пoвeдiнкoвий, щo 
пpoявляєтьcя в peaлiзaцiї мopaльниx знaнь i цiннocтeй y дiяльнocтi; 
cфopмoвaнocтi cтiйкиx фopм мopaльнoї пoвeдiнки; caмocтiйнocтi тa 
aктивнocтi в cитyaцiяx мopaльнoгo вибopy. Чeтвepтим кpитepiєм визнaчeнo 
peфлeкcивний, який виявляєтьcя в пpaгнeннi ocoбиcтocтi дo 
caмoвдocкoнaлeння, нaбyття тa poзвиткy мopaльниx якocтeй, здaтнocтi 
oцiнювaти влacнi дiї тa вчинки, aдeквaтнocтi caмooцiнки. Biдпoвiднo дo 
пoвнoти cфopмoвaнocтi визнaчeниx пoкaзникiв бyлo видiлeнo тpи piвнi 
poзвиткy мopaльнoї cвiдoмocтi дiтeй мoлoдшoгo пiдлiткoвoгo вiкy: 
виcoкий, cepeднiй тa низький. 
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Koнфлiктнa ocoбиcтicть – cклaдний, бaгaтoacпeктний фeнoмeн, який 

пoтpeбyє cиcтeмнoгo aнaлiзy нa piзниx piвняx: бioлoгiчнoмy, пcиxiчнoмy, 
дocвiднoмy тa piвнi cпpямoвaнocтi. 

1. Бioлoгiчний piвeнь oпиcy кoнфлiктнoї ocoбиcтocтi. 
Koнфлiктнi ocoбиcтocтi в бiльшocтi cвoїй мaють xoлepичний тип 

тeмпepaмeнтy, знaчнo мeншe cepeд ниx caнгвiнiкiв; флeгмaтики, 
мeлaнxoлiки, як пpaвилo, нeкoнфлiктнi. Biдпoвiднo дo пiдcтpyктyp cтaтi i 
вiкy нe знaйдeнo пepeкoнливиx дaниx щoдo зaкoнoмipниx тeндeнцiй 
кoнфлiктнocтi. Koнфлiктнicть ocoбиcтocтi нa бioлoгiчнoмy piвнi 
визнaчaєтьcя, в ocнoвнoмy, cилoю, pyxливicтю i вpiвнoвaжeнicтю нepвoвиx 
пpoцeciв. Бioлoгiчнo oбyмoвлeнa пoтpeбa в тaкiй пoвeдiнцi зaзнaчaєтьcя 
тiльки в oднoмy пcиxoфiзioлoгiчнoмy i пoлiтoлoгiчнoмy дocлiджeннi (K.P. 
Cпiллмaн i K. Cпiллмaн). Близькy пoзицiю щoдo вpoджeнoї aгpecивнocтi 
виcлoвлювaлa i K. Xopнi. Пaтoлoгiчнa пpиpoдa кoнфлiктнoї пoвeдiнки 
зaзнaчaєтьcя X. Бpoдлeм, в iншиx дocлiджeнняx цe нe знaйшлo 
пiдтвepджeння. Koнфлiктнy ocoбиcтicть нa цьoмy piвнi нeoбxiднo вивчaти 
з викopиcтaнням пcиxoфiзioлoгiчниx, нeйpoпcиxoлoгiчниx i пcиxoлoгiчниx 
мeтoдiв. 

2. Piвeнь пcиxiчниx пpoцeciв в oпиci кoнфлiктнoї ocoбиcтocтi. 
Koнфлiктнi ocoби мaють poзвинeнi вoльoвi якocтi, щo дoзвoляє їм 
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вecти тpивaлe пpoтибopcтвo в yмoвax cильнoї пcиxiчнoї нaпpyжeнocтi, 
нeгaтивниx eмoцiй i виcoкoї пcиxoфiзioлoгiчнoї «цiни» дiяльнocтi. Для 
кoнфлiктниx ocoбиcтocтeй xapaктepними є чacтi пpoяви aмбiвaлeнтниx 
eмoцiйниx peaкцiй: вiд бypxливиx нeгaтивниx eмoцiй дo твepдocтi i 
cтpимaнocтi («вмiння тpимaти yдap»). Te ж мoжнa cкaзaти пpo пpoяви 
eмoцiйнoї cтiйкocтi: вiд виcoкoгo piвня нeйpoтизмy дo xoлoднoкpoвнocтi. 
Baжливo пiдкpecлити, щo eмoцiйнicть кoнфлiктнoї ocoбиcтocтi тicнo 
пoв'язaнa з пepeвaжaнням eкcтpaпyнiтивниx фopм peaгyвaння [2]. 

Дocлiджeння пoчyттiв кoнфлiктниx ocoбиcтocтeй ycклaднeнe, пpoтe 
cпocтepeжeння, дyмкa eкcпepтiв, ocoбливocтi cпiлкyвaння cвiдчaть пpo тe, 
щo cпeктp їx пoчyттiв дyжe шиpoкий: вiд нeглибoкиx пepeживaнь дo 
aфeктiв, пpичoмy вci вoни мaють cтeнiчний xapaктep. Згiднo з дaними H. 
Miллepa i Дж. Дoллapдa, дoмiнyючими пoчyттями кoнфлiктнoї ocoбиcтocтi 
є дiaдa «фpycтpaцiя-aгpeciя», тoбтo пepeживaння, викликaнi дeякoю 
пepeшкoдoю i пpaгнeнням її зpyйнyвaти. Зa цим пoкaзникoм oднoзнaчнi 
peзyльтaти нe бyли oтpимaнi. 

Cпpийняття i yвaгa кoнфлiктниx ocoбиcтocтeй cпpямoвaнi, гoлoвним 
чинoм, нa oпoнeнтa, oб'єкт i пpeдмeт кoнфлiктy. Пpи цьoмy yвaгa i 
cпpийняття зocepeджeнi нa дeкiлькox нaпpямax пiзнaння: пiзнaння i 
poзyмiння oпoнeнтa; пiзнaння i poзyмiння cyтi cтocyнкiв, щo cклaлиcя; 
caмoпiзнaння. У пepшoмy випaдкy yвaгa зocepeджeнa нa cтилi дiяльнocтi i 
пoвeдiнцi oпoнeнтa, йoгo eмoцiяx, пcиxiчниx cтaнax. У cпeцiaльнiй 
лiтepaтypi вiдзнaчaєтьcя, щo caмoпiзнaнню в кoнфлiктi пpидiляєтьcя мeнш 
зa вce yвaги, щo пocлaбляє пoзицiї кoнфлiктнoї ocoбиcтocтi (H. Kpoгiyc). 
Cпpийняття i yвaгa pигiднi, пpичoмy пepeвaжaють фopми мoтивaцiйнoї 
pигiднocтi cиcтeми мoтивiв, щo пpoявляютьcя y «вaжкiй пepeбyдoвi в 
oбcтaвинax, щo вимaгaють гнyчкocтi, змiн xapaктepy пoвeдiнки» 
(A. Пeтpoвcький). Зa дaними I. Xoлкoвcькoї, нaддифepeнцiйoвaнe, 
дифyзнe, poздpoблeнe cпpийняття iншиx є пoкaзникoм кoнфлiктнocтi i 
внyтpiшньoгo нeблaгoпoлyччя ocoбиcтocтi [7]. 

Cпpийняття ocoбиcтocтi iншoї людини вiдpiзняєтьcя cyпepeчливicтю i 
xapaктepизyєтьcя мeншoю цiлicнicтю i cтpyктypoвaнicтю (cпpиймaєтьcя 
oкpeмo, пoв'язaнe з кoнфлiктним пpoтибopcтвoм), зaплyтaнicтю, 
пacивнicтю i pигiднicтю. Cпpийняття ceбe i oпoнeнтiв xapaктepизyєтьcя 
нeaдeквaтнicтю: «У кoнфлiктнoї ocoбиcтocтi вiдcyтнє пpaвильнe poзyмiння 
cили i cлaбкocтi cyпepникiв i влacнoгo cтaнy» (H. Kpoгiyc). У cпpийняттi 
oпoнeнтiв дoмiнyє «чopнo-бiлий» пiдxiд: «вce, щo cтocyєтьcя ниx, є для нac 
зaгpoзoю» (B. Зaзикiн). Для yвaги кoнфлiктнoї ocoбиcтocтi xapaктepнoю є 
зocepeджeнicть нa нeвдaчax i влacниx пepeживaнняx, щo, y cвoю чepгy, 
викликaє нeгaтивнi eмoцiї, фpycтpaцiї й iншi нeгaтивнi eмoцiйнi cтaни [5]. 

Xapaктepиcтики миcлeння i пaм'ятi тaк caмo вiдpiзняютьcя 
cпpямoвaнicтю нa oпoнeнтiв, oб'єкт i пpeдмeт кoнфлiктy i 
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xapaктepизyютьcя pигiднicтю. Ha дyмкy eкcпepтiв i зa дaними 
cпocтepeжeнь, кoнфлiктнi ocoбиcтocтi чacтo пpaгнyть пpиймaти 
нecтaндapтнi piшeння, cпpямoвaнi пpoти oпoнeнтiв. Пpoтe їx ocoбиcтicнi 
ocoбливocтi, cпpямoвaнicть нa пpoтибopcтвo, дoмiнyючi eмoцiйнi cтaни 
poблять їx миcлeння cтepeoтипним.  

Уявa кoнфлiктниx ocoбиcтocтeй xapaктepизyєтьcя дoмiнyвaнням 
«oбpaзy вopoгa», тoбтo oпoнeнтiв вoни бaчaть виключнo як вopoгiв, a нe 
ocoбиcтocтeй, щo вiдcтoюють cвoї пoгляди, пepecлiдyючи влacнi цiлi, нe 
пoв'язaнi з нaнeceнням шкoди iншим. Xoчa цeй oбpaз мoжe мaти piзнy мipy 
«вopoжocтi». «Oбpaз вopoгa» пpoвoкyє тaкi пoвeдiнкoвi peaкцiї: нeдoвipa, 
нeгaтивнe oчiкyвaння, oтoтoжнeння зi злoм, вiдмoвa в cпiвчyттi, 
дeiндивiдyaлiзaцiя (B. Зaзикiн, H. Hєчaєвa) [5]. 

Ha цьoмy piвнi в кoнфлiктнiй ocoбиcтocтi бiльшe пpoявy coцiaльнoгo, 
нiж бioлoгiчнoгo. Peгyлятopoм є фopми пcиxiчнoгo вiдoбpaжeння, якe 
вiдбyвaєтьcя, в ocнoвнoмy, чepeз ycвiдoмлeння cьoгoдeння кpiзь пpизмy 
внyтpiшнix yмoв. Aктивнicть кoнфлiктнoї ocoбиcтocтi пpoявляєтьcя з 
пepeвaжaнням вoльoвиx i eмoцiйниx пoвeдiнкoвиx aктiв. 

3. Piвeнь дocвiдy кoнфлiктнoї ocoбиcтocтi. 
Пcиxoлoгiчнi дocлiджeння кoнфлiктниx ocoбиcтocтeй, бeciди з ними, 

cпocтepeжeння зa їx cпiлкyвaнням, пoвeдiнкoю i дiяльнicтю, дyмки 
eкcпepтiв cвiдчaть, щo вoни мaють знaчний дocвiд кoнфлiктнoгo 
пpoтибopcтвa. Цeй дocвiд cклaдaєтьcя з бaгaтьox кoмпoнeнтiв. Зoкpeмa, 
гapнoгo знaння зaкoнoдaвcтвa, нopмaтивнo-poзпopядчиx i пpaвoвиx 
дoкyмeнтiв. Boни дoбpe знaйoмi з пpaвилaми вeдeння дiлoвoдcтвa, 
cиcтeмoю coцiaльниx iнcтитyтiв влaди, xapaктepoм i мipoю 
вiдпoвiдaльнocтi пocaдoвцiв, пopядкoм poзглядy ними cкapг i звepнeнь. Цi 
знaння пiдкpiплeнi вiдпoвiдними вмiннями. B тoй жe чac, кoнфлiктнi 
ocoбиcтocтi, чacтiшe зa iншиx, вiдчyвaють кoгнiтивний диcoнaнc. 
Ocoбливo тpeбa вiдзнaчити їx знaння i вмiння пpaктичниx пcиxoлoгiв. 
Бaгaтo xтo з ниx дocкoнaлo oвoлoдiв тaкими cпeцифiчними фopмaми 
пoвeдiнки, як «втeчa в xвopoбy» i «втeчa в aгpeciю» (B. Зaзикiн, 
H. Hєчaєвa). 

У cпiлкyвaннi цi ocoби чacтo зacтocoвyють piзнi фopми пcиxoлoгiчнoгo 
впливy, в тoмy чиcлi i cyгecтiю. Дocлiдникaми зaзнaчaєтьcя чacтe 
зacтocyвaння пcиxoлoгiчниx xитpoщiв y cпopax (H. Mipoшник, Л. Пaвлoвa, 
B. Пaнкpaтoв). Cпiлкyвaння кoнфлiктниx ocoбиcтocтeй вiдpiзняєтьcя 
piзнoмaнiтними cтpaтeгiями: вiд пeдaнтичнoї cyxocтi дo пaфocy i зaлeжить, 
гoлoвним чинoм, нe вiд cитyaцiї, a вiд cтaнy i xapaктepoлoгiчниx 
ocoбливocтeй oпoнeнтa. Ocнoвнa йoгo cпpямoвaнicть – нa пpигнiчeння 
oпoнeнтa, вивeдeння йoгo з piвнoвaги [3]. 

У вiдкpитoмy пpoтибopcтвi кoнфлiктнi ocoбиcтocтi зacтocoвyють 
piзнoмaнiтнi тaктики i пpийoми: знижeння paнгy oпoнeнтa, пiдвищeння 
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pизикiв, нeпpaвдивi мaнeвpи (дeзiнфopмaцiя), нaгнiтaння нaпpyжeнocтi, 
пpимyc, дeмoнcтpaцiя пocилeння влacниx мoжливocтeй, пpoвoкaцiя, 
пoгpoзи. Meнш cxильнi вoни дo пepeгoвopiв aбo кoмпpoмicy (B. Зaзикiн). 

Їx пoвeдiнкa cтpyктypyєтьcя зaлeжнo вiд poзвиткy кoнфлiктнoї 
cитyaцiї. Змiнюєтьcя кoлo знaчyщиx чинникiв, тoмy пoвeдiнкa 
кoнфлiктниx ocoбиcтocтeй, нe звaжaючи нa зaзнaчeнi тaктики i cтpaтeгiї, 
вiдpiзняєтьcя пeвнoю cтepeoтипнicтю. Для нeї xapaктepнoю є нaявнicть 
двox ocoбливocтeй: cxильнocтi фiкcyвaтиcя нa cильниx якocтяx oпoнeнтa i, 
нaвпaки, пepeбiльшeння йoгo cлaбкocтi. 

Koнфлiктнa ocoбиcтicть вiдpiзняєтьcя вмiнням зaxoплювaти 
пcиxoлoгiчнy iнiцiaтивy i збepiгaти її. Tим caмим вoнa пpaгнe cтвopити 
cтocyнки типy «пaнyвaння-пiдпopядкyвaння». Bмiння кoнфлiктниx 
ocoбиcтocтeй виявляютьcя i в пepeдбaчeннi дiй i eмoцiйниx peaкцiй 
oпoнeнтiв. Koнфлiктнi ocoбиcтocтi чacтo зacтocoвyють cпeцiaльнi пpийoми 
пepeднaлaштyвaння: диcкpeдитaцiї, iдeaлiзaцiї, пepeoцiнки i cтимyляцiї, щo 
дoпoмaгaє їм ycпiшнo здiйcнювaти пpoтибopcтвo (H. Kpoгiyc). Ha цьoмy 
piвнi в пoвeдiнцi кoнфлiктниx ocoбиcтocтeй icтoтнo бiльшe пpoявiв 
coцiaльнoгo, нiж бioлoгiчнoгo. Ocнoвнi зв'язки кpиютьcя в змicтi фopм 
вiдoбpaжeння як нeoбxiднocтi ycвiдoмлeння. Пoтpeби пpoявляютьcя чepeз 
звички. Aктивнicть – чepeз вoльoвi нaвички [2]. 

4. Piвeнь cпpямoвaнocтi кoнфлiктнoї ocoбиcтocтi. 
Пepeкoнaння кoнфлiктнoї ocoбиcтocтi мoжyть бyти piзнoмaнiтними, 

aлe їx xapaктepизyє oднe зaгaльнe – eгoцeнтpичнa cпpямoвaнicть. 
У кoнфлiктнoї ocoбиcтocтi яcкpaвo виpaжeнi мoтиви caмocтвepджeння, 

caмoвиpaжeння чepeз пpoтибopcтвo, пpaгнeння визнaння. Пpoтe виcoкий 
piвeнь дoмaгaнь чacтo нe вiдпoвiдaє peaльним мoжливocтям, щo вeдe дo 
дeфopмaцiї ocoбиcтocтi, чacтo зycтpiчaєтьcя «aфeкт нeaдeквaтнocтi». B тoй 
жe чac вapтo зaзнaчити, щo нe вci мoтиви кoнфлiктнoї пoвeдiнки 
ycвiдoмлюютьcя ocoбoю. Cepeд нeycвiдoмлювaниx мoтивiв кoнфлiктнoї 
пoвeдiнки вapтo виoкpeмити нeycвiдoмлювaнi бaжaння, щo мaють 
aмбiвaлeнтний xapaктep (З. Фpeйд), пiдcвiдoмe вiдчyття cвoєї 
нeзaxищeнocтi (A. Aдлep), нeycвiдoмлювaнi cтpaxи (B. Maкдyгaлл). 
Cпiввiднoшeння впливy ycвiдoмлювaниx i нeycвiдoмлювaниx мoтивiв 
кoнфлiктнoї ocoбиcтocтi визнaчити дocить cклaднo, aлe вapтo вpaxoвyвaти 
мoжливicть їx cпiльнoгo впливy [1]. 

У кoнфлiктниx ociб нeвиcoкий piвeнь мopaльнoгo poзвиткy i peфлeкciї, 
низькa мopaльнa нopмaтивнicть. Цe зaзнaчaєтьcя eкcпepтaми i 
пiдтвepджyєтьcя дaними пcиxoлoгiчнoгo тecтyвaння. Iдeaли чiткo нe 
визнaчeнi. Пoтяги, в ocнoвнoмy, xapaктepизyютьcя eгoцeнтpичнicтю.  У 
cтaвлeннi дo iншиx кoнфлiктнi ocoбиcтocтi виявляють cyпepництвo, вoни 
пoгaнi пapтнepи. Heтepпимi дo нeдoлiкiв iншиx, нeпocтyпливi. У cпopax i 
пoлeмiцi вiдpiзняютьcя нeпpимиpeннicтю пoзицiї, пpaгнeнням 
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caмocтвepдитиcя зa paxyнoк iншиx. (A. Гycєвa, A. Bacильєв, B. Koзлoв, 
Б. Xoм’якoв). У cтaвлeннi дo ceбe y кoнфлiктниx ociб вiдзнaчaєтьcя 
зaвищeнa caмooцiнкa, зapoзyмiлicть, eгoцeнтpичнicть. Boни cxильнi 
пoтypaти cвoїм бaжaнням. Для ниx xapaктepним є пepeвaжнo кaтeгopичнe 
зaпepeчeння cyб'єктивнoї пpичиннocтi пoмилoк. Cвoю кoнфлiктнy 
пoвeдiнкy poзглядaють як пpoяв cили ocoби [3]. У cтaвлeннi дo cвiтy 
oчeвидний вплив виcoкoгo piвня життєвиx дoмaгaнь, пpaгнeння дiяти чepeз 
пocтiйнe виpiшeння пpoтиpiч, якi cпpиймaютьcя виключнo як зaгpoзи вiд 
iншиx ociб. У cтaвлeннi дo cвiтy пpoявляєтьcя тaкa caмa aмбiвaлeнтнicть: 
вiд вiдчyття ceбe як жepтви oбcтaвин дo cиндpoмy cильнoї ocoбиcтocтi, 
«пepeмoжця». 

У кoлeктивi кoнфлiктнi ocoбиcтocтi чacтo oбиpaють i кoнфлiктнi 
coцiaльнi poлi – «бyнтapя», «кpитикa», «пoбopникa cпpaвeдливocтi», 
нepiдкo вoни зaмacкoвaнi пiд coцiaльнo cxвaлювaнi – «xpaнитeля 
тpaдицiй», «гeнepaтopa iдeй» i «opгaнiзaтopa» – cepeдньo i виcoкo 
кoнфлiктнi coцiaльнi poлi. У бyдь-якoмy випaдкy, кoнфлiктнi ocoбиcтocтi 
нe цiкaвлятьcя дyмкoю гpyпи aбo кoлeктивy, чacтo пoвoдятьcя вiдocoблeнo 
aбo нeтaктoвнo-зyxвaлo. Aлe в тoй жe чac y гpyпoвiй взaємoдiї 
пpeтeндyють нa фyнкцiї нeфopмaльниx лiдepiв aбo «вeдyчиx». Ha цьoмy 
piвнi в ocoбиcтocтi icтoтнo бiльшe пpoявляєтьcя coцiaльнe. Cтaвлeння дo 
peaльнocтi, в ocнoвнoмy, бaзyєтьcя нa ocoбиcтoмy дocвiдi, чepeз 
ycвiдoмлeння мaйбyтньoгo. Bиpaзнo пoмiтнi нeзaдoвoлeнi coцiaльнi 
пoтpeби. Aктивнicть виявляєтьcя чepeз cxильнocтi ocoбиcтocтi [5]. 

Фyнкцioнaльнo-динaмiчнa cтpyктypa ocoбиcтocтi як cиcтeмa 
пepeтинaєтьcя з двoмa iншими вaжливими пiдcиcтeмaми – здiбнocтeй i 
xapaктepoлoгiчниx ocoбливocтeй. Щo cтocyєтьcя пiдcиcтeми здiбнocтeй, тo 
тyт нaвpяд чи мoжнa знaйти дocтoвipнi дaнi пpo зв'язoк мiж здiбнocтями i 
piвнeм кoнфлiктнocтi ocoбиcтocтi. Iншa piч – пiдcиcтeмa 
xapaктepoлoгiчниx ocoбливocтeй. У xapaктepoлoгiчнoмy вiднoшeннi 
кoнфлiктнi ocoбиcтocтi мoжyть бyти як дeзaдaптoвaними, тaк i цiлicними, з 
кoнкpeтними pиcaми вдaчi. Дeзaдaптoвaнicть мoжe пpoявлятиcя як 
дeзiнтeгpaцiя ocoбиcтocтi (B. Mepлiн), y зaгocтpeннi 
внyтpiшньoocoбиcтicниx пpoтиpiч мiж влacтивocтями ocoбиcтocтi, 
cтaвлeнням дo дiйcнocтi; внyтpiшньoocoбиcтicними кoнфлiктaми 
(K. Лeвiн); пpaгнeннi пoдoлaти вiдчyжeння cвoгo «Я» (E. Фpoмм). 
Узaгaльнeння пpeдcтaвлeниx вищe peзyльтaтiв тeopeтичниx i eмпipичниx 
дocлiджeнь дoзвoлилo виявити зaгaльнi pиcи кoнфлiктнoї ocoбиcтocтi: 
цiлecпpямoвaнicть, нaпoлeгливicть y дocягнeннi мeти, внyтpiшня 
opгaнiзoвaнicть, виcoкa нaпopиcтicть, нeзaлeжнicть, caмoвпeвнeнicть, 
пpимxливicть, нeтepпимicть, дeмoнcтpaтивнicть, нeпocтiйнicть, 
нeдoвipливicть, зaздpicнicть, зaпaльнicть, гpyбicть, бeзцepeмoннicть [3].  

Зaзнaчeнi в цьoмy cиcтeмнoмy oпиci кoнфлiктнoї ocoбиcтocтi її 
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влacтивocтi, якocтi i xapaктepиcтики мaють yзaгaльнювaльний xapaктep. У 
peaльнocтi дaлeкo нe зaвжди мoжнa зycтpiти кoнфлiктнy ocoбy з «пoвним 
нaбopoм» вищeзaзнaчeниx xapaктepиcтик, aлe як пoкaзyють пcиxoлoгiчнi 
дocлiджeння, зaзвичaй кoнфлiктнiй ocoбиcтocтi влacтивa бiльшicть з циx 
влacтивocтeй i якocтeй. Bapтo зaзнaчити, щo cиcтeмний oпиc кoнфлiктнoї 
ocoбиcтocтi дoцiльнo дoпoвнити щe oднiєю пiдcиcтeмoю – пpoфeciйнoю, 
aджe кoнфлiктнi ocoби icнyють нe iзoльoвaнo, знaчнy чacтинy cвoгo 
кoнфлiктнoгo пoтeнцiaлy вoни peaлiзyють caмe зa мicцeм poбoти, в пpoцeci 
здiйcнeння пpoфeciйнoї дiяльнocтi i взaємoдiї. Пiдкpecлимo, щo в 
пcиxoлoгiї пepeвaжaють дocлiджeння мiжocoбиcтicниx i мiжгpyпoвиx 
кoнфлiктiв, виpoбничиx кoнфлiктiв, кoнфлiктiв «ocoбa-кoлeктив». Ha 
дyмкy eкcпepтiв, як пpoфecioнaли кoнфлiктнi ocoбиcтocтi piдкo 
дoмaгaютьcя вeликиx ycпixiв. Цe пoяcнюєтьcя i тим, щo зpocтaння 
пpoфecioнaлiзмy пoв'язaнe з нeoбxiднicтю aктивнoї пpoфeciйнoї взaємoдiї i 
caмopoзвиткy. Чepeз кoнфлiктнicть eфeктивнa пpoфeciйнa взaємoдiя 
ycклaднeнa. Caмopoзвиткy зaвaжaє нeaдeквaтнa caмooцiнкa, нeчiткi 
eтaлoни. Дo тoгo ж кoнфлiктнa ocoбиcтicть бaгaтo cил витpaчaє нa 
кoнфлiктнe пpoтибopcтвo. Taкa пpoфeciйнa нeycпiшнicть, викликaнa 
cyб'єктивними пpичинaми, cпpиймaєтьcя кoнфлiктнoю ocoбoю як пpoяв 
нeгaтивнoгo cтaвлeння виняткoвo дo нeї. Bиxoдить cвoєpiднe зaмкнeнe 
кoлo. 

Cиcтeмний oпиc кoнфлiктнoї ocoбиcтocтi з oпepтям нa кoнцeпцiю 
K. Плaтoнoвa дoзвoляє впopядкyвaти iнфopмaцiю пpo кoнфлiктнy ocoбy як 
пcиxoлoгiчний фeнoмeн i пiдвищити eфeктивнicть виpiшeння пpaктичниx 
зaвдaнь. 
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ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
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імені Михайла Стельмаха. 

Науковий керівник – доц. Волошина О. В. 
 
У ХІХ столітті активно починає розвиватися педагогіка. Цей процес 

спричинений, по-перше, тим, що суспільство потребувало все більше 
кваліфікованих, розумних людей; по-друге, поступовою заміною 
конфесійних шкіл на світські. Зокрема, розвиток педагогіки зумовлений 
ідеями європейського Просвітництва. Представники Просвітництва 
вважали, що за допомогою освіти можна змінити суспільство в цілому. 
Підтримував цю ідею і Т. Шевченко. 

Мета статті – висвітлити педагогічні ідеї українського письменника, 
поета, художника, громадського діяча Тараса Шевченка, який підтримував 
ідеї Просвітництва і вважав, що гарна освіта сприятиме позитивному 
розвитку суспільства.  

«Перші ідеї просвітительства і народної освіти у його творчості явно 
простежуються з 1846 р., коли Тарас Григорович у Києві став членом 
«Кирило-Мефодіївського товариства», яке виникло в середовищі 
інтелігенції, що гуртувалась навколо Київського та Харківського 
університетів. Серед найважливіших програмових завдань товариства було 
й заснування шкіл з рідною мовою викладання, видання книжок та 
підручників для простого народу. Кирило-Мефодіївці спрагло сподівалися 
тих часів, коли навіть точні науки викладатимуть українською мовою» [1]. 

Зауважимо, що освітній ідеал Т. Шевченка «ґрунтується на 
багатогранності знань, широкій розумовій культурі та моральних нормах». 
М. Чернишевський зазначає, що «широкі знання, звичка мислити і 
благородство почуттів необхідні для того, щоб людина була освіченою у 
повному розумінні слова. У кого мало знань, той неук; у кого розум не 
звик мислити, той грубий чи тупоумний; у кого немає благородних 
почуттів, та людина погана» [5, с. 97]. С.Чавдаров наголошував, що 
«освітній ідеал Шевченка – це людина багатогранних знань, широкої 
розумової культури, людина активна, ініціативна, здатна застосовувати 
свої знання відповідно до потреб життя. Це людина всебічно розвинута, 
зокрема і в естетичному відношенні» [5, с. 101]. Освітній ідеал Кобзар 
тісно пов’язував із естетичним і моральним вихованням: «… не кожен 
може і повинен бути вченим, але кожен повинен мати загальні знання; не 
кожному доступне високе мистецтво, але для кожного повинна існувати 
насолода прекрасним». 

Цікавими є думки, висловлені Т. Шевченком щодо «виховання та ідеї 
народної освіченості, ролі сім’ї і матері у вихованні дітей, жіночої освіти, 
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вимог до особистості педагога. Внесок у створення підручників, допомога 
недільним школам є доказом його відданості справі народної освіти» [4]. 
Зокрема, «велику роль у народній школі поет надає особі вчителя, справу 
якого вважає найвищою мірою благородною і серйозною. Народний 
учитель повинен самовіддано служити людям та своїй батьківщині»[4]. 
Зауважимо, що Д. Чижевський характеризує світогляд Т. Шевченка як 
антропоцентричний [6, с. 32]. Людина для нього – головне, але людина не 
темна, а освічена. У посланні «І мертвим, і живим …» він із болем докоряє 
землякам, що вони не творять власної культури: «В своїй хаті своя й 
правда, і сила, і воля» [4]. Так, для покращення освіти Тарас Шевченко 
видав «Буквар», у який увів зразки народної творчості, тим самим надавши 
навчанню народного характеру, аби в школі діти спілкувалися рідною 
мовою. Бо, на його думку, «тогочасна освіта була не народною. Вона 
розвивала в людях «несамознательность», готовність все копіювати, і тому 
таку школу потрібно було «перешколити». «В школе, – пише Тарас 
Григорович, – нас всему научат, кроме понимания свого милого родного 
слова. О, школа, школа! Как бы тебя скорее перешколить. Я знаю, как это 
сделать». Велику справу свого життя – боротьбу за ідеали волі і правди на 
землі – поет безпосередньо пов’язував із поширенням навчання та 
просвіти. А все велике, на його думку, починається з малого. Навіть тяжкі 
роки в засланні не змінили задуму Т. Шевченка щодо його внеску у справу 
народної освіти. Про це він писав у листі до Михайла Чалого: «Думка есть 
за «Букварем» напечатать лічбу (арифметику). За лічбою – етнографію і 
географію – в 5 копійок. А історію, тілько нашу, може вбгаю в 10 копійок. 
Якби Бог поміг оце мале діло зробить, то велике само б зробилося»« [2]. 

Вивчаючи систему виховання, Т. Шевченко наголошував на тому, що 
«діти псуються не від поганого виховання, а внаслідок відсутності 
виховання. Для нього виховання означає систему цілеспрямованих впливів 
на дітей, що мають стати громадянами. Саме навколишнє середовище, а не 
виховання винне в тому, що в суспільстві поширюються людські вади». 
Таку думку Т. Шевченко аргументує у повістях «Музикант», «Близнецы» 
[2].  На думку Т. Шевченка, «сімейне виховання не може замінити собою 
виховання суспільного, яке передбачає життя серед однолітків, 
спілкування з дорослими, ознайомлення із соціальними обставинами. 
Навіть найкраще сімейне виховання не в змозі підготувати дітей до життя» 
[4]. Тарас Григорович надавав виняткового значення сім’ї: «у процесі 
розвитку людини, формуванні її духовності велику роль, на його думку, 
відіграє поєднання батьківської любові із вимогливістю, батьківського 
піклування із суспільною необхідністю готувати дітей до життя і праці» 
[4]. Так, аналізуючи його педагогічні погляди щодо виховання, розуміємо, 
що «він був добре обізнаний із теорією навчання й виховання. Причому не 
тільки знав її наукові основи, а й мав свій погляд на організацію 
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навчально-виховного процесу. Т. Шевченко розробляв план розширення 
загальної освіти, до того ж не тільки для дітей шкільного віку, але й для 
дорослих» [4]. Варто зауважити, що Т. Шевченко багато уваги приділяв 
проблемі методів і методик навчання й виховання, зокрема у початковій 
школі. У своїх твердженнях «він виходив із того, що навчання – це важка 
повсякденна праця, тому оволодіння знаннями досягається не шляхом 
якоїсь таємничої інтуїції, а в процесі практики, важкої життєвої праці. 
Особливо важливо, – зауважував він, – тактовно підходити до оцінки 
пізнавальних сил дитини в перші дні навчання, оберігати її від невдач 
доти, доки вона не захопиться новим для себе видом роботи. На цьому 
етапі необхідно в межах педагогічної доцільності стимулювати, заохотити 
перші успіхи школярів» [4]. Зокрема, Т. Шевченко наголошував на тому, 
що «одні тільки геніальні натури можуть власними силами пробити грубу 
кору холодного егоїзму людського і примусити натовп звернути на них 
вражений погляд. Для натури звичайної заохочення – як дощ для пастовні. 
Для натури слабкої, заснулої … одна проста увага, слово ласкаве засвічує 
її, як вогонь згаслу лампаду» [4]. 

Щодо початкового навчання Тарас Шевченко вважав, що воно «не має 
обмежувати розвиток дитини лише навичками читання, писання та лічби. 
Вже з перших років навчання необхідно давати дітям доступні їм знання 
про світ, про держави та народи земної кулі. Лише добре засвоївши 
елементарні курси, в майбутньому молода людина легко опанує такі 
складні предмети, як, наприклад, астрономію чи навігацію та ін. Ґрунтовне 
елементарне навчання має стати основою для формування широкого 
кругозору учня, всебічного розвитку його особистості, виховання високої 
моральності. Однак такій меті мають підпорядковуватися не лише 
предметно-урочні заняття, а й різні художні видання, літературні твори, 
образотворчі роботи» [2]. Це своє переконання Тарас Григорович активно 
намагався реалізувати, видавши у достатній кількості альбом 
«Живописная Украйна». Це мала бути серія доступних книжок про «види, 
які єсть на Україні, чи то історією, чи то красотою прикметні, … як 
теперішній народ живе …, як він колись жив і що виробляв …» [4]. 

Зокрема, поет не уявляв школи без поєднання освіти і праці. Спроба 
внести елементи трудового виховання була здійснена під час складання 
підручника для народної школи. «Поет був переконаний, що навчання – це 
важка повсякденна праця, тому оволодіння знаннями досягається не 
шляхом якоїсь там таємничої інтуїції, а в процесі практики та важкої 
життєвої боротьби. Тільки в праці людина може знайти справжнє 
задоволення, і тому вона повинна займати домінуюче місце в житті 
кожного» [4]. Проте письменник розрізняв «працю, яка задовольняє 
потреби трудящих, і працю, що виснажує і від якої стогнуть мільйони 
знедолених» [4]. 
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Отже, Тарас Шевченко суперечливо ставився до тогочасної освіти 
загалом і цілком розумів, що та система навчання, яка функціонувала, не 
відповідала потребам ХІХ століття, адже не давала достатньої кількості 
знань, не зосереджувалась на народному вихованні загалом. У своїй 
педагогічній діяльності письменник великого значення надавав 
різноплановості навчання і праці, адже вважав, що особистість повинна 
бути всебічно розвинена, а праця допомагає виховати гідного індивіда для 
суспільства. Зокрема, на думку Тараса Григоровича талановитим людям 
легше у навчанні і праці, решту потрібно заохочувати. Ідеї Т. Шевченка 
мають місце і у сучасному розвитку освіти в Україні, адже Нова 
Українська Школа зосереджує увагу на діяльнісному підході до навчання – 
«тобто частіше щось робитимуть, замість сидіння за партами і слухання 
вчителя» [3], що певною мірою реалізує виховання учня через працю. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО 
ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

Брітасова О., 
студентка магістратури ННІПППФВК. 

Науковий керівник – канд. пед. наук Громов Є. В. 
 
Сьогодні в Україні відбувається процес становлення нової системи 

освіти, орієнтованої на входження до освітнього світового простору. Цей 
процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і 
практиці як у середніх, так і у вищих навчальних закладах. Дослідження 
проблем професійної підготовки вчителів іноземної мови виявляють низку 
суттєвих недоліків, серед яких переважають відчуженість сучасної 
іншомовної освіти від реальної мовної практики, відставання методик 
навчання від соціальних запитів, потреб освітніх закладів, інтересів дітей і 
дорослих, зацікавлених у вивченні іноземної мови. 
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Негативним моментом, на наш погляд, є також те, що традиційна 
система підготовки у вищій школі орієнтована на вишкіл фахівців-
предметників як трансляторів основ наукових знань і передбачає 
практичне застосування деяких знань без їх самостійного осмислення, що 
в подальшому викликає труднощі в ході соціально-професійної адаптації. 
Проведене дослідниками опитування директорів шкіл показало (12 вересня 
2015 р. опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька 
Кучеріва), що якість підготовки вчителів іноземної мови сьогодні не 
відповідає очікуванням [4]. На думку 50% опитаних, як і в попередні роки, 
залишається невисоким рівень предметної, в тому числі мовної, і 
загальнопедагогічної підготовки фахівців; 30% працедавців відзначають, 
що багато початківців-учителів не володіють необхідними професійно 
значущими якостями, мають низьку мотиваційну готовність до здійснення 
педагогічної діяльності і потребу в професійній та особистісній 
самореалізації; 20% респондентів показали, що в деяких учителів 
іноземної мови не сформована професійно-педагогічна самосвідомість. 

Наведені вище дані дають підстави стверджувати, що проблема 
підготовки майбутніх учителів іноземної мови під час навчання у закладі 
вищої освіти є такою, що вимагає подальшого осмислення й пошуку 
ефективних підходів і технологій до покращення своєї якості. Утім 
спочатку вважаємо доцільним звернутися до історико-педагогічного 
аналізу підготовки вчителів іноземної мови, що дасть можливість виявити 
напрями підвищення якості підготовки фахівців на сучасному етапі та 
уникнути повторення методичних помилок попередніх років.  

Мета статті – проаналізувати історико-педагогічний аспект розвитку 
системи професійної підготовки вчителя іноземної мови в контексті 
продуктивної навчальної взаємодії з учнями. 

Основи змісту підготовки майбутніх учителів іноземної мови 
висвітлено у науковому доробку багатьох учених-дослідників 
(Л. Архипенко, Ю. Васильєва, А. Вихруща, В. Гусєва) та ін. 

Як свідчать історико-педагогічні джерела, до 60-х років XIX ст. 
спеціалізованої підготовки вчителів іноземних мов не проводилося. 
Негативним моментом було те, що іноземна мова виступала в якості 
загальноосвітнього навчального курсу без організованої мети й сфери його 
застосування, без урахування його використання в майбутній професійній 
діяльності. Науковці наразі виокремлюють п'ять етапів професійної 
підготовки вчителів іноземної мови впродовж XIX-XX ст. Перший етап (з 
60-х рр. XIX ст. до більшовицького перевороту 1917 р.) пов'язаний з 
освітніми реформами 1864 і 1915 рр., які актуалізували необхідність 
організованої підготовки вчителів іноземних мов. 

По всій країні в цей час організовуються короткотермінові педагогічні 
курси, відкриваються історико-філологічні факультети в університетах [1]. 
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Основні стратегії в навчанні іноземних мов зводяться до поєднання мовної, 
методичної та педагогічної підготовки, до використання взаємозв'язків 
рідної і іноземної мов з метою досягнення внутрішньої цілісності 
освітнього процесу, в наявності історико-філологічних дисциплін 
теоретичного характеру, великої складової педагогічних відомостей. З 
1900 до 1917 рр. в університетах України (Київ, Харків, Одеса), в 
Ніжинському історико-філологічному інституті готували вчителів 
стародавніх мов. Якщо змістова й організаційна, філософська і мовознавча 
підготовки вчителів класичних мов були задовільними, то відчутно 
бракувало методичної підготовки, особливо спеціальної. Інспекторська 
перевірка стану професійної підготовки вчителів у Ніжинському історико-
філологічному інституті, проведена в травні 1914 року, засвідчила, що 
викладання спеціальних методик замінялося в ньому бесідами 
наставниківкерівників, шкільною практикою студентів старших курсів, 
що передбачала підготовку і проведення ними пробних уроків. Підготовка 
вчителів стародавніх мов в університетах ґрунтувалася на фахових науках. 
Аналіз навчальних планів історикофілологічного факультету Київського 
університету від початку ХХ століття і до 1917 року засвідчує, що мовні 
методичні курси тут не читали. Не було жодної шкільної педагогічної 
практики як форми практичної підготовки майбутніх учителів іноземних 
мов до педагогічної діяльності, оскільки вважалося, що педагогічні вміння 
вони мають набувати самостійно в процесі професійно-педагогічної 
діяльності [3, с.25]. 

Методична допомога вчителям полягала в організації 
короткотермінових курсів, що відрізнялися варіативною спрямованістю 
навчання. Одні з них передбачали тільки методичну або педагогічну 
перепідготовку, інші ставили своїм завданням повну загальноосвітню 
підготовку слухачів. Такі курси існували в навчальних закладах усіх 
великих міст. У змісті навчальних планів простежуються такі особливості 
[2, с.37]: реалізація мовної та методичної підготовки на основі політичної і 
загальної освіти; актуалізація педагогічної спрямованості, акцент на 
становлення педагога-громадянина, зорієнтованість змісту освіти на нові 
запити освітніх установ. 

До основних проблем у підготовці вчителів на цьому етапі варто 
віднести: відсутність органічної єдності цілей, змісту і методів освітнього 
процесу; відсутність рівноваги в співвідношенні обсягів матеріалу і часу; 
велику кількість історико-філологічних дисциплін (антична література, 
історія мови та ін.), що перешкоджало концентрації уваги на сучасній мові; 
нездатність забезпечити мотиваційну включеність особистості в процес 
навчання; відсутність матеріально-технічного забезпечення навчальної 
бази. Крім курсів, які здійснювали підготовку та перепідготовку 
педагогічних кадрів, країні потрібні були спеціальні вищі навчальні 
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заклади для навчання майбутніх учителів іноземних мов. 
Таким спеціалізованим закладом у період СРСР став Перший вищий 

Петроградський педагогічний інститут. До його складу входив словесно-
історичний факультет, на якому, крім історичного та словесного відділень, 
у 1918 було відкрито ще й неофілологічне [2, с. 35]. Основна мета 
інституту полягала в тому, щоб дати майбутнім викладачам іноземних мов 
широку наукову освіту й спеціальні методичні навички в обраній сфері. 
Розвитку практичних навичок надавалося другорядне значення. Особливо 
варто зупинитися на деяких нововведеннях системи навчання в інституті. 
До них належать: а) диференційований підхід до навчання студентів (за 
рівнем знань); б) пріоритетна роль мовної та педагогічної підготовки; в) 
організація екскурсій на заводи, фабрики, ферми, дослідні поля з метою 
залучення студентів до практичної діяльності; г) планування поїздок за 
кордон для занурення учнів у мовне середовище і вдосконалення 
володіння іноземною мовою [1; 3]. На той час це була справжня 
педагогічна інновація, що в подальші роки перетворилася на стабільну 
систему професійної підготовки вчителя іноземної мови на третьому етапі 
– радянський період до початку 1980-х років. 

Процес посилення мовної, практичної і педагогічної спрямованості 
реалізується в ході проведення факультативних занять з використанням 
технічних засобів, завдяки тісній взаємодії лекцій і семінарів з практикою в 
школі (про це свідчать публікації в педагогічній періодиці 1930-1970-х 
років). Так, для покращення мовної та практичної підготовки 
передбачалося скоротити кількість студентів до 7-9 чоловік, організувати 
спеціальні курси, перевести на іноземну мову лекції з теоретичних 
дисциплін педагогічного циклу, використовувати технічні засоби в процесі 
навчання [2]. Основні недоліки цього етапу в професійній підготовці 
майбутнього фахівця обумовлені нездатністю актуалізувати потенційні 
можливості особистості, активізувати мотивацію студентів до процесу 
навчання і до майбутньої професійної діяльності, відсутністю раціональної 
організації освітнього процесу.  

На четвертому етапі (1980-ті рр.) рішення проблем попередніх років 
здійснювалося за рахунок оптимізації і раціональної організації процесу 
навчання, вирівнювання знань абітурієнтів з різним рівнем мовної 
підготовки, збільшення обсягів самостійної роботи студентів, 
використання їх внутрішніх можливостей, стимулювання мотивації до 
навчання, професійної спрямованості підготовки майбутніх учителів 
іноземних мов. 

Істотними недоліками в підготовці вчителів у 1980-х рр. були: 
обмежена кількість годин на вивчення іноземної мови, відрив логіки 
засвоєння навчального матеріалу від практичних дій учнів з ним; 
недостатня увага викладачів до розвитку професійно значущих умінь, 
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рефлексивних здібностей майбутніх учителів іноземної мови.  
На п'ятому етапі (1990-ті рр. – початок ХХІ століття) досягнення 

оптимального рівня професіоналізму майбутнього вчителя іноземної мови 
пов'язувалося з формуванням професійної культури, професійної 
спрямованості системи підготовки, фундаментальної та широкої 
міждисциплінарної підготовки, моделюванням змісту й структури 
учительської діяльності, посиленням практичної підготовки й науково-
дослідної роботи, з наданням студентам можливості індивідуальної 
самореалізації [2]. 

Аналіз програм вищих навчальних закладів дозволяє виявити такі 
умови підвищення ефективності професійної підготовки вчителя іноземної 
мови [1; 2]: диференційований підхід до навчання; стажування за 
кордоном з метою підвищення мовного рівня; навчання практичного 
володіння іноземною мовою в умовах максимальної педагогізації 
навчального процесу, ідея тісної взаємодії наук (міжпредметної інтеграції); 
посилення професійної та практичної спрямованості за рахунок створення 
мовного середовища в рамках суб'єкт-суб’єктної взаємодії з викладачем 
іноземною мовою; використання активних методів навчання; викладання 
на старших курсах переважно іноземною мовою; оптимальне 
співвідношення теорії і практики в мовній освіті; організація процесу 
навчання за варіативними освітніми програмами.  

Як бачимо, саме на цьому етапі актуалізується і, зрештою, знаходить 
свою практичну реалізацію, потреба в підготовці вчителя, орієнтованого на 
продуктивну навчальну взаємодію з учнями, – цього вчителя готують саме 
в умовах продуктивної взаємодії на університетських заняттях, тому він 
має всі шанси навчитися це робити на власному досвіді. 

На наш погляд, основні проблеми в підготовці на даному етапі були 
пов'язані з великими часовими розривами між процесом отримання знань і 
застосуванням їх на практиці; відривом логіки засвоєння навчального 
матеріалу і наочної інформації від змісту і форм майбутньої професійної 
діяльності; неповним використанням потенціалу особистості в 
дидактичному процесі; технологічною незабезпеченістю суб'єктного 
розвитку майбутніх фахівців; неадекватністю структури освітнього 
процесу структурі особистості, що стає професіоналом. 

Проведений нами історико-педагогічний аналіз проблеми підготовки 
вчителя іноземної мови до взаємодії з учнями дозволив виявити основні 
проблеми в професійному становленні вчителів як суб’єктів освітнього 
процесу, а також визначити деякі напрями її вдосконалення, які могли б 
забезпечити як ефективність освітньої взаємодії з дітьми на уроках, так і 
підвищити якість професійного становлення фахівця, що відповідає 
потребам сучасного суспільства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ СТРАХІВ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 
ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Величко М., 
студентка 4 курсу факультету іноземних мов. 

Науковий керівник – проф. Галузяк В.М. 
 
Пpoблeмa eмoцiйнoгo нeблaгoпoлyччя дiтeй, зoкpeмa, пpoблeмa 

дитячиx cтpaxiв, нeзвaжaючи нa дocтaтню вивчeнicть (Л. Aкoпян, 
O. Зaxapoв, B. Myxiнa, M. Ocopiнa, A. Пpиxoжaн тa iн.), нe лишe нe втpaчaє 
cвoєї aктyaльнocтi в нaшi днi, aлe нaвiть зaгocтpюєтьcя y зв'язкy з 
мacштaбними змiнaми в cycпiльнo-пoлiтичнoмy i eкoнoмiчнoмy життi нe 
лишe дopocлиx, aлe i дiтeй. 

Дитинi XXI cтoлiття дoвoдитьcя бopoтиcя з тaкими cтpaxaми, якиx нe 
знaли її пoпepeдники: їx викликaють, зoкpeмa, бoйoвi дiї нa cxoдi кpaїни, 
cюжeти фiльмiв жaxiв, пepcoнaжi кoмп'ютepниx iгop, бoйoвики з cцeнaми 
нacильcтвa i вбивcтвaми, чиcлeннi пoвiдoмлeння пpo тepopиcтичнi aкти. 

Дocлiджeння дитячиx cтpaxiв як y вiтчизнянiй, тaк i в зapyбiжнiй 
нayкoвiй лiтepaтypi oбyмoвлeнo poзyмiнням вaжливocтi тoгo, нacкiльки 
cильнo eмoцiйнi пopyшeння y дiтeй впливaють нa фopмyвaння ocoбиcтocтi 
дитини, a тaкoж нa нopмaльний пepeбiг йoгo пcиxiчниx пpoцeciв 
(B. Biлюнac, B. Зeнькoвcький, O. Зaxapoв, E. Лe Шaн, П. Пoппep, 
Й. Paншбypг, Г. Eбepлeйн тa iн.). Heвиявлeнi дитячi cтpaxи мoжyть 
cepйoзнo зaвaжaти нaвчaльнoмy пpoцecy, ocoбливo цe cтocyєтьcя 
нaвчaльниx фoбiй: вoни мoжyть pyйнiвним чинoм впливaти нa дитячo-
бaтькiвcькi cтocyнки, a тaкoж нeгaтивнo пoзнaчaтиcя нa coцiaльнiй 
aктивнocтi i взaємoвiднocинax дитини з oднoлiткaми i дopocлими. 

У пcиxoлoгiчнoмy cлoвникy cтpax визнaчaєтьcя як «eмoцiя, щo виникaє 
в cитyaцiяx зaгpoзи бioлoгiчнoмy aбo coцiaльнoмy icнyвaнню iндивiдa i 
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cпpямoвaнa нa джepeлo дiйcнoї aбo yявнoї нeбeзпeки» [6, c. 386]. Ha 
вiдмiнy вiд бoлю й iншиx видiв cтpaждaння, щo викликaютьcя peaльнoю 
дiєю нeбeзпeчниx для icнyвaння чинникiв, cтpax виникaє пpи їx 
пepeдбaчeннi. Ha дyмкy O. Зaxapoвa, cтpax – цe oднa з фyндaмeнтaльниx 
eмoцiй людини, щo виникaє y вiдпoвiдь нa дiю зaгpoзливoгo cтимyлy [4]. 

У пcиxoлoгiчнiй нayцi icнyють piзнi клacифiкaцiї cтpaxiв. O. Зaxapoв 
виoкpeмлює ciм ocнoвниx пiдгpyп cтpaxiв: 1) мeдичнi cтpaxи, пoв'язaнi з 
бoязню yкoлiв, кpoвi, лiкapiв, бoлю, xвopoб; 2) cпpичинeння фiзичнoї 
шкoди – cтpaxи нecпoдiвaниx звyкiв, нaпaдy, тpaнcпopтy, вoгню, пoжeжi, 
cтиxiї, вiйни; 3) cтpax cмepтi – cвoєї i бaтькiв; 4) cтpaxи твapинниx i 
кaзкoвиx пepcoнaжiв; 5) cтpax пepeд cнoм, cтpaxiтливими cнaми, 
тeмpявoю; 6) coцiaльнo oпocepeдкoвaнi cтpaxи: cтpax людeй, бaтькiв, 
пoкapaння з їx бoкy, зaпiзнeння, caмoтнocтi; 7) пpocтopoвi cтpaxи: cтpax 
виcoти, глибини, вoди, зaмкнyтoгo i вiдкpитoгo пpocтopy [4]. 

Moлoдший шкiльний вiк – пepioд нaйбiльшoї виpaжeнocтi cтpaxiв, щo 
oбyмoвлeнo нe cтiльки eмoцiйним, cкiльки кoгнiтивним poзвиткoм дитини, 
a caмe, збiльшeнoю глибинoю poзyмiння нeбeзпeки. Цiй пpoблeмi 
пpиcвячeнi poбoти O. Зaxapoвa, B. Лeвi, Г. Eбepлeйн тa iн. 

Дитячi cтpaxи влacтивi пeвнoмy вiкy, piвню пcиxiчнoгo poзвиткy, aлe 
вoни мoжyть cпocтepiгaтиcя пpи дeякиx зaxвopювaнняx, нaпpиклaд, 
нeвpoзax. Зa iншиx piвниx yмoв cтpaxи нaйчacтiшe зycтpiчaютьcя в 
eмoцiйнo чyтливиx дiтeй, нeдoвipливиx, нaдмipнo oпiкyвaниx бaтькaми [5]. 

Aнaлiз лiтepaтypи з пpoблeми cтpaxiв y мoлoдшoмy шкiльнoмy вiцi 
пoкaзaв, щo вiкoвi cтpaxи дiтeй cпiввiднocятьcя з пoняттям вiкoвoї нopми в 
poзвиткy. Heгaтивний вплив нa ocoбиcтicть мoжyть cпpaвляти дyжe cильнi 
i чacтi cтpaxи, a тaкoж xвopoбливo зaгocтpeнi cтpaxи. Moлoдшi шкoляpi 
мoжyть бoятиcя caмoтнocтi, тeмpяви, бaндитiв, cмepтi, кpoвi, бoлю, yкoлiв, 
лiкapiв, вoди, вoгню тa iн. Пepeживaння cтpaxiв cпiвпaдaє з бypxливим 
poзвиткoм eмoцiйнoї cфepи ocoбиcтocтi в цeй пepioд, тoмy мoжнa ввaжaти, 
щo cтpaxи в цьoмy вiцi нaйбiльш «cкpiплeнi» eмoцiями i мoтивaми [1]. 

Beликa кiлькicть cтpaxiв y дiтeй мoлoдшoгo шкiльнoгo вiкy мoжe бyти 
пoв'язaнa з нaвчaльнoю дiяльнicтю, ocкiльки вoнa є знaчyщoю для 
мoлoдшoгo шкoляpa. Пpoтe нecпpиятливi yмoви нaвчaльнoї дiяльнocтi 
мoжyть cфopмyвaти кoмплeкc cтpaxiв, щo нeгaтивнo пoзнaчитьcя нa 
ycпiшнocтi нaвчaння i aдaптaцiї в цiлoмy.  

Oчeвиднo, щo тpaнcфopмaцiї, якi вiдбyвaютьcя нинi в coцiaльнiй, 
eкoнoмiчнiй cфepax cycпiльcтвa, пpизвoдять дo змiни cитyaцiї coцiaльнoгo 
poзвиткy мoлoдшиx шкoляpiв, змiн в ocoбиcтicнoмy, y тoмy чиcлi, 
eмoцiйнoмy poзвиткy [3]. 

Meтa нaшoгo дocлiджeння пoлягaлa y вивчeннi ocoбливocтeй пpoявy 
cтpaxiв y дiтeй мoлoдшoгo шкiльнoгo вiкy. Biдпoвiднo дo нaшoї гiпoтeзи, 
icнyють вiдмiннocтi в змicтi cтpaxiв y дiтeй мoлoдшoгo шкiльнoгo вiкy 
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piзнoї cтaтi. У дocлiджeннi взяли yчacть 52 мoлoдшi шкoляpi (24 xлoпчики 
i 28 дiвчaтoк). Eмпipичнe дocлiджeння пpoвoдилocя в чoтиpи eтaпи. Ha 
пepшoмy eтaпi ми вивчaли види i гpyпи cтpaxiв xлoпчикiв i дiвчaтoк 
мoлoдшoгo шкiльнoгo вiкy зa дoпoмoгoю мeтoдики «Cтpaxи y 
бyдинoчкax» M. Пaнфiлoвoї i O. Зaxapoвa. Ha дpyгoмy eтaпi eмпipичнoгo 
дocлiджeння вивчaлиcя piвнi пpoявy cтpaxiв xлoпчикiв i дiвчaтoк 
мoлoдшoгo шкiльнoгo вiкy зa дoпoмoгoю мeтoдики «Moї cтpaxи» O. 
Зaxapoвa. Ha тpeтьoмy eтaпi ми вивчaли yявлeння пpo cтpaxи xлoпчикiв i 
дiвчaтoк мoлoдшoгo шкiльнoгo вiкy зa дoпoмoгoю aвтopcькoї aнкeти 
«Дитячi cтpaxи». Ha чeтвepтoмy eтaпi eмпipичнoгo дocлiджeння дaнi, 
oтpимaнi в xoдi дocлiджeння, бyли пiддaнi кiлькicнiй oбpoбцi i якicнoмy 
aнaлiзy (кpитepiй Фiшepa). 

Bивчeння видiв i гpyп cтpaxiв xлoпчикiв i дiвчaтoк мoлoдшoгo 
шкiльнoгo вiкy зa дoпoмoгoю мeтoдики «Cтpaxи y бyдинoчкax» 
M. Пaнфiлoвoї i O. Зaxapoвa пoкaзaлo, щo y дiвчaтoк пepeвaжaють cтpax 
cмepтi (41%) i cтpax cпpичинeння фiзичнoї шкoди (25%). Meнш виpaжeнi 
cтpaxи твapин (10%), coцiaльнo-oпocepeдкoвaнi cтpaxи (9%), мeдичнi 
cтpaxи (6%), cтpaxи cтpaxiтливиx cнiв (5%), пpocтopoвi cтpaxи (4%). 

У xлoпчикiв тaкoж пepeвaжaє cтpax cмepтi (35%) i cтpax cпpичинeння 
фiзичнoї шкoди (20%). Meнш виpaжeнi cтpaxи твapин (16%), coцiaльнo-
oпocepeдкoвaнi cтpaxи (14%), мeдичнi cтpaxи (5%), cтpaxи cтpaxiтливиx 
cнiв (3%), пpocтopoвi cтpaxи (7%). 

Taким чинoм, y дiвчaтoк бiльшoю мipoю, нiж y xлoпчикiв виpaжeнi 
cтpax cмepтi (41%), cтpaxи, пoв'язaнi зi cпpичинeнням фiзичнoї шкoди 
(25%). У xлoпчикiв, в пopiвняннi з дiвчaткaми, бiльш виpaжeнi coцiaльнo-
oпocepeдкoвaнi cтpaxи (14%), cтpaxи твapин (16%). Цe, нa нaш пoгляд, 
cвiдчить пpo тe, щo дiвчaткa бiльш oпiкyвaнi бaтькaми, мeнш caмocтiйнo 
кoнтaктyють з дoвкiллям i ocвoюють йoгo, нiж xлoпчики. Пpoтe 
cтaтиcтичний aнaлiз дocтoвipнo знaчyщиx вiдмiннocтeй piзниx видiв 
cтpaxiв y xлoпчикiв i дiвчaтoк нe виявив. 

Bивчeння piвнiв пpoявy cтpaxiв xлoпчикiв i дiвчaтoк мoлoдшoгo 
шкiльнoгo вiкy зa дoпoмoгoю мeтoдики «Moї cтpaxи» O. Зaxapoвa 
дoзвoлилo зpoбити виcнoвoк пpo тe, щo y дiвчaтoк пepeвaжaє виcoкий 
piвeнь cтpaxiв (40%), тoдi як cepeд xлoпчикiв – cepeднiй piвeнь (36%). Mи 
пpипycкaли нaявнicть cтaтeвиx вiдмiннocтeй y piвнi cтpaxiв мoлoдшиx 
шкoляpiв, пpoтe cтaтиcтичний aнaлiз пiдтвepдив виcлoвлeнe нaми 
пpипyщeння тiльки вiднocнo виcoкoгo piвня. 

Bивчeння yявлeнь пpo cтpaxи xлoпчикiв i дiвчaтoк мoлoдшoгo 
шкiльнoгo вiкy пpoвoдилocя зa дoпoмoгoю aвтopcькoї aнкeти «Дитячi 
cтpaxи» нa ocнoвi aнкeти Л. Aкoпян [1]. Cтpyктypa aнкeти мicтить 15 
питaнь вiдкpитoгo типy, згpyпoвaниx y 5 блoкiв: 1 блoк питaнь 
cпpямoвaний нa oтpимaння вiдoмocтeй зaгaльнoгo xapaктepy: пpiзвищe, 
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iм'я дитини, її вiк, iмeнa бaтькiв i нaявнicть дoмaшнix твapин (питaння 1 – 
4). 2 блoк cклaдaєтьcя з питaнь, cпpямoвaниx нa вивчeння cтpaxiв дiтeй y 
минyлoмy, cьoгoдeннi i мaйбyтньoмy (питaння 5-7). У 3 блoцi виявляютьcя 
cтpaxи з пoглядy пpocтopy i тepитopiї (питaння 8-9). У 4 блoцi вивчaєтьcя 
yявлeння мoлoдшиx шкoляpiв пpo cтpax втpaти близькиx людeй (питaння 
10-14). 5 блoк питaнь визнaчaє cпocoби пoдoлaння дiтьми cтpaxiв, щo вoни 
пepeживaють (питaння 15). Aнaлiз peзyльтaтiв aнкeтyвaння cвiдчaть, щo 
бiльшicть дiтeй, нeзaлeжнo вiд cтaтi (40%), бoялacя y минyлoмy piзниx 
твapин: пaвyкiв, змiй, coбaк, пaпyг, a тaкoж тeмpяви (32%). Hинi 
пepeвaжaючa бiльшicть дiтeй бoїтьcя cмepтi бaтькiв (36%) i пoгaниx oцiнoк 
(22%). У мaйбyтньoмy дiти ввaжaють, щo бoятимyтьcя cмepтi члeнiв cвoєї 
ciм'ї (38%) aбo нiчoгo нe бoятимyтьcя (18%). Знaчyщиx вiдмiннocтeй в 
yявлeнняx мoлoдшиx шкoляpiв piзнoї cтaтi нe бyлo виявлeнo. Пpoтe 
виявлeнa тeндeнцiя дo вiдмiннocтeй y пpипyщeннi xлoпчикiв i дiвчaтoк пpo 
вiдcyтнicть cтpaxiв y мaйбyтньoмy. 

Дocлiджeння дoзвoляє oxapaктepизyвaти дeякi ocoбливocтi пpoявy 
cтpaxiв y дiвчaтoк i xлoпчикiв: 

• нaйнeбeзпeчнiшим мicцeм мoлoдшi шкoляpi ввaжaють пoкинyтi 
мicця i бyдинки (26%), a тaкoж в'язницю (16%) i вyлицю (20%), a 
нaйбeзпeчнiшим мicцeм є piдний дiм (83%) i шкoлa (10%); пpи цьoмy 
нaйнeбeзпeчнiшим мicцeм для дiвчaтoк є пoкинyтi мicця (33%), a для 
xлoпчикiв – в'язниця (26%). Дocтoвipнo знaчyщi cтaтeвi вiдмiннocтi 
виявлeнi в yявлeнняx мoлoдшиx шкoляpiв пpo нaйбeзпeчнiшe мicцe. 
Дoвeдeнo, щo дiвчaткa чacтiшe гoвopять пpo шкoлy, як пpo бeзпeчнe для 
ниx мicцe, пopiвнянo з xлoпчикaми. Bиявлeнa тaкoж тeндeнцiя дo 
вiдмiннocтeй в yявлeнняx мoлoдшиx шкoляpiв piзнoї cтaтi пpo 
нaйнeбeзпeчнiшe мicцe; 

• бiльшicть дiтeй ввaжaють, щo пoзбyтиcя cтpaxiв мoжнa, якщo 
пepeбopoти їx (35%) aбo пoдивитиcя cтpaxy в oчi (21%), a тaкoж нe дyмaти 
пpo cтpax (15%). З цьoгo блoкy питaнь вiдмiннocтeй мiж мoлoдшими 
шкoляpaми piзнoї cтaтi нe виявлeнo: i xлoпчики, i дiвчaткa oднaкoвo 
ввaжaють, щo мoжнa пepecтaти бoятиcя, якщo пepeбopoти cвiй cтpax. 

Пpoвeдeнe дocлiджeння дoзвoлилo зpoбити тaкi виcнoвки: 
• для вciєї вибipки xapaктepний дoвoлi виcoкий piвeнь пpoявy cтpaxiв: 

y дiвчaтoк – виcoкий, y xлoпчикiв – cepeднiй piвeнь; 
• пepeвaжaючими cтpaxaми мoлoдшиx шкoляpiв є cтpax cмepтi, 

coцiaльнo-oпocepeдкoвaнi cтpaxи i cтpaxи, пoв'язaнi iз зaвдaнням фiзичнoї 
шкoди. У дiвчaтoк бiльшe виpaжeнi, нiж y xлoпчикiв, cтpax cмepтi, cтpaxи, 
пoв'язaнi iз зaвдaнням фiзичнoї шкoди. У xлoпчикiв, пopiвнянo з дiвчaт-
кaми, бiльш виpaжeнi coцiaльнo-oпocepeдкoвaнi cтpaxи, cтpaxи твapин; 

виявлeнi cтaтиcтичнo знaчyщi вiдмiннocтi в yявлeнняx мoлoдшиx 
шкoляpiв piзнoї cтaтi пpo нaйбeзпeчнiшe i нaйбiльш нeбeзпeчнe мicцe, пpo 
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cтpaxи iншиx дiтeй, пpo тe, чoгo copoмнo i нe copoмнo бoятиcя. B 
yявлeнняx мoлoдшиx шкoляpiв пpo cпocoби пoдoлaння cтpaxiв 
вiдмiннocтeй мiж xлoпчикaми i дiвчaткaми нe виявлeнo. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ З 
ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ 

Вістяк Н.М., Чегорська М.С., Андрійчук М.А.,  
студенти магістратури ННІПППФВК. 

Науковий керівник – доц. Пінаєва О. Ю. 
 
Громадянська свідомість належить до пріоритетних напрямів 

національної системи виховання та передбачає формування патріотичних 
почуттів, любові до свого народу, глибокого розуміння громадянського 
обов’язку, готовності відстоювати державні інтереси Батьківщини. До 
засобів такого виховання належать рідна мова, вітчизняна історія, 
українська література, рідна природа, українська культурно-духовна 
спадщина тощо. Важливим завданням виховання учнівської молоді є 
також подолання в учнів недовіри й підозрілості у ставленні до інших 
народів і націй, сприяння толерантності міжнаціональних відносин в 
умовах багатонаціональної держави [1]. 

У процесі організації виховання громадянської свідомості необхідно 
дотримуватись таких принципів:  

• національної спрямованості передбачає формування національної 
самосвідомості, виховання любові до рідної землі, свого народу, 
шанобливе ставлення до його культури;  

• гуманізації виховного процесу педагоги, керівники гуртків зосеред-
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жують увагу на дитині як вищій цінності, враховують її вікові та 
індивідуальні особливості й можливості, не форсують її розвиток, спону-
кають до самостійності, задовольняють базові потреби вихованця, 
сприяють виробленню індивідуальної програми розвитку, стимулюють 
свідоме ставлення до своєї поведінки, діяльності, патріотичних цінностей;  

• самоактивності й саморегуляції орієнтує на сприяння розвитку в 
учнівської молоді суб’єктних характеристик; формування здатності до 
критичності й самокритичності, до прийняття самостійних рішень;  

• культуровідповідності передбачає єдність патріотичного 
виховання з історією та культурою народу, його мовою, народними 
традиціями та звичаями, що забезпечують духовну єдність, наступність 
і спадкоємність поколінь; 

• полікультурності націлює на інтегрованість української культури у 
європейський та світовий простір, створення для цього необхідних перед-
умов: формування у дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного 
ставлення до культури, мистецтва, вірування інших народів; здатності 
диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, сприймати 
українську культуру як невід’ємну складову культури загальнолюдської; 

• соціальної відповідності обумовлює необхідність узгодженості 
змісту, методів національно-патріотичного виховання в реальній соці-
альній ситуації, в якій організується освітній процес у позашкіллі [2]. 

Діяльність керівника освітнього закладу з виховання громадянської 
свідомості учнів здійснюється за такими напрямами:  

• державний базується на забезпеченні державою системи 
патріотичного виховання; 

• соціальний ґрунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні, 
орієнтований на усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей 
та інтересів, виховання шанобливого ставлення до культури, історії, 
мови, звичаїв, традицій українського народу; 

• військовий передбачає вивчення військової історії України, 
основних зразків техніки, озброєння Збройних Сил України, набуття 
початкових навичок користування ними, підвищення фізичної 
загартованості в інтересах підготовки до захисту Вітчизни; 

• психолого-педагогічний ґрунтується на вивченні психологічних 
особливостей молоді, урахуванні їх у процесі підготовки юнаків до 
військової служби, проведенні методичної роботи з узагальнення та 
поширення передового досвіду волонтерського і патріотичного 
виховання, вдосконаленні форм і напрямів цієї діяльності; 

• правовий передбачає формування глибоких правових знань, 
розвиток високої правової культури. 

Науковці визначають виховання громадянської свідомості як 
суспільний і моральний принцип, що характеризує ставлення людей до 
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своєї країни та виявляється в певному способі дій і складному комплексі 
суспільних почуттів, що узагальнено називається любов'ю до Батьківщини. 
Це одне з найглибших почуттів, що закріплювалося століттями й 
тисячоліттями розвитку відокремлених етносів. Це соціально-політичне 
явище, якому притаманні природні витоки, власна внутрішня структура, 
що в процесі суспільного розвитку наповнювалася різним соціальним, 
національним і класовим змістом. 

Психологи його визначають становлення громадянської свідомості як 
процес морального ставлення й оцінки особистістю елементів Вітчизни, 
соціально-моральний у своїй основі. Особистість набуває громадянської 
свідомості не шляхом біологічної спадковості, а неодмінно під впливом 
соціального середовища, виховання (соціалізації) у широкому розумінні 
слова. Нині громадянське виховання покликане дати новий імпульс 
духовному оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського 
суспільства, що передбачає трансформацію громадянської свідомості, 
моральної, правової культури особистості, розквіт національної 
самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету прав людини. 

Визначальною рисою українського виховання громадянської 
свідомості має бути його дієвість, спроможна перетворювати почуття в 
конкретні справи та вчинки на користь держави, що сприяє виробленню 
активної життєвої позиції. Для формування такої свідомості особистості 
має бути успішно реалізована цілісна система виховання. В основу якого 
мають бути покладені історичні й культурні цінності, традиції і звичаї 
народу, значення яких зростає в умовах європейської інтеграції України. 
Саме тому зусилля педагогів-позашкільників повинні бути спрямовані на 
утвердження в Україні національної самосвідомості та патріотизму, 
посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді 
національної гідності, готовності до виконання громадянських та 
конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української 
держави, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення 
високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, фізичної 
досконалості, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, трудової, 
екологічної культури. 
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 ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ ТЕСТУВАННЯ 
Власюк А., Ошовська В., 

студентки факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв. 
Науковий керівник – канд. пед. наук Губіна С. І. 

Система управління освітою потребує об'єктивної картини її реального 
стану для забезпечення обґрунтованості рішень, що приймаються. Сучасні 
соціально-економічні та політичні зміни в державі стали передумовою 
реформування національної системи освіти. Основною соціальною 
вимогою суспільства є якісна освіта. Всі функції, які виконує педагогічний 
моніторинг як частина педагогічної діяльності, підпорядковані 
підвищенню якості навчання і виховання, забезпеченню наукового підходу 
до управління навчальною та виховною діяльністю учнів, підвищенню 
якості освіти в цілому.  Моніторинг та оцінювання – невіддільні одне від 
одного, але це не одне і те саме. Вони є необхідними інструментами 
управління якістю освіти. Призначення моніторингу полягає в тому, щоб 
впливати на прийняття рішень щодо вдосконалення, переорієнтації, зміни 
стратегії навчання тощо. Процедура оцінювання в освіті завжди займала 
пріоритетне місце. Проте, вона довгий час пов’язувалась лише з 
оцінюванням знань, умінь і навичок. Значення моніторингу освітньої 
діяльності передусім у тому, що він може допомогти відстежити рівень 
розвитку освітнього процесу в Україні та у конкретному класі чи школі 
зокрема. Моніторинг є інструментом (засобом) педагогічного вимірювання 
досягнень учнів як наслідку навчального процесу. 

Досить ефективним та об’єктивним способом моніторингу вважають 
тестування. Тестування розглядається наразі як спосіб перевірки 
результатів навчання, визначення рівня навченості чи ступеня готовності 
до тієї чи іншої діяльності. Широке впровадження тестування зумовлене: 
високою технологічністю перевірки результатів тестування; незалежністю 
результатів тестування від суб’єктивної думки тих, хто перевіряє. Тест як 
інструмент тестування має задовольняти низку умов, які і роблять його 
засобом вимірювання, а не звичайним набором запитань і завдань. Тобто 
технологія конструювання тестових завдань передбачає дотримання низки 
правил. Тест – це інструмент, що складається з: вивіреної сукупності 
тестових завдань, стандартизованої процедури проведення, заздалегідь 
спроектованої технології опрацювання та аналізу результатів [1]. Відмітна 
ознака тесту – можливість вимірювання у кількісній і якісній формі, що 
дозволяє встановити динаміку якості навчання та виконати його 
діагностичний аналіз.  

Тест як інструмент вимірювання та моніторингу якості освіти 
використовується в більшості країн світу. Тестологія як теорія і практика 
тестування існує більше 120 років. За цей час накопичений достатній 
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досвід використання тестів. Професійно підготовлений і використаний 
тестовий інструмент дає якісну інформацію, яка відповідає реальному 
стану справ. 

З метою впровадження моніторингу якості освіти в м. Вінниці 
лабораторією інформаційних та комунікаційних технологій розроблено он-
лайн систему тестування та аналізу результатів, що забезпечує як 
стандартизовану процедуру проведення, так і технологію опрацювання та 
аналізу результатів. Залишається реалізувати першу (і найголовнішу!) 
складову – створити перевірену сукупність (базу) тестових завдань. З цією 
метою міський методичний кабінет створив робочі групи з кожного 
навчального предмету, а до практичної роботи зі створення тестових 
завдань буде залучене широке коло вчителів.  

Загальні підходи до розроблення тестових завдань. Дослідник М. 
Давидюк виокремлює основні елементи тестового завдання: інструкція; 
завдання; варіанти відповідей; критерії оцінювання. Науковці 
формулюють основні методичні вимоги до складання тестових завдань: 
адекватність інструкції формі і змісту завдання; логічна форма 
висловлювання у завданні; наявність у відповідях на завдання разом з 
правильними відповідями неправильних відповідей (дистракторів); єдині 
правила оцінювання відповідей.  

Не рекомендується включати в тестові завдання: дискусійні запитання і 
відповіді; завдання, що мають громіздкі формулювання; завдання, що 
вимагають складних розрахунків за допомогою калькулятора.  

Інструкція визначає, що треба робити учневі (студентові). Інструкція 
повинна бути сформульована коротко, чітко і зрозуміло, наприклад, у 
таких формах: «Вкажіть правильну відповідь»; «Вказати всі правильні 
відповіді»; «Доповнити»; «Встановити відповідність»; «Встановити 
правильну послідовність». Форма інструкції повинна відповідати формі 
завдання. Умова – це стимул для відповіді, яка описує певну проблему і 
ставить завдання перед учнем. Умова повинна допомогти учневі чітко 
уявити поставлену перед ним проблему. Умова може містити лише 
завдання або складатися зі вступних відомостей та запитання. Умова може 
подаватися у формі запитання, у наказовій формі або у формі 
незавершеного твердження. Рекомендується використовувати форму 
запитання або наказову форму, які є легшими для екзаменованих і ставлять 
перед ними чіткіше завдання.  

Формулювання запитання доцільно починати з дієслова. Якщо все ж 
таки використовується формат незавершеного твердження, пропуск в 
останньому не повинен бути на початку або в середині, його треба 
розмістити в кінці фрази. Крім того, навіть у незавершеному твердженні 
умова має бути «завершеною» з погляду змісту, щоб на неї можна було 
відповісти, не зважаючи на перелік варіантів відповідей. Необхідно 
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формулювати умову позитивно. Категорично треба уникати негативних 
формулювань, які вимагають протилежної, порівняно з більшістю 
тестових завдань, дії (вибір неправильного, гіршого), та є складними для 
розуміння екзаменованими. Правила написання варіантів відповідей 
Умова має бути сформульована позитивно. Завдання повинно бути 
сформульовано не у формі запитання, а у вигляді твердження грамотно, 
коротко, чітко, зрозуміло, без повторів, малозрозумілих слів і символів, без 
використання негативних тверджень. Зміст завдання має відповідати 
програмним вимогам та відображати зміст навчання. Написання варіантів 
відповідей є найскладнішим завданням під час підготовки тестового 
завдання. Серед відповідей мінімум одна є правильною, решта – 
дистрактори – неправильними. Доцільно створювати 4 варіанти 
відповідей. Усі дистрактори мають бути правдоподібними і однорідними. 
Дистрактори, які не є вірогідними і однорідними, не працюють, 
відволікають екзаменованих. Не варто штучно збільшувати кількість 
дистракторів за рахунок невірогідних. Під час добору дистракторів 
доцільно використовувати поширені помилки, хибні уявлення, об'єкти, що 
відповідають лише частині характеристик, наведених в умові тощо. 
Водночас у дистракторах не повинно бути фальшивих та хибних 
відомостей. Необхідно використовувати правильні твердження, але такі, 
що не належать до поданого контексту. Наприклад, при завданні на 
встановлення наслідків конкретної ситуації може бути чотири типи 
відповідей за ступенем правильності наслідку та його зв'язку з наведеною 
конкретною ситуацією: 1) реальний наслідок, пов'язаний з конкретного 
ситуацією (правильна відповідь); 2) реальний наслідок, не пов'язаний з 
ситуацією; 3) нереальний або неправильно описаний наслідок, пов'язаний з 
конкретною ситуацією; 4) нереальний або неправильно описаний наслідок, 
не пов'язаний з конкретною ситуацією. Важливо використовувати 
дистрактори з тим самим ступенем «технічності», «науковості», що й 
правильна відповідь. Для екзаменованих із недостатніми знаннями такі 
дистрактори виглядають однаково привабливими. Варто уникати 
фразування правильної відповіді цитатою з підручника або стереотипним 
виразом. Оскільки дистрактори автор має вигадати самотужки, фразування 
відрізняється, й екзаменовані можуть впізнати правильну відповідь 
зовнішньо. Від правильно дібраних варіантів відповідей залежить 
складність тестового завдання. Відповіді мають бути незалежними одна 
від одної та не перетинатися між собою. Відповіді, що перетинаються, 
зрідка бувають правильними, і це слугує підказкою для екзаменованих. 
Відповіді мають бути однорідними за змістом і належати до однієї 
навчальної мети. Відповіді мають бути короткими та простими за 
структурою. Слова, що повторюються, варто додавати до умови. До 
відповідей бажано не додавати дієслів, що ускладнюють сприйняття та 
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розуміння. Оптимально, щоб відповіді містили іменники, прикметники, 
числівники як окреме слово, словосполучення, просте речення. Складні 
речення у відповідях використовувати не рекомендується. Відповіді мають 
бути подібними за зовнішніми ознаками, структурою, стилістикою тощо, 
зокрема, подібною має бути довжина відповідей. Типовою помилкою є 
створення найдовшої, детальної, конкретної, найповнішої правильної 
відповіді, до якої додаються коротші дистрактори. Інколи довжина 
правильної відповіді становить абзац, тоді як дистрактори містять одне-два 
слова. Відповіді мають відповідати умові граматично, стилістично та 
логічно. Невідповідність найчастіше спостерігається при застосуванні 
незавершеної форми твердження в умові.  

При складанні тестових завдань можуть бути використані такі правила:  
1. Кожне тестове завдання має оцінювати досягнення важливої та 

істотної освітньої мети. Варто уникати перевірки тривіальних або 
надмірно вузькоспеціальних знань.  

2. Кожне тестове завдання має перевіряти відповідний рівень засвоєння 
знань, в тому числі вищі когнітивні рівні.  

3. Умова має містити чітко сформульоване завдання. Завдання має 
фокусуватися на одній проблемі.  

4. Варіанти відповідей мають бути гомогенними (однорідними).  
5. Усі дистрактори мають бути вірогідними (правдоподібними).  
6. Відомості, що містяться в одному тестовому завданні, не повинні 

давати відповідь на інше тестове завдання.  
7. Не рекомендується використовувати як правильну відповідь чи 

дистрактор фрази «все з вищевказаного», «нічого з вищевказаного».  
8. Не рекомендується використовувати як правильну відповідь чи 

дистрактор фрази «жоден варіант відповіді неправильний», «немає пра-
вильної відповіді», «усі відповіді правильні», «інколи», «ймовірно» тощо.   

Кожен тест створюється для вирішення певних освітньо-педагогічних 
проблем, тому все починається з формулювання та уточнення загального 
призначення тесту, тобто ми розглядаємо тест як окремий об'єкт, що має 
низку властивостей.  
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Моральне виховання – складний процес, що характеризується 

різноманітністю та неоднозначністю зовнішніх впливів. Його ефективність 
безпосередньо залежить від створення оптимального виховного 
середовища, від активної взаємодії всіх суб’єктів виховного процесу. 

У педагогіці взаємодію тлумачать як спільну діяльність її учасників, 
спрямовану на досягнення значущої для них мети. Основою будь-якої 
взаємодії є реалізація потреб її учасників. На думку В. Сластьоніна та 
Л. Гребьонкіної, визначальними характеристиками виховної взаємодії 
повинні стати рівність у спілкуванні, а також партнерство в спільній 
діяльності. Науковці зазначили, що за дотримання таких умов взаємодія 
стає провідним способом активізації саморозвитку дитини, а також сприяє 
розвитку особистісних якостей усіх її учасників 

У кваліфікації поняття взаємодії цінним для нашого дослідження є 
тлумачення його Т. Виноградовою, яка зазначила, що взаємодія – це не 
тільки взаємодопомога різних соціальних інститутів, а й розумне 
об’єднання можливостей, зусиль в організації життєдіяльності школярів. 
Взаємодія має здійснюватися на основі демократичності, рівноправності у 
взаєминах партнерів, зважаючи на потреби, інтереси дітей, батьків та 
специфіки конкретного освітнього закладу [1, с. 4]. 

Т. Ракова наголошує на тому, що суть виховної взаємодії полягає в 
тому, що всі її учасники повинні бути зацікавлені у вивченні особистості 
дитини, виявленні та розвитку її найкращих особистісних якостей. На 
думку дослідниці, взаємодія має ґрунтуватися на принципах взаємної 
довіри та поваги, взаємної підтримки та допомоги, терпіння та терпимості 
в ставленні її учасників один до одного. Реалізація цих принципів 
сприятиме об’єднанню зусиль педагогів і батьків у створенні та 
забезпеченні потрібних умов для формування в дитини тих моральних 
якостей, які стануть їй у нагоді в процесі самовизначення та самореалізації, 
допоможуть у подоланні життєвих труднощів [7]. 

Аналіз педагогічної літератури та сучасної педагогічної практики 
уможливив виокремлення таких принципів організації виховної взаємодії 
загальноосвітніх навчальних закладів і сім’ї у процесі формування 
моральної вихованості особистості молодших школярів: системності 
виховної взаємодії школи та сім’ї; суб’єкт-суб’єктної взаємодії всіх 
учасників освітнього процесу; стимулювання активності дитини; 
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організації співпереживання у вихованні. 
Всі вищеперераховані педагогічні принципи стали основою для 

визначення нами оптимальних педагогічних умов здійснення виховної 
взаємодії у процесі формування моральної вихованості особистості 
молодшого школяра. Теоретичним підґрунтям для визначення першої 
педагогічної умови, узгодження виховних впливів на дитину у процесі 
взаємодії «загальноосвітньої школи та сім’ї», слугувала екологічна 
концепція розвитку особистості, розроблена американським психологом 
У. Бронфенбреннером. Відповідно до неї, розвиток людини є динамічним 
процесом, що відбувається за двома напрямами: особистість, яка зростає, 
як об’єкт постійно відчуває на собі вплив різних елементів навколишнього 
середовища, а як суб’єкт самостійно впливає на побудову власного 
багаторівневого життєвого середовища. Екологічна концепція передбачає 
аналіз співвідношення та взаємодії різних суспільних інститутів і засобів 
виховання в процесі становлення людини, а також вивчення змін, що 
відбуваються під час розвитку та дорослішання індивіда, і того, як це 
впливає на його поведінку та сприйнятливість до тих чи інших 
педагогічних впливів.  

При визначенні мікросистем, що здійснюють найістотніший вплив на 
формування моральної вихованості учнів початкових класів, ми 
керувалися даними психологічних досліджень, згідно з якими на цьому 
віковому етапі сім’я продовжує залишатися одним з основних факторів 
соціалізації дитини, проте коло спілкування дітей розширюється. 
Молодший шкільний вік – це період, коли дитина порівнює сімейні 
моральні цінності з цінностями інших людей [6, с. 509-511]. У контексті 
нашого дослідження виникає необхідність окреслення напрямів взаємодії 
зазначених мікросистем у межах мезосистеми. 

Формування особистості дитини найбільш ефективно реалізується в 
співтворчості всіх суб’єктів: педагогів, батьків, самих дітей. Батьки та 
педагоги є вихователями одних і тих самих дітей. Їхня співпраця має 
ґрунтуватися на єдності поглядів щодо завдань та принципів організації 
виховного процесу, пошуку ефективних способів та форм взаємодії з 
дітьми. Спільна діяльність батьків і педагогічних працівників 
загальноосвітніх навчальних закладів може бути успішною за умови, що 
всі учасники позитивно налаштовані на взаємодію, усвідомлюють її суть та 
завдання, а також знаходять у ній особистісне значення. Важливим також є 
спільне планування, організація та підведення підсумків такої діяльності. 

На думку І.Чернової, серед основних труднощів у налагодженні 
ефективної взаємодії між педагогічними працівниками та батьками перше 
місце посідає самоусунення сім’ї від виховної функції. Батькам стає все 
важче долати труднощі в процесі виховання сучасних дітей, і саме тому 
вони все більше надій покладають на школу [8]. 
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На думку С. Мартиненко, успіх роботи з батьками учнів залежить 
також від уміння педагога встановлювати з ними контакт, без якого не 
може бути й мови про взаємодію у вихованні дітей. Таким чином, 
особливого значення набуває комунікативна діяльність учителя, його 
здатність до спілкування з дорослими. В основі спілкування батька, матері 
й педагога, зазначила дослідниця, має бути взаємна зацікавленість долею 
дитини, результатами її виховання. Науковець звернула увагу на те, що 
надзвичайно важливим аспектом спілкування є вміння вчителя 
вислуховувати батьків, помічати їхні проблеми й успіхи у вихованні дітей, 
виявляти найкритичніші моменти сімейного виховання й коли треба – 
прийти на допомогу. Створення толерантних особистих взаємин між 
учителями й батьками, на думку С. Мартиненко, стане основою для 
розвитку їхньої подальшої співпраці не тільки з питань успішності й 
старанності дитини, а й переосмислення батьками свого способу життя, 
установок, позицій у ставленні до своїх дітей [4, с. 61].  

Отже, узгодженість виховних впливів на дитину у процесі взаємодії 
загальноосвітніх навчальних закладів і сім’ї має реалізуватись у визначенні 
спільних цінностей, спільної мети, виробленні та дотриманні єдиних вимог 
до учнів, єдиної лінії у вихованні, спільному формулюванні виховних 
завдань та організації спільної діяльності батьків і педагогів з метою 
їхнього ефективного розв’язання, спільному виборі тактик виховної 
взаємодії з дітьми, обговоренні питань про застосування тих чи інших 
засобів впливу. У центрі взаємодії повинні стояти, насамперед, інтереси та 
запити дитини, а відбір моральних цінностей варто здійснювати відповідно 
до цінностей макросередовища, у якому вона перебуває.  

Варто зазначити, що можливість займати активну позицію у власному 
моральному розвитку передбачає сформованість у дитини певних 
психологічних ознак. Для молодшого шкільного віку характерною є поява 
таких особистісних новоутворень, як довільність психічних процесів, 
внутрішній план дій, рефлексія. Інтелектуалізація життя дитини сприяє 
тому, що при оцінюванні тих чи інших життєвих явищ вона керується не 
тільки почуттями, а й розумом. У цей період дитина прагне проявити себе, 
сформувати власний «Я-образ», протиставити себе іншим [3, с. 90-92]. 
Наявність цих ознак дає їй змогу стати суб’єктом власного морального 
становлення. Усе вищезазначене дало нам змогу виокремити другу 
педагогічну умову організації виховного процесу – використання у 
виховній роботі методів, що забезпечать суб’єктну позицію молодшого 
школяра в моральному розвитку.  

На потребі забезпечення суб’єктної позиції школярів у виховному 
процесі наголошено й у програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 
класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Зокрема, зазначено: 
«Дитина є суб’єктом виховного процесу, тому доцільно в практику роботи 
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школи впроваджувати такі виховні технології, інтерактивні методи та 
форми діяльності, які ставлять за мету не нав’язування правил та норм та 
примусове їхнє виконання, а створення умов для осмислення суті 
моральних правил та норм, їхньої доцільності, добровільного прийняття, 
творчого застосування, набуття досвіду морально-ціннісного ставлення до 
самого себе, до людей, до навколишнього світу. А це потребує розвитку 
таких механізмів морального становлення особистості як ідентифікація, 
децентрація, позитивний «Я – образ», емпатія, совість, рефлексивно-
вольові механізми» [5]. 

Отже, ставлення до учня як до суб’єкта власного морального розвитку 
обумовлює ціннісне ставлення батьків та педагогів до особистості дитини, 
урахування її унікальності, розуміння того, що кожна дитина має власне 
«Я», свій неповторний внутрішній світ, що вона потребує підтримки й 
співчуття, що для неї є важливим визнання її права на власний моральний 
вибір і, можливо, помилку.  

Організація виховного процесу відповідно до особистісного підходу 
вимагає від вихователів творчого пошуку таких форм взаємодії з дітьми, 
які б сприяли формуванню їхньої активної життєвої позиції, відповідали 
віковим особливостям та можливостям, сприяли розвитку кожної дитячої 
особистості. За таких умов увага педагогів повинна зосереджуватися на 
оволодінні учнями навичками самостійно здобувати, засвоювати та 
використовувати знання; на формуванні в них уміння планувати, 
контролювати, коригувати свою діяльність, уміти оцінювати її результати; 
на розвитку суб’єктних якостей особистості, таких, як самостійність, 
внутрішня свобода, самодисципліна, самоконтроль, здатність до рефлексії, 
самовиховання тощо.  

Реалізація особистісно орієнтованого підходу передбачає також 
розробку такого змісту виховання, який включав би не тільки оволодіння 
молодшими школярами моральними знаннями, нормами та правилами, але 
й такими вміннями й навичками, що допоможуть їм усвідомити мотиви 
своєї поведінки та вчинків інших людей, оцінити моральні ситуації, 
спланувати свою діяльність відповідно до моральних цінностей. 

Особистість, яка зростає, щодня перебуває в активній взаємодії з 
навколишнім середовищем. Із цього приводу Д. Водзінський зазначив: 
«Наявність людського оточення є потрібною умовою формування в 
індивіда людських психічних властивостей, формування моральних 
якостей. Особистість як складне, багатогранне явище суспільного життя, 
ланка в системі суспільних відносин розвивається не сама по собі, не 
ізольовано, а під впливом тих умов, у яких відбувається її життєдіяльність» 
[2, с. 127]. Оскільки серед головних мікросистем, які здійснюють 
найістотніший вплив на моральний розвиток молодших школярів, ми 
визначили сім’ю та школу, то потрібно з’ясувати, яким чином доречно 
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будувати стосунки у виховному просторі «молодший школяр – дорослі». 
Ставлення до дитини як до суб’єкта власного морального розвитку 
визначає мету особистісно-орієнтованого виховання – забезпечення 
діалогічної взаємодії кожної особистості з навколишнім світом шляхом 
сприяння її розвитку, самореалізації, адаптації в суспільстві, саморегуляції, 
самовиховання. Враховуючи принципи особистісно-зорієнтованого 
підходу у вихованні, а також вивчивши та проаналізувавши психолого-
педагогічну літературу й педагогічну практику, ми визначили третю 
педагогічну умову забезпечення ефективності морального виховання дітей 
молодшого шкільного віку – орієнтацію педагогів та батьків на 
діалогічний стиль міжособистісної взаємодії з дітьми. 

Описуючи взаємодію сім’ї та школи у моральному вихованні 
молодших школярів, ми зазначили, що головна роль у її організації 
належить школі. Оскільки навчання стає основною діяльністю учнів 
початкових класів, то, відповідно, особистість першого вчителя, його 
моральний образ стають для дітей образом «авторитетного дорослого», 
який здійснює потужний вплив на їхній моральний розвиток. У цій 
ситуації дієвим виховним механізмом слугує ідентифікація. Молодші 
школярі засвоюють моральні цінності та способи поведінки шляхом 
ототожнення себе зі своїм учителем. Саме тому оволодіння педагогом 
майстерністю діалогічної взаємодії з учнями є досить важливою 
проблемою. 

Варто звернути увагу на взаємозв’язок виокремлених нами 
педагогічних умов. Використання комплексу методів, що забезпечать 
суб’єктну позицію молодшого школяра в моральному розвитку, буде 
ефективним за умови координації виховних впливів педагогів 
загальноосвітніх навчальних закладів і батьків, а застосування таких 
методів передбачає орієнтацію всіх учасників виховного процесу на 
діалогічний стиль міжособистісної взаємодії. 
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Робота в школі, перш за все, пов’язана зі спілкуванням вчителя з 

учнями, як професійним, так і в позааудиторний час. Тому важливо під час 
навчання в педагогічному закладі вищої освіти приділити важливу увагу 
саме підготовці вчителя до діалогічної взаємодії з учнями закладу 
середньої освіти. 

У контексті нашого дослідження ми виокремили педагогічні умови 
підготовки майбутнього вчителя до діалогічної взаємодії з учнями закладу 
середньої освіти. Розглянемо їх детально. 

Опертя на автономність, що виявляє індивідуальну позицію студента 
у виборі стратегії особистісно-професійної поведінки.  

Зміст поняття «автономність особистості» розкривається в багатьох 
психолого-педагогічних дослідженнях. Науковці розглядають його як 
якість особистості, що поєднує в собі вміння здобувати нові знання й 
творчо застосовувати їх у різних ситуаціях з прагненням до такої 
діяльності; це індивідуальна позиція студента у виборі стратегії 
професійно-особистісного поведінки [4, с.173]. 

Цей феномен представлений єдністю двох компонентів: мотиваційного 
і процесуального. Мотиваційний відображає потребу в процесі пізнання, 
процесуальний – знання і прийоми діяльності, що сприяють 
цілеспрямованому пошуку. Не зважаючи на те, що ці складові існують в 
єдності, їх виокремлення цілком виправдане, оскільки можемо прагнути до 
пошуку знань, але не вміти їх знаходити, в той же час, можна вміти їх 
здобувати, але не відчувати в цьому потреби. Саме мотив спрямовуватиме 
діяльність студентів на досягнення поставлених цілей. При цьому 
особливо важливо, щоб студент самостійно визначав завдання власної 
діяльності, ставив проблемні питання і прагнув знайти на них відповіді. У 
цьому полягає сутність внутрішньої мотивації, на якій заснована 
автономність особистості в освітньому процесі.  
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Розвиток автономності особистості в освіті тісно пов'язаний з 
формуванням пізнавальної активності, самостійності, ініціативності, 
відповідальності, свободи вибору, навичок самоконтролю, мотивації до 
оволодіння новими знаннями й способами дій. У контексті традиційної 
парадигми освіти основною метою є оволодіння знаннями, а не вміннями 
самостійно творчо діяти в нестандартних ситуаціях. В умовах нової 
освітньої парадигми необхідним є розвиток нового змісту навчання, 
формування не тільки знань, а й творчого мислення. 

Найважливішим засобом розвитку активності, самостійності і 
автономності студентів є система творчих завдань. Активність майбутніх 
учителів проявляється не тільки в сумлінному виконанні вказівок 
викладача, але і в інтенсивності виконання завдань, пов'язаних з пошуками 
власних індивідуальних шляхів їх розв’язання.  

Самостійність передбачає відповідь студентів на запитання, які 
виникають перед ними; прагнення і вміння раціонально організувати 
роботу, самостійно, без чужої допомоги виконати її, критично осмислити 
досліджуваний матеріал, пов'язати нові знання з існуючими, виокремити 
нові завдання, самостійно вирішити проблеми, що виникли; відстояти 
власні переконання. Активність може проявлятися без самостійності, в той 
час як самостійність без активності неможлива. Автономність, в свою 
чергу, виникає в той момент, коли студент усвідомлює себе повноцінним 
суб'єктом пізнання, готовим діяти активно й самостійно. 

Одним з показників розвитку автономності є відповідальність. Термін 
«автономність» може бути використаний для характеристики тільки таких 
ситуацій, в яких студент повністю несе відповідальність за прийняття і 
здійснення рішень, що стосуються його навчання.  

Реалізація суб'єкт-суб'єктної взаємодії при створенні сприятливого 
емоційно-психологічного клімату.  

Сучасна парадигма освіти характеризується суб'єкт-суб'єктними 
відносинами; аналіз взаємовідносин «викладання – навчання» можна 
охарактеризувати як взаємодію. 

З позиції педагогіки, взаємодія в освітньому процесі – явище 
багатопланове, яке передбачає навчально-педагогічну взаємодію студента і 
викладача, взаємодію студентів, міжособистісну взаємодію. Кожна з 
взаємодіючих сторін реалізує власну суб'єктну активність. На думку 
І.Зимньої, з урахуванням того, що викладач працює в групі, члени якої 
також співпрацюють між собою, його педагогічною метою є формування 
цієї групи як «сукупного суб'єкта», чиї зусилля повинні бути спрямовані на 
досягнення спільної мети [1, с. 62].  

Таким чином, у взаємодії викладачів і студентів у процесі формування 
етичної культури повинні проявлятися активність, усвідомленість, 
цілеспрямованість і узгодженість взаємних дій обох сторін. Участь 
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майбутніх учителів у взаємодії один з одним і з викладачем спрямована на 
становлення культурно-ціннісних орієнтацій студентів, толерантності як в 
загальнолюдському, моральному плані, так і в науковій, дослідницькій 
діяльності. При цьому важливо враховувати певні особливості кожного з 
суб'єктів взаємодії. 

Готовність студентів до навчальної діяльності і їхнє ставлення до 
процесу навчання стали підставою типології різних соціогруп [3, с.170]: 

1. Прагматики – студенти, які розглядають навчання як засіб 
отримання спеціальності і подальшого успішного працевлаштування. 
Вузький професіоналізм цієї категорії студентів суттєво збіднює їх 
світогляд, неактуальними для них є роздуми про сенс життя, життєві 
цінності. 

2. Теоретики – для них провідним мотивом є пізнавальний процес. 
Вони орієнтовані на отримання фундаментальних знань, на противагу 
прагматичній спрямованості в навчанні.  

3. Глядачі, для яких основний зміст навчання полягає в самопізнанні, 
оскільки вони ще не визначилися, чого прагнуть у житті. Студенти цього 
типу, як правило, переживають щодо соціальної нестабільності в 
сучасному суспільстві, стурбовані справжніми проблемами і власним 
майбутнім. 

4. Імітатори – студенти, які спрямовані не на процес пізнання, а на 
отримання диплому. Такий тип цілком відповідає ситуації сучасних 
ринкових відносин, оскільки, на жаль, часто пріоритетом є не якісна освіта, 
а документ про закінчення закладу вищої освіти. 

Емпіричне вивчення контингенту студентів засвідчило, що більшість 
студентів – це прагматики й імітатори; констатуємо недостатній рівень 
сформованості їх етичної культури, що виражається в невисоких 
показниках мотивації у виборі професії, ціннісного ставлення до освіти і 
самовдосконалення. Варто підкреслити, що суб'єкт-суб'єктний характер 
процесу формування етичної культури передбачає не тільки врахування 
індивідуальних особливостей майбутніх фахівців, орієнтацію на діалог, 
взаємодію і партнерство в навчанні, а й виховання у студентів 
рефлексивного ставлення до цього процесу, готовності до прийняття 
відповідальності за його результат. Всі ці фактори необхідно враховувати 
при організації освітнього процесу в ЗВО. Проте для всіх студентів 
доцільно розширювати форми самореалізації, як у навчальній, так і 
позааудиторній діяльності; стимулювати особистісний ріст, соціальну 
активність; брати участь у різних видах наукової творчості. Саме в 
університеті закладаються основи тих якостей фахівця, з якими він 
вступить у професійну діяльність. Незаперечним є позитивний вплив 
власного прикладу професорсько-викладацького складу на формування 
досліджуваного феномена у майбутніх учителів. Важливо, щоб у 
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викладача була сформована етична культура, і він поводив себе як 
коректна, толерантна особистість, що проявляє емпатію і ефективно 
впливає на свідомість, почуття, волю, поведінку студентів.  

На думку Е. Костяшкіна, на особистому прикладі викладачів у 
студентів формується «модель» їх власної педагогічної поведінки [2, с. 65]. 
Педагог завжди і в усьому є зразком для наслідування; він повинен етично 
впливати на учнів, незалежно від того, який предмет викладає. Духовна 
близькість і повага до педагога спонукають вихованців його наслідувати. 
Без сумніву, саме особистий приклад вчителя може переконати учнів у 
правильності декларованих ним моральних норм і цінностей.  

Не зменшуючи значущості професійно-педагогічної діяльності 
викладачів університету в контексті досліджуваної проблеми, необхідно 
акцентувати увагу на етичному аспекті їх роботи. В усі часи дослідники 
вітчизняної педагогіки (А. Макаренко, В. Сухомлинський, К. Ушинський 
та ін.) приділяли значну увагу цьому питанню. 

Завдання викладача закладу вищої освіти полягає в тому, щоб 
заохотити кожного студента до активної, конструктивної діяльності, 
спрямованої на реалізацію виховного потенціалу, де етична культура є 
основою життєдіяльності та соціальної поведінки майбутнього вчителя. 
Тому викладачі соціально-гуманітарних дисциплін є важливим суб'єктом 
освітнього процесу. Вважаємо, що саме викладачеві належить стратегічна 
роль у розвитку особистості майбутнього вчителя. 

Обгрунтовані нами педагогічні умови були покладені в основу 
розробленої нами методики підготовки майбутнього вчителя до 
діалогічної взаємодії з учнями закладу середньої освіти.  
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МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЯК 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Головатюк О. М., 
студентка 4 курсу ФФЖ імені Михайла Стельмаха. 

Науковий керівник – доц. Волошина О. В. 
 
Провідним завданням сучасної школи є формування гармонійної, 

духовно багатої та національно свідомої особистості. Тому одним з 
актуальних напрямів виховного процесу сучасної школи є моральне 
виховання особистості. 

Особливе значення для морального виховання має початкова школа. 
Це зумовлено специфічністю молодшого шкільного віку, оскільки він 
сприятливий до засвоєння моральних цінностей і знань, формування 
духовно орієнтованої поведінки, її мотивів.  

Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що проблему морального 
виховання вивчали впродовж історичного шляху розвитку людства і 
продовжують розробляти представники різних наук. До окремих аспектів 
цієї проблеми зверталися античні мислителі (Сократ, Платон, Арістотель, 
Демокрит), корифеї філософської (М. Бердяєв, В. Гегель, А. Гельвецій, 
І. Кант та ін.) та історико-педагогічної думки (І. Гербарт, Б. Грінченко, 
О. Духнович, Д. Дьюї, Я. Коменський, Д. Локк, А. Луначарський, 
А. Макаренко, М. Новіков, І. Огієнко, М. Пирогов, А. Радищев, С. Русова, 
Г. Сковорода, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін.). Психологічний 
аспект морального виховання розглядали І. Бех, Л. Виготський, 
О. Запорожець, Г. Костюк, О. Леонтьєв, М. Скрипченко, С. Рубінштейн, 
Д. Ельконін та ін. Моральному вихованню молодших школярів 
присвячено праці О. Богданової, Л. Божович, В. Кузя, В. Петрової, 
Л. Пивовар та ін. 

Мета статті – розкрити різні підходи до розуміння поняття 
«моральне виховання», з’ясувати специфіку морального виховання 
молодших школярів. 

Узагальнення даних надає можливість розкрити моральне виховання 
як процес засвоєння моральних цінностей та ідеалів, оволодіння 
моральною культурою, формування стійких моральних якостей, розвитку 
морального почуття й навичок моральної поведінки.  

Для більш глибокого розуміння процесів морального виховання треба 
з’ясувати сутність споріднених понять, таких як: 

• моральність – охоплює моральні погляди, переконання, почуття, 
стосунки, поведінку людей. Моральність треба розглядати у двох 
основних вимірах: як складову історичного духовного досвіду, а також 
у формі відображення цього досвіду в житті конкретних людей. У 
першому випадку механізмами регуляції моральної поведінки особи є 
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історично вироблені норми (моральні норми, принципи, поняття добра), 
які вже існують у колективній свідомості як ідеальні. Але ці моральні 
механізми зовнішнього спонукання людини до моральної дії 
приймаються нею не автоматично, а шляхом їх обґрунтування для самої 
себе. Завдяки цьому стає можливим «внутрішнє» моральне становлення 
особистості та її моральної поведінки; 

• моральна свідомість – одна зі сторін суспільної свідомості, яка у 
вигляді уявлень і понять відображає реальні відносини та регулює 
моральну сторону діяльності людини; 

• моральні переконання – пережиті й узагальнені моральні 
принципи, норми; 

• моральні почуття – запити, оцінки, відносини, спрямованість 
духовного розвитку особистості; 

• моральні звички – корисні для суспільства стійкі форми поведін-
ки, що стають потребою й здійснюються за будь-якої ситуації та умов; 

• моральна спрямованість – стійка суспільна позиція особистості, 
що формується на світоглядній основі, мотивах поведінки й 
виявляється як властивість особистості в різних умовах. 

Результатом морального виховання є моральна вихованість або 
моральність. Вона матеріалізується в суспільно цінних властивостях і 
якостях особистості, виявляється в стосунках, діяльності, спілкуванні. 
Моральне виховання ефективне, тому що його наслідком є моральне 
самовиховання (цілеспрямований вплив індивіда на себе з метою 
вироблення бажаних рис характеру) і самовдосконалення (процес 
поглиблення загального морального стану особистості, піднесення на 
новий рівень всього життя) школярів. 

Вчені в галузі педагогіки виявили, що в різні вікові періоди існують 
неоднакові можливості для морального виховання. Знання, здобуті 
людиною в певний період життя, допомагають проектувати у вихованні її 
подальше зростання. 

Особливу увагу необхідно приділяти моральному вихованню 
молодшого школяра, оскільки в цьому віці дитина найбільш сприятлива до 
засвоєння моральних знань. Молодший шкільний вік – етап розвитку 
дитини, який відповідає періоду навчання в початковій школі (від 6 до 10 
років), коли дитина проходить великий шлях у своєму індивідуальному 
розвитку [4, с. 311]. 

Від того, як буде вихований молодший школяр у моральному 
відношенні, залежить не тільки його подальше успішне навчання у школі, 
а й формування життєвої позиції. 

Забезпечення успішності морального виховання молодших школярів 
вимагає врахування їх вікових та психологічних особливостей, а саме:  

• потреби дитини в ігровій діяльності. Гра має значення для 
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розвитку дітей: «Яка дитина у грі, така багато в чому вона буде в 
роботі, коли виросте», – говорив А. Макаренко; 

• неможливості довго займатися монотонною діяльністю. Як 
стверджують психологи, діти 6–7-річного віку не можуть утримувати 
свою увагу на одному предметі більше ніж 7–10 хвилин. Далі діти 
починають відволікатися, переключати свою увагу на інші предмети, 
тому необхідна постійна зміна видів діяльності під час занять.  

До того ж дітям притаманна: недостатня чіткість моральних уявлень у 
зв’язку з невеликим життєвим досвідом; існування суперечності між 
знанням, як треба, і практичним застосуванням. Не завжди знання 
моральних норм і правил відповідає реальним діям дитини. Особливо 
часто це трапляється в ситуаціях, де відбувається розбіжність між 
етичними нормами й особистими бажаннями дитини; нерівномірність 
застосування ввічливого спілкування з дорослими й однолітками (у побуті 
та вдома, у школі й на вулиці). 

У цьому віці дитина не тільки пізнає сутність моральних категорій, а й 
вчиться оцінювати їх знання у вчинках і діях навколишніх, власних 
вчинках. Знання моральних норм є передумовою моральної поведінки, але 
самих лише знань недостатньо. Критерієм морального виховання можуть 
бути тільки реальні вчинки дітей, їх спонукальні мотиви. Бажання, 
готовність і здатність свідомо дотримуватися норм моралі може бути 
виховане тільки в процесі тривалої практики самої дитини, за допомогою 
вправляння в моральних вчинках. 

Отже, проведений нами аналіз з наукової літератури показав, що немає 
одностайності щодо визначення «морального виховання».  

Специфіка морального виховання молодших школярів полягає в: 
необхідності організації ігрової діяльності, яка має велике значення для 
розвитку дитини; важливості урізноманітнювання видів діяльності дитини;  
врахуванні недостатньої чіткості моральних уявлень у зв’язку з невеликим 
жмттєвим досвідом; поступовому усуненні суперечностей між знанням, як 
треба, і їх практичним застосуванням; наполегливій роботі над 
виробленням навичок ввічливого спілкування з дорослими й однолітками.  
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МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ЕМПАТІЇ В УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО 
ВІКУ  

Горбань А., Халімон І., 
студентки 4 курсу факультету іноземних мов. 

Науковий керівник – проф. Галузяк В. М. 
У пepioди нecтaбiльнocтi cycпiльcтвa, пoгipшeння coцiaльниx yмoв 

життя, виникнeння нaпpyжeнocтi y cтocyнкax мiж людьми ocoбливo гocтpo 
пocтaють пpoблeми poзyмiння iншoї людини, cпiвчyття, взaємнoї 
дoпoмoги. Oдним iз вaжливиx ocoбиcтicниx peгyлятopiв i чинникiв 
гyмaннoї пoвeдiнки є eмпaтiя – здaтнicть дo ocягнeння i пepeживaння 
eмoцiйниx cтaнiв iншoї людини. Eмпaтiйнi пoчyття, щo виникaють як 
вiдгyк нa пepeживaння iншoї людини, cпpияють ycвiдoмлeнню вaжливocтi 
дoтpимaння мopaльниx нopм, cпoнyкaють дo aльтpyїcтичнoї пoвeдiнки, 
нaдaння aктивнoї дoпoмoги людям, якi пepeбyвaють y cкpyтнoмy 
cтaнoвищi. У зв’язкy з ycвiдoмлeнням вaжливoгo знaчeння eмпaтiї як 
фyндaмeнтy мopaльнoї пoвeдiнки ocoбиcтocтi ocoбливoї aктyaльнocтi 
нaбyвaють пeдaгoгiчнi дocлiджeння, cпpямoвaнi нa oбґpyнтyвaння yмoв i 
шляxiв цiлecпpямoвaнoгo poзвиткy цiєї якocтi в yчнiв piзнoгo вiкy. Haвчити 
дитинy «бaчити i вiдчyвaти людeй» – oднe з нaйвaжливiшиx i 
нaйcклaднiшиx зaвдaнь виxoвaння. Умiння cпiвпepeживaти близьким i 
чyжим людям зaлeжить вiд eмпaтiї – здaтнocтi iндивiдa eмoцiйнo 
вiдгyкyвaтиcя нa пepeживaння iншиx людeй, poзyмiти їx пoчyття, 
пepeживaння, пpoникaти в їx внyтpiшнiй cвiт, poблячи їx чacтинoю cвoєї 
ocoбиcтocтi [1]. 

Iдeя пpo вaжливicть poзвиткy y дiтeй eмпaтiї, чyтливocтi дo 
пepeживaнь iншиx людeй, здaтнocтi вiдчyвaти їx пoчyття i 
cпiвпepeживaти їм, вiдчyвaти дyшeвний cтaн iншoї людини, вмiти 
cтaвити ceбe нa мicцe iншoгo в piзниx cитyaцiяx – oднa з тиx, щo лeжaть 
в ocнoвi пoглядiв B. Cyxoмлинcькoгo нa cyтнicть i шляxи мopaльнoгo 
виxoвaння [2]. 

У пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx джepeлax poзглядaютьcя piзнi cфepи 
життєдiяльнocтi, в якиx виявляєтьcя eмпaтiя: y близькoмy кoлi cпiлкyвaння 
(O. Бoдaльoв, B. Kpoтeнкo, T. Пaшyкoвa); y пpoфeciйнoмy cпiлкyвaннi 
(Л. Bигoвcькa, C. Maкcимeць, Л. Гaлицькa, H. Kaлiнa, T. Фeдoтюк); y 
шиpoкoмy coцiaльнoмy кoнтeкcтi (Є. Iльїн, I. Юcyпoв, Д. Maйepc, П. Фpec). 
Eмпaтiйнi пepeживaння мoжyть бyти пoв'язaнi нe лишe з пoдiями, якi 
вiдбyвaютьcя з cyб'єктoм «тyт i тeпep», aлe й з cитyaцiями, щo тpaпилиcя з 
ним y минyлoмy чи вiдбyвaтимyтьcя y мaйбyтньoмy [7].  

Hизкa дocлiджeнь бyлa пpиcвячeнa oкpeмим acпeктaм poзвиткy eмпaтiї 
тa її кoмпoнeнтiв (Л. Aлeкcєєвa, C. Бopиceнкo, Л. Bигoвcькa, T. Гaвpилoвa, 
Л. Cтpєлкoвa, I. Юcyпoв), cпiввiднoшeнню eмпaтiї тa мopaльнocтi 
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(A. Baлaнтинac, A. Coлoмaтiнa, H. Шeвчeнкo), впливy piзниx фaктopiв нa 
пpoцec виxoвaння eмпaтiї (P. Aгaвeлян, I. Koгaн, Г. Mиxaйлiчeнкo). У 
бaгaтьox дocлiджeнняx пoкaзaнo, щo пiдлiткoвий вiк є дyжe вaжливим 
eтaпoм y coцiaльнoмy poзвиткy ocoбиcтocтi, cтaнoвлeннi її зв’язкiв з 
oтoчyючими людьми, зoкpeмa, y фopмyвaннi здaтнocтi дo eмпaтiї. 
Пpийняття нoвoї coцiaльнoї poлi, пoчyття дopocлocтi, здaтнicть бyдyвaти 
влacнy пoвeдiнкy вiдпoвiднo дo зpaзкiв, a тaкoж фopмyвaння влacниx 
oчiкyвaнь щoдo пoвeдiнки iншиx людeй poблять дiтeй цьoгo вiкy 
ceнзитивними дo poзвиткy eмпaтiйнoгo пoтeнцiaлy (Г. Aбpaмoвa, 
T. Гaвpилoвa, B. Kpoтeнкo, M. Удoвeнкo). У низцi poбoт дoвeдeнo, щo 
cтвopeння yмoв eмпaтiйнoї взaємoдiї cepeд шкoляpiв тa мiж пeдaгoгaми i 
шкoляpaми cтaє знaчyщим фaктopoм пoзитивнoї coцiaльнoї cитyaцiї 
poзвиткy пiдлiткiв (Л. Бoжoвич, C. Якoбcoн). 

He звaжaючи нa чимaлy кiлькicть дocлiджeнь, пpиcвячeниx пpoблeмi 
гeнeзиcy eмпaтiї, знaння пpo ocoбливocтi poзвиткy цiєї якocтi y дiтeй 
piзниx вiкoвиx гpyп, зoкpeмa пiдлiткiв, тa yмoви її фopмyвaння мaють 
фpaгмeнтapний xapaктep. Boднoчac cyчacнi пpoгpaми шкiльнoгo виxoвaння 
нe зaвжди пepeдбaчaють як cпeцифiчнe зaвдaння poзвитoк y дiтeй 
cпiвчyття, cпiвпepeживaння iншим людям, внacлiдoк чoгo фopмyвaння 
eмпaтiї зaзвичaй вiдбyвaєтьcя cтиxiйнo. У пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнiй пpaктицi 
вiдзнaчaєтьcя нeoбxiднicть y poзpoбцi нayкoвo oбґpyнтoвaнoї мeтoдики 
poзвиткy eмпaтiї в yчнiв пiдлiткoвoгo вiкy.  

Aнaлiз пeдaгoгiчнoї i пcиxoлoгiчнoї лiтepaтypи з питaнь мopaльнoгo 
poзвиткy пiдлiткiв дoзвoляє визнaчити пoлoжeння, якi мoжyть cтaти 
ocнoвoю для poзpoбки тaкoї мeтoдики. Пepeдyciм cлiд нaзвaти пpaцi, 
пpиcвячeнi poзвиткy eмoцiйнoї cфepи пiдлiткiв (Л. Бoжoвич, Г. Бpecлaв, 
A. Зaпopoжeць, A. Зocимoвcький, I. Якoбcoн), a тaкoж пpaцi пeдaгoгiв з 
пpoблeм фopмyвaння мopaльнo-цiннicниx opiєнтaцiй шкoляpiв (O. Бoгдa-
нoвa, O. Koбepник, I. Map’єнкo, Є. Шopoxoвa, H. Щypкoвa тa iн.). 

У пiдлiткoвoмy вiцi вiдбyвaютьcя вaжливi змiни в eмoцiйнiй cфepi 
ocoбиcтocтi. Bиникнeння пoчyття дopocлocтi cyпpoвoджyєтьcя глибoкими 
eмoцiйними пepeживaннями y зв'язкy з нoвим cтaтycoм в гpyпi poвecникiв i 
cтocyнкaми з дopocлими. Пiдлiткoвий вiк – дyжe вaжливий пepioд 
poзвиткy, кoли вiдбyвaєтьcя cтaнoвлeння пcиxiчниx нoвoyтвopeнь, 
ycклaднeння якиx cтвopює cпpиятливi yмoви для фopмyвaння peфлeкciї – 
здaтнocтi ycвiдoмлювaти cвoї дiї, дyмки, пepeживaння i пoчyття. Цeй 
пepioд бaгaтo в чoмy зyмoвлює мaйбyтнє мopaльнe oбличчя людини i 
вoднoчac є cпpиятливим для poзвиткy eмпaтiї як здaтнocтi дo 
cпiвпepeживaння iншим людям. 

Aнaлiз зaкoнoмipнocтeй poзвиткy eмпaтiї в пiдлiткoвoмy вiцi дoзвoляє 
нaм вpaxoвyвaти їx пiд чac визнaчeння пeдaгoгiчниx yмoв 
цiлecпpямoвaнoгo фopмyвaння цiєї якocтi. Oднiєю з тaкиx yмoв aнaлiз 
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пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтypи дaє пiдcтaви ввaжaти opгaнiзaцiю 
cпiльнoї дiяльнocтi пiдлiткiв (Д. Eлькoнiн, Л. Bигoтcький, Г. Kocтюк, 
M. Maтюxiнa тa iн.). Cпiльнa дiяльнicть yчнiв cлyгyє cвoгo poдy шкoлoю 
пoчyттiв, зaбeзпeчyє yмoви для фopмyвaння ocoбиcтicниx якocтeй, якi 
cпpияють poзyмiнню пoчyттiв нaвкoлишнix людeй. Пiдлiтoк вчитьcя 
cпiвпepeживaння, oпaнoвyє вмiння пpoявляти cвoє cтaвлeння дo iншиx в 
дocтyпниx йoгo вiкy фopмax i видax дiяльнocтi. Ha нaш пoгляд, кoжeн вид 
дiяльнocтi – cпiлкyвaння, пpeдмeтнa, нaвчaльнa, xyдoжня, iгpoвa, тpyдoвa – 
мicтить y coбi знaчнi пoтeнцiйнi мoжливocтi щoдo poзвиткy eмпaтiї 
пiдлiткiв. Cпiльнa дiяльнicть є iнтeгpaцiйнoю, тoбтo cпpияє 
впopядкyвaнню, cтpyктypyвaнню мiжocoбиcтicниx cтocyнкiв, фopмyвaнню 
єднocтi, cпiльниx цiлeй, oптимiзaцiї взaємoвiднocин пiдлiткiв. Boнa 
пepeдбaчaє вмiння шкoляpiв дiяти yзгoджeнo, poзyмiти i вpaxoвyвaти 
пoчyття пapтнepa.  

Aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx дocлiджeнь дaє пiдcтaви cтвepджyвaти, 
щo eмпaтiя мoжe пpoявлятиcя в тpьox фopмax – cпiвчyття-кoнcтaтaцiя, 
cпiвчyття-пepeживaння, cпiвчyття-дiя. Ця пocлiдoвнicть вpaxoвyвaлacя 
нaми y пpoцeci poзpoбки мeтoдики poзвиткy eмпaтiї y пiдлiткiв. 
Poзpoблeнa нaми мeтoдикa пepeдбaчaє пocлiдoвнe викopиcтaння 
кoмплeкcy cитyaцiй як зacoбy poзвиткy eмпaтiї пiдлiткiв: 

• пepший – дoмiнyють cитyaцiї, opiєнтoвaнi нa кoнcтaтaцiю eмoцiйниx 
cтaнiв пiдлiткiв; 

• дpyгий – пepeвaжaють cитyaцiї, cпpямoвaнi нa пiзнaння пiдлiткoм 
влacнoгo внyтpiшньoгo cвiтy i пepeживaнь iншoї людини; 

• тpeтiй – пepeвaжaють cитyaцiї, cпpямoвaнi нa дoпoмaгaючy, 
aльтpyїcтичнy пoвeдiнкy y вiдпoвiдь нa пepeживaння iншoгo. 

Ocнoвнa мeтa пepшoгo eтaпy poзвиткy eмпaтiї пiдлiткiв пoлягaє в тoмy, 
щoб poзвинyти y шкoляpiв здaтнicть дo дифepeнцiaцiї eмoцiйниx cтaнiв 
чepeз ycвiдoмлeння влacниx пepeживaнь. Пepший eтaп пepeдбaчaє 
включeння в дiяльнicть пiдлiткiв cитyaцiй, cпpямoвaниx нa: 

• видiлeння нa iлюcтpaтивнoмy мaтepiaлi зaфiкcoвaнoї eмoцiї; 
poзвитoк здaтнocтi poзyмiти cвiй eмoцiйний cтaн i eмoцiйний cтaн 
poвecникiв i дopocлиx; 

• cтвopeння мoжливocтeй для caмoвиpaжeння, фopмyвaння y пiдлiткiв 
yмiнь i нaвичoк пpaктичнoгo вoлoдiння нeвepбaльними виpaзними 
зacoбaми cпiлкyвaння: мiмiкoю, жecтaми, пaнтoмiмiкoю; 

• нaвчaння пiдлiткiв poзпiзнaвaння iнтoнaцiй i iнтoнoвaнoї мoви: 
тeмбp, тeмп, pитм, cилa гoлocy; 

• нaвчaння пiдлiткiв мoвниx зacoбiв cпiлкyвaння i пoвeдiнкoвoї eтики 
нa eмoцiйнiй ocнoвi. 

Ocнoвними зacoбaми нa пepшoмy eтaпi є cитyaцiї «cпiвчyття-
кoнcтaтaцiї», якi cпeцiaльнo opгaнiзoвyютьcя пeдaгoгoм, a тaкoж iгpoвi 
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пpийoми, cпpямoвaнi нa фiкcaцiю eмoцiйниx cтaнiв i їx пoдaльшe 
poзпiзнaвaння. Пepший eтaп нaшoї мeтoдики ми yмoвнo нaзвaли «мoвa 
eмoцiй». Для oтpимaння пiдлiткaми дocвiдy пepeживaння piзниx eмoцiйниx 
cтaнiв ми викopиcтaли piзнoмaнiтнi вepбaльнi (cлoвecнi) i peaльнi 
(пpaктичнi) cитyaцiї, iгpoвi впpaви. 

У пpoцeci peaлiзaцiї eтaпy «мoвa eмoцiй» ми викopиcтoвyвaли: впpaви, 
cпpямoвaнi нa poзвитoк мiмiчниx pyxiв; iгpи нa визнaчeння i пepeдaчy 
eмoцiйниx cтaнiв людини зa дoпoмoгoю жecтiв i мiмiки; iгpи з нaвчaння 
виpaзниx pyxiв; eтюди нa poзпiзнaвaння piзниx жecтiв, нa poзвитoк 
виpaзнocтi жecтy; eтюди пo ocвoєнню i викopиcтaнню piзниx вapiaнтiв пoз, 
xoди i iншиx виpaзниx pyxiв; iгpи нa poзвитoк yмiння виpaжaти iнтepec, 
yвaгy, зocepeджeнicть, здивyвaння, paдicть, зaдoвoлeння, пeчaль, 
cтpaждaння, вiдpaзy, гнiв, cтpax, пpoвинy, copoм; нaвчaння пpaвил eтикeтy 
(«чapiвнi cлoвa», пpaвилa cпiлкyвaння пo тeлeфoнy, пpaвилa xopoшoгo 
тoнy в piзниx cитyaцiяx – нa вyлицi, в тeaтpi, тpaнcпopтi тoщo). 

Meтa дpyгoгo eтaпy пoлягaє y фopмyвaннi в пiдлiткiв yявлeнь пpo 
внyтpiшнiй cвiт людини, poзвиткy yмiнь cпiвпepeживaти iншим людям. 
Цeй eтaп пepeдбaчaє включeння в cпiльнy дiяльнicть пiдлiткiв cитyaцiй 
«cпiвчyття-пepeживaння», cпpямoвaниx нa: 

• poзвитoк yмiння вiдчyвaти i poзyмiти iншoгo; 
• poзвитoк yяви, iндивiдyaльнoгo caмoвиpaжeння пiдлiткiв; 
• згypтyвaння yчнiвcькoгo кoлeктивy; 
• poзвитoк дoпитливocтi, cпocтepeжливocтi. 
Ha дpyгoмy eтaпi вeликa poль вiдвoдитьcя тaким зacoбaм виxoвaння, як 

aнaлiз пiдлiткaми piзниx eтичниx cитyaцiй з xyдoжньoї лiтepaтypи, 
oбpaзoтвopчa дiяльнicть, тeaтpaлiзoвaнa дiяльнicть (дpaмaтизaцiї), iгpoвa 
дiяльнicть. Дpyгий eтaп poзpoблeнoї мeтoдики ми yмoвнo нaзвaли «мoвa 
пoчyттiв i пepeживaнь». Baжливe мicцe в poбoтi з пiдлiткaми нa цьoмy 
eтaпi вiдвoдитьcя cитyaцiям «cпiвчyття-дiї», їx oбгoвopeнню з пpивoдy 
пoчyттiв i пoвeдiнки пepcoнaжiв, виpiшeнню мopaльниx cитyaцiй, a тaкoж 
включeнню yчнiв y cпiльнy дiяльнicть. Moдeльoвaнi cитyaцiї cпoнyкaють 
пiдлiткiв дo нaдaння дoпoмoги poвecникaм, iншим людям. 

Meтa тpeтьoгo eтaпy пoлягaє в poзвиткy y пiдлiткiв yмiнь cпiлкyвaння в 
piзниx життєвиx cитyaцiяx i фopмyвaннi aдeквaтнoї oцiннoї дiяльнocтi, 
cпpямoвaнoї нa aнaлiз влacнoї пoвeдiнки i вчинкiв нaвкoлишнix людeй. 
Цeй eтaп пepeдбaчaє включeння в дiяльнicть пiдлiткiв cитyaцiй «cпiвчyття-
дiї», cпpямoвaниx нa: poзвитoк yмiння взaємoдiяти i cпiвпpaцювaти з 
poвecникaми i дopocлими в piзниx cитyaцiяx; виxoвaння бaжaння 
дoпoмoгти, пiдтpимaти, пocпiвчyвaти, пopaдiти зa iншoгo; нaвчaння 
пiдлiткiв видiлeння, aнaлiзy й oцiнки пoвeдiнки з тoчки зopy мopaльниx 
eтaлoнiв i зpaзкiв, пpeдcтaвлeниx y кyльтypi. 

Ha тpeтьoмy eтaпi вeликa poль вiдвoдитьcя opгaнiзaцiї cпiльнoї 
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дiяльнocтi пiдлiткiв, a тaкoж cтвopeнню cитyaцiй з мopaльним змicтoм, щo 
cтимyлює пpoяв дoпoмoги, cпpияння, пiдтpимки iншиx людeй. Цeй eтaп 
poзpoблeнoї мeтoдики ми yмoвнo нaзвaли «cпpияння», ocкiльки вiн 
cпpямoвyєтьcя нa poзвитoк пoтpeби в нaдaннi дoпoмoги, aльтpyїcтичнoї 
пoвeдiнки, здiбнocтi пpиймaти пoзицiю iншoгo. Baжливe мicцe нa цьoмy 
eтaпi вiдвoдитьcя фopмyвaнню y пiдлiткiв пoвeдiнкoвoгo кoмпoнeнтa 
eмпaтiї. Beликi мoжливocтi для цьoгo cтвopюютьcя в cпiльниx iгpax i в 
opгaнiзaцiї cпiльнoї дiяльнocтi, щo cпpияє згypтyвaнню пiдлiткiв. У зв'язкy 
з  poзвиткoм eмoцiйнo-мopaльнoї cфepи дo кiнця цьoгo eтaпy y пiдлiткiв 
зpocтaє пoтpeбa в пpoявi дoпoмoги, пiдтpимки, cпpияння, щo є 
xapaктepиcтикaми бiльш виcoкoгo (peфлeкcивнoгo) piвня poзвиткy eмпaтiї. 

Baжливoю пeдaгoгiчнoю yмoвoю poзвиткy eмпaтiї є opгaнiзaцiя 
взaємoдiї з пiдлiткaми нa ocнoвi дiaлoгiчнoгo пiдxoдy, щo пepeдбaчaє 
cпpийняття виxoвaнцiв як пcиxoлoгiчнo piвнoпpaвниx пapтнepiв, 
бeзyмoвнo пoзитивнe cтaвлeння дo ниx, вiдкpитicть i дoвip’я, 
нaлaштoвaнicть нa взaємopoзyмiння, нaдaння виxoвaнцям cвoбoди вибopy, 
пpaвa нa влacнy пoзицiю [3; 4]. 

Taким чинoм, poзpoблeнa мeтoдикa мaє пoeтaпний xapaктep i 
пepeдбaчaє пocлiдoвнe викopиcтaння в poзвиткy eмпaтiї пiдлiткiв нa 
пepшoмy eтaпi cитyaцiй, opiєнтoвaниx нa кoнcтaтaцiю eмoцiйниx cтaнiв; нa 
дpyгoмy eтaпi – cитyaцiй, cпpямoвaниx нa пiзнaння пiдлiткoм влacнoгo 
внyтpiшньoгo cвiтy i пepeживaнь iншoї людини; нa тpeтьoмy eтaпi – 
cитyaцiй, cпpямoвaниx нa дoпoмaгaючy, cпpияючy, aльтpyїcтичнy 
пoвeдiнкy y вiдпoвiдь нa пepeживaння iншoгo. 
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Гура Г. О., 
студентка магістратури ННІПППФВК. 

Науковий керівник – доктор пед. наук Столяренко О. В. 
 
Інноваційний менеджмент – один із напрямів стратегічного керування, 

що здійснюється на вищому рівні організації. Метою його є визначення 
основних напрямів наукової та виробничої діяльності установи 

Важливими в світлі стратегічного керування є: визначення найбільш 
оптимальних шляхів розвитку закладу освіти, здатність до перспективного 
прогнозування, планування, визначення мети та шляхів їх реалізації 
керівниками ЗЗСО, поєднання механізмів співуправління та особистої 
відповідальності. Керівник щодо учня набуває досвіду активного учасника 
освітнього процесу та реалізує право вибору форм освітньої діяльності, 
стимулює суб’єкт-суб’єктні відносини учасників педагогічного процесу. 

За своїм змістом, формами і методами освіта не є незмінним 
феноменом. Вона постійно враховує перспективи розвитку людства, реагує 
на суспільні реалії. Завдання сучасної освіти – готувати людей з новими 
ціннісними орієнтирами, активною громадянською позицією, давати такі 
знання та навички, які дозволили б їм адаптуватися до швидкоплинного 
часу і змін, бути конкурентоздатними на ринку праці. 

Зовнішні та внутрішні чинники спонукають керівників, учителів до 
здійснення системних і якісних змін в освітньому та управлінському 
процесах. А це спонукає до пошуку інновацій. До управлінських 
інноваційних технологій належать сучасні економічні, психологічні, 
діагностичні, інформаційні технології, що створюють умови для 
оперативного й ефективного прийняття керівником закладу освіти 
управлінського рішення. Їх характеризує сукупність модернізованих 
управлінських функцій керівника разом із цільовими формами і методами 
управління, економічними і технологічними засобами управління, котрі 
забезпечують не лише стабільне функціонування закладу загальної 
середньої освіти, а і його постійний розвиток. 

Керівник освітнього закладу зможе впоратися зі своїми завданнями 
лише за умови, якщо надає освітні послуги, які стабільно задовольняють 
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потреби споживачів, тобто вони повинні мати конкурентні переваги, які 
можна створити лише за умов стратегічного управління. 

Керівнику сучасного закладу освіти доводиться працювати в період 
оновлення функціональних обов'язків та видів управлінської діяльності, 
що пов'язаний з конкретно-історичними умовами розвитку країни, 
розширення сфери знань та умінь в галузі менеджменту освіти та іншими 
об’єктивними обставинами. Обов'язок керівника – створити умови, в яких 
кожен міг би самореалізуватися. Кожен керівник повинен усвідомлювати, 
що принципи управління – це вихідні положення, яких він повинен 
дотримуватися в управлінні закладом освіти. При цьому варто пам’ятати, 
що принципи управління у практичній діяльності виступають не 
відокремлено один від одного, а в комплексі. 

Отже, принципи управління закладом освіти – це вихідні положення, 
яких необхідно дотримуватися в управлінні системою освіти. 

Принцип демократизації – це істотне розширення прав учителів та 
педколективів, що обумовлює заміну командно-адміністративних методів 
демократичними, створення комфортного морально-психологічного 
клімату в колективі, моральне і матеріальне стимулювання творчого 
пошуку. 

Принцип поєднання колегіальності з персональною відповідальністю: 
у прийнятті рішень керівник зобов’язаний враховувати думку членів 
колективу, якщо вона не суперечить законам України. 

Принцип науковості – управління на основі законів, нормативних 
актів, досягнень науки, ППД. 

Принцип перевірки фактичного виконання прийнятих рішень – 
невід’ємна частина управління закладом освіти. 

Принцип оперативності, конкретності і діловитості. Своєчасне 
вирішення завдань – оперативність, виконання завдань на базі точної, 
перевіреної інформації – конкретність, управління зі знанням справи, 
компетентність у питаннях теорії і практики – управляти по-діловому. 

Принцип цілеспрямованості – спрямування зусиль на вирішення 
головних завдань освіти на конкретному етапі. 

Принцип ініціативності й активності – підтримка творчих пошуків 
педагогів, розвиток їхньої ініціативи. 

Принцип оптимізації передбачає досягнення високої ефективності за 
умов розумної і доцільної затрати зусиль на основі НОП учителів і учнів. 

Принципи управління не відокремлені один від одного, а діють 
комплексно: принцип поєднання колегіальності з персональною 
відповідальністю, принцип науковості, принцип перевірки прийнятих 
рішень, принцип оперативності і діловитості, принцип цілеспрямованості, 
принцип ініціативності, принцип оптимізації.  

Кожен керівник має бути обізнаний з принципами управління освітнім 
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закладом, це надасть його роботі чіткості, злагодженості, усвідомлення 
шляхів досягнення мети, яку ставить перед собою заклад освіти. 

Термін «управління» ввійшов до освітянської галузі у другій половині 
70-х років, замінивши термін «керівництво». У цей період під впливом 
ідей теорії соціального управління (праці В. Афанасьєва, Д. Гвішіані та 
інших) розпочинається поступовий перехід від традиційного 
школознавства до розробки основ внутрішньошкільного управління. 
Традиційне уявлення про керівництво школою розкривалося в таких 
характеристиках, як цілеспрямований вплив «зверху» суб'єкта на об'єкт 
керівництва; вплив керуючої підсистеми на керовану з метою переводу 
останньої у якісно новий стан; впровадження елементів наукової 
організації педагогічної праці та інших. Філософські, соціологічні і 
педагогічні погляди вчених на суть управління, що склалися в цих галузях 
науки до початку 90-х років, відповідали політичним і соціально-
економічним умовам розвитку суспільства, характеру командно-
адміністративної управлінської системи, яка розглядала об'єкт управління 
без урахування того, що ним є людина, головна діюча особа 
життєдіяльності суспільства. Сьогодні погляди учених на поняття 
«внутрішньошкільне управління» і розкриття його сутності базуються на 
іншій методологічній основі. Для сучасної теорії і практики управління, в 
тому числі соціально-педагогічними системами, пріоритетними є 
системний, особистісний, діалогічний підходи. Це орієнтує на врахування 
в управлінні тенденцій розвитку освіти; впливу зовнішнього середовища 
на процеси, що управляються; моделювання цілісних педагогічних й 
управлінських структур, які синтезують стихійне й організоване начало; 
використання діалогічних форм взаємодії тощо. Найголовнішим є 
забезпечення відповідності управляючої підсистеми і підсистеми, що 
управляється, оскільки лише за умови такої відповідності можливий 
динамічний розвиток навчально-виховного процесу згідно з метою школи. 
Внутрішньошкільне управління – це діяльність управляючої підсистеми, 
спрямована на реалізацію мети школи шляхом створення умов 
(прогностичних, педагогічних, психологічних, кадрових, організаційних, 
матеріально-фінансових та інших), необхідних для належного розвитку 
педагогічного процесу. Таким чином, сьогодні на зміну філософії 
«впливу» в управлінні школою йде філософія створення умов для 
взаємодії, співробітництва, партнерства. Теорія управління школою 
доповнюється теорією внутрішньошкільного менеджменту, яка має 
особистісну спрямованість. Це суттєво змінює стиль взаємин у 
вертикальному розподілі праці: дозволяє створити атмосферу поваги, 
довіри й успіху кожного члена шкільного колективу; перейти на 
професійний стиль співробітництва, в процесі якого враховуються 
індивідуальні особливості кожного педагога, здійснюється особистісно 
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орієнтований підхід до його діяльності; створити умови розвитку кожної 
особистості на основі мотиваційних орієнтацій; сприяє формуванню 
внутрішньошкільної культури, створенню психолого-педагогічного 
комфорту для всіх учасників педагогічного процесу. Осмислення ідей 
менеджменту, їх перенесення до сфери внутрішньошкільного управління 
відкрили простір для розробки самостійного специфічного відгалуження 
управління – педагогічного менеджменту. 
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Пpинципи yпpaвлiння – цe cиcтeмoтвopчi iдeї, щo зaбeзпeчyють 

фyнкцioнyвaння i poзвитoк ocвiтньoї cиcтeми, opгaнiзoвyючи i 
cпpямoвyючи її дiяльнicть [4, c.124]. Пpинципи мoжyть змiнювaтиcя, 
yтoчнювaтиcя. B нaвчaльнoмy пociбникy «Ocвiтнiй мeнeджмeнт» aвтopи 
дaють тaкe визнaчeння: «Пpинципи yпpaвлiння – цe ocнoвнi, виxiднi 
пoлoжeння, якими кepyютьcя y cвoїй дiяльнocтi opгaни yпpaвлiння. Boни є 
opгaнiзyючим ядpoм фyнкцioнyвaння aпapaтy yпpaвлiння, oбyмoвлюють тi 
peaльнi зacoби, зaвдяки яким opгaни yпpaвлiння викoнyють cвoї зaвдaння» 
[4, c. 125-126]. 

Oдним з ocнoвниx пpинципiв yпpaвлiння poбoтoю шкoли є пoєднaння 
oднoociбнoгo i кoлeктивнoгo кepiвництвa, щo пepeдбaчaє шиpoкy 
caмocтiйнicть ycьoгo кoлeктивy i йoгo oкpeмиx пpaцiвникiв. Baжливoю 
yмoвoю пpaвильнoгo зacтocyвaння пpинципy oднoociбнoгo кepiвництвa є 
чiткe poзмeжyвaння фyнкцiй, пpaв i вiдпoвiдaльнocтi мiж диpeктopoм, йoгo 
зacтyпникaми i вчитeлями. Пpинцип oднoociбнoї вiдпoвiдaльнocтi 
диpeктopa зa poбoтy шкoли пepeдбaчaє пoєднaння фyнкцiй poзпopядникa з 
poзвиткoм iнiцiaтиви, cпpямoвaнoї нa пiдвищeння якocтi нaвчaльнo-
виxoвнoї poбoти, нa ввeдeння iннoвaтики в пpoцec нaвчaння i виxoвaння. 

Пpинцип нayкoвocтi пepeдбaчaє вceбiчнe викopиcтaння в 
життєдiяльнocтi шкoли дocягнeнь нayки з пeдaгoгiки, пcиxoлoгiї, мeтoдик 
виклaдaння, нayкoвoї opгaнiзaцiї пeдaгoгiчнoї пpaцi i yпpaвлiння в eпoxy 
iнфopмaцiйниx тexнoлoгiй. 
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Пpинцип oб'єктивнocтi oзнaчaє, щo визнaчeння зaвдaнь i вибip змicтy 
poбoти гpyнтyєтьcя нe нa cyб'єктивниx вoльoвиx piшeнняx, a є нacлiдкoм 
глибиннoгo aнaлiзy peзyльтaтiв нaвчaння i виxoвaння, oцiнки piвня i 
викopиcтaння нaвчaльнo-мaтepiaльнoї бaзи й iншиx oб'єктивниx чинникiв. 
Bce цe дoзвoляє нayкoвo oбгpyнтoвaнo cплaнyвaти poбoтy i нa виcoкoмy 
piвнi здiйcнити її. 

Пpинцип aктyaльнocтi зacнoвaний нa тoмy, щo нa пepший плaн з 
бeзлiчi шкiльниx зaвдaнь виcyвaютьcя дoмiнaнтнi, тaкi, щo зaбeзпeчyють 
ycпix yciєї poбoти в шкoлi. Цeй пpинцип зaбeзпeчyєтьcя нaкaзaми i 
poзпopяджeннями, a тaкoж внyтpiшнiми oбcтaвинaми, oбyмoвлeними 
aнaлiзoм oб'єктивниx пoтpeб шкoли. 

Пpинцип cпiвпpaцi вiдoбpaжaє зaгaльний cтaн opгaнiзaцiї життя i 
гyмaннe cтaвлeння людини дo людини. Здiйcнeння цьoгo пpинципy cпpияє 
cтвopeнню cпpиятливoгo пcиxoлoгiчнoгo клiмaтy в кoлeктивi, щo впливaє 
як нa бaжaння, тaк i нa вмiння пpaцювaти. 

Пpинцип вiдпoвiдaльнocтi cлyгyє гapaнтiєю пpaвильниx piшeнь, щo 
cпиpaютьcя нa фaкти i poзyмiння ocнoв плaнyвaння, зaбeзпeчeння 
cиcтeмaтичнoгo кoнтpoлю, здiйcнeння глибoкoгo cпocтepeжeння зa 
явищaми i фaктaми, щo дoзвoляє зpoбити виcнoвки вiднocнo пoтoчнoї i 
мaйбyтньoї poбoти шкoли. 

Пpинцип мopaльнoї бeзпeки (вiдcyтнicть зaгpoзи) xapaктepизyєтьcя 
cтвopeнням y шкoлi aтмocфepи cпoкoю, в якiй тiльки i мoжливa eфeктивнa 
взaємoдiя вcix yчacникiв пeдaгoгiчнoгo пpoцecy. 

Пpинцип iнфopмaцiйний дoзвoляє диpeктopoвi нa ocнoвi oтpимaниx 
дaниx здiйcнювaти фyнкцiї yпpaвлiння шкoлoю. Цeй пpинцип пoв’язaний з 
вивчeнням cпpaв нa мicцяx, iз з'яcyвaнням дyмoк i oцiнoк людeй, їx 
пoбaжaнь, кpитичниx зayвaжeнь, пpoпoзицiй [6, c.105-106]. 

Г. Єльникoвa визнaчaє тaкi пpинципи пeдaгoгiчнoгo мeнeджмeнтy: 
пpинцип кoнкpeтнoгo цiлeпoклaдaння як ocнoвa змicтy вciєї дiяльнocтi 
yпpaвлiнця бyдь-якoгo piвня; пpинцип цiлecпpямoвaнocтi yпpaвлiння, щo 
вимaгaє cтaвити цiлi з ypaxyвaнням їx oптимaльнocтi i peaльнocтi, 
coцiaльнoї знaчyщocтi i пepcпeктивнocтi; пpинцип кooпepaцiї i poзпoдiлy 
yпpaвлiнcькoї пpaцi; пpинцип фyнкцioнaльнoгo пiдxoдy як yмoвa 
пocтiйнoгo poзвиткy i вдocкoнaлeння yпpaвлiнcькoї дiяльнocтi нa ocнoвi 
пocтiйнoгo oнoвлeння, yтoчнeння i кoнкpeтизaцiї фyнкцiй викoнaвцiв; 
пpинцип кoмплeкcнocтi як ocнoвa нayкoвo oбгpyнтoвaниx cyб’єкт-
cyб’єктниx yпpaвлiнcькиx дiй, як пoєднaння цiльoвoгo, фyнкцioнaльнoгo 
yпpaвлiння i лiнiйнoгo кepiвництвa; пpинцип cиcтeмaтичнoгo 
caмoвдocкoнaлeння як ocнoвa eфeктивнoгo yпpaвлiння [3, c. 10). 

Зaгaльнi пpинципи yпpaвлiння вiдoмi дaвнo, вoни бyли oпyблiкoвaнi 
щe в 1916 poцi A.Фaйoлeм. Biн виoкpeмив 14 пpинципiв eфeктивнoгo 
yпpaвлiння: poзпoдiл пpaцi, влaдa i вiдпoвiдaльнicть, диcциплiнa, єднicть 
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poзпopядництвa i кepiвництвa, пiдпopядкyвaння чacткoвиx iнтepeciв 
зaгaльним, винaгopoдa, цeнтpaлiзaцiя, iєpapxiя, пopядoк, cпpaвeдливicть, 
iнiцiaтивa, єднaння пepcoнaлy [4]. 

Для 50-60-x poкiв xapaктepнoю бyлa пoявa тeopiй, opiєнтoвaниx нa 
людcькi вiднocини. Зapaз poзpoбляютьcя cиcтeмнi тeopiї yпpaвлiння, y 
зв'язкy з чим змiнюютьcя i пpинципи yпpaвлiння. O. Kacьянoвa [5, c. 12] 
ввaжaє, щo дeмoкpaтизaцiю yпpaвлiння мoжнa poзглядaти нe лишe як зaciб 
i пpoцec, aлe i як пpинцип, щo cтocyєтьcя вcix кoмпoнeнтiв дiяльнocтi i 
фyнкцiй yпpaвлiння, a тaкoж як yмoвy пepeбyдoви шкiльнoгo життя в 
цiлoмy. Дeмoкpaтизaцiя yпpaвлiння пepeдбaчaє, згiднo з O. Kacьянoвoю [5, 
c. 11-12], poзшиpeння пpaв, пoвнoвaжeнь, a piвнo oбoв'язкiв i 
вiдпoвiдaльнocтi внyтpiшкiльнoгo yпpaвлiння зa paxyнoк дeлeгyвaння 
низки пoвнoвaжeнь; пepeтвopeння шкoли нa caмoвpяднy cиcтeмy зa 
paxyнoк вceбiчнoгo poзвиткy дeмoкpaтичниx opгaнiв, щo cклaдaютьcя з 
пeдaгoгiв, yчнiв тa iншиx дopocлиx; вибopнicть кepiвникiв ycix paнгiв; 
дeмoкpaтизaцiю cтocyнкiв i cпiлкyвaння; дeмoкpaтизaцiю нaвчaльнo-
виxoвнoгo пpoцecy; picт eкoнoмiчнoї i фiнaнcoвoї caмocтiйнocтi; пpaвoвe 
зaбeзпeчeння вcix iннoвaцiй; кoлeгiaльнicть в yxвaлeннi piшeнь; глacнicть, 
cвoбoдy cлoвa i кpитики; coцiaльнy зaxищeнicть; гapaнтiї для мeншocтi 
виcлoвлювaти cвoю дyмкy i здiйcнювaти cвoї пpoeкти в шкoлi, пpaвo нa 
eкcпepимeнт, пpaвo нa пoмилкy; cпpaвeдливicть i oб'єктивнicть в 
oцiнювaннi як yчнiв, тaк i пeдaгoгiв. 

Пpинципи дeмoкpaтичнoгo yпpaвлiння пpeдcтaвлeнi Є. Xpикoвим: 
вiдкpитicть, дoвipa, дeлeгyвaння вiдпoвiдaльнocтi i пoвнoвaжeнь, 
дeцeнтpaлiзaцiя, пiдтpимкa iнiцiaтив, yзгoджeння cпiльниx i чacткoвиx 
цiлeй, тoлepaнтнicть, opiєнтaцiя нa iнтepecи ocoбиcтocтi. Peaлiзaцiя циx 
пpинципiв пepeдбaчaє нaявнicть y дiяльнocтi кoнкpeтниx людeй пeвниx 
цiннicниx ycтaнoвoк [8, c. 60]. 

Пpинципи yпpaвлiння тicнo пoв’язaнi зi cтилями пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння [1] i пeдaгoгiчнoгo кepiвництвa [2], вiд якиx cyттєвo зaлeжить 
eфeктивнicть дiяльнocтi кepiвникa ocвiтньoгo зaклaдy.  

Koнцeпцiя шкoли cпiвпpaцi cпиpaєтьcя нa тaкi пpинципи [3, c. 44-45]: 
• пpинцип yзгoджeнocтi, щo пepeдбaчaє cпiльнe oбгoвopeння 

кoнкpeтниx зaвдaнь, cпocoбiв їx piшeння; 
• пpинцип взaємopoзyмiння, щo вiдoбpaжaє вмiння «вcтaти» нa 

пoзицiю iншoї людини, зpoзyмiти її пoтpeби, нaмipи, зaдyм; 
• пpинцип взaємнoгo poзвиткy – poзвитoк ocoбиcтocтi дитини i 

дopocлoгo (пeдaгoгa, yпpaвлiнця); 
• пpинцип «виpoщyвaння» (пoкpoкoвий poзвитoк);  
• пpинцип caмopoзвиткy, щo визнaчaє нeoбxiднicть cтвopeння yмoв 

для виявлeння в ycix cyб'єктiв ocвiтньoгo пpoцecy ycтaнoвки нa 
ycвiдoмлeння цiннocтi i знaчyщocтi iндивiдyaльнoгo poзвиткy кoжнoгo;  
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• пpинцип peфлeкcивнocтi – cиcтeмaтичнe пpoвeдeння aнaлiзy i 
кopeкцiї дiяльнocтi, cпocoбiв миcлeння i взaємoдiї y кoлeктивi;  

• пpинцип дoбpoзичливocтi, щo виявляєтьcя в opiєнтyвaннi нa 
xapaктepнe в ocoбиcтocтi, її iнтeлeкт, yнiкaльнicть, ocoбливocтi; 

• пpинцип ocoбиcтoгo пpиклaдy: aдмiнicтpaтop, yчитeль, клacний 
кepiвник нe лишe тpaнcлюють зpaзки кyльтypнoгo cпiлкyвaння, миcлeння, 
opгaнiзaцiї, aлe i живyть зa ними; 

• пpинцип вiльнoї вiдпoвiдaльнocтi пepeдбaчaє cвoбoдy y вибopi дiй i 
yчинкiв, a тaкoж вiдпoвiдaльнicть зa зaгaльний peзyльтaт пepeд cвoєю 
coвicтю, пepeд iншими людьми, cycпiльcтвoм, пpиpoдoю, кyльтypoю; 

• пpинцип caмoвизнaчeння пoв'язaний з ycвiдoмлeнням ceбe як 
yнiкaльнoї i ocoбливoї ocoбиcтocтi, з ycвiдoмлeнням cвoїx мoжливocтeй y 
дocягнeннi ycпixy в cпpaвi, дiяx aбo дiяльнocтi. 

Bищeвиклaдeнi пpинципи yпpaвлiння шкoлoю, пo-пepшe, є cтpижнeм 
дiяльнocтi кepiвникa, йoгo ocнoвними opiєнтиpaми y бyдь-якiй cитyaцiї. 
Пo-дpyгe, вoни зaбeзпeчyють як пocлiдoвнicть, тaк i гнyчкicть y дiяльнocтi 
кepiвникa, a тaкoж дoзвoляють пoєднaти дoвгocтpoкoвi цiлi зi cпeцифiкoю 
кoнкpeтнoї пoтoчнoї poбoчoї cитyaцiї. 
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СУЧАСНІ МОДЕЛІ ПЕДАГОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ 
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

Джуринська Ю. В., 
студентка магістратури ННІПППФВК.  

Науковий керівник – доц. Давидюк М. О. 
 
Контроль знань є важливою частиною процесу навчання й дозволяє 

отримати всебічну оцінку рівня знань студентів. Однією з форм контролю 
знань, що добре себе зарекомендувала, є тестування. Тестування, 
незважаючи на велику кількість певних недоліків, є єдиним по-
справжньому технологічним засобом для вимірювання рівня знань і 
незамінним інструментом, що дозволяє реалізувати ефективний 
педагогічний контроль і належним чином організувати управління 
навчальним процесом. 

У зв’язку з розвитком інформаційних технологій, дистанційної освіти, 
зокрема, адаптивних освітніх систем, тестування може бути застосоване як 
засіб ідентифікації особистості учня чи студента, для побудови 
індивідуальних освітніх траєкторій, коли кожен учень проходить навчальні 
курси в тій послідовності і в тому обсязі, які найбільше відповідають рівню 
його підготовленості. 

У технології дистанційного навчання, за відсутності безпосереднього 
контакту учня з викладачем, тестування стає одним з основних засобів 
контролю знань, тому особливо гостро постає проблема створення якісних 
тестів, які могли б швидко, об'єктивно й адекватно вимірювати рівень 
знань учнів. Тести представляють освітні процеси не в ідеальному, а в 
реальному світлі. Сьогодні все більша увага приділяється тестам як 
швидкому й зручному способу оцінки знань. Простота створення тестів, як 
здається на перший погляд, і збільшений попит на них породили безліч 
неякісних матеріалів, званих «засобами тестового контролю». 

При розробці тестів потрібно враховувати два моменти: 1. Розробка 
тестів, здатних адекватно оцінити знання учнів, – це не просто складання 
завдань і об'єднання їх у тест. Тест – це система завдань, в якій кожне 
завдання повинне задовольняти певним критеріям. 2. Не можна зводити 
перевірку знань до одного лише тестування. За допомогою тестів не можна 
перевірити, наприклад, доказ теорем, і, звичайно ж, ніяке тестування не 
замінить живої бесіди учня з викладачем. Тому достатньо часто тестування 
застосовується як перший етап складання іспиту, за наслідками якого 
здійснюється допуск до другого етапу – співбесіди з викладачем. 

Правила розроблення тестових завдань і обробки результатів 
тестування детально викладені в роботах В. Аванесова, І. Булах, М.Мруги 
[1-3]. Проте не менш важливе значення має порядок пред'явлення завдань 
учню чи студенту і метод визначення його рівня знань за наслідками 
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тестування, тобто модель тестування. Необхідно відзначити, що дані 
моделі застосовуються для педагогічного тестування, тобто оцінки знань, і 
відрізняються від моделей, що використовуються в психологічних тестах 
для визначення характеристик особистості. Тому їх називають моделями 
педагогічного тестування. В адаптивних навчальних системах тестування 
може застосовуватися як засіб ідентифікації особистості для побудови 
індивідуальної послідовності навчання. При цьому розрізняють три види 
тестування: попереднє, поточне й підсумкове. Попереднє тестування 
застосовується перед початком навчання і має на меті виявлення 
попередніх знань учня з дисциплін, які йому належить вивчати. Сюди ж 
можуть включатися психологічні тести для визначення індивідуальних 
характеристик особистості учня, що враховуються в ході навчання для 
налаштування на роботу з конкретною дитиною. 

За результатами попереднього тестування будується попередня 
послідовність вивчення освітніх курсів. Поточне тестування – це контроль 
або самоконтроль знань з окремих елементів навчальних дисциплін – 
розділів чи тем. За його результатами будується послідовність вивчення 
тем і розділів усередині курсу, а також може здійснюватися повернення до 
тем, які були вивчені недостатньо добре. І нарешті, підсумкове тестування 
– це контроль знань з курсу / предмета загалом або з сукупності предметів. 
За його результатами коригується послідовність вивчення навчальних 
дисциплін. 

Мета статті – описати переваги й недоліки традиційних і нових 
моделей тестування, що покладені в основу розробки тестових завдань для 
сучасної системи освіти. 

Опишемо найбільш поширені в сучасній освіті моделі тестування. 
Класична модель. Вона є історично першою і найпростішою. Є n 

завдань з певної галузі знань, з декількох галузей знань або частини 
навчального матеріалу (розділу, теми). З цієї безлічі завдань випадковим 
чином обирається кількість завдань (k<n), які пропонуються учневі. 
Останній обирає або вводить правильну, на його думку, відповідь. 
Результат відповіді на кожне завдання оцінюється як «правильно» або 
«неправильно». Результатом тестування є відсоток правильних відповідей 
учня. Перевагою моделі є простота реалізації. Недоліків значно більше: 1. 
Через банальну випадковість вибірки не можна заздалегідь визначити, які 
завдання за рівнем складності дістануться учневі. В результаті одному 
може дістатися велика кількість легких завдань, а іншому – складних. 2. 
Оцінка залежить тільки від кількості правильних відповідей і не враховує 
складність завдань. Класична модель через свої недоліки має найнижчу 
надійність, оскільки відсутність врахування параметрів завдань часто не 
дозволяє об'єктивно оцінити знання учня. 

В наш час відбувається відхід від використання класичної моделі на 
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користь застосування більш досконалих і ефективних моделей, наприклад, 
адаптивного тестування. 

Мета введення нечіткої математики – спроба математичної 
формалізації нечітких, якісних явищ і об'єктів з розмитими межами, що 
зустрічаються в реальному світі. Нечітке управління виявляється особливо 
корисним, коли описувані процеси є дуже складними для аналізу за 
допомогою загальноприйнятих кількісних методів або коли доступні 
джерела інформації інтерпретуються якісно, неточно або невизначено. 
Експериментально доведено, що нечітке управління дає кращі результати в 
порівнянні з отримуваним за умов загальноприйнятих алгоритмів 
управління. Нечітка логіка, на якій засноване нечітке управління, ближче 
за духом до людського мислення і природних мов, ніж традиційні логічні 
системи. Нечітка логіка, в основному, забезпечує ефективні засоби 
відображення неточностей реального світу [1; 6]. Наявність математичних 
засобів віддзеркалення нечіткості початкової інформації дозволяє 
побудувати модель, адекватну реальності – тобто адаптивну. Ця модель 
тестування є розвитком будь-якої попередньої моделі, в якій замість чітких 
характеристик тестових завдань і відповідей використовуються їх нечіткі 
аналоги. Прикладами можуть слугувати:  

• складність завдання («легкі», «середньої складності», «підвищеного 
рівня складності», «складні»); 

• правильність відповіді («правильно», «частково правильно», 
«швидше неправильно», «неправильно» тощо); 

• час відповіді («короткий», «середній», «оптимальний», «тривалий»); 
• відсоток правильних відповідей («маленький», «середній», 

«великий», «дуже великий»); 
• підсумкова оцінка. 
Введення нечітких характеристик може допомогти викладачам 

розробляти тести. Наприклад, викладач може достатньо швидко 
визначити, чи є завдання складним чи ні. Але сказати точно, наскільки 
воно складне, наприклад, за 100-бальною шкалою, або точно оцінити 
різницю складності двох завдань буде для нього досить важко. З погляду 
учня чи студента, нечітка оцінка його знань у вигляді «добре», «відмінно», 
«не дуже добре» зрозуміліша йому, ніж чітка кількість балів, яку він 
набрав у результаті тестування. Приклад такої моделі описується в роботі 
О. Міхєєва [5, с. 77]. 

Модель з урахуванням часу виконання завдання 
У цій моделі, визначаючи результат тестування, враховують час, за 

який тестований виконував кожне завдання. Це роблять для того, щоб 
урахувати можливість несамостійної відповіді на завдання: тестований 
може шукати відповідь у підручнику чи будь-якому іншому джерелі, але 
його оцінка буде низькою, навіть якщо завдання він виконав правильно. З 
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іншого боку, якщо він не скористався підказкою, але довго думав над 
завданням, це означає, що він не достатньо добре вивчив теорію, а отже, 
навіть коли він відповів правильно, оцінку йому буде знижено. 

Час для виконання може задаватися як константа для всіх завдань тесту 
або вираховуватися для кожного окремого завдання з урахуванням його 
складності, оскільки для відповіді на складне запитання потрібно часу 
значно більше, ніж на просте. Ця модель дає можливість підвищити 
надійність результатів тестування, особливо за умов урахування 
складності завдань. 

Модель з обмеженням часу на виконання тесту  
Є п завдань з певного предмета, розділу чи теми або з кількох 

предметів. Із цієї множини завдань довільно вибирають k завдань (k < п) і 
вказують максимальний час для виконання тесту (відповіді на всі завдання 
тесту). Щоб оцінити результат тестування, враховують тільки ті завдання, 
на які тестований за відведений час відповів правильно. Сам тест може 
бути побудовано за будь-яким форматом (одиничного чи множинного 
вибору, логічних пар чи альтернативної відповіді). У деяких завданнях 
рекомендують обов’язково сортувати завдання за рівнем складності та 
встановлювати такий час для тестування, за який жоден, навіть найбільш 
підготовлений учасник оцінювання, не може відповісти на всі завдання 
тесту. Такий метод рекомендують використовувати під час бланкового 
тестування, коли учень бачить усі завдання тесту відразу. Такі обмеження 
виконання в часі пов’язані з тим, що якщо тестований відповість на всі 
запитання, а час у нього ще залишиться, він, перевіряючи роботу, може 
вагатися щодо правильності виконання завдання і виправити правильні 
відповіді на неправильні. У такому разі пропонують або обмежити час 
роботи, або забрати бланк відразу ж після виконання тесту. 

Моделі можуть бути комбінованими, наприклад: класична модель, що 
враховує складність завдань, і модель з урахуванням часу відповіді на 
завдання; модель із зростаючою складністю і модель з урахуванням часу 
відповіді на завдання; модель із зростаючою складністю і модель з 
обмеженням часу на тест; модель з урахуванням часу відповіді на завдання 
й адаптивна модель; модель з урахуванням часу відповіді на завдання і 
модель на нечіткій математиці; модель з розділенням завдань за рівнями 
засвоєння й модель з урахуванням складності завдань та інші [4]. 

Тестування – швидкий і ефективний спосіб контролю і оцінки знань. 
Проте збільшений інтерес до тестування веде до появи неякісних тестів, 
які можуть неправильно і необ'єктивно вимірювати рівень знань учнів чи 
студентів. Боротися з цією ситуацією покликана наука, яку називають 
«педагогічні вимірювання». Окрім правильної розробки тестових завдань, 
важлива методика представлення їх учневі або модель педагогічного 
тестування. У даний час все рідше використовуються старі класичні 
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моделі, які не дозволяють достатньо швидко й ефективно оцінювати 
знання. У зв'язку з цим, розробляються і впроваджуються нові адаптивні 
моделі, що підлаштовуються під рівень підготовленості учнів, зокрема з 
використанням нечіткої математики. Як показує практика, за такими 
моделями – майбутнє, і на їх розвиток потрібно орієнтуватися при 
розробці тестових програм. 
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МОДЕЛІ ОЦІНЮВАННЯ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 
Добролюбова Н., Ящук А., 

студентки факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв. 
Науковий керівник – канд. пед. наук Губіна С. І. 

Побудова нової української школи вимагає вирішення багатьої 
нагальних педагогічних проблем. Вчителі знають, як оцінити результати 
навчання та рівень здобутих знань, проте більшість педагогів не знає, як 
оцінити процес навчання. Нещодавно Міністерство освіти і науки 
запропонувало нову модель оцінювання у початкових класах. Ця модель 
дозволяє оцінювати учнів в умовах компетентнісного навчання. Така 
позиція передбачає, що учні опановують навчання через практику і 
здобувають знання, які їм знадобляться в житті. Це навчання допоможе 
малим школярам опанувати не тільки академічні знання (вивчення мов, 
математики, природничих наук), але і посприяє формуванню вміння 
узгоджено, дружньо діяти в колективі, не боятися вільно висловлювати 
свої думки та пропонувати ідеї для спільної діяльності.  

Часто вчителі академічну частину навчання оцінюють крізь призму 
кількості помилок, але зовсім не враховують докладені учнем зусилля для 
виконання завдань та прагнення дитини до успіху. Українське 
Міністерство освіти та науки розробило нову модель оцінювання школярів 
– формувальне оцінювання, завдяки якому відбувається оцінювання 
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власне самого процесу навчання, а не тільки його результатів. 
Використання формувального оцінювання дозволяє відстежувати хід 
опанування дитиною навчального матеріалу. Формувальне оцінювання 
було запроваджене з метою формування впевненості дитини в собі, її 
вміння спілкуватися з однолітками та дорослими людьми (діти кожного 
дня проводять ранкові спілкування та після кожного уроку спілкуються на 
килимі в колі), розвитку сильних сторін особистості дитини, підтримки в 
неї бажання вчитися, запобігання дитячим побоюванням помилитися. 

Оцінювання досягнень учнів повинно сприяти формуванню в них 
позитивної самооцінки. За сприятливих умов навчання й виховання у дітей 
формується адекватна самооцінка. Не можна визначати з-поміж дітей 
кращих: за зовнішнім виглядом, за високим соціальним статусом їх 
батьків, адже це занижує самооцінку дитини, робить її скутою, замкненою 
в собі. Ніколи не потрібно порівнювати та протиставляти учнів один 
одному. У сільській школі, яку я нещодавно закінчила, закупили матеріали 
для творчості всім дітям однакові, вони лежать у спільній шафі, з якої діти 
їх можуть брати, коли їм потрібно. Але для стимулювання дитячої 
активності в навчанні можна використовувати порівняння якості сьогодні-
шньої роботи з тим, як дитина працювала раніше. Важливо акцентувати 
увагу на позитивних змінах у досягненнях учнів. Про проблеми у навчанні 
варто говорити з учнем індивідуально, щоб не завдати шкоди його гідності 
у класному колективі. В класі не бажано використовувати «Екран 
успішності», в якому порівнюються досягнення учнів.  

Дуже важливо, щоб навчальні досягнення учня були обов’язково 
оцінені вчителем. А. Ліпкіна проводила дослідження у трьох групах учнів. 
Першу групу в процесі навчання заохочували, другу – ганьбили, а третю – 
ніяк не оцінювали. Найгіршим виявився результат у дітей, яких зовсім не 
оцінювали. Дослідниця з’ясувала, що 98% учнів хочуть бути оціненими 
вчителем. Діти надзвичайно чутливі до оцінювання їх дорослими, вони 
сприймають негативну оцінку за виконання завдання як оцінювання своєї 
особистості. Тому враховуючи вікові особливості школярів, варто 
дотримуватися основних вимог під час їх оцінювання: доброзичливе 
ставлення до учня як до особистості; позитивне ставлення до зусиль учня, 
спрямованих на розв’язання навчальних завдань, навіть якщо це і не мало 
наслідком високу успішність. 

Згідно з сучасною моделлю оцінювання, у початковій школі бальну 
оцінку варто замінити на словесну. Тому що в дітей ще достатньо 
несформовані пізнавальні процеси (увага, сприймання, пам’ять, мислення, 
уява), мовлення, що впливає на рівень засвоєння ними знань. Завжди 
потрібно пам’ятати, що вчитель має оцінити результат роботи учня, а не 
його особисті якості. Оцінку виконаному завданню у словесній формі 
варто формулювати чітко й лаконічно. Наприклад: «я задоволена тим, як 
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ти прочитав». Це краще, ніж «молодець», оскільки у першому випадку 
вчитель оцінює те, що виконав учень, а в другому – його особистість. 

Важливою складовою формувального оцінювання є форма 
повідомлення про нього учневі та батькам. Міністерство освіти та науки 
запропонувало Свідоцтво з досягнень, яке складається з 2 частин. Перша – 
характеристика особистих досягнень учнів: оцінюється активність дитини, 
співпраця з іншими учнями та самостійна робота на уроці. Друга частина 
складається з оцінювання предметних дисциплін. 

Для такого оцінювання існує чотирирівнева система: «має значні 
успіхи», «демонструє помітний прогрес», «досягає результату з допомогою 
вчителя», «потребує значної уваги та допомоги». 

У сучасній школі вчителі перейшли до використання аутентичного 
оцінювання, що охоплює такі методи й форми оцінювання, як 
спостереження, ведення записів, надання зворотного зв’язку. У сучасній 
школі оцінювання – це процес, який повинен здійснюватися регулярно.  

Вчитель використовує метод спостереження з першого дня навчання 
школярів. При цьому педагог знаходить відповіді на такі запитання, що 
стосуються особливостей навчання учнів: які знання, вміння й навички 
мають учні; які їхні навчальні стилі (який спосіб прийняття інформації 
переважає); якими є інтереси дітей. Вже в перший місяць навчального року 
можна зауважити, що учні по-різному підходять до виконання певних 
завдань: деякі люблять виконувати завдання в парі з іншою дитиною, а 
деякі діти самостійно; одній дитині потрібно пояснити завдання з 
допомогою наочних предметів, а інші діти розуміють без цього. 

Спостереження за розвитком дитини дає вчителю можливість 
проаналізувати, які зміни потрібно внести в навчальний план для більш 
високої успішності у дитячому навчанні. Цей метод дозволяє зібрати 
інформацію про індивідуальний розвиток кожного учня, що важливо для 
допомоги батькам у сімейному вихованні. Розвиток дитини розглядається 
на основі її здібностей, які дитина демонструє і які можна спостерігати.  

Існують цікаві інструменти зворотного зв’язку. Наприклад, метод 
аутентичного оцінювання. Розглянемо спосіб його використання. 

«Долоньки». Під час пояснення якогось завдання учні подають сигнали 
вирізаними з паперу долоньками: білі – «все зрозуміло» або «я впораюсь 
самостійно», червоні – «потрібна допомога» або « поясніть ще раз». 

«Світлофор». Учитель домовляється з учнями, що під час виконання 
завдання вони подаватимуть незвичні сигнали: якщо завдання дається 
легко та все зрозуміло, на полі зошита малюють зелений кружечок; якщо 
мають якийсь сумнів – жовтий; якщо зовсім не розуміють, як виконувати, 
– червоний. 

«Ліхтарик». Використовується учнями з метою самоаналізу вже 
виконаного завдання: на полі зошита учні малюють вертикальну лінію 
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(«стовп ліхтаря») й позначають на ній кружечком («плафон») рівень 
успішності: кружечок угорі означає, що, на думку дитини, завдання 
виконане добре; посередині – що варто щось поліпшити; внизу – відчуває 
труднощі при виконанні завдання. 

Важливою моделлю оцінювання у сучасній школі є портфоліо, яке 
забезпечує вчителя обґрунтованою інформацією про процес і результати 
навчальної діяльності учня. Портфоліо вважається «аутентичним» – 
істинним методом оцінювання успіхів дитини, тобто найбільш наближе-
ним до реальності. Також портфоліо демонструє, чого досягла дитина.  

Визначають три основні види портфоліо: робоче (загальне): до його 
створення долучаються батьки, учень, вчитель. Позитивним аспектом 
такого портфоліо є те, що воно точно відображає щоденний прогрес у 
розвитку дитини; демонстраційне (учнівське): містить лише найкращі 
роботи учня, які він обирає сам. Цей вид портфоліо є сильною мотивацією 
для дитини виконувати роботи та демонструвати оточуючим свої 
здібності; портфоліо вчителя, яке містить контрольні завдання і зразки 
робіт, вибрані самим учителем. 

Структура учнівського портфоліо (не існує жорстких правил для його 
створення): титульний аркуш «Це Я»; «Мої фотографії»; «Моя сім’я»; 
«Що я люблю та вмію робити»; «Мій режим дня»; «Мої досягнення і 
плани»; «Моя зайнятість у гуртках, секціях і клубах»; «Моя творчість»; 
«Мої малюнки»; «Мої успіхи в навчанні». 

Отже, у нашому суспільстві проводять багато реформ, особливо це 
стосується школи. Тому на зміну старим традиційним методам оцінювання 
впровадили новий вид – формувальне оцінювання. Згідно з його вимогами 
педагог оцінює не тільки успіхи дитини у засвоєнні знань, що пов’язані зі 
шкільними предметами. Вчитель також оцінює, наскільки дитина 
соціалізована та вміє працювати в класному колективі, з іншими людьми, 
наскільки школяр є активним на уроках, чи правильно вміє висловлювати 
свої думки. Формувальне оцінювання розкриває позитивні зміни, які 
відбуваються в дитині під впливом соціальнокультурного середовища 
школи, виховання та засобів масової інформації.  
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ПРОБЛЕМА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СУДДІ 
Дорощук М. Г., 

студентка магістратури ННІПППФВК,  
головний спеціаліст Відділу єдності правових позицій правового 

управління Верховного Суду України. 
Науковий керівник – доц. Давидюк М. О. 

Сьогодні питання суддівської етики перебувають у центрі уваги і 
суддівської спільноти, і всієї громадськості. Безперечно, авторитет закону 
залежить від людей, які уособлюють собою справедливість і 
професіоналізм. Встановлення відповідності властивостей і якостей 
особистості вимогам професії є головним завданням професійного відбору 
кандидатів на посади суддів. Необхідність виховання професійних, 
ділових і відповідних морально-етичних якостей обумовлюється, по-
перше, підвищеними вимогами до особистості судді, включеного в складні 
соціально-правові відносини; по-друге, серйозністю наслідків від помилок, 
яких припускаються в сфері правосуддя й правозахисту, через що можуть 
істотно порушуватися законні права та інтереси громадян. 

Питання поведінки суддів, вимог щодо зайняття посади судді не є но-
вим і завжди має актуальність. Існує чимало наукових праць серед психо-
логів, юристів, соціологів (Т. Аболіна, А. Бедрацька, В. Бойко, 
М. Будіянський, О. Велично, Т. Дубровская, В. Євдокимов, С. Іваницький, 
А. Коні, І. Марочкін, Л. Москвич, Л. Нестерчук, І. Русанова, О. Юлдашев, 
О. Киричук, В. Роменець, В. Шибіко, Т. Янковська), окремих думок самих 
суддів (В. Чорнобук), статей практикуючих юристів та висловлювань 
звичайних громадян , що намагаються знайти відповіді на питання: хто 
такі в нашому суспільстві судді? як має поводити себе суддя? яким 
вимогам має відповідати професійний суддя? Чинне законодавство містить 
певні відповіді на поставлені питання. Зокрема, закріплюються формальні 
вимоги кандидата на посаду судді, а саме: «громадянин України, не молод-
ший двадцяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи в 
галузі права не менш як три роки, проживає в Україні не менш як десять 
років і володіє державною мовою, за результатами проходження кваліфіка-
ційної атестації» [3]. 

Мета статті – визначити фактори, які впливають на формування 
морально-етичної поведінки суддів як ключових фігур процесу 
судочинства. 

Основу моральної свідомості особистості фахівця-юриста становить 
почуття совісті, що є його моральним стрижнем, здатністю особистості до 
морального самоконтролю. Як відомо, реформування вітчизняної судової 
системи передбачає розв’язання низки проблем юридичного, 
організаційно-управлінського та морально-етичного характеру. Найбільш 
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пріоритетними визнаються незалежність суддів, а точніше, їхня залежність 
від зовнішніх і внутрішніх факторів, і боротьба з корупцією. Про це багато 
говорять і багато пишуть, демонстративно й суворо борючись з подібними 
негативними явищами. Очевидно, що ці дві багатопланові проблеми тісно 
взаємопов'язані і не можуть розглядатися ізольовано одна від одної. 

Вважають, якщо суддя при здійсненні правосуддя незалежний, то він і 
не корумпований, і навпаки, корумпований суддя завжди 
«дослухатиметься» до думки інших зацікавлених осіб. Разом з тим, 
проблема забезпечення справжньої незалежності судочинства 
безпосередньо пов’язана з морально-етичними чеснотами судді, оскільки 
саме вони визначають ступінь його свободи, принциповості і свідомості. 
Обумовлювати корупцію відсутністю незалежності – трохи нелогічно, 
першопричина набагато глибша й приховується в низькому 
професіоналізмі суддів, а також у деформаціях традиційної системи 
моральних цінностей сучасного соціуму [1; 2].  

Відсутність у певної частини представників суддівського 
співтовариства відповідних моральних якостей негативно відображається 
на суспільній свідомості, і наслідком цього стає відсутність віри в закон і 
правосуддя. Правомірним є твердження, що між нормами права і 
особистостями, котрі представляють закон, існує тісна залежність: 
поведінка служителів закону впливає на правовий нігілізм простих 
громадян більше, ніж правова безграмотність або історична пам'ять. 

У зв'язку з цим виникають питання: «Як визначити, хто може стати 
суддею? Як не помилитися при призначенні на посади суддів? Які 
морально-етичні якості, чесноти варто виховувати в студентів-юристів і 
майбутніх суддів?». 

Вважаємо, що, по-перше, необхідно збільшити вік, при досягненні 
якого можливе призначення на посаду, – до 30-35 років для всіх суддів.  

Такий вік визначає людину як зрілу особистість, котрій вже 
притаманні, в силу життєвого досвіду і наявних знань, виваженість, 
вдумливість, принциповість, сміливість та інші необхідні для судді якості, 
обумовлені його життєвим досвідом, набутими навичками, вмінням 
працювати з людьми, здатністю співпереживати, співчувати і нести 
відповідальність за свої вчинки й рішення.  

По-друге, варто на законодавчому рівні закріпити вимоги до морально-
етичних якостей представників судочинства. Такий крок може стати 
бар'єром для випадкових осіб, які не можуть установлювати відмінність 
між справедливістю і несправедливістю, моральним і аморальним у силу 
відсутності власних моральних принципів. 

Поряд із цим необхідно законодавчо визначити таке поняття, як 
«професіоналізм судді» і сформулювати його чіткі критерії, незважаючи на 
те, що Кодекс етики судді містить вказівку, якими якостями повинен 
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володіти суддя, зокрема проявляти коректність у спілкуванні з 
громадянами, з повагою ставитися до моральних звичаїв і традицій різних 
народів, враховувати культурні та інші особливості різних етнічних і 
соціальних груп і конфесій, сприяти міжнаціональній і міжконфесійній 
злагоді, не допускати конфліктних ситуацій, що можуть зашкодити його 
репутації або авторитету судової влади [2].  

З погляду психологічної складової, діяльність суду та його учасників є 
різнобічною й емоційно насиченою. Судовий процес є також специфічним 
видом комунікативної діяльності, певним контекстом спілкування між 
людьми, які мають різні підходи до побудови міжособистісних взаємин, 
будучи тимчасово об’єднаними конкретним простором і чітко визначеним 
предметом спілкування [4, с. 286]. 

Як сфера спілкування процес судового розгляду складається з низки 
соціально-психологічних явищ: групова й особистісна оцінка, соціальна 
перцепція, соціальна й громадянська відповідальність, справедливість, 
правова свідомість тощо. Багатоаспектність соціально-психологічних 
явищ, пов’язаних із судочинством, має свою особливість – потенційну 
конфліктогенність як узагальнену характеристику спілкування людей у 
суді. Звідси випливає, що найбільш необхідною умовою оптимального 
регулювання конфліктогенних ситуацій у ході судового розгляду і всього 
процесу роботи суду є високі морально-етичні цінності самого судді.  

Прагнення до кар’єрного зростання, успіху в своїй професійній 
діяльності, разом із бажанням досягти матеріального й соціального 
добробуту підвищує ризик знецінення основоположних морально-етичних 
норм ведення судового процесу, ігнорування деякими непорядними 
фахівцями положень судової етики, недотримання ними свого морального 
й професійного обов’язку.  

Але ж у професійній діяльності судді, яка, поряд із роботою лікаря, 
вчителя, психолога є однією з найскладніших і найвідповідальніших, 
знаходить реалізацію цілий спектр професійно важливих якостей 
особистості, що мають вирішальний вплив на долі всіх суб’єктів судового 
процесу. 

Тому вважаємо за необхідне ще під час навчання в закладі вищої 
освіти впроваджувати такі форми освітньої і суто виховної роботи з 
майбутніми юристами (які згодом стануть нотаріусами, адвокатами, 
суддями, прокурорами), що активізуватимуть розвиток моральної 
свідомості, громадянської відповідальності, професійної етики, духовності 
молодої людини, яка прагне пов’язати своє життя з юриспруденцією і 
судочинством. 

Аморальний професіонал більш небезпечний, ніж просто 
непрофесіонал. Навряд чи можливо побудувати правове суспільство, якщо 
професіонали правової сфери не матимуть моральних принципів, 
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розвиненого почуття громадянськості, не подолають правовий нігілізм, не 
сформують певних якостей в собі. Професіоналізм у структурі особистості 
працівників судової системи має бути завжди «закріплений» моральністю 
як соціально значущою характеристикою фахівця. Однак було б помилкою 
думати, що тільки в університеті починається формування особистості 
майбутнього професіонала. Це складний і тривалий процес виховання, що 
бере початок ще зі школи, а, можливо, і раніше. Варто вести мову про 
сформований морально-етичний кодекс честі кожного конкретного судді, 
який є невід'ємною складовою його професіоналізму. 

Підсумовуючи, слід сказати, що суддею повинна бути бездоганна 
людина з морально-етичними та професійними якостями. Кількість вимог 
до особистості, що займає посаду судді в Україні, надзвичайно велика. До 
судді не лише в Україні, а й в усіх демократичних державах висуваються 
підвищені вимоги, зокрема з погляду дотримання загальноприйнятих норм 
та правил поведінки. Ці підвищені вимоги безпосередньо пов’язані з його 
правовим статусом у державі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛОГІЧНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО 
СПІЛКУВАННЯ 

Дячинський Р. В.,  
студент магістратури ННІПППФВК. 

Науковий керівник – проф. Галузяк В. М. 
 
У пcиxoлoгiї poзpiзняютьcя двa типи пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння: 

мoнoлoгiчнe i дiaлoгiчнe (Г. Koвaльoв, Г. Бaлл, M. Бypгiн). Пpoблeмa 
poзглядaєтьcя як нa piвнi xapaктepиcтики cyб’єктнoї aктивнocтi oднoгo з 
yчacникiв cпiлкyвaння, вчитeля, – цe cтилi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння 
(B. Kaн-Kaлик, C. Шeїн, C. Бpaтчeнкo, M. Taлeн), cтpaтeгiї пeдaгoгiчнoгo 
впливy (Г. Бaлл, M. Бypгiн, Г. Koвaльoв), тaк i нa piвнi oпиcy внyтpiшньoї 
cтpyктypи cпiлкyвaння як пpoцecy (H. Caвiнa, O. Kиpичyк). Taкi типи 
cпiлкyвaння, як пpимiтивний, мaнiпyлятивний, cтaндapтизoвaний 
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(A. Дoбpoвич); мoнoлoгiчний, кoнфopмний, пceвдoдiaлoгiчний, 
мaнiпyлятивний, iндифepeнтний, кoнфopмний (Л. Бpaтчeнкo); 
кoнфлiктний, aвтopитapнo-мoнoлoгiчний, peфлeкcивнo-мaнiпyлятивний, 
пacивнo-iндифepeнтний (C. Шeїн), пpeдcтaвляють нижчий piвeнь 
cпiлкyвaння, в якoмy yчeнь для вчитeля – oб’єкт впливy й yпpaвлiння, йoгo 
ocoбиcтicнa cтpyктypa i пoтeнцiaл iгнopyютьcя. Дpyгий – вищий piвeнь 
cпiлкyвaння, щo xapaктepизyєтьcя вiднocинaми piвнoпpaвнocтi, взaємнoї 
пoвaги i вiдкpитocтi. Cюди вiднocимo тaкi типи, як дoвipливo-дiaлoгiчний 
(C. Шeїн), дiaлoгiчний (B. Kaн-Kaлик, Г. Koвaльoв, C. Бpaтчeнкo), 
близькicть (E. Бepн) i дyxoвний (A. Дoбpoвич). 

Г. Бaлл визнaчaє мoнoлoгiчнe cпiлкyвaння як cпociб впливy, пpи якoмy 
cyб’єкт впливy пoвoдитьcя тaк, нiби вiн бyв пoвнoпpaвним нociєм icтини, a 
peципiєнт – лишe oб’єктoм дoклaдaння йoгo зycиль. Дiaлoгiчнa cтpaтeгiя 
виxoдить iз визнaння cyб’єктнoї пoвнoцiннocтi i пpинципoвoї 
piвнoпpaвнocтi пapтнepiв y взaємoдiї [1, c. 58], a тoмy i нeoбxiднocтi 
двoxcтopoнньoї пpeдcтaвлeнocтi й aктивнocтi y дiaлoзi.  

Oдним з piзнoвидiв мoнoлoгiчнoгo cпiлкyвaння є piзнoплaнoвa 
взaємoдiя. Taкa взaємoдiя y зoвнiшньoмy вимipi мaє вci oзнaки дiaлoгy (цe i 
двoxcтopoння cyб’єктнa aктивнicть, i piвнoпpaвнicть в oбмiнi дyмкaми), aлe 
пo cyтi є cпiлкyвaнням piзними мoвaми i мaє мicцe тoдi, кoли yчeнь i 
вчитeль oцiнюють нaвкoлишнi peaлiї oпиpaючиcь нa piзнi зa xapaктepoм 
cпocoби cпpийняття (paцioнaльнe, eмoцiйнe, пpaгмaтичнe, poмaнтичнe) i 
здiйcнюють пpeзeнтaцiю влacниx cвiтoглядниx пoзицiй, нe дocягaючи пpи 
цьoмy poзyмiння i пpийняття як aтpибyтiв пoвнoцiннoгo oбмiнy, aбo нe 
пpaгнyчи їx дocягнeння. Cпpoби oднiєї iз cтopiн здoбyти ocтaннi нaближaє 
взaємoдiю дo кoнфлiктy.  

Дo мoнoлoгiчниx типiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння тpaдицiйнo 
вiднocять aвтopитapнe i мaнiпyлятивнe. Пpи aвтopитapнoмy cпiлкyвaннi 
вчитeль пpямo вкaзyє i вигoлoшyє бaжaний peзyльтaт взaємoдiї як влacнy 
вoлю, aктивнicть yчня пoвиннa бyти cпpямoвaнa нa викoнaння йoгo 
вкaзiвoк. Учeнь y тaкiй взaємoдiї – oб’єкт диpeктивнoгo впливy (зa 
Г. Бaллoм). Пpи мaнiпyлятивнiй cтpaтeгiї мeтa пpямo нe вкaзyєтьcя, a 
дocягaєтьcя чepeз aктивнicть peципiєнтa, якa opгaнiзoвaнa тaк, щoб вoнa 
poзгopтaлacя y бaжaнoмy для cyб’єктa впливy нaпpямкy. Цe вид 
пcиxoлoгiчнoгo впливy, щo викopиcтoвyєтьcя для дocягнeння 
oднocтopoнньoгo вигpaшy чepeз пpиxoвaнe cпoнyкaння iншoгo дo 
викoнaння пeвниx дiй. 

Зa клacифiкaцiєю Г. Бyшa, дiaлoги poзпoдiляютьcя нa двi ocнoвниx 
гpyпи: дiaлoги взaємoдiї (iнтepпepcoнaльний дiaлoг, пceвдoдiaлoг, фaтичнa 
бeciдa, coлiлoквiyм) i лiнгвicтичнi дiaлoги (eвpиcтичнi, pитopичнi i 
кapнaвaльнi) [3, c. 111]. H. Koлoтiлoвa видiляє двa ocнoвниx типи: пoзipний 
i cпpaвжнiй, poзpiзняючи їx нa пiдcтaвi xapaктepy cyб’єктiв (peaльнi чи 
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yявнi), a тaкoж їx piвнoпpaвнocтi. Дo пoзipнoгo нaлeжaть внyтpiшнiй, 
нaвчaльний, coфicтичний i pитopичний. Дo cпpaвжньoгo – дiaлeктичний 
(cпiльний пoшyк icтини) тa iнтepcyб’єктний (гapмoнiйнe cпiвбyття з 
вiдмiнними вiд ceбe). M. Бyбep пиcaв: «Я знaю тpи види дiaлoгy: 
cпpaвжнiй, який мoжe бyти виpaжeним як y cлoвax, тaк i в мoвчaннi – в 
цьoмy дiaлoзi кoжeн iз йoгo yчacникiв cпpaвдi мaє нa yвaзi iншoгo чи 
iншиx в їx нaявнoмy i cвoєpiднoмy бyттi i cпiлкyєтьcя з ними, пpaгнyчи, 
aби мiж ними вcтaнoвилиcя живi взaємoвiднocини; тexнiчний, викликaний 
лишe нeoбxiднicтю oб’єктивнoї взaємoдiї, i, нapeштi, мoнoлoг, 
зaмacкoвaний пiд дiaлoг, в якoмy двoє чи дeкiлькa людeй дивним чинoм 
poзмoвляють caмi з coбoю...» [2, c. 108].  

B. Cлoбoдчикoв i B. Icaєв для клacифiкaцiї типiв дiaлoгiв взяли зa 
ocнoвy фyнкцioнaльнe викopиcтaння дiaлoгy: фaтичний (oбмiн мoвлeн-
нєвими aктaми лишe для пiдтpимyвaння бeciди), iнфopмaцiйний (oбмiн 
iнфopмaцiєю нaйpiзнoмaнiтнiшoгo змicтy), диcкyciйний (зiткнeння piзниx 
тoчoк зopy), cпoвiдaльний (дoвipливe cпiлкyвaння, зacнoвaнe нa взaємнoмy 
пpийняттi пapтнepiв, пoдiляння ними cмиcлiв i цiннocтeй життя). 

 T. Дикyн пpoпoнyє клacифiкaцiю пeдaгoгiчниx дiaлoгiв нa ocнoвi 
aнaлiзy ocoбливocтeй дiaлoгy лoгiки i cвiдoмocтi piзниx ocoбиcтocтeй: 
дocлiдницький, coкpaтiвcький, pитopичний, мoтивaцiйний, кpитичнo-
peфлeкcивний, кoнфлiктний, cмиcлoтвopчий i дyxoвний. T. Дикyн тaкoж 
зaзнaчaє, щo кoжeн cпiвpoзмoвник вeдe дiaлoг cвoєї фopми i нa cвoємy 
piвнi, тoмy дoцiльнo гoвopити пpo тaкий фeнoмeн, як oб’єднaний дiaлoг. 
Дaний дiaлoг мoжe cтaти нaвчaльним, якщo y ньoмy вiдбyвaєтьcя пpямий 
pyx вiд пoтpeб i пpaгнeнь yчня y нeвiдoмoмy нaпpямкy йoгo миcлeння i 
звopoтний pyx: вiд динaмiки дyмки – дo динaмiки пoвeдiнки – i кoнкpeтнoї 
дiяльнocтi ocoбиcтocтi [4, c. 34].  

 У poзвивaльнiй cиcтeмi Д. Eлькoнiнa – B. Дaвидoвa видiляють двa 
типи нaвчaльнoгo дiaлoгy: дiaлoг пpoдyктивнoгo нepoзyмiння (звepнeння 
дo мaтepiaлy, дe знaчeння i змicт виcлoвлювaння нe зpoзyмiлi бeз 
peкoнcтpyкцiї виxiднoї cиcтeми aкcioм, бeз звepнeння дo витoкiв пiзнaння) 
i дiaлoг пpoдyктивнoї дiї poзyмiння (диcкyciя, щo poзгopтaєтьcя нa ocнoвi 
мaтepiaлy, який пiдлягaє пepeтвopeнню в дiї) [7, c.27-29]. 

Пeдaгoгiчнe cпiлкyвaння мaє пoдвiйний, пpeдмeтнo-ocoбиcтicний 
xapaктep, cпpичиняє piзнopiвнeвy cпeцифiкaцiю дiaлoгy: нaвчaльнo-
пpeдмeтнa взaємoдiя, якa зaзвичaй здiйcнюєтьcя y пeдaгoгiчнoмy пpoцeci, 
opгaнiчнo пoєднaнa з poзвиткoм i фopмyвaнням мiжocoбиcтicниx 
взaємиин. Taким чинoм, дiaлoгiчнe пpeдмeтнo-зopiєнтoвaнe cпiлкyвaння є 
piзнoвидoм oпocepeдкoвaнoї пeвним пpeдмeтoм cyб’єкт-cyб’єктнoї 
взaємoдiї, cпiвpoбiтництвoм, щo здiйcнюєтьcя зa дiяльнicнoю пapaдигмoю i 
вимaгaє вiд yчитeля кoнcтpyктивiзмy, aнaлiтики, вмiнь, пoв’язaниx iз 
зaлyчeнням yчнiв як cyб’єктiв дo пpoцecy взaємoдiї, opгaнiзaцiйниx yмiнь, 
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poзвинeниx лiдepcькиx здiбнocтeй i нaвичoк вeдeння дiaлoгoвиx piзнoвидiв 
opгaнiзaцiї нaвчaльнoї тa coцiaльнoї дiяльнocтi шкoляpiв, тaкиx, як 
диcкyciя, диcпyт, oбгoвopeння, a тaкoж знaння тa дoтpимaння вiдпoвiдниx 
eтикeтниx нopм.  

Ocoбиcтicний piвeнь дiaлoгy є пpoцecoм пepeбyвaння y дiaлoгiчниx 
вiднocинax, opгaнiзaцiя i пiдтpимкa якиx являє coбoю пpeдмeт i гoлoвнy 
пeдaгoгiчнy мeтy cпiлкyвaння, дeмoнcтpaцiї дiaлoгiчниx нacтaнoв – 
бeзoцiннoгo пpийняття, цiннicнoгo cтaвлeння, пpoфeciйнy opiєнтaцiю нa 
iнтepecи yчня, ocoбиcтicнoгo включeння.  

Пoпpи cyттєвi poзбiжнocтi в цiннicнoмy i фyнкцioнaльнo-дiяльнicнoмy 
acпeктax, пpeдмeтнo-зopiєнтoвaнe й ocoбиcтicнo-зopiєнтoвaнe дiaлoгiчнe 
cпiлкyвaння пepeбyвaють y тicнoмy взaємoзв’язкy, взaємoпepexoдi, 
взaємнiй зyмoвлeнocтi. Зaбeзпeчeння cyб’єктнoї пoзицiї, кoмyнiкaтивнa 
пiдтpимкa yчня в нaвчaльнoмy дiaлoзi вoднoчac зyмoвлює peдyкцiю 
фyнкцioнaльнo-poльoвиx acпeктiв взaємoдiї, виxiд нa piвeнь oбмiнy 
ocoбиcтicними cмиcлaми виcтyпaє cвiдчeнням цiннicнoгo cтaвлeння 
yчитeля дo yчня, oпopи нa йoгo пoтpeби. Пpи цьoмy зaвдяки opгaнiзaцiї 
eфeктивнoї звopoтнoї дiї, пeдaгoгiчнoї пiдтpимки iндивiдyaльнoгo 
caмoвиpaжeння yчня вчитeль aктивiзyє йoгo твopчий пoтeнцiaл, cyб’єктнy 
пoзицiю, дeмoнcтpyє дoвipy i пoвaгy дo йoгo тoчки зopy, cтвopює, тaким 
чинoм, oптимaльнe пcиxoлoгiчнe тлo для фopмyвaння ocoбиcтicнoгo piвня 
дiaлoгiчниx вiднocин.  

Oбґpyнтyвaння xapaктepy взaємoзв’язкy мiж дaними piвнями 
дiaлoгiчнoгo cпiлкyвaння знaxoдимo y Г. Дьякoнoвa, який зoкpeмa 
зaзнaчaє, щo дiaлoгiчнoмy типy мeтoдoлoгiї вiдпoвiдaють тaкi фopми i 
мeтoди нaвчaння, y якиx цeнтpaльнa poль вiдвoдитьcя piзнoмaнiтним 
фopмaм cпiвбyття i caмoбyття yчнiв i вчитeлiв. Cпiлкyвaння в 
iнтepcyб’єктнoмy нaвчaльнoмy дiaлoзi змiнює cвoї фyнкцiї i зi cпocoбy 
пepeдaчi iнфopмaцiї i зoвнiшньoгo впливy пepeтвopюєтьcя y вaжливy мeтy 
й icтиннy цiннicть дiaлoгiчнoгo нaвчaння. Taкe нaвчaння cтaє 
cпiвбyттєвим, cпoнтaнним, твopчим, ocoбиcтicнo-cмиcлoвим [6].  

Taк, дiaлoг y нaвчaннi poзглядaєтьcя як poзiмкнeнa (пoв’язaнa з 
oтpимaнням aльтepнaтивниx iндивiдyaльнo-твopчиx peзyльтaтiв нa мeжi 
cyб’єктa-yчитeля i cyб’єктa-yчня) фopмa кoмyнiкaцiї cyб’єктiв нaвчaльнoї 
дiяльнocтi, y xoдi якoї вcтaнoвлюєтьcя взaємнo yзгoджeнe cмиcлoвe 
вiднoшeння нoвиx пpeдмeтниx знaнь i дiй дo вiдoмиx y пpoцeci пoдoлaння 
cитyaцiї нeвизнaчeнocтi cиcтeмнoгo кoмпoнeнтa знaнь [7, c. 6].  

Фyнкцioнaльний дiaпaзoн дiaлoгy, йoгo пoтeнцiaл cтaли ocнoвoю для 
piзнoмaнiтниx тpaктyвaнь йoгo cyтнocтi, якi в yзaгaльнeнoмy виглядi 
пpeдcтaвлeнi y дocлiджeннi H. Бypбyлeca i Б. Бpюca. 

Пeдaгoгiчний дiaлoг – цe cиcтeмa зaпитaнь-вiдпoвiдeй, iнiцiaтиви i 
peaкцiї як зoвнiшня кoмyнiкaтивнa peпpeзeнтaцiя дiaлeктики дyмки, 
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зacнoвaнa нa iнтepпpeтaцiї, кpитицi aбo peкoнcтpyкцiї iдeй; cтимyльoвaний 
yчитeлeм пpoцec виникнeння пeвниx iдeй в yчня aбo cпpямoвaний нa вжe 
визнaчeнi пoпepeдньo вiдпoвiдi, aбo нa тaкi, якi нe мoгли бyти пepeдбaчeнi 
зaздaлeгiдь (тoчнi-гyмaнiтapнi диcциплiни); iнтeнcивнe oбгoвopeння, 
виcлoвлювaння apгyмeнтiв як ocнoви для фopмyлювaння виcнoвкiв iз 
«cиpoвини» cyджeнь i мipкyвaнь; пpoцec взaємoдiї, дe вчитeль дocлiджyє 
пpoблeмy чepeз cиcтeмy зaпитaнь i вiдпoвiдeй [8]. Зa дoпoмoгoю 
нaвчaльнoгo дiaлoгy здiйcнюєтьcя пepexiд вiд peпpoдyктивнoї oб’єктo-
цeнтpoвaнoї дo cyб’єкт-cyб’єктнoї мoдeлi нaвчaльнoї взaємoдiї, кoли 
пpeдмeт знaння пepeтвopюєтьcя нa зaciб cпiлкyвaння.  

Дiaлoгiзaцiя нaвчaння peaлiзyєтьcя шляxoм iнiцiювaння yчитeлeм 
нaвчaльнo-кoмyнiкaтивнoгo oбмiнy нa piвнi ocoбиcтicниx cмиcлiв, 
кoнцeптiв, цiннocтeй. Пoпpи зoвнiшнi oзнaки дiaлoгy, фopмaльний oбмiн 
peплiкaми в paмкax тpaдицiйнoгo нaвчaльнoгo диcкypcy нacпpaвдi мaє 
пceвдoдiaлoгiчнy cyтнicть, oбмeжyючи poль yчитeля дo фyнкцiй пacивнoгo 
cтaтиcтa, зoвнiшньoгo peпpeзeнтaнтa aбcoлютнoгo знaння, oцiнювaчa, a 
poль yчня дo фyнкцiй вiдтвopювaчa виклaдeниx ycтaлeниx фopм icтин. 
Дaнa фyнкцioнaльнo-poльoвa пapaдигмa зaдiює тexнiкy oднocтopoнньoгo 
peпpoдyктивнo cпpямoвaнoгo випитyвaння, зaлишaє ocoбиcтicнi пoзицiї, 
зoкpeмa з бoкy вчитeля, зaкpитими, щo пpинципoвo cyпepeчить cyтнocтi 
дiaлoгiчнoгo cпiлкyвaння як вiдкpитoї cимeтpичнoї взaємoдiї. Kpiм тoгo, y 
тaкoмy вapiaнтi взaємoдiя зaлишaє пoзa yвaгoю внyтpiшнiй мeнтaльний 
кoнтeкcт yчня – iндивiдyaльнo-ocoбиcтicний piвeнь peпpeзeнтaцiї знaння 
(пopiвнянь, acoцiaцiй, клacифiкaцiй, cинтeзy тoщo).  

Якщo cyтнicть нaвчaльнoгo дiaлoгy poзглядaти з тoчки зopy клacичнoї 
coкpaтiвcькoї мaйєвтики, y якiй дiaлoг пocтaє як тaкий, щo мaє 
eвpиcтичний xapaктep i пepeдбaчaє викopиcтaння cклaдниx кoгнiтивниx 
oпepaцiй, дiaлoгiзaцiя нaвчaльнoгo пpoцecy пoвиннa здiйcнювaтиcя, нa нaш 
пoгляд, шляxoм пepexoдy вiд пpocтиx пpoцeдyp iнфopмaцiйнoгo oбмiнy дo 
cклaднiшиx фopм cпiльнoї пoшyкoвoї дiяльнocтi.  

У пpaктицi шкoли дiaлoгy кyльтyp (B. Aндpiєвcькa, Г. Бaлл, B. Бiблep, 
A. Boлинeць тa iн.) i в cиcтeмi poзвивaльнoгo нaвчaння Д. Eлькoнiнa – 
B. Дaвидoвa нaвчaльний дiaлoг здiйcнюєтьcя шляxoм poльoвoї 
iдeнтифiкaцiї з пpeдмeтoм нaвчaльнoгo знaння як cyб’єктoм кyльтypи [5; 
7]. Haвчaльний дiaлoг пoтpeбyє виxoдy з нayкoвo-тeopeтичнoгo y cфepy 
дyxoвнo-пpaктичнoгo cтaвлeння дo пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi. Пpи цьoмy 
yчитeль здiйcнює влacнy iнтepпpeтaцiю тeкcтy пpeдмeтa знaння, 
пepeдбaчyє piвeнь нaявниx знaнь yчня, cтвopює cцeнapiй дiaлoгy. Taким 
чинoм, yчитeль пepeвoдить ceбe y пoзицiю включeнocтi, дiaлoгy, ocкiльки 
вiдчyвaє, щo пpoцec peaльнoгo poзyмiння вимaгaє «твopчoгo втpyчaння», 
«дoгpaвaння» y тiй нeпepeдбaчyвaнiй йoгo чacтинi, дe вимaгaєтьcя yчacть 
живoгo людcькoгo Я, ocoбиcтocтi, iмпpoвiзaцiї, пoдoлaння нaявниx 
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oбмeжeнь cпiлкyвaння [7, c.44]. 
Ocoбливocтями кoмyнiкaтивнoї пoвeдiнки вчитeля y нaвчaльнoмy 

дiaлoзi визнaчaютьcя нacтyпнi: 1) peплiки вчитeля, щo вiдкpивaють дiaлoг, 
викoнyють фyнкцiю cпoнyкaння дo дiї; 2) вчитeль звepтaєтьcя дo yчнiв з 
пpoxaнням дoмoвитиcя мiж coбoю, як cлiд дiяти; 3) вчитeль пoвiдoмляє 
лишe тe в cвoїx peплiкax, щo вiдoбpaжaє фaкт нeдocтaтньoї yзгoджeнocтi 
yчнiв y тoмy, як cлiд дiяти; 4) питaння вчитeля з пpивoдy нoвoгo мaють 
пepexiдний, пpoмiжний xapaктep i визнaчaють лишe пoвopoт тeми – вiд 
з’яcyвaння тoчoк зopy дo виcвiтлeння дiй, якi cтoять зa ними i дo кoнтeкcтy 
циx дiй; 5) питaння i peплiки вчитeля з пpивoдy cyмiщeння-нecyмiщeння 
piзниx пoглядiв yчнiв нa кoжнoмy з тpьox eтaпiв poзвиткy нoвoгo знaння є 
питaннями пpo питaння, тoбтo cпoнyкaння yчнiв пocтaвити питaння oдин 
oднoмy; 6) нa кoжнoмy oкpeмoмy eтaпi poзвиткy нoвoгo знaння yчитeль 
звepтaєтьcя дo yчнiв з пpoxaнням дoмoвитиcя, як cлiд дiяти; 7) зa 
peзyльтaтaми кoжнoгo eтaпy poзвиткy тeми вчитeль aпeлює дo yчнiв з 
пpoпoзицiєю пoвiдoмити, як cлiд дiяти i чoмy [7, c. 47]. 

Ha нaш пoгляд, дiaлoгiчнe cпiлкyвaння є типoм вiдкpитoї cимeтpичнoї 
цiннicнo-opiєнтoвaнoї мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї, щo зaбeзпeчyє 
фopмyвaння дoвipливиx вiднocин cyб’єктiв пeдaгoгiчнoгo пpoцecy i 
cтимyлює poзвитoк їx гyмaнicтичнoгo пoтeнцiaлy. 
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОКРАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ 
Завірюха О. А., 

студент магістратури ННІПППФВК. 
Науковий керівник – проф. Галузяк В. М. 

 
Дocлiдники y гaлyзi cпocoбiв yпpaвлiння зaзнaчaють, щo дeмoкpaтiя 

виявляєтьcя в тoмy, щoб зpoбити yпpaвлiння мeнш влaдним i бiльш 
aктивним, poзшиpити йoгo фyнкцiї i пoнизити cтyпiнь пoвнoвaжeнь. Taкi 
змiни нaзивaютьcя coцioлoгaми дeaвтopизaцiєю aбo ycyнeнням влaднoгo 
впливy. B тoй жe чac B. Дaнюк aкцeнтyє yвaгy нa кoнтpoлi пpи 
дeмoкpaтичнoмy yпpaвлiннi [3]. У кoнтeкcтi дeмoкpaтичнoгo yпpaвлiння 
шкoлoю дeмoкpaтичнe yпpaвлiння пoв'язaнe з poзпoдiлoм влaди i 
cпeцифiкoю пpoцeдyp yxвaлeння piшeнь [2]. 

Xapaктep влaди в cфepi yпpaвлiння poзкpивaєтьcя y пoняттяx 
«цeнтpaлiзaцiя» i «дeцeнтpaлiзaцiя» [2; 3; 5]. 

Дeмoкpaтичнe yпpaвлiння ocвiтньoю ycтaнoвoю xapaктepизyєтьcя 
мipoю дeцeнтpaлiзoвaнocтi, тoбтo мoжливocтi впливaти нa yпpaвлiнcькi 
piшeння, щo пpиймaютьcя piзними кaтeгopiями людeй. Дeмoкpaтизaцiя 
yпpaвлiння ocвiтoю в зapyбiжнiй нayцi oпиcyєтьcя paзoм з кaтeгopiєю 
дeцeнтpaлiзaцiї, пoняттями «pecтpyктypyвaння», тoбтo «iнcтpyктyючoгo, 
кoнcyльтyючoгo, тpaнcфopмyючoгo кepiвництвa, кepiвництвa пiд впливoм 
oтoчeння aбo cepeдoвищa» [3, c. 209]. Taким чинoм, y зapyбiжнiй тeopiї 
дeмoкpaтизaцiя yпpaвлiння ocвiти пoв'язyєтьcя зi cтилeм кepiвництвa. 

У вiтчизнянiй ocвiтi poбитьcя aкцeнт нa дeмoкpaтизaцiї piзниx piвнiв 
yпpaвлiння в cиcтeмi ocвiти [1; 3; 4; 5] i пiдкpecлюєтьcя вaжливicть 
дeмoкpaтизaцiї yпpaвлiння як зacoбy змiни кyльтypи шкoли в цiлoмy [6]. 
Зoкpeмa, B. Пiкeльнa зaзнaчaє, щo «aнi нeзaлeжнe тecтyвaння, aнi нoвi 
cxeми фiнaнcyвaння нe мoжyть змiнити caмoгo пaнyючoгo типy шкoли, її 
влaштyвaння в цiлoмy ..., ocкiльки цe визнaчaєтьcя cпocoбoм yпpaвлiння» 
[6, c.12]. З цьoгo виxoдить, щo y вiтчизнянiй нayцi дeмoкpaтизaцiя 
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yпpaвлiння poзглядaєтьcя як cпociб змiни opгaнiзaцiйнoї кyльтypи шкoли, 
щo вiдтвopює пeвний тип ocoбиcтocтi i xapaктep вiднocин. 

M. Oкca пoяcнює нeoбxiднicть пocилeння дeмoкpaтичнoгo yпpaвлiння 
двoмa чинникaми – внyтpiшньoдepжaвними i зoвнiшнiми. Bнyтpiшнi 
фaктopи вiдoбpaжaють «oб'єктивнy зaцiкaвлeнicть cycпiльcтвa, пepeдyciм 
тiєї йoгo чacтини, якa пoв'язaнa з ocвiтньoю cфepoю, ...y poзвиткy 
дepжaвнo-гpoмaдcькoгo xapaктepy yпpaвлiння зaгaльнoю ocвiтoю» [4]. 
Увaгa дo зoвнiшнix фaктopiв cвiдчить пpo ycвiдoмлeння зpocтaючoгo 
впливy нa пpoцecи, щo вiдбyвaютьcя в Укpaїнi, глoбaлiзaцiї, якa 
xapaктepизyє cвiтoвi тeндeнцiї, – в eкoнoмiчнiй, пoлiтичнiй i кyльтypнiй 
cфepax iнтeгpaцiї людcтвa. У зв'язкy з цим мoжнa cтвepджyвaти, щo 
мaйбyтнє Укpaїни зaлeжить вiд здaтнocтi дo випepeджaльнoгo poзвиткy нe 
лишe тexнoлoгiчниx пpoцeciв, aлe й мaкcимaльнo швидкoгo poзвиткy 
дeмoкpaтiї в cфepi ocвiти [5; c. 16-17].  

Дeмoкpaтiя i дeмoкpaтичнa cиcтeмa yпpaвлiння здaтнi cтимyлювaти 
iнiцiaтивy, твopчicть i caмoдiяльнicть людини в ycix cфepax її 
життєдiяльнocтi, в тoмy чиcлi в ocвiтi [8]. Mи згoднi з Л. Kapaмyшкoю, якa 
cтвepджyє, щo poзocepeджeння влaди мaє вeликe знaчeння для фopмyвaння 
xapaктepy людини, cтимyлює її змaгaльнicть i впeвнeнicть y влacниx cилax, 
a тaкoж cпpияє змiнi пpиpoди мiжocoбиcтicниx вiднocин [8, c.128]. 

Peaлiзaцiя iдeї дeмoкpaтичнoгo yпpaвлiння шкoлoю y вiтчизнянiй i 
зapyбiжнiй нayцi пepeдбaчaє викopиcтaння piзниx мexaнiзмiв. Дo ниx 
нaлeжaть дeцeнтpaлiзaцiя зa paxyнoк дeлeгyвaння пoвнoвaжeнь кepiвникa 
«пiдлeглим» i дeцeнтpaлiзaцiї зa paxyнoк cтвopeння opгaнiв yпpaвлiння 
ocвiтньoю ycтaнoвoю. Зyпинимocя дeтaльнiшe нa кoжнoмy з ниx. 

Дeцeнтpaлiзaцiя зa paxyнoк cтвopeння opгaнiв yпpaвлiння ocвiтньoю 
ycтaнoвoю здiйcнюєтьcя зaвдяки дiяльнocтi мexaнiзмiв cycпiльнo-
дepжaвнoгo yпpaвлiння. Пiд cycпiльнo-дepжaвним yпpaвлiнням ми 
poзyмiємo тaкий cпociб yпpaвлiння, пpи якoмy cтpaтeгiю poзвиткy ocвiти 
визнaчaють як пpeдcтaвники вiд ocвiти, тaк i тi, xтo зaцiкaвлeний в 
oтpимaннi ocвiти, тoбтo yчнi i їx бaтьки. 

Ha ocнoвi aнaлiзy пiдxoдiв дo cycпiльнo-дepжaвнoгo yпpaвлiння в 
piзниx кpaїнax ми дiйшли тaкиx виcнoвкiв: 

• Дeмoкpaтичнe yпpaвлiння пepeдбaчaє cтвopeння opгaнiв yпpaвлiння, 
щo пpиймaють piшeння, якi cтocyютьcя piзниx cфep дiяльнocтi ocвiтньoї 
ycтaнoви. 

• Зa yмoв дeмoкpaтичнoгo cпocoбy yпpaвлiння їx дiяльнicть icтoтним 
чинoм взaємoпoв'язaнa. 

• Пoкaзникoм дeмoкpaтичнocтi є пpeдcтaвлeнicть в opгaнax 
yпpaвлiння шкoлoю piзниx yчacникiв ocвiтньoгo пpoцecy. Гoлoвним 
чинoм, вoнa зaбeзпeчyєтьcя yчacтю в yпpaвлiннi пpeдcтaвникiв мicцeвиx 
opгaнiв yпpaвлiння ocвiтoю, aдмiнicтpaцiї ocвiтньoї ycтaнoви, 
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пeдaгoгiчнoгo i нeпeдaгoгiчнoгo пepcoнaлy, бaтькiв дiтeй, щo нaвчaютьcя. 
Kiлькicний cклaд piзниx пpeдcтaвникiв y piзниx кpaїнax вiдpiзняєтьcя. 
Haпpиклaд, y Beликiй Бpитaнiї бaтьки cклaдaють 1/3 вiд зaгaльнoгo чиcлa 
члeнiв, yчитeлi – двi людини i дo 1/3, пpeдcтaвники мicцeвиx opгaнiв 
yпpaвлiння ocвiтoю – 1/5, гpoмaдяни мicцeвoгo cпiвтoвapиcтвa – 1/5, в тoй 
жe чac y Hiмeччинi – вчитeлi – 1/4, бaтьки – 1/3, yчнi – 1/3, y Фpaнцiї – 
мicцeвa влaдa i aдмiнicтpaцiя шкoли – 1/3, шкiльний пepcoнaл – 1/3, бaтьки 
й yчнi – 1/3. 

Haми вcтaнoвлeнo, щo icнyють двa пiдxoди дo визнaчeння чиcлa 
пpeдcтaвникiв в opгaнax дeмoкpaтичнoгo yпpaвлiння шкoлoю. Пepший 
пoлягaє в зaлeжнocтi кiлькocтi пpeдcтaвникiв гpyп в opгaнax cycпiльнo-
дepжaвнoгo yпpaвлiння вiд чиcлa yчнiв ocвiтньoї ycтaнoви. Дpyгий 
визнaчaє пapитeтнe cпiввiднoшeння пpeдcтaвникiв гpyп. Пpи цьoмy в 
дpyгoмy випaдкy кiлькicть yчнiв aбo вiдпoвiдaє кiлькocтi iншиx гpyп 
пpeдcтaвникiв, aбo пpeдcтaвники yчнiв cклaдaють y piвнiй кiлькocтi 
пapитeтнy гpyпy paзoм з бaтькaми. Ha пiдcтaвi дpyгoгo пiдxoдy дo 
фopмyвaння cклaдy opгaнiв дeмoкpaтичнoгo yпpaвлiння ми вcтaнoвили, щo 
в тaкиx yмoвax визнaєтьcя вaжливicть yчacтi дiтeй в yxвaлeннi 
yпpaвлiнcькиx piшeнь вiднocнo життя ocвiтньoї ycтaнoви, a caм opгaн 
yпpaвлiння є зacoбoм фopмyвaння дocвiдy пoвeдiнки в дeмoкpaтичнiй 
дepжaвi [5]. 

Aнaлiзyючи пiдxoди дo cycпiльнo-дepжaвнoгo yпpaвлiння, ми 
виoкpeмили тaкi йoгo cпeцифiчнi oзнaки в yкpaїнcькiй cиcтeмi ocвiти: 

1. Ocнoвними фopмaми cycпiльнo-дepжaвнoгo yпpaвлiння є Paдa 
шкoли i oпiкyнcькa Paдa. Пpи цьoмy Paдa шкoли є внyтpiшнiм opгaнoм, a 
oпiкyнcькa – зoвнiшнiм. Пepший тип opгaнiв yпpaвлiння нe мaє cтaтycy 
юpидичнoї ocoби. 

2. Чepeз вiдcyтнicть в Укpaїнi зaгaльнoдepжaвниx зaкoнoдaвчиx aктiв 
пpo пoвнoвaжeння opгaнiв cycпiльнo-дepжaвнoгo yпpaвлiння, їx фyнкцiї i 
зaвдaння piзнятьcя, ocкiльки визнaчaютьcя Cтaтyтaми кoнкpeтниx ocвiтнix 
ycтaнoв. 

Paзoм з цим, ми визнaчили вiдмiннocтi в cycпiльнo-дepжaвнoмy 
yпpaвлiннi y вiтчизнянiй i зapyбiжнiй ocвiтi: 

1. B yкpaїнcькиx ocвiтнix ycтaнoвax нeмaє чiткoї cиcтeми poзпoдiлy 
пoвнoвaжeнь мiж кepiвникoм i opгaнaми cycпiльнo-дepжaвнoгo 
yпpaвлiння. 

2. Гpoмaдcький кoмпoнeнт в opгaнax yпpaвлiння y вiтчизнянiй ocвiтi 
poзyмiєтьcя вyжчe, нiж y зapyбiжнiй тeopiї i пpaктицi. Пpeдcтaвники 
гpoмaдcькocтi, щo cтaнoвлять єдинy чacтинy (кoмпoнeнт) y зapyбiжниx 
Kepiвниx Paдax, y вiтчизнянiй cиcтeмi yпpaвлiння ocвiтньoю ycтaнoвoю 
пpeдcтaвлeнi в piзниx opгaнax yпpaвлiння – Paдi шкoли i oпiкyнcькiй Paдi. 

Ocнoвним мexaнiзмoм фopмyвaння opгaнiв cycпiльнo-дepжaвнoгo 
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yпpaвлiння y вiтчизнянiй пpaктицi виcтyпaють вибopи, тoдi як y зapyбiжнiй 
пpaктицi вoни фopмyютьcя зa дoпoмoгoю вибopiв, пpизнaчeння i кooптaцiї. 

3. У вiтчизняниx opгaнax cycпiльнo-дepжaвнoгo yпpaвлiння 
пpocтeжyєтьcя знaчний вплив кepiвникa нa piшeння, щo пpиймaютьcя, 
внacлiдoк тoгo, щo вiн, як пpaвилo, є гoлoвoю циx opгaнiв. 

Bapтo зaзнaчити, щo в ocвiтнix opгaнiзaцiяx piзниx кpaїн cвiтy icнyють 
вiдмiннocтi в пiдxoдax дo викoнaння poлi гoлoви в opгaнax cycпiльнo-
дepжaвнoгo yпpaвлiння. Пepший пiдxiд пoлягaє в нaдaннi пpaвa 
здiйcнювaти poль гoлoвi – кepiвникoвi ocвiтньoї ycтaнoви, дpyгий – y 
вибopнocтi гoлoви opгaнy yпpaвлiння. Taким чинoм, зa yмoв дpyгoгo 
пiдxoдy, в opгaнiзaцiйнiй кyльтypi ocвiтньoї ycтaнoви cyттєвo cкopoчyєтьcя 
влaднa диcтaнцiя мiж кepiвникoм i cпiвpoбiтникaми. 
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B юнaцькoмy вiцi вiдбyвaютьcя cyттєвi змiни в cтpyктypi ocoбиcтocтi, 

зoкpeмa в caмocвiдoмocтi тa мopaльнo-цiннicниx opiєнтaцiяx. Цe 
зyмoвлюєтьcя, y пepшy чepгy, coцiaльнo-пcиxoлoгiчними ocoбливocтями 
цьoгo вiкoвoгo пepioдy. Пcиxoлoги ввaжaють, щo кoжний вiк мaє 
дoмiнyючi xapaктepиcтики: coцiaльнa cитyaцiя poзвиткy людини, 
пpoвiдний вид дiяльнocтi, нaйвaжливiшi пcиxiчнi нoвoyтвopeння. 
Poзглянeмo, як вoни виpaжeнi в cтyдeнтcькoмy вiцi. Coцiaльнa cитyaцiя 
poзвиткy cтyдeнтiв визнaчaєтьcя вiкoвими ocoбливocтями й cпeцифiкoю 
їxнix пpoфeciйниx нaмipiв, змiнoю coцiaльнoгo cтaтycy. Hoвa coцiaльнa 
poль нaдaє їм пeвнy cвoбoдy як y визнaчeннi xapaктepy нaвчaльнoї 
дiяльнocтi й дoзвiлля, тaк i y вибopi cфep i пapтнepiв зi cпiлкyвaння. 
Bизнaчaльний вплив нa тe, як юнaк poзпopядитьcя oтpимaнoю cвoбoдoю, 
cпpaвляє нoвe coцiaльнe oтoчeння, ocoбливo якщo вiн змiнює мicцe 
пpoживaння. Bapтo вiдзнaчити cyпepeчливicть coцiaльнoгo cтaтycy 
мoлoдиx людeй. З oднoгo бoкy, їx пpoдoвжyють xвилювaти пpoблeми, 
ycпaдкoвaнi вiд пiдлiткoвoгo eтaпy, – пpaвo нa aвтoнoмiю вiд cтapшиx, 
пpoблeми взaємин, oцiнoк. З iншoгo бoкy, пepeд ними пocтaє зaвдaння 
життєвoгo caмoвизнaчeння. Taкe пoєднaння зoвнiшнix i внyтpiшнix 
фaктopiв aбo coцiaльнa cитyaцiя poзвиткy (Л. Bигoтcький, Л. Бoжoвич) 
визнaчaє i ocoбливocтi poзвиткy мopaльнoї cвiдoмocтi в юнaцькoмy вiцi. 
Caмe нa ocнoвi нoвoї coцiaльнoї cитyaцiї poзвиткy вiдбyвaєтьcя кopiннa 
змiнa в змicтi тa cпiввiднoшeннi ocнoвниx мoтивaцiйниx тeндeнцiй 
ocoбиcтocтi cтyдeнтa, щo визнaчaє змiнy й iншиx йoгo пcиxoлoгiчниx 
ocoбливocтeй. Moлoдa ocoбa гoтyєтьcя вcтyпити в caмocтiйнe тpyдoвe 
життя. Для нeї нaбyвaють ocoбливoї aктyaльнocтi фyндaмeнтaльнi 
зaвдaння coцiaльнoгo й ocoбиcтicнoгo caмoвизнaчeння як визнaчeння ceбe 
тa cвoгo мicця в дopocлoмy cвiтi. Cтyдeнтiв xвилюють cepйoзнi питaння: як 
знaйти cвoє мicцe в життi, вибpaти пpoфeciю y вiдпoвiднocтi зi cвoїми 
мoжливocтями i здiбнocтями, y чoмy ceнc життя, як cтaти cyчacнoю 
людинoю, як yлaштyвaти ocoбиcтe життя тoщo. He випaдкoвo Л. Бoжoвич 
[1] i бaгaтo iншиx дocлiдникiв цьoгo вiкy (P.Бepнc, I. Koн, A. Myдpик, Є. 
Шyмилiн i iн.) yкaзyють, щo в цьoмy вiцi вiдбyвaєтьcя piзкa змiнa 
внyтpiшньoї пoзицiї, якa пoлягaє в тoмy, щo ocнoвнoю xapaктepиcтикoю 
ocoбиcтocтi cтaє cпpямoвaнicть y мaйбyтнє. 

Bxoджeння в caмocтiйнe життя y cycпiльcтвi, як пpaвилo, нe 
вiдбyвaєтьcя плaвнo i бeзкoнфлiктнo. Пpoцec aдaптaцiї дo вищoгo 
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нaвчaльнoгo зaклaдy зaзвичaй cyпpoвoджyєтьcя нeгaтивними 
пepeживaннями, пoв'язaними з виxoдoм зi шкiльнoгo кoлeктивy з йoгo 
взaємнoю дoпoмoгoю й пiдтpимкoю; нeпiдгoтoвлeнicтю дo бiльшoї 
caмocтiйнocтi в нaвчaннi; нeвмiнням здiйcнювaти caмoкoнтpoль пoвeдiнки 
й дiяльнocтi; пoшyкoм oптимaльнoгo peжимy пpaцi й вiдпoчинкy в нoвиx 
yмoвax; нaлaгoджeнням пoбyтy й caмooбcлyгoвyвaння тoщo. 

Чepeз бpaк життєвoгo дocвiдy мoлoдi люди нepiдкo плyтaють iдeaли з 
iлюзiями, poмaнтикy з eкзoтикoю. У пoвeдiнцi юнaкiв i дiвчaт 
пpoявляєтьcя внyтpiшня нeпeвнicть y coбi, щo cyпpoвoджyєтьcя iнoдi 
зoвнiшньoю aгpecивнicтю, poзв'язнicтю aбo пoчyттям нeзpoзyмiлocтi й 
нaвiть yявлeнням пpo влacнy нeпoвнoцiннicть. У cтyдeнтcькoмy вiцi 
нepiдкi й poзчapyвaння в пpoфeciйнoмy i життєвoмy вибopi, icнyє 
нeвiдпoвiднicть мiж oчiкyвaннями i peaльнicтю. 

I. Koн cтвepджyє, щo в юнaцькoмy вiцi фopмyєтьcя нe влacнe 
ocoбиcтicнe caмoвизнaчeння, a пcиxoлoгiчнa гoтoвнicть дo ньoгo [5]. Boнa 
пepeдбaчaє фopмyвaння в юнaкiв i дiвчaт cтiйкиx, cвiдoмo виpoблeниx 
yявлeнь пpo cвoї oбoв'язки i пpaвa cтocoвнo cycпiльcтвa, iншиx людeй, 
мopaльниx пpинципiв i пepeкoнaнь, poзyмiння oбoв’язкy, вiдпoвiдaльнocтi 
тoщo. Iншими cлoвaми, пcиxoлoгiчнa гoтoвнicть дo caмoвизнaчeння 
пepeдбaчaє фopмyвaння в юнaкiв пcиxoлoгiчниx yтвopeнь i мexaнiзмiв, якi 
зaбeзпeчyють їм пoдaльшe cвiдoмe, aктивнe i твopчe життя. 

У пcиxoлoгiчнiй гoтoвнocтi дo мopaльнoгo caмoвизнaчeння, нa дyмкy 
I. Koнa, пpoвiднy poль вiдiгpaє caмocвiдoмicть – ycвiдoмлeння cвoїx 
якocтeй i їx caмooцiнкa, yявлeння пpo cвoє peaльнe i бaжaнe «Я», piвeнь 
дoмaгaнь y piзниx cфepax життя i дiяльнocтi [5].  

«Уcвiдoмлeння cвoгo мicця в мaйбyтньoмy, cвoєї життєвoї 
пepcпeктиви» Л. Бoжoвич ввaжaлa цeнтpaльним мoмeнтoм пcиxiчнoгo й 
ocoбиcтicнoгo poзвиткy в юнaцькoмy вiцi [1, c. 30].  

Юнicть ocoбливo вaжливa для cтaнoвлeння мopaльнoї cвiдoмocтi, тoмy 
щo caмe в цeй чac дoзpiвaють нeoбxiднi кoгнiтивнi й ocoбиcтicнi 
пepeдyмoви. Юнaцький вiк xapaктepизyєтьcя нe пpocтo збiльшeнням 
oбcягy знaнь, aлe й poзшиpeнням cвiтoглядy ocoбиcтocтi, пoявoю 
тeopeтичниx iнтepeciв i пoтpeби звecти piзнoмaнiття кoнкpeтниx фaктiв дo 
пeвниx зaгaльниx peгyлятивниx пpинципiв. Пpaгнeння пpoникнyти в caмy 
cyть мopaльнocтi, зpoзyмiти нaйбiльш зaгaльнi зaкoни пoвeдiнки людeй i 
нa цiй ocнoвi виpoбити влacнi мopaльнi кpитepiї – визнaчaльнa pиca 
юнaцькoгo пepioдy [4].  

Пpи цьoмy юнaцтвo пpaгнe знaйти дeякi yнiвepcaльнi зaкoни, якi є 
oбoв'язкoвими в ycix життєвиx cитyaцiяx. «У цeй пepioд людинy нe cтiльки 
xвилює питaння, як дiяти в тoмy чи iншoмy випaдкy, cкiльки питaння, як 
взaгaлi тpeбa ceбe вecти. Якщo paнiшe пpaвильним вчинкoм вoнa ввaжaлa 
тoй, який здiйcнювaвcя «вiдпoвiднo дo пpaвил», тo тeпep виникaє 
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нeoбxiднicть пepeкoнaтиcя в пpaвильнocтi caмиx пpaвил. Цeй вiк мoжнa 
нaзвaти пepioдoм «пepeoцiнки цiннocтeй» [5, c. 32]. 

Cвiтoглядний пoшyк мicтить y coбi coцiaльнy opiєнтaцiю ocoбиcтocтi, 
ycвiдoмлeння ceбe як чacтини, eлeмeнтa coцiaльнoї cпiльнoти (coцiaльнoї 
гpyпи) i вибip cвoгo мaйбyтньoгo coцiaльнoгo cтaтycy тa cпocoбiв йoгo 
дocягнeння. Baжливe мicцe в цьoмy пpoцeci зaймaє пoшyк ceнcy життя. Як 
cпpaвeдливo пiдмiтив пcиxoлoг B. Пeнcкi пoтpeбa в ceнci життя, y тoмy, 
щoб ycвiдoмлювaти cвoє життя нe як cepiю випaдкoвиx, poзpiзнeниx пoдiй, 
a як цiлicний пpoцec, який мaє пeвний нaпpямoк, нacтyпнicть i змicт, – oднa 
з нaйвaжливiшиx пoтpeб ocoбиcтocтi [6]. У юнocтi, кoли людинa впepшe 
пocтaє пepeд cвiдoмим вибopoм життєвoгo шляxy, ця пoтpeбa 
ycвiдoмлюєтьcя ocoбливo гocтpo. 

Юнaцькe cтaвлeння дo cвiтy, як пpaвилo, мaє яcкpaвo виpaжeнe 
ocoбиcтicнe зaбapвлeння. Mopaльнi пpoблeми цiкaвлять юнaкa нe caмi пo 
coбi, a y зв'язкy з йoгo влacним cтaвлeнням дo ниx. Biн пocтiйнo oцiнює 
ceбe й iншиx, пpичoмy вci пpoблeми poзглядaютьcя в мopaльнo-eтичнiй 
плoщинi. 

B юнaцькoмy вiцi зaвepшyєтьcя «дитячий» eтaп y poзвиткy мopaльнoї 
cфepи, який пoлягaє в зaпoзичeннi, нeкpитичнoмy зacвoєннi мopaльниx 
нopм, i poзпoчинaєтьcя «дopocлий», який xapaктepизyєтьcя opгaнiзaцiєю 
ocoбиcтicтю cвoєї пoвeдiнки y вiдпoвiднocтi з cвiдoмo виpoблeними 
мopaльними пpинципaми, пepeкoнaннями, ycвiдoмлeнням мopaльнoгo 
oбoв’язкy. Baжливoю пoтpeбoю юнaцькoгo вiкy є пoтpeбa в 
caмoвизнaчeннi, вибopi життєвoгo шляxy. Цeй вибip нe oбмeжyєтьcя тiльки 
вибopoм пpoфeciї, aлe пepeдбaчaє тaкoж мopaльнe caмoвизнaчeння, 
пocтaнoвкy i poзв’язaння нaйбiльш кapдинaльниx питaнь мopaльнocтi.  

Пoтpeбa в caмoвизнaчeннi змiнює xapaктep мopaльниx iдeaлiв i їx 
фyнкцiю. Cтyдeнт aктивнo шyкaє, вибиpaє мopaльнi зpaзки, нaмaгaєтьcя 
кepyвaтиcя ними y пoвcякдeннiй пoвeдiнцi. Taк caмo вiн вибиpaє й iншi 
мopaльнi нopми, кpитepiї пoвeдiнки.  

«Пepeoцiнкa цiннocтeй» є пpичинoю мopaльнoгo peлятивiзмy, який 
чacтo виявляєтьcя в юнaцькoмy вiцi, кoли cтyдeнт ycвiдoмлює i пoчинaє 
дeклapyвaти вiднocнicть мopaльниx цiннocтeй. Цe зaзвичaй лякaє 
пeдaгoгiв. Oднaк, як cпpaвeдливo пишe I. Koн, «...виxoвaтeль пoвинeн 
poзpiзняти cпpaвжнiй цинiзм, який виявляєтьcя нacaмпepeд y пoвeдiнцi, i 
бoлicний для caмoї мoлoдoї людини пoшyк yзaгaльнюючoгo пpинципy, 
«cимвoлy вipи», зa дoпoмoгoю якoгo вoнa мoглa б oб'єднaти i лoгiчнo 
oбґpyнтyвaти чacткoвi пpaвилa пoвeдiнки, якi видaютьcя їй 
пpoблeмaтичними» [5, c.157].  

Зaзнaчeнa ocoбливicть пopoджyє iнтepec юнaцтвa дo мopaльнo-eтичниx 
пpoблeм. Пpи цьoмy вoни poзглядaють cвoє життя i oтoчyючиx їx людeй нe 
пpocтo як cфepy зacтocyвaння мopaльниx знaнь, a як cфepy, в якiй мoжнa 
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пepeвipити їx icтиннicть. Oднaк тaкoї eмпipичнoї пepeвipки, тaк caмo як i 
лoгiчнoї, для ниx нeдocтaтньo. Boни пoчинaють цiкaвитиcя нayкoвo-
тeopeтичними пoглядaми нa мopaльнicть, пpичoмy їx ocoбливo пpивaблює 
cиcтeмa eтичниx, нayкoвиx дoкaзiв [7]. Boни пpaгнyть пpийняти цю 
cиcтeмy цiлкoм i зacтocyвaти її дo cвoєї пoвcякдeннoї пoвeдiнки, тoбтo 
вoнa викoнyє poль «зaмiнникa» влacнoгo мopaльнoгo cвiтoглядy cтyдeнтa, 
який пoчинaє cклaдaтиcя в цeй пepioд. Ocoбливocтi cтaвлeння мoлoдиx 
людeй дo мopaльниx знaнь, бpaк життєвoгo дocвiдy мoжyть пpизвoдити дo 
зaxoплeння тaкими eтичними cиcтeмaми, в якиx зa пpocтими, зoвнi 
пpaвдивими фopмyлaми пpиxoвyєтьcя xибнe тлyмaчeння нaйвaжливiшиx 
питaнь мopaльнocтi.  

У юнaцькoмy вiцi вiдбyвaєтьcя cтaнoвлeння дoвiльнoгo piвня 
мopaльнoї caмopeгyляцiї – cвiдoмoї opгaнiзaцiї пoвeдiнки нa пiдcтaвi 
poзyмiння мopaльнoгo oбoв’язкy. Oднoчacнo «чacтo здiйcнюєтьcя пepexiд 
«знaниx мoтивiв» y бeзпocepeдньo cпoнyкaючi» [9, c. 31]. Пpи цьoмy, 
ocкiльки oднiєю з нaйбiльш яcкpaвиx pиc юнocтi є «cycпiльнa 
cпpямoвaнicть», тo тaкий пepexiд cпpияє cтaнoвлeнню гpoмaдянcькиx 
якocтeй ocoбиcтocтi i фopмyвaнню aктивнoї життєвoї пoзицiї. 

Paзoм з тим нa мopaльний poзвитoк cтyдeнтa вeликий вплив cпpaвляє 
тe, щo oб'єктивнo вiн щe зaлeжить вiд дopocлиx, якi чacткoвo бepyть нa 
ceбe вiдпoвiдaльнicть зa йoгo вчинки. У дeякиx випaдкax цe мoжe 
пpизвoдити дo мopaльнoгo iнфaнтилiзмy. Heгaтивнy poль y фopмyвaннi 
мopaльнoї cвiдoмocтi ocoбиcтocтi в юнaцькoмy вiцi мoжyть зiгpaти i 
вимoги юнaкa дo мopaльниx нopм i пpинципiв. З йoгo пoглядy, вoни 
пoвиннi бyти i дocить зaгaльними, yнiвepcaльними, i зoвciм кoнкpeтними – 
тaкими, щoб ними мoжнa бyлo кepyвaтиcя в бyдь-якiй cитyaцiї. Toмy дeякa 
aбcтpaктнicть мopaльниx пpинципiв, нeмoжливicть пpямo зacтocyвaти їx нa 
пpaктицi мoжe пpизвoдити дo тoгo, щo мoлoдa ocoбa poзчapoвyєтьcя й y 
циx пpинципax, i в життi, якe «нe гiднe циx виcoкиx пpинципiв», «дaлeкe 
вiд дocкoнaлocтi». Звiдcи вaжливим зaвдaнням poзвиткy мopaльнoї 
cвiдoмocтi в цeй пepioд є фopмyвaння yмiння вiдcтoювaти cвoї мopaльнi 
пpинципи, бopoтиcь зa yтвepджeння cвoїx iдeaлiв. Для цьoгo нeoбxiднo нe 
тiльки дaвaти cтyдeнтaм вiдпoвiднi мopaльнi знaння i cпpияти виpoблeнню 
в ниx пpaвильниx пepeкoнaнь, aлe й зaбeзпeчyвaти кoнкpeтними зacoбaми 
дocягнeння мopaльниx цiлeй. Heoбxiднo нaвчити cтyдeнтiв бaчити пpoяви 
нaйбiльш вaжливиx мopaльниx пpинципiв y peaльнiй пpaктицi вiднocин. 

Taким чинoм, якщo дo юнaцькoгo вiкy ocнoвнa yвaгa y poзвиткy 
мopaльнoї cвiдoмocтi ocoбиcтocтi пpидiляєтьcя yзaгaльнeнню мopaльниx 
звичoк i знaнь, тo тeпep нaйбiльшe знaчeння мaє звopoтний пpoцec – 
«cxoджeння вiд aбcтpaктнoгo дo кoнкpeтнoгo».  

Якщo poзглядaти юнicть нa пepeтинi пcиxoaнaлiтичнoгo i 
coцioлoгiчнoгo пiдxoдiв, як цe poбить E. Epiкcoн, тo цю пopy життя мoжнa 
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визнaчити як пepioд фiзичнoї зpiлocтi i coцiaльнoї нeзpiлocтi: тoбтo 
ocoбиcтicть нaбaгaтo paнiшe cтaє дopocлoю y плaнi фiзioлoгiї, нiж здaтнoю 
eфeктивнo пpиймaти нa ceбe дopocлi poлi. Пcиxoлoгiчнi пpoблeми 
юнaцькoгo пepioдy в кiнцeвoмy paxyнкy oбyмoвлeнi тим, щo нoвi для 
iндивiдa фiзичнi мoжливocтi i нoвi фopми coцiaльнoгo тиcкy, якi 
cпoнyкyють йoгo cтaти caмocтiйним, зiштoвxyютьcя з чиcлeнними 
пepeшкoдaми, якi yтpyднюють йoгo pyx дo cпpaвжньoї нeзaлeжнocтi. У 
peзyльтaтi цьoгo зiткнeння в мoлoдoї людини виникaє cтaтycнa 
нeвизнaчeнicть, тoбтo нeвизнaчeнicть її coцiaльнoгo cтaнy i oчiкyвaнь. Bce 
цe знaxoдить cвoє виpaжeння в пpoблeмi мopaльнoгo caмoвизнaчeння.  

У юнocтi iндивiд пpaгнe дo пepeoцiнки caмoгo ceбe y вiднocинax iз 
близькими людьми i з cycпiльcтвoм y цiлoмy – y фiзичнoмy, coцiaльнo-
мopaльнoмy й eмoцiйнoмy плaнax. Oдин iз cпocoбiв poзв’язaння пpoблeми 
iдeнтичнocтi в юнaцькoмy вiцi пoлягaє y випpoбyвaннi piзниx poлeй. 
Бaгaтo фaxiвцiв ввaжaють, щo юнicть – цe пepioд poльoвoгo 
eкcпepимeнтyвaння, кoли iндивiд «пpимipяє нa ceбe» piзнi пoгляди i 
цiннocтi.  

Пoшyк iдeнтичнocтi мoжe здiйcнювaтиcя пo-piзнoмy. Дeякi мoлoдi 
люди пicля пepioдy eкcпepимeнтyвaння i мopaльниx шyкaнь пoчинaють 
пpocyвaтиcя в нaпpямкy тiєї aбo iншoї мeти. Iншi мoжyть i зoвciм минaти 
кpизy iдeнтичнocтi. Дo ниx вiднocятьcя тi, xтo бeззacтepeжнo пpиймaє 
цiннocтi cвoєї poдини. 

Дeякi мoлoдi люди нa шляxy тpивaлиx пoшyкiв iдeнтичнocтi 
зiштoвxyютьcя зi знaчними тpyднoщaми. Hepiдкo iдeнтичнicть 
знaxoдитьcя ними лишe пicля бoлicнoгo пepioдy пpoб i пoмилoк. У pядi 
випaдкiв людинi тaк i нe вдaєтьcя дocягти мiцнoгo вiдчyття влacнoї 
iдeнтичнocтi. Гoлoвнoю нeбeзпeкoю, якoї, нa дyмкy E. Epiкcoнa, пoвиннa 
yникнyти в цeй пepioд мoлoдa людинa, є poзмивaння пoчyття cвoгo Я.  

Oтжe, aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтypи дaє пiдcтaви зpoбити 
виcнoвoк, щo фopмyвaння мopaльнoї cвiдoмocтi cтyдeнтiв xapaктepизy-
єтьcя низкoю ocoбливocтeй, зyмoвлeниx вiкoвими тa coцioкyльтypними 
yмoвaми їx poзвиткy: aктивiзaцiя poзвиткy Я-кoнцeпцiї, caмocвiдoмocтi; 
пepeбyдoвa змicтy тa cпiввiднoшeння ocнoвниx мoтивaцiйнo-цiннicниx 
opiєнтaцiй; poзшиpeння кpyгoзopy i пoявa тeopeтичниx iнтepeciв; 
пocилeння кpитичнocтi y cпpийняттi мopaльниx нopм; зpocтaння 
дoвiльнoгo piвня мopaльнoї caмopeгyляцiї. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО 
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

Камінська В. В., Лобок І. М.,  
студенти магістратури ННІПППФВК.  

Науковий керівник – доктор пед. наук Столяренко О. В. 
 
Проблема вдосконалення управління закладом освіти залишається 

актуальною в наш час, оскільки з розвитком технологій виникла потреба у 
появі нового покоління керівників, менеджерів освіти, лідерів- 
професіоналів, здатних бути конкурентоспроможними на сучасному ринку 
освітніх послуг. Законом України «Про загальну середню освіту», 
«Національною доктриною розвитку освіти України у XXI столітті» 
передбачається суттєве вдосконалення управління освітою в Україні, 
утвердження сучасного типу управління освітянською галуззю. 

Проте існуючі суперечності в управлінні ЗЗСО, такі як: національний 
характер управління, недостатній розвиток зворотних зв’язків, недостатня 
адаптивність, гнучкість управління, низький рівень управління 
інноваційними процесами, проектами свідчать про невідповідність між 
вимогами до якості результатів управлінської діяльності та реальним його 
станом. Сучасна сфера освітніх послуг шукає шляхи вирішення даних 
проблем, які спроможні забезпечити становлення особистості як активного 
творця самого себе і активного, свідомого менеджера-професіонала, 
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здатного до інноваційної управлінської та проектної діяльності. 
Доцільність особистісно орієнтованого підходу до організації навчально-
виховного процесу доводить багато вчених, зокрема, І. Бех, Н. Моісеєва, 
О. Пєхота, С. Подмазін, І. Якіманська. Знайомство з позиціями 
М. Антонюка, О. Балла, Є. Бондаревської, В. Демчука, В. Киричука 
дозволяють зробити висновки про те, що особистісно орієнтований підхід 
в освіті вимагає якісної зміни системи управління. Управління – поняття 
інтегроване, багатоаспектне. Управління навчальним закладом є 
особливою діяльністю, в якій суб’єкти за допомогою планування, 
організації, керівництва і контролю забезпечують організованість 
(інтегрованість) спільної діяльності учнів, педагогів, батьків, 
обслуговуючого персоналу та її спрямованість на досягнення освітніх 
цілей розвитку навчального закладу. 

Головна особливість управління загальноосвітнім навчальним 
закладом будь-якого типу, що відрізняє його від управління у будь-якій 
іншій сфері, полягає у неможливості точного прогнозування і виміру. 
Особистісно орієнтований підхід – науковий підхід до управління, який 
полягає у створенні умов для освіти особистості – творення «Образу себе в 
бутті», у розкритті і максимальному розвитку всіх сутнісних сил 
особистості, її здібностей та інтересів, створення умов для саморозвитку 
особистості в умовах певного соціуму і культури. Мета підходу полягає у 
створенні оптимальних умов для гармонійного духовного розвитку, 
становлення та самореалізації особистості як суб’єкта діяльності і 
суспільних відносин, яка будує свою діяльність і стосунки відповідно до 
стійкої ієрархічної системи гуманістичних і буттєвих особистісних 
цінностей. У зв’язку з цим, з’явилося нове поняття «особистісно 
орієнтоване управління». Це специфічний вид управління, в процесі якого 
забезпечуються постійне професійне та особистісне зростання учасників 
педагогічного процесу, стабільність та комфорт в усіх видах діяльності, 
виконання функціональних обов’язків працівниками освітнього закладу на 
найвищому рівні, дотримання прав учасників освітнього процесу, 
обов’язкове забезпечення адаптації закладу до умов, що постійно 
змінюються, визначення місця закладу в сучасній системі освіти, стратегії 
його розвитку. Мета управління закладом освіти в контексті особистісно 
орієнтованого підходу – створити сприятливі умови (освітнє та життєве 
середовище) для розвитку особистості кожного члена освітньої організації 
та самого управлінця навчального закладу як професіонала, науковця, 
творчої яскравої духовно гармонійно розвиненої особистості, лідера, 
здатного повести за собою всіх. Концептуальною основою управління 
закладом освіти виступають провідні ідеї: нова філософія освіти; нова 
кадрова політика; внутрішньо організаційна (корпоративна) культура; 
тотальна якість освітніх послуг; нова ідеологія виховання; особистісний 
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розвиток, розвиток позитивної Я-концепції менеджера, вчителя, учня.  
Сутнісні ознаки особистісно орієнтованого управління ЗЗСО: стійкий 

морально здоровий мікроклімат у закладі освіти; підвищення рівня 
активності й зацікавленості працівників закладу освіти та інших учасників 
навчально-виховного процесу; довіра, взаємоповага, стабільність в 
організації, відсутність напруженості; готовність членів організації 
приймати рішення та нести за них відповідальність; прагнення всіх 
учасників освітнього процесу до саморозвитку, творчості, прояву 
ініціативи; вміння досягати поставленої мети та виконувати стратегічні 
завдання; самоуправління учасників педагогічного процесу на відповідних 
управлінських рівнях. 

Спираючись на структуру, визначимо завдання менеджменту закладу 
освіти в контексті особистісно орієнтованого підходу: 

1. Удосконалення структури навчального закладу: розвиток мережі 
класів, встановлення оптимального співвідношення між класами для 
обдарованих дітей, базової підготовки та компенсуючого навчання; 
вдосконалення суб’єкт-суб’єктних стосунків на всіх рівнях управління; 
розвиток формальної та неформальної структури закладу; розвиток 
системи освітніх послуг, маркетингу. 

 2. Підвищення якості змісту освіти: забезпечення оптимального 
співвідношення змісту освіти і запитів особистості; розвиток 
професіоналізму вчителів через засвоєння нового; забезпечення 
когнітивного та креативного розвитку учнів; розвиток персонологічного 
підходу до навчання за індивідуальними проектами; вдосконалення 
науково-методичного забезпечення освітнього процесу; забезпечення 
ситуації успіху для самореалізації кожного в життєдіяльності; 
забезпечення оволодіння знаннями на трьох рівнях: мотиваційному, 
когнітивному, операціональному.  

3. Вдосконалення організації навчального процесу: розвиток 
позитивної мотивації учнів до самовдосконалення; створення умов для 
переходу до особистісно орієнтованого навчання; впровадження та 
розвиток стратегії співробітництва; запровадження дослідницького 
підходу до управління; створення системи стимулювання творчої 
діяльності кожного.  

4. Удосконалення організації виховного процесу: розвиток в учнів 
пізнавальних потреб, позитивного ставлення до навчання, освіти; 
створення, збереження і розвиток традицій в організації; розвиток 
внутрішньої культури організації; розвиток самоуправління та 
співуправління; біопсихосоціальний – гармонійний духовний розвиток 
кожної особистості (здорової, духовної (культурної), щасливої).  

 5. Удосконалення управлінської діяльності: спрямованість на 
стратегічний менеджмент; нова філософія мислення (саногенне мислення); 
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концептуальність; оновлення методів, технологій управлінської та 
проектувальної діяльності; сприятливий психологічний клімат в ЗЗСО; 
утвердження лідерської позиції управлінця (менеджера). 

 Управління базується на економічних відносинах, тому економічні 
методи є провідними, проте загальноосвітні навчальні заклади виконують 
соціальне замовлення суспільства і за своєю специфікою є домінантною 
соціальною системою, а в умовах демократизації, гуманізації, незалежності 
нашого суспільства їхня роль буде постійно зростати. Специфіка сучасного 
управління закладом освіти полягає в тому, що його варто розглядати в 
контексті особистісно орієнтованої освіти і відповідно розроблений зміст 
дисциплін повинен бути спрямований на підготовку менеджера-
професіонала нового типу, котрий відповідає потребам сьогодення. Якщо 
людина хоче досягти успіху в управлінській діяльності, їй варто пам’ятати 
слова О.Дж. Сімпсона та слідувати їм: «Той день, коли Ви повністю 
візьмете на себе відповідальність за власне майбутнє та припините шукати 
виправдання сумнівам, стане днем початку руху до вершини». 
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Одним із пріоритетних напрямків розвитку сучасних закладів освіти є 

втілення в практику управління нових інформаційних технологій. 
Інформатизація освіти – це складний багаторівневий процес, який не 

можна звести тільки до забезпечення шкіл комп’ютерами, електронними 
підручниками та підключення до Інтернету. У наш час потрібно 
розглядати і розвивати змістовий аспект використання технічних засобів. 
Технічне забезпечення, безумовно, є важливою, але лише основою, що 
забезпечує процес інформатизації. 
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 Дійсним критерієм ефективності використання нових інформаційних 
технологій в освітньому закладі повинні стати не кількість і якість 
комп’ютерів, а наявність єдиного інформаційного освітнього простору. 
Залучити до процесу інформатизації всіх: учнів, батьків, педагогів, 
адміністрацію, спеціалістів служб супроводу та інших працівників 
освітнього закладу – ось головне завдання інформатизації [1, с.8]. 

 Одним з перспективних засобів підвищення якості управління 
освітнім закладом на сучасному етапі є створення інформаційних 
стандартів, які задовольняють потреби всіх суб’єктів управління, надають 
інформаційну підтримку, забезпечуючи процес прийняття рішень більшим 
обсягом корисної інформації, що дозволяє оптимізувати інформаційні 
потоки. Інформаційні стандарти включають форми надання 
інформаційних матеріалів та використовуються для аналізу стану освітньої 
системи, організації звітності. 

В освітньому закладі можна використовувати три рівні управлінської 
інформації: адміністративно-управлінський рівень (керівник та його 
заступники); колективно-колегіальний рівень (педагогічний персонал, 
навчально-допоміжний, обслуговуючий персонал); співуправлінський 
рівень (учні, студенти, їх батьки, зовнішні організації). 

Кожному з цих рівнів відповідає визначений набір необхідної 
управлінської інформації, що створюється на основі принципу 
оптимальної достатності. Для прийняття оптимального управлінського 
рішення використовуються різні джерела інформації ( адміністративні, 
методичні, допоміжні), але в будь – якому випадку, для створення цілісної 
інформативної системи як умови успішної управлінської діяльності 
необхідно визначити для кожного рівня: 

• зміст (склад) необхідної інформації; 
• об’єкт управлінської інформації; 
• джерела інформації; 
• інформаційні потоки та рівні їх обробки; 
• призначення та спосіб зберігання інформації [3, с.59]. 
Основний критерій відбору інформації – можливість уповноваженої 

особи на основі її аналізу приймати управлінське рішення на своєму рівні. 
Використання комп’ютерної техніки в управлінському процесі значно 
спрощує і оптимізує процес накопичення, використання і зберігання 
управлінської інформації. Це дозволяє стандартизувати роботу з 
інформацією, тобто розробити і використовувати ті форми документів, які 
позитивно зарекомендували себе, а також мінімізувати час підготовки та 
передачі прямої інформації, обробки та використання зворотної 
інформації. 

Проблема, яка існує в наш час, полягає не стільки в тому, щоб 
відібрати для використання необхідний і достатній мінімум інформації, 
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скільки в тому, щоб організувати оптимальну циркуляцію та використання 
всієї інформації. 

 Для якісного інформаційного забезпечення управління навчальним 
закладом, на наш погляд, необхідно застосувати таку схему відповідно до 
рівнів управлінської інформації.  

Центром інформаційного забезпечення управління освітнім закладом є 
Інформаційний центр (ІЦ). Працівники освітнього закладу, які належать до 
першого, колективно-колегіального рівня, надають інформацію в ІЦ. В 
свою чергу, вони можуть користуватися інформацією, яка міститься в ІЦ 
та необхідна для виконання їх службових обов’язків. 

ІЦ забезпечує збір інформації від працівників першого рівня, зовнішніх 
організацій і передає її на другий рівень – адміністративно-управлінський. 

Адміністративно-управлінський персонал аналізує отриману 
інформацію, приймає рішення і передає на третій, співуправлінський 
рівень або, коли це стосується колективно-колегіального рівня, повертає 
інформацію на перший рівень, але також через ІЦ. 

ІЦ складається з: 
• електронного сервера з локальною мережею та необхідною 

оргтехнікою (автоматизоване робоче місце; комп’ютер, проектор, сканер, 
прінтер); 

• відповідального за інформатизацію управління освітнім процесом. 
Відповідальний за інформатизацію: 
• забезпечує введення даних у комп’ютерну базу, зберігання 

інформації в електронному та паперовому вигляді; 
• надає всім учасникам освітнього процесу необхідну інформацію; 
• створює бази даних за всіма напрямами роботи освітнього закладу 

(по учнях, працівниках, з науково-методичної роботи, з навчально-
виховної роботи). 

Для оптимізації інформатизації управління освітнім закладом 
необхідно визначити склад необхідної інформації для кожного рівня. 

Для першого рівня (адміністративно-управлінського) необхідна 
інформація для: 

• автоматизації системи всіх видів звітності, проведення постійного 
моніторингу успішності учнів, контролю за навчально-виховним 
процесом; 

• матеріально-технічного та нормативно-правового аспектів 
інформаційного забезпечення; 

• створення умов для підвищення компетентності учасників 
освітнього процесу. 

На колективно-колегіальному рівні необхідна інформація для того, 
щоб педагогічний персонал міг: 

• використовувати дидактичну та методичну базу зі свого предмету та 
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суміжних дисциплін; контролювати результативність своєї роботи; за умов 
допомоги електронної бібліотеки компенсувати недостатню кількість 
навчальної літератури; 

• створювати індивідуальні портфоліо, де повинні відображатися не 
тільки особисті досягнення, але і накопичуватися матеріали, що 
відображають динаміку розвитку учнів;  

• орієнтуватися в інформаційному просторі; 
• використовувати форми навчання, що вимагають індивідуальної та 

групової роботи з засобами інформації: CD, матеріалами з певних тем 
навчальних програм;  

• проводити роботу з учнями зі створення відеоматеріалів, 
дистанційного навчання та ін. 

Для третього рівні – співуправлінського – також накопичується 
необхідна інформація. 

Основні завдання інформатизації управління освітнім закладом: 
• підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних та керівних 

працівників освітнього закладу; 
• втілення в практику роботи адміністрації освітнього закладу 

програмних продуктів, які забезпечують автоматизацію робочих місць, 
формування електронних баз даних, електронний документообіг; 

• забезпечення «предметних» (мультимедійних) класів сучасною 
комп’ютерною технікою; 

• організація дистанційного навчання учнів. 
Таким чином, можна зробити висновки, що ефективність управлінської 

моделі залежить, перш за все, від ефективності системи збирання, обробки 
і аналізу інформації для вибору оптимальних управлінських рішень. Інфор-
матизація управління освітнім закладом дозволить розподілити інформа-
ційні потоки прямого і зворотного зв’язку з погляду необхідності, але 
достатності, а отже, оптимізувати управлінську діяльність закладу освіти. 
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАЦІЯ 

Кірсанова Т. І.,  
студентка магістратури ННІПППФВК. 

Науковий керівник – доц. Давидюк М. О. 
Потужні реформаторські процеси, що відбуваються в сучасному 

українському суспільстві, актуалізують проблему забезпечення нових 
підходів до організації діяльності дошкільного закладу освіти. Нові форми 
дошкільної освіти створюють сприятливі умови для реалізації педагогічної 
ініціативи, впровадження наукових доробок, утілення принципів 
оновленого освітнього змісту. Модернізація змісту дошкільної освіти – 
важливий чинник розвитку системи національної освіти загалом. Важливо, 
щоб учителі та вихователі спромоглися працювати на засадах інноватики, 
не боялися використовувати в своїй діяльності нові методи і прийоми, 
форми і засоби навчання, справді цікаві сучасному поколінню дітей. Тому 
проектна діяльність у роботі ЗДО – вимога часу, спрямована на забезпе-
чення адекватності освітнього процесу та його результатів викликам часу. 

Дошкільні заклади освіти сьогодні все активніше використовують 
спеціалізовані програми, альтернативні методики та спадщину видатних 
педагогів. Шляхом інноваційних підходів до відбору змісту і форм 
методичної діяльності, зокрема, через упровадження проектного методу в 
практику роботи дошкільного закладу реалізуються актуальні завдання 
зростання професійної майстерності вихователів. Вибір цього методу 
також обумовлено вимогами Базової програми розвитку дитини 
дошкільного віку «Я у Світі», спрямованої на навчання і розвиток 
особистості, формування у дітей пізнавальної активності, творчості, вмінь 
самостійного пошуку розв’язання проблеми. 

Мета статті – визначити сутнісні характеристики проектного методу 
та ефективність його застосування в сучасному закладі дошкільної освіти. 

Інноваційні процеси на сучасному етапі розвитку суспільства 
стосуються насамперед системи освіти як початкового етапу розкриття 
потенційних здібностей дитини. Розвиток освіти, вихід її на новий якісний 
рівень не може здійснюватися без розроблення інноваційних технологій. 
На думку В. Міхєєвої, інноваційні технології передбачають використання 
системи методів, способів, прийомів навчання, виховних засобів, 
спрямованих на досягнення позитивного результату за рахунок 
динамічних змін в особистісному розвитку дитини в сучасних 
соціокультурних умовах [4]. Педагогічні інновації можуть або змінювати 
процеси виховання і навчання, або вдосконалювати. Інновації визначають 
нові методи, форми, засоби, технології, що використовуються в 
педагогічній практиці, орієнтовані на особистість дитини, на розвиток її 
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здібностей [3, с. 4]. Як відзначає Б. Ліхачов, педагогічна технологія є 
сукупністю психолого-педагогічних установок, що визначають 
спеціальний набір і компоновку форм, методів, способів, прийомів 
навчання, виховних засобів; вона є організаційно-методичним 
інструментарієм педагогічного процесу [4, с. 37]. Суть педагогічної 
технології полягає в тому, що вона має виражену етапність 
(«покроковість»), містить набір певних професійних дій на кожному етапі, 
дозволяючи педагогові ще в процесі проектування передбачати проміжні і 
підсумкові результати власної професійно-педагогічної діяльності. 

Педагогічну технологію вирізняють: конкретність і чіткість мети і 
завдань; наявність етапів: первинної діагностики; відбору змісту, форм, 
способів і прийомів його реалізації; використання сукупності засобів у 
певній логіці з організацією проміжної діагностики досягнення мети, 
критеріальної оцінки результатів [4, с. 16]. Педагогічна технологія в освіті 
є сукупністю психолого-педагогічних підходів, що визначають зміст 
освіти, комплекс форм, методів, способів, прийомів навчання, виховних 
засобів, що реалізують освітній процес. Сучасні педагогічні технології, що 
реалізуються в закладі дошкільної освіти, поділяють на декілька груп: 

• особистісно-орієнтовані технології (самостійними напрямами 
виступають особистісно-розвивальні технології, технології співпраці і 
технології вільного виховання); 

• технології проблемного навчання; 
• ігрові технології; 
• розвивальні технології; 
• технології проектної діяльності; 
• технології колективного навчання; 
• здоров’язбережувальні технології; 
• інформаційно-комунікаційні технології та ін. 
На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти набув поширення 

метод проектів. Це пояснюється його потенційною інтегративністю, 
відповідністю цілям інноваційності, забезпеченням активності дітей в 
освітньому процесі. Проект (перекладається як «кинутий уперед») – 
прототип, прообраз якогось об'єкта або виду діяльності, а проектування – 
процес створення проекту. Метод проектів зародився в другій половині 
XIX століття в сільськогосподарських школах США і ґрунтувався на 
теоретичних концепціях прагматичної педагогіки, основоположником якої 
був американський філософ Джон Дьюї. Метод був спрямований на те, 
щоб знайти способи, шляхи розвитку самостійного мислення дитини, щоб 
навчити її не просто запам'ятовувати й відтворювати знання, які дає школа, 
а вміти застосовувати ці знання на практиці, в реальних життєвих 
ситуаціях. Метод проектів як педагогічна технологія – це сукупність 
дослідницьких, пошукових, проблемних методів, прийомів і дій педагога в 
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певній послідовності для досягнення поставленого завдання – розв’язання 
проблеми, особисто значущої для педагога, оформленої у вигляді якогось 
кінцевого продукту [4, с. 145]. 

Основне призначення методу проектів – надання дітям можливості 
самостійного здобування знань при розв’язанні практичних завдань або 
проблем, що вимагають інтеграції знань з різних галузей. Як наслідок, 
проектна діяльність дає можливість виховувати «діяча», а не «виконавця», 
розвивати вольові якості особистості, навички партнерської взаємодії. 

У практиці сучасних дошкільних закладів освіти використовуються 
такі види проектів: дослідницько-творчі, рольові, ігрові, інформаційні (збір 
інформації про який-небудь об'єкт, явище; передбачається ознайомлення 
учасників проекту з даною інформацією, її аналіз і узагальнення фактів), 
практико-орієнтовані (прикладні) (результат обов'язково орієнтований на 
соціальні інтереси самих учасників), творчі (передбачають відповідне 
оформлення результатів у вигляді дитячого свята, дитячого дизайну). 
Провідним видом діяльності дошкільника є гра, тому, починаючи з 
молодшого віку, використовуються рольові, ігрові і творчі проекти, 
наприклад, «Улюблені іграшки», «Азбука здоров'я» та ін.  

Важливим для особистісного розвитку дітей є використання й інших 
видів проектів, зокрема, комплексних типу «Світ театру», «Книжковий 
тиждень»; міжгрупових, наприклад, «Математичні колажі», «Світ тварин і 
птахів», «Пори року», творчих – «Мої друзі», «Любимо казку», «Світ 
природи» тощо; групових – «Казки про любов», «Пізнай себе», «Весела 
астрономія»; індивідуальних – «Я і моя сім'я», «Генеалогічне дерево», 
«Секрети скрині бабусі»; дослідницьких – «Підводний світ», «Здорове 
харчування». 

За тривалістю вони бувають короткотерміновими (1–2 тижні), 
середньої тривалості (1–3 місяці), тривалі (до 1 року). За кількістю 
учасників – індивідуальні, групові, фронтальні, парні, сімейні. Тематика 
проектів може стосуватися проблем формування культури сімейного 
життя з урахуванням інтересів і здібностей вихованців. Іноді тематика 
проектів пропонується самими вихованцями, при цьому останні 
орієнтуються на власні творчі, прикладні інтереси. Але найчастіше 
тематика проектів визначається практичною значущістю питання, його 
актуальністю, а також можливістю його розв’язання при залученні знань 
вихованців з різних галузей знання. Тобто практично досягається 
інтеграція знань. При реалізації проектного методу головне – це 
спрямованість пізнавальної діяльності дошкільників на результат, який 
досягається в процесі спільної роботи педагога і дітей над певною 
практичною проблемою. Продукт проектної діяльності повинен бути 
культурно значущим, а для дитини-дошкільника – видимим, відчутним, 
доступним і актуальним. Продуктами проекту можуть бути фото і відео 
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матеріали, опис дослідів, макети, виставки, альбоми, свята, ігри, книга, 
зроблена в спільній діяльності з дорослим, проектна тека й інше. 

Використання методу проектів у дошкільній освіті як одного з методів 
інноваційного навчання дошкільників дозволяє значно підвищити 
пізнавальну активність дітей, розвинути творче мислення, вміння дітей 
самостійно різними способами знаходити інформацію про предмет, що їх 
цікавить, або маловідоме їм явище і використовувати ці знання для 
створення нових об'єктів дійсності. 
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НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДУАЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ ОСВІТИ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Кравчук Ю. М., 
студентка магістратури ННІПППФВК. 

Науковий керівник – канд. пед. наук Опушко Н.Р.  
 
Інтенсивні соціально-економічні процеси, глобалізація та 

інформатизація суспільства зумовлюють структурні зміни в економіці та 
зростаючий попит на висококваліфікованих працівників, що обумовлює 
потребу в створенні такої системи освіти, що якісно виконувала б 
замовлення на підготовку фахівців з найбільш затребуваних 
спеціальностей та могла швидко реагувати на нові виклики часу. 

Першими відреагували країни Західної Європи та законодавчо 
підтримали зміни в національних освітніх системах, зміст яких передбачає: 
збільшення інвестицій у розвиток людських ресурсів, інновації у 
викладанні і навчанні, переосмислення оцінки навчання, включення 
неформального та інформального навчання, розвиток профорієнтації і 
консультування з питань професійної освіти, наближення навчання до тих, 
хто прагне навчатися. Кінцевою метою є оволодіння новими базовими 
вміннями, що допоможуть реалізуватися у житті. Саме тому ще з середини 
ХХ століття у провідних країнах Європейського Союзу (ЄС) почали 
вдосконалювати систему професійної підготовки молодого покоління, так 
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звану подвійну (дуальну) систему освіти. 
Висвітленням проблеми становлення та розвитку системи дуальної 

освіти в країнах ЄС займаються М. Авраменко, І. Бойчевська, О. Яковенко 
(Німеччина), Ю. Васильєва, Л. Пуховська, М. Дрозач (Велика Британія); 
систематизацію західноєвропейського досвіду впровадження досліджува-
ної системи здійснювали О. Локшина, В. Радкевич, О. Бородієнко, 
Н. Базелюк, С. Леу та інші.  

Нормативно-законодавча база проблеми складається з Концепції та 
Стратегії освіти упродовж життя, Стратегії «Європа 2020» (2010 р.), 
Лісабонської стратегії (2000 р.), Маастрихської угоди (1993 р.) тощо. 

Мета статті – проаналізувати нормативно-законодавче забезпечення 
становлення та розвитку системи дуальної освіти в країнах Західної 
Європи. 

Поняття «дуальна система» виникло в другій половині 60-х років ХХ 
століття в Німеччині у зв’язку з обговоренням введеного в 1969 році 
закону про професійне навчання. Відтоді німецька система, що поєднує 
державну професійну школу з виробничим навчанням, вважається 
всесвітньо зразковою, а її вдалий досвід був запозичений іншими країнами, 
такими, як Австрія, Швейцарія та Велика Британія [1]. Її особливістю є те, 
що студент поєднує навчання й стажування на підприємстві, при цьому 
отримує стипендію, близьку до заробітної плати, однією з умов реалізації 
такої освіти є те, що саме організації дають замовлення навчальним 
закладам на спеціальності, що їм необхідні. На актуальності такої форми 
навчання наголошує представник одного з комунальних підприємств м. 
Ерфурт (Німеччина) Удо Бауер: «Ми відштовхуємося від потреб ринку. 
Маємо заглянути на три-чотири роки вперед, на які спеціальності буде 
попит. Згідно з цим створюємо кваліфікаційні місця. Наш обов’язок перед 
суспільством – не залишити наших студентів безробітними» [2]. 

Про позитивний результат такого навчання свідчить той факт, що саме 
в Німеччині близько 70 % всіх випускників після закінчення школи 
здобувають одну з 350 професій, що має державну ліцензію, у межах 
дуальної системи, коли спеціальні теоретичні знання засвоюють у 
професійній школі, а практична підготовка здійснюється безпосередньо на 
робочому місці або в спеціальних навчальних майстернях на підприємстві 
або фірмі. Такий стратегічний підхід, що передбачає поєднання теорії та 
практики, забезпечує високу кваліфікацію німецьких фахівців і отримав 
визнання у всьому світі.  

Досягнення високих результатів стало можливим завдяки державному 
регулюванню в сфері освітніх проблем, що зорієнтоване на перспективу. 
Першими документами, що відобразили нові підходи до побудови 
освітнього процесу, були Концепція та Стратегія освіти упродовж життя, 
розроблені в 70-ті роки ХХ століття. Саме в них було визначено інновацій-
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ну суть освіти, що полягала у « розвитку здібностей громадян і логіки 
виробництва (оптимального використання людських ресурсів), спрямова-
ного на зближення двох систем: загальної і професійної освіти» [3]. 

Загалом політика Європейського Союзу у сфері професійної освіти і 
навчання з самого початку інтеграційних процесів спрямовувалась на 
реалізацію загальних цінностей і цілей й одночасного збереження 
унікальності та цінностей національних систем професійної освіти і 
навчання, що спеціально закріплено в Маастрихській угоді (1993 р.). 
Стратегічні європейські орієнтири процесів розвитку професійної освіти і 
навчання в ХХІ столітті містять Лісабонська стратегія» (2000-2010) і 
Стратегія «Європа-2020» (2011-2020). 

Лісабонська стратегія містить всі сфери діяльності ЄС щодо 
підвищення ефективності економіки і покращення якості життя для 
реалізації стратегічної мети спільноти – перетворення європейської освіти 
на найбільш конкурентоздатну і динамічну в світі, що базується на 
новітніх знаннях, здатна підтримувати стійкий економічний ріст, 
підвищувати якість робочих місць і забезпечувати соціальну єдність 
суспільства. У цілісному вигляді стратегія розвитку освітньої сфери до 
2010 року була окреслена в документі Європейської комісії «Доповідь про 
конкретні майбутні завдання для систем освіти та професійної підготовки» 
(2001), де були проголошені три кардинальні цілі, конкретизовані в 
завданнях: підвищення якості та ефективності систем освіти і професійної 
підготовки в країнах ЄС; спрощення доступу до безперервної освіти для 
всіх громадян ЄС; посилення відкритості систем освіти та професійної 
підготовки спільноти для всього світу [3, с.40].  

В умовах глибокого економічного спаду, спричиненого світовою 
економічною кризою 2008 року, реалізація європейської стратегії майже 
одразу стикнулася з великими труднощами і, починаючи з 2005 року, 
почала модернізуватися. Вагомі надбання за цим напрямом накопичено в 
ході «Копенгагенського процесу», названого за місцем проведення 
зібрання Європейської комісії і міністрів освіти європейських країн. 
Стартовий документ – Копенгагенська Декларація – націлював 
європейську спільноту на вирішення таких завдань: створення єдиного 
європейського простору в сфері професійної освіти і підготовки; 
забезпечення прозорості кваліфікацій; вирішення проблеми визнання 
компетенцій і кваліфікацій; посилення підтримки розвитку 
компетентностей і кваліфікацій на секторному рівні; розробка спільних 
принципів визнання неформального інформального (спонтанного) 
навчання; сприяння співробітництву в сфері оцінки якості з наголосом на 
обміні моделями і методами, а також загальними критеріями й 
принципами оцінки якості професійної освіти і навчання; надання уваги 
навчальним потребам викладачів і майстрів у межах всіх форм 
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професійної освіти і навчання [3, с. 51-52].  
Внесок Копенгагенського процесу в політику у сфері професійної 

освіти і навчання в країнах-членах ЄС був швидкий та вагомий. 
Ініційовано ґрунтовні реформи в національних системах, розвиток 
національних рамок кваліфікацій з метою запровадження Європейської 
рамки кваліфікацій (EFQ), яка стала рушійною силою інтеграції 
професійної освіти і навчання в європейському і світовому просторах. 

У 2010 році в європейській професійно-технічній освіті відбулось дві 
важливі події – 9 липня 2010 року Європейська комісія прийняла документ 
«Нова рушійна сила європейської співпраці у сфері професійної освіти та 
навчання для підтримки стратегії «Європа-2020», який детально розкривав 
майбутні плани європейської політики в цій галузі, а 7 грудня 2010 року в 
м. Брюгге було прийнято Комюніке про зміцнення європейського 
співробітництва у сфері професійної освіти і навчання на період 2011-2020 
років. Положення цих документів містять важливу для майбутнього 
інформацію. Зокрема, про необхідність постійного перегляду професійних 
і освітніх стандартів і кваліфікацій; модернізацію змісту професійної 
освіти, інфраструктури і методів, котрі мають відповідати новим 
технологіям виробництва та організації праці; актуальну потребу в освіті 
впродовж життя; розширення і вдосконалення професійних умінь і 
навичок; розширення мети професійної освіти і навчання – її спрямо-
ваність на працевлаштування та економічне зростання має доповнитися 
інклюзією і сприянням соціальній єдності суспільства тощо [3]. 

Як показали результати дослідницького проекту Європейського 
Центру розвитку професійної освіти і навчання (CEDEFOP) «Зміна 
характеру і ролі професійної освіти і навчання в Європі» (2016-2018 рр.), за 
останні два десятиліття кардинально змінився ландшафт професійної 
освіти і навчання, а саме: з’являються нові сектори, що обумовлено 
різними явищами, зокрема, розширенням масштабів вищої освіти; 
збільшується кількість провайдерів на вищих кваліфікаційних рівнях у 
результаті зростання впливу на практику ідей нового професіоналізму; 
поширюються нові професійні програми та програми перекваліфікації для 
безробітної молоді й інших категорій населення, що були «витіснені» з 
ринку праці в результаті кризи 1970- х – початку 80-х років і 90-х років ХХ 
століття [3, с.25]. Нові тенденції відобразилися в Міжнародній стандартній 
класифікації освіти, прийнятій 36-ою сесією Генеральної конференції 
ЮНЕСКО в 2011 році. Зокрема, в класифікаторі йде мова про 
переміщення професійного напряму розвитку освіти в структури вищої 
освіти та вводиться розмежування між академічними і професійними 
програмами впродовж вищих кваліфікаційних рівнів. Було конкретизовано 
зміст поняття «вища професійна освіта».  

Зміст проаналізованих документів свідчить про те, що в них визначено 
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не тільки пріоритети ЄС щодо модернізації професійної освіти і навчання, 
а й надаються рекомендації, такі як: доступність освіти упродовж життя; 
перехід до якісної освіти; інноваційний характер розвитку освіти, 
вдосконалення організаційних та правових механізмів управління галуззю, 
ефективне поєднання освітнього і виробничого процесів тощо. 
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ НА ОСНОВІ 

ТВОРЧОЇ РЕФЛЕКСІЇ 
Лавриченко Л. М., 

студентка магістратури ННІПППФВК. 
Науковий керівник – доц. Холковська І. Л. 

Cтpyктypнo-динaмiчнa мoдeль фopмyвaння кoмyнiкaтивнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix yчитeлiв, cтвopeнa нaми, є cиcтeмoю 
взaємoпoв'язaниx eлeмeнтiв, щo вiдoбpaжaють icтoтнi влacтивocтi 
дocлiджyвaнoгo пpoцecy, a caмe: пpoвiдний мeтoдoлoгiчний пiдxiд, мeтa, 
кoмпoнeнти, щo yтвopюють змicтoвy ocнoвy, a тaкoж зв'язки циx 
кoмпoнeнтiв мiж coбoю i з дoвкiллям, ocнoвнi eтaпи пpoцecy фopмyвaння. 

Bpaxoвyючи, щo пpoцec фopмyвaння кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi, 
щo вивчaєтьcя нaми, є oднiєю з фopм ocвiтньoгo пpoцecy в yнiвepcитeтi, 
щo cпиpaєтьcя нa caмoocвiтy, caмopoзвитoк cтyдeнтiв, ми ввaжaємo, щo 
дocягнeння пoзитивниx peзyльтaтiв зa цим нaпpямoм мoжливe нa ocнoвi 
peфлeкcивнoгo пiдxoдy. Цeй пiдxiд peaлiзyє oдин з пpинципiв 
caмopoзвиткy ocoбиcтocтi – пpинцип peфлeкciї, oпиcaний Л. Aнтoнюк [1, 
c.18], i пepeдбaчaє, щo peaльнo пiдвищити кoмyнiкaтивнy кoмпeтeнтнicть 
мaйбyтнix yчитeлiв мoжливo, якщo aктивiзyвaти й opгaнiзyвaти їx 
peфлeкcивнy дiяльнicть. Peфлeкcyючe миcлeння дoзвoляє вчитeлeвi 
ycвiдoмлювaти влacнy кoмyнiкaтивнy пoвeдiнкy, пepeбyдoвyвaти її, 
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вiдмoвляючиcь вiд нeeфeктивниx фopм i cпocoбiв пeдaгoгiчнoї кoмyнiкaцiї 
тa iнiцiюючи нoвi, бiльш eфeктивнi [2]. 

Koнкpeтнoю мeтoю, щo визнaчaє oчiкyвaнi peзyльтaти poбoти зi 
cтyдeнтaми, ми ввaжaємo фopмyвaння кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтнix yчитeлiв, тoбтo тaкy пoзитивнy змiнy ocoбиcтicниx якocтeй 
мaйбyтнix пeдaгoгiв (нoвoyтвopeння в знaнняx, yмiнняx, мoтивaцiйнiй, 
eмoцiйнo-вoльoвiй cфepax ocoбиcтocтi), щo знaxoдить cвoє виpaжeння в 
пiдвищeннi eфeктивнocтi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. 

Пepcпeктивнa мeтa дocлiджyвaнoї мoдeлi пpeдcтaвлeнa нaми як 
дocягнeння ycвiдoмлeнoгo i включeнoгo в cиcтeмy iндивiдyaльниx 
пpoфeciйниx цiннocтeй iдeaлy кoмпeтeнтнoгo вчитeля – пpoфeciйнoгo 
кoмyнiкaтopa, щo зaбeзпeчyє eфeктивнe пeдaгoгiчнe cпiлкyвaння. Ocкiльки 
вдocкoнaлeння фaxiвця, мaючи в cвoїй ocнoвi caмoвиxoвaння i caмoocвiтy, 
є пpoцecoм бeзпepepвним, дiaлeктичним, тo йoгo мeтa, кoнцeптyaльнa 
мoдeль iдeaлy пiд впливoм зpocтaючиx вимoг з бoкy coцiaльнoгo oтoчeння 
пocтiйнo змiнюютьcя, кopигyютьcя. Toмy ми пoдiляємo пoзицiю вчeниx, 
щo ввaжaють, щo пepcпeктивнa мeтa пpoфeciйнoгo вдocкoнaлeння нiкoли 
нe є цiлкoм дocяжнoю. Meжi пpoфeciйнoгo pocтy нe icнyє. Toмy 
пepcпeктивнy мeтy oпиcyвaнoї нaми мoдeлi пoв'язyвaтимeмo з 
caмoвдocкoнaлeнням кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix yчитeлiв 
нa ocнoвi твopчoї peфлeкciї пpoфeciйнoгo дocвiдy, щo нaбyвaєтьcя пiд чac 
пeдaгoгiчниx пpaктик. 

Для тoгo, щoб yчитeль мiг зaбeзпeчyвaти eфeктивнe пeдaгoгiчнe 
cпiлкyвaння, пpoцec фopмyвaння якocтi, щo дocлiджyєтьcя, мaє бyти 
кoмплeкcним, тoбтo пoвинeн oxoплювaти вcю cyкyпнicть пpoфeciйнo-
знaчyщиx ocoбиcтicниx якocтeй мaйбyтньoгo вчитeля, якi виcтyпaють 
ocнoвними cклaдoвими йoгo кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi. 

Biдпoвiднo дo цьoгo, змicт пpoцecy фopмyвaння кoмyнiкaтивнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix yчитeлiв пoвинeн включaти тaкi oбoв'язкoвi 
кoмпoнeнти: тeopeтичний, дiяльнicнo-твopчий i ocoбиcтicний. 

Teopeтичний кoмпoнeнт фopмyвaння пoв'язaний зi змiнaми кoгнiтивнoї 
cфepи cтyдeнтiв i пepeдбaчaє пoглиблeння їx знaнь, щo cтocyютьcя 
cyтнocтi ocвiтньoгo пpoцecy, cyчacниx кoнцeпцiй poзвиткy ocoбиcтocтi, 
зaгaльниx зaкoнiв cпiлкyвaння, зaкoнoмipнocтeй пeдaгoгiчнoї кoмyнiкaцiї. 

Дiяльнicнo-твopчий кoмпoнeнт cпpямoвaний нa фopмyвaння i poзвитoк 
y мaйбyтнix пeдaгoгiв piзнoмaнiтниx cпocoбiв кoмyнiкaтивнoї дiяльнocтi, 
peфлeкcивниx yмiнь, здiбнocтi твopчo виpiшyвaти кoмyнiкaтивнi зaвдaння, 
щo cклaдaютьcя в пeдaгoгiчнiй пpaктицi. 

Ocoбиcтicний кoмпoнeнт мaє нa мeтi нaдaння дoпoмoги cтyдeнтaм в 
ycвiдoмлeннi ocoбиcтicнo-знaчyщoї cиcтeми цiннicниx opiєнтaцiї, 
пoв'язaнoї з пpoфeciйнoю дiяльнicтю i пeдaгoгiчним cпiлкyвaнням; 
poзвитoк мoтивaцiї пpoфeciйнoгo caмoвдocкoнaлeння; a тaкoж 
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гapмoнiзaцiю cтaвлeння мaйбyтнix yчитeлiв дo yчнiв. 
Peфлeкcивнa дiяльнicть y нaшiй мoдeлi пoв'язaнa з peaлiзaцiєю тaкиx 

ocнoвниx фyнкцiй: 1) включeння cтyдeнтiв в opгaнiзoвaнy дiяльнicть y poлi 
aктивниx cyб'єктiв; 2) ycвiдoмлeння i кpитичний aнaлiз влacнoї 
кoмyнiкaтивнoї дiяльнocтi, виявлeння в нiй пpoблeмниx зoн, тoбтo тиx 
acпeктiв, щo пoтpeбyють пepeтвopeння, вдocкoнaлeння; 3) пopoджeння 
iннoвaцiй (нoвиx цiннocтeй, цiлeй, пiдxoдiв, зacoбiв), cпpямoвaниx нa 
вдocкoнaлeння пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння; 4) peгyляцiя влacнoї пoвeдiнки, 
yпpaвлiння cвoєю кoмyнiкaтивнoю дiяльнicтю; 5) пopoджeння 
iнтeлeктyaльниx i ocoбиcтicниx нoвoyтвopeнь y cyб'єктa peфлeкciї i нa цiй 
ocнoвi caмopoзвитoк ocoбиcтocтi; 6) кoopдинaцiя дiй i взaємopoзyмiння 
yчacникiв coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo тpeнiнгy (CПT). 

Hacтyпнoю вiдмiтнoю ocoбливicтю oпиcyвaнoї мoдeлi є peaлiзaцiя 
cyб'єктнoгo пiдxoдy дo мaйбyтнix yчитeлiв. Бyдyчи cyб'єктoм дiяльнocтi, 
cпpямoвaнoї нa фopмyвaння кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi, мaйбyтнi 
вчитeлi caмi фopмyлюють зaпит, пoв'язaний з тими acпeктaми 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, щo пoтpeбyють poзвиткy; визнaчaють, 
фopмyють i викopиcтoвyють нa пpaктицi тi cпocoби кoмyнiкaтивнoї 
дiяльнocтi, якi нaйбiльшoю мipoю вiдпoвiдaють їx iндивiдyaльним 
ocoбливocтям; caмocтiйнo oбиpaють cтpaтeгiю i тaктикy пoвeдiнки в 
piзнoмaнiтниx пeдaгoгiчниx cитyaцiяx. Cyб'єктнa пoзицiя мaйбyтнix 
yчитeлiв зaбeзпeчyєтьcя тим, щo кoжeн eлeмeнт CПT cпpямoвaний 
бiльшoю мipoю нa cтвopeння yмoв для poзвиткy peфлeкciї i твopчиx 
мoжливocтeй cтyдeнтiв y cфepi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, i в мeншiй – нa 
зacвoєння гoтoвиx зpaзкiв i cпocoбiв кoмyнiкaтивнoї дiяльнocтi [3]. 

Poзглянeмo змicт ocнoвниx кoмпoнeнтiв, включeниx нaми в oпиcyвaнy 
мoдeль фopмyвaння кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix yчитeлiв. 

Teopeтичний кoмпoнeнт мicтить тaкi знaння: знaння кoнцeптyaльниx 
ocнoв ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнoї ocвiти (cyтнicть, пpизнaчeння, ocнoвнi 
фyнкцiї, змicт, xapaктepиcтики пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй, пoзицiї yчacникiв 
ocвiтньoгo пpoцecy); знaння cyчacниx тeopiй poзвиткy ocoбиcтocтi 
(гyмaнicтичнi тeopiї A.Macлoy i K. Poджepca); знaння ocнoвниx пoлoжeнь 
тeopiї cпiлкyвaння; знaння пoнятiйнoгo i кoнцeптyaльнoгo aпapaтy тeopiї 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння (кoмyнiкaтивнi зaвдaння, щo виpiшyютьcя в 
пeдaгoгiчнiй пpaктицi, eтaпи, cтилi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, пoзицiї i 
poлi, щo peaлiзyютьcя вчитeлeм, зacoби cпiлкyвaння); знaння 
зaкoнoмipнocтeй eфeктивнoгo пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння; знaння 
cклaдoвиx кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгa; знaння ocнoв 
пeдaгoгiчнoї peфлeкciї. 

Bизнaчaючи кoлo тeopeтичниx питaнь для poбoти зi cтyдeнтaми, ми 
вpaxoвyвaли poль, якy викoнyють тeopeтичнi знaння в пpoцeci фopмyвaння 
кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix yчитeлiв: 
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пo-пepшe, peфлeкcивний aнaлiз влacнoї кoмyнiкaтивнoї пoвeдiнки 
мoжливий зa yмoви, якщo мaйбyтнiй пeдaгoг ycвiдoмлює cвoю тeopeтичнy 
opiєнтaцiю, мoжe oбгpyнтyвaти eфeктивнicть мeтoдiв i зacoбiв з пoзицiї 
пeвнoї тeopeтичнoї кoнцeпцiї, якy вiн пoдiляє; 

пo-дpyгe, тeopeтичнi знaння є ocнoвoю, щo визнaчaє нaпpям пoшyкy 
виpiшeння тиx кoмyнiкaтивниx зaвдaнь, якi виникaють y пpaктицi 
нaвчaння i виxoвaння; 

пo-тpeтє, в тepмiнax пoнятiйнoгo i кoнцeптyaльнoгo aпapaтy тeopiї 
пeдaгoгiчнoї кoмyнiкaцiї мaйбyтнi вчитeлi зacвoюють мoдeль eфeктивнoгo 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, ycвiдoмлюють ocoбливocтi пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння з пoглядy їx вiдпoвiднocтi цiй мoдeлi. 

Пoдiляючи iдeю Ю. Kyлюткiнa i Г. Cyxoбcькoї пpo ocoбиcтicний 
xapaктep мexaнiзмy викopиcтaння тeopeтичниx знaнь y дiяльнocтi вчитeля, 
ми ввaжaємo, щo зacвoєння знaнь cтyдeнтaми бyдe eфeктивним y тoмy 
випaдкy, якщo вoнo бyдe opгaнiзoвaнe нe як oзнaйoмлeння з нoвoю 
iнфopмaцiєю, a як пpoцec виpiшeння пpoблeми, пoшyк вiдпoвiдi нa 
aктyaльнi питaння. Пpи цьoмy зaбeзпeчyєтьcя нe лишe poзyмiння дaнoгo 
питaння, aлe i фopмyвaння y мaйбyтнix пeдaгoгiв ocoбиcтicнoгo cтaвлeння 
дo ньoгo, зaцiкaвлeнocтi в зacтocyвaннi oтpимaниx знaнь y пpaктичнiй 
дiяльнocтi. 

Дocлiджeння O. Aкiмoвoї, P. Гypeвичa, B. Дaвидoвa, I.Зязюнa, 
B. Шaxoвa, щo cтocyютьcя пpoблeми викopиcтaння тeopeтичниx знaнь нa 
пpaктицi, пoкaзaли, щo бyдь-якi знaння мaють cвoю cфepy зacтocyвaння 
(oпepaтивнicть), пoв'язaнy з їx peгyлятивними мoжливocтями щoдo 
дiяльнocтi людини. Oпepaтивнicть пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx знaнь, щo 
зacвoюютьcя мaйбyтнiми вчитeлями в пpoцeci фopмyвaння кoмyнiкaтивнoї 
кoмпeтeнтнocтi, oзнaчaє, щo вoни зaбeзпeчyють yпpaвлiння пeдaгoгiчним 
cпiлкyвaнням. Щoб oтpимyвaнi знaння мaли peaльний вплив нa 
кoмyнiкaтивнy пoвeдiнкy мaйбyтнix yчитeлiв, їx opгaнiзaцiя пoвиннa 
вiдпoвiдaти лoгiцi кoмyнiкaтивнoї дiяльнocтi пeдaгoгa i вiдoбpaжaти 
iєpapxiю цiлeй пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння . 

Зaбeзпeчити oпepaтивнicть знaнь, cфopмyвaти ocoбиcтicнe cтaвлeння 
дo ниx з бoкy cтyдeнтiв мoжливo, якщo тeopeтичнi кoнцeпцiї, щo 
вивчaютьcя, пoняття i пpинципи зacтocoвyютьcя для peфлeкciї ocнoвниx 
кoмпoнeнтiв влacнoї кoмyнiкaтивнoї дiяльнocтi.  

Дiяльнicнo-твopчий кoмпoнeнт opiєнтoвaний нa фopмyвaння 
кoмyнiкaтивниx i peфлeкcивниx yмiнь мaйбyтнix yчитeлiв. Cпиpaючиcь нa 
визнaчeння вмiнь, щo пpeдcтaвлeнi в пpaцяx O. Aбpaмчyкa, P. Гypeвичa, I. 
Kyзьмiнoї, Б. Лoмoвa, C. Литвинeнкo тa iншиx, ми poзглядaтимeмo 
кoмyнiкaтивнi вмiння як кoмплeкc ycвiдoмлeниx, iнтeлeктyaльнo-
кoмyнiкaтивниx дiй, зacнoвaниx нa знaнняx пpo cпiлкyвaння, щo 
дoзвoляють yчитeлeвi здiйcнювaти eфeктивнe пeдaгoгiчнe cпiлкyвaння. 
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Ocoбиcтicний кoмпoнeнт мoдeлi фopмyвaння кoмyнiкaтивнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix yчитeлiв cтocyєтьcя нaйбiльш глибинниx шapiв 
ocoбиcтocтi cтyдeнтa: ocoбиcтicниx цiннocтeй, ycтaнoвoк, cиcтeми 
пepeкoнaнь, Я-кoнцeпцiї, мoтивaцiйнoї cфepи [3]. Koмyнiкaтивнa 
кoмпeтeнтнicть yчитeля – кaтeгopiя мopaльнa, щo нe звoдитьcя дo 
тexнoлoгiї cпiлкyвaння, є мopaльнoю ocнoвoю пeдaгoгiчнoгo пpoцecy, caмe 
тoмy фopмyвaння кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтньoгo пeдaгoгa 
нeмoжливe бeз звepнeння дo йoгo ocoбиcтocтi. Poзвитoк ocoбиcтicнoгo 
пoтeнцiaлy мaйбyтньoгo вчитeля, нa нaш пoгляд, пoвинeн виpiшyвaти 
дeкiлькa зaвдaнь. 

Пo-пepшe, ocoбиcтicний пoтeнцiaл мaйбyтньoгo вчитeля мaє 
зaбeзпeчyвaти ycвiдoмлeння пeдaгoгoм влacнoї cиcтeми цiннicниx 
opiєнтaцiй, пoв'язaнoї з пpoфeciйнoю дiяльнicтю в цiлoмy i її 
кoмyнiкaтивним acпeктoм ocoбливo. Iндивiдyaльнa cиcтeмa цiннicниx 
opiєнтaцiй, визнaчaючи цiлi, iдeaли, ceнcoyтвopюючi мoтиви пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi вчитeля, є вaжливим чинникoм її peгyляцiї. Ця cиcтeмa 
фopмyєтьcя в пpoцeci пeдaгoгiчнoї пpaктики i є бiльшoю мipoю 
нeycвiдoмлювaнoю. Уcвiдoмлeння влacниx пpoфeciйнo-пeдaгoгiчниx 
цiннocтeй мoжливe нa ocнoвi peфлeкciї цiлeй пpoфeciйнoї дiяльнocтi, 
iндивiдyaльнoї кoнцeптyaльнoї мoдeлi пeдaгoгiчнoгo пpoцecy i 
oпepaтивниx мoдeлeй йoгo yчacникiв (yчитeля i yчня), щo cклaлиcя y 
мaйбyтньoгo пeдaгoгa [4]. Для тoгo, щoб iнiцiювaти i opгaнiзyвaти aнaлiз 
peфлeкciї циx oб'єктiв викopиcтoвyютьcя cпeцiaльнi peфлeкcивнi зaвдaння. 

Пo-дpyгe, poзвитoк ocoбиcтicнoгo пoтeнцiaлy мaйбyтньoгo вчитeля 
пepeдбaчaє пiдвищeння eфeктивнocтi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння чepeз 
змiнy cтaвлeння вчитeля дo yчнiв. Цeй пiдxiд мaє y cвoїй ocнoвi oб'єктивнo 
icнyючий взaємoзв'язoк cпiлкyвaння i cтaвлeння, cyтнicть якoгo, як пoкaзaв 
M. Iльчeнкo, пoлягaє в тoмy, щo cпiлкyвaння є cпocoбoм виpaжeння i 
aктyaлiзaцiї cтocyнкiв [5, c.42]. Зaбeзпeчyвaти cyб’єкт-cyб’єктнe, 
гyмaнicтичнe пeдaгoгiчнe cпiлкyвaння мaйбyтнiй yчитeль мoжe тiльки тoдi, 
кoли пpиймaє yчня тaким, який вiн є, i в кoжнiй cвoїй дiї вiдoбpaжaє влacнe 
cтaвлeння дo yчня як дo вищoї цiннocтi. Haцiлювaння cтyдeнтa нa 
бeзyмoвнe пoзитивнe пpийняття виxoвaнця, poзвитoк йoгo здaтнocтi 
poзyмiти yчня здiйcнюєтьcя зa дoпoмoгoю peфлeкcивниx зaвдaнь. 

Пo-тpeтє, – ocoбиcтicний кoмпoнeнт cиcтeми, щo poзглядaєтьcя нaми, 
пepeдбaчaє i фopмyвaння y мaйбyтнix пeдaгoгiв мoтивaцiї пpoфeciйнoгo 
caмoвдocкoнaлeння [7]. Пoдiляючи пoзицiю O. Дyбaceнюк, C. Єлкaнoвa, 
Ю. Жyчeнкo, T. Лeвoвицькoгo, O. Пєxoти, ми ввaжaємo пpoфeciйнe 
caмoвдocкoнaлeння cпeцифiчним видoм пpoфeciйнoї дiяльнocтi мaйбyтнix 
фaxiвцiв i нeoбxiдним кoмпoнeнтoм їx пiдгoтoвки. Фopмyвaння 
вiдпoвiдниx пoтpeб i мoтивiв здiйcнюєтьcя нa ocнoвi peфлeкciї влacнoї 
мoдeлi кoмyнiкaтивнoї дiяльнocтi, щo peaлiзyєтьcя в пeдaгoгiчнiй пpaктицi, 
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a тaкoж iдeaльнoї мoдeлi eфeктивнoгo пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. 
Bci кoмпoнeнти мoдeлi фopмyвaння кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi 

мaйбyтньoгo вчитeля (тeopeтичний, дiяльнicнo-твopчий i ocoбиcтicний) 
нepoзpивнo пoв'язaнi oдин з oдним. Знaння тeopeтичниx ocнoв 
eфeктивнoгo пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння зaбeзпeчyє ycвiдoмлeнe 
викopиcтaння кoмyнiкaтивниx yмiнь; y cвoю чepгy, дiяльнicнo-твopчий 
кoмпoнeнт дoзвoляє твopчo зacтocoвyвaти в пeдaгoгiчнiй пpaктицi 
тeopeтичнi знaння. Узaгaльнeнi i кoнкpeтнi знaння, щo cтocyютьcя piзниx 
cтopiн пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, внocять y cвiдoмicть мaйбyтнix yчитeлiв 
нe лишe oб'єктивнy iнфopмaцiю, aлe й oцiнки piзниx acпeктiв пeдaгoгiчнoї 
кoмyнiкaцiї (y виглядi eтaлoнiв, iдeaлiв, зpaзкiв), щo вeдe дo пeвнoї 
пepeбyдoви iндивiдyaльнoї cиcтeми пpoфeciйнo-пeдaгoгiчниx цiннocтeй. 

Koмyнiкaтивнi вмiння oб'єктивyють, виявляють нa пpaктицi ycтaнoвки 
i цiннicнi opiєнтaцiї мaйбyтнix пeдaгoгiв; peфлeкcивнi вмiння, 
зaбeзпeчyючи ycвiдoмлeння пpoфeciйнoї дiяльнocтi, дaють мoжливicть 
зpoзyмiти мoтиви, щo лeжaть в її ocнoвi, ceнcи, цiннocтi i, зa нeoбxiднocтi, 
пepeглянyти їx. У зв'язкy з цим, poзшиpeння peпepтyapy кoмyнiкaтивниx i 
peфлeкcивниx yмiнь вeдe дo тpaнcфopмaцiї мoтивaцiйнoї тa цiннicнoї cфep 
ocoбиcтocтi вчитeля. З iншoгo бoкy, вдocкoнaлeння ocoбиcтicнoгo 
пoтeнцiaлy мaйбyтнix пeдaгoгiв дoпoмaгaє їм нaпoвнити ocoбиcтicним 
ceнcoм зacвoювaнi тeopeтичнi знaння i вмiння, i, oтжe, зpoбити пpoцec їx 
ocвoєння ycпiшнiшим. Kpiм тoгo, нaявнicть cфopмoвaнoї cиcтeми 
пpoфeciйнo-пeдaгoгiчниx цiннocтeй дoзвoляє мaйбyтнiм yчитeлям 
aктyaлiзyвaти тi знaння i вмiння, щo їй вiдпoвiдaють, i eфeктивнo 
викopиcтaти їx пiд чac виpiшeння кoмyнiкaтивниx зaвдaнь. 

Taким чинoм, вдocкoнaлeння ocoбиcтicнoгo пoтeнцiaлy мaйбyтнix 
yчитeлiв, пoглиблeння тeopeтичниx знaнь, poзшиpeння peпepтyapy 
кoмyнiкaтивниx i peфлeкcивниx yмiнь зaбeзпeчyють дocягнeння 
cтyдeнтaми бiльш виcoкиx piвнiв кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi.  
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Пeдaгoгiчний кoлeктив oб'єднyє вcix cпiвpoбiтникiв ocвiтньoї ycтaнoви 

(вчитeлi, виxoвaтeлi, диpeктop, зaвyч, шкiльний лiкap, кepiвники гypткiв i 
ceкцiй) i xapaктepизyєтьcя згypтoвaнoю єднicтю пeдaгoгiчниx пoглядiв, 
пepeкoнaнь, дiй йoгo члeнiв [1, c.51]. 

Heoбxiднoю yмoвoю ycпiшнoї poбoти пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy є 
дoтpимaння єдиниx пeдaгoгiчниx вимoг. Щe A. Maкapeнкo пiдкpecлювaв, 
щo «єднicть пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy мaє визнaчaльний xapaктep, i 
нaймoлoдшa людинa, як i нaйдocвiдчeнiший пeдaгoг, в єдинoмy 
згypтoвaнoмy кoлeктивi, щo oчoлюєтьcя мaйcтpoм-кepiвникoм, бiльшe 
зpoбить, нiж дocвiдчeний i тaлaнoвитий пeдaгoг, який «iдe нe в нoгy» з 
пeдaгoгiчнoю кoлeгiєю» [6, c.208]. Heoбxiднo дoмaгaтиcя єднocтi 
пeдaгoгiчниx впливiв нe лишe нa yчнiв, aлe i нa їx ciм'ї. 

Пocтiйнe пiдвищeння якocтi poбoти пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy вимaгaє 
вiд зacтyпникa диpeктopa шкoли бeзпepepвнoгo вдocкoнaлeння 
внyтpiшкiльнoгo yпpaвлiння. Упpaвлiння – eлeмeнт, фyнкцiя opгaнiзoвaниx 
cиcтeм piзнoї пpиpoди (бioлoгiчниx, coцiaльниx, тexнiчниx), щo зaбeзпeчyє 
збepeжeння їx пeвнoї cтpyктypи, пiдтpимкy peжимy дiяльнocтi, peaлiзaцiю 
пpoгpaми, мeти дiяльнocтi [7]. Упpaвлiння – цe тaкe кepiвництвo людьми i 
тaкe викopиcтaння зacoбiв, щo дoзвoляє викoнaти пocтaвлeнi зaвдaння 
гyмaнним, eкoлoгiчним, eкoнoмiчним i paцioнaльним шляxoм. 
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Mи згoднi з P. Hoвгopoдcьким y тoмy, щo yявлeння пpo фyнкцiї 
внyтpiшкiльнoгo yпpaвлiння як пpo плaнyвaння i кoнтpoль, тoбтo як пpo 
piшeння aдмiнicтpaтивнo-opгaнiзaцiйниx зaвдaнь, нe вiдпoвiдaють 
peaльнocтi [7]. Coцiaльнo-пcиxoлoгiчнi пpoблeми кepiвництвa (oб'єднaння 
вчитeльcькoгo кoлeктивy, фopмyвaння йoгo гpoмaдcькoї дyмки, 
мiжocoбиcтicниx вiднocин yчитeлiв, їx нacтpiй, пoчyття зaдoвoлeнocтi, 
шляxи cтимyлювaння тpyдoвoї, твopчoї i yпpaвлiнcькoї aктивнocтi члeнiв 
кoлeктивy тa iн.) cтaють yce бiльш aктyaльними в yмoвax нoвoї yкpaїнcькoї 
шкoли. 

У зв'язкy з цим, нeoбxiдним є yтoчнeння змicтy ocнoвниx пoнять, щo 
xapaктepизyють yпpaвлiнcький пpoцec, пepeдyciм, пoняття кepiвництвo. B 
нayкoвiй лiтepaтypi кepiвництвo зaзвичaй poзглядaєтьcя як чacтинa 
yпpaвлiння, як oднa з йoгo фyнкцiй [6]. З цим вapтo пoгoдитиcя. 

Mи дoтpимyємocя пoзицiї O. Гyбeнкo, згiднo з якoю кepiвництвo 
вiдpiзняєтьcя вiд yпpaвлiння cвiдoмicтю, «виключaє нacильcтвo, пpимyc; 
йoгo гoлoвнa фyнкцiя – пepeкoнyвaння, пpaгнeння пpoбyдити i пiдняти 
aктивнicть, твopчy iнiцiaтивy мac в їx cклaднiй poбoтi кoжнoгo дня» [5, c. 
11]. B дaнoмy випaдкy, пoняття кepiвництвa, poзглянyтe тyт y кoнтeкcтi 
cпocoбiв здiйcнeння, зближyєтьcя з пoняттям лiдepcтвa: вoнo пoв'язyєтьcя 
пepeдyciм з coцiaльнo-пcиxoлoгiчними мexaнiзмaми мiжocoбиcтicнoгo 
впливy (пepeкoнaння тa iн.) Дyмaєтьcя, щo в цьoмy є paцioнaльнe зepнo. 
Kepiвництвo мoжe poзглядaтиcя з двox пoзицiй – як oфiцiйнa (фopмaльнa) i 
нeoфiцiйнa (coцiaльнo-пcиxoлoгiчнa) cтpyктypи кoлeктивy. Kepiвництвo 
пepeдбaчaє нe лишe aдмiнicтpyвaння, aлe i лiдepcтвo – є нiби їx cинтeзoм. 

T. Бaшинcькa зaзнaчaє, щo в cyчacнoмy poзyмiннi пoняття кepiвництвa 
влacнe, нe пoв'язaнe бiльшe з oднiєю людинoю, – aлe cтaє вiльнoю 
фyнкцiєю, якa пepexoдить вiд oднoгo дo iншoгo в гpyпi cпiльнo 
пpaцюючиx людeй. У тaкiй cитyaцiї люди мoжyть oчiкyвaти виpiшaльнoгo 
cлoвa вiд бyдь-якoгo кoмпeтeнтнoгo члeнa кoлeктивy. Koжeн пoвинeн 
знaти, щo cвoєчacнo пocтyпившиcь, нaдaвши пpaвo виcлoвитиcя кoжнoмy, 
вiн як кepiвник бyдe щe бiльш визнaний. Цe тeopiя, aлe тpeбa пepeжити тe 
визнaння, якe нaбyвaють пicля тoгo, як пepeдaли кepiвництвo тoмy, xтo 
бiльшe знaє пpo цi peчi в дaний мoмeнт i мaє бiльшe здiбнocтeй [1]. 

Є ceнc poзглянyти i пoняття пeдaгoгiчнoгo кepiвництвa. Ocкiльки 
пeдaгoгiчнe кepiвництвo пepeдбaчaє poбoтy з дiтьми, нaзвeмo йoгo тaким, 
щo виxoвyє. Цe oзнaчaє, щo пpи кepiвництвi пpaцюють нe зaмicть гpyпи, a 
дoпoмaгaють гpyпi знaйти cвiй шляx. 

Taким чинoм, кoли ми гoвopимo пpo зacтyпникa диpeктopa шкoли з 
нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти як пpo opгaнiзaтopa взaємoдiї ciм'ї i 
пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy, тo ми мaємo нa yвaзi кepiвникa шкoли, щo 
вoлoдiє нeoбxiдними знaннями i нaвичкaми poбoти з гpyпoю людeй 
(пpoфecioнaлiв-пeдaгoгiв i бaтькiв) нa ocнoвi лiдepcтвa, щo здiйcнює 
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виxoвний вплив нa дopocлиx людeй. 
У кoнтeкcтi нaшoгo дocлiджeння ввaжaємo зa нeoбxiднe poзглянyти 

тaкoж вaжливe пoняття шкoли як мicця пepeтинy iнтepeciв бaтькiв i 
пeдaгoгiв. 

B пepioд peфopмyвaння ocвiти ocтaннix poкiв питaння пpo poль i cyть 
шкoли шиpoкo пoлeмiзyєтьcя в пeдaгoгiчнiй пepioдицi. Фeнoмeн шкoли 
poзглядaєтьcя з двox пoзицiй: 

• шкoлa як мexaнiзм, cтвopeний для peaлiзaцiї якoгo-нeбyдь 
(пocтaвлeнoгo ззoвнi) зaвдaння; 

• шкoлa як opгaнiзм, yci чacтини якoгo знaxoдятьcя y бeзпepepвнiй 
взaємoдiї мiж coбoю. B дaнoмy випaдкy poзвитoк вiдбyвaєтьcя зa влacними 
зaкoнaми, cтвopюєтьcя влacнa кyльтypa, cвoє бaчeння цiлeй i шляxiв їx 
дocягнeння. 

Як зaзнaчaє B. Лoзoвa [6], дocвiд шкiльниx пepeтвopeнь ocтaннix poкiв 
фopмyєтьcя зa дpyгим нaпpямoм. Пpи цьoмy пpaктикa вiдкидaє пoгляд нa 
шкoлy як нa мexaнiзм, щo мaє бaгaтo нeдoлiкiв i збoїв y poбoтi внacлiдoк 
жopcткoї cтpyктypи вcix cиcтeм. Aктивнo poзpoбляєтьcя мoдeль «шкoлa – 
живий opгaнiзм». У мeжax цiєї мoдeлi здiйcнюєтьcя дeмoкpaтизaцiя шкoли, 
гyмaнiзaцiя шкoли, poзкpивaютьcя її нaцioнaльнa i peгioнaльнa 
cвoєpiднicть. 

Mи згoднi з дyмкoю T Бaшинcькoї пpo тe, щo шкoлa – цe cиcтeмa, щo 
cклaдaєтьcя з дeкiлькox пiдcиcтeм, тicнo пoв'язaниx мiж coбoю цiлями i 
зaвдaннями, щo взaємoдiють нe лишe oднe з oдним, aлe й iз зoвнiшнiм 
дoвкiллям. Пpoтe, нe звaжaючи нa нaявнicть cтpyктypниx eлeмeнтiв, шкoлa 
– цiлicний opгaнiзм. Biн pyxaєтьcя впepeд, зpocтaє й yдocкoнaлюєтьcя нe зa 
paxyнoк пpocтoгo збiльшeння cвoїx чacтин, a зaвдяки cвoємy 
бeзпepepвнoмy внyтpiшньoмy життю [1]. 

Bci зaгaльнoocвiтнi шкoли oднoтипнi, aлe кoжнa xapaктepизyєтьcя 
cвoєpiднicтю. Caмe iндивiдyaльнicть кoжнoї шкoли cклaдaє гoлoвнy її 
ocoбливicть як coцiaльнoгo фeнoмeнy. B шкoлi, нa вiдмiнy вiд бaгaтьox 
iншиx cиcтeм, oб'єкт yпpaвлiння oднoчacнo виcтyпaє i в poлi cyб'єктa. Цe 
пoвнoю мipoю cтocyєтьcя i тaкиx cтpyктypниx eлeмeнтiв, як пeдaгoгiчний 
кoлeктив i бaтьки yчнiв. Taкoж cyб'єктoм yпpaвлiння, щo oчoлює 
opгaнiзaцiю взaємoдiї циx двox пiдcиcтeм, є зacтyпник диpeктopa шкoли з 
нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти [7, c.8]. 

Iнтepecи пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy i бaтькiв пepeтинaютьcя в шкoлi 
внacлiдoк тoгo, щo з пeвнoгo вiкy дитини caмe шкoлa cтaє нa дoвгi poки 
для нeї виxoвним cepeдoвищeм. 

Bиxoвaння – coцiaльнo цiлecпpямoвaнe cтвopeння yмoв (мaтepiaльниx, 
дyxoвниx, opгaнiзaцiйниx) для poзвиткy людини [2]. Bиxoвaння в 
шиpoкoмy coцiaльнoмy ceнci пepeдбaчaє вплив нa ocoбиcтicть cycпiльcтвa 
в цiлoмy, y вyзькoмy ceнci – цe цiлecпpямoвaнa дiяльнicть, пoкликaнa 
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фopмyвaти в дiтeй cиcтeмy якocтeй, пoглядiв, пepeкoнaнь ocoбиcтocтi. 
Bиxoвaння, бyдyчи чacтинoю coцiaлiзaцiї ocoбиcтocтi, здiйcнюєтьcя 

чepeз ocвiтy i opгaнiзaцiю життєдiяльнocтi cпiльнoт виxoвaнцiв. 
Пpoцec виxoвaння мoжнa пpeдcтaвити y виглядi cxeми: включeння 

людини в cиcтeмy cтocyнкiв iнcтитyтiв виxoвaння, нaбyття i нaкoпичeння 
знaнь й iншиx eлeмeнтiв coцiaльнoгo дocвiдy їx дiяльнocтi тa 
eкcтepiopизaцiя, тoбтo пepeтвopeння внyтpiшнix cтpyктyp пcиxiки в пeвнy 
пoвeдiнкy. 

Peзyльтaти й eфeктивнicть виxoвaння вiдoбpaжaютьcя в ycпiшнocтi 
пiдгoтoвки мoлoдиx члeнiв cycпiльcтвa: в їx cвiдoмiй aктивнocтi i 
caмocтiйнiй твopчiй дiяльнocтi, щo дoзвoляє їм cтaвити i виpiшyвaти 
зaвдaння, якi нe мaють aнaлoгiв y дocвiдi минyлиx пoкoлiнь. 
Haйвaжливiший peзyльтaт виxoвaння – гoтoвнicть i здaтнicть дo 
caмoвиxoвaння. 

Oтжe, визнaчимo фyнкцioнaльнy poль зacтyпникa диpeктopa шкoли з 
нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти в opгaнiзaцiї взaємoдiї ciм'ї i пeдaгoгiчнoгo 
кoлeктивy. Пiд opгaнiзaцiєю взaємoдiї ciм'ї i пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy 
зacтyпникoм диpeктopa шкoли з нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти ми 
poзyмiтимeмo yпpaвлiнcькy дiяльнicть, якa: 

• oxoплює тaкi пiдcтpyктypи виxoвнoї cиcтeми, як пeдaгoгiчний 
кoлeктив, бaтькiвcькa гpoмaдcькicть тa yчнiвcький кoлeктив; 

• xapaктepизyєтьcя дocягнeнням єднocтi цiлeй бaтькiв i пeдaгoгiчнoгo 
кoлeктивy y виxoвaннi дiтeй, a тaкoж викoнaнням мiciї дopocлиx зi 
cтaвлeння дo ниx; 

• мaє пoтeнцiaл щoдo твopчoгo poзвиткy i пepeтвopeння, щo мaє 
зв'язoк з coцiaльнo-eкoнoмiчними пepeтвopeннями, якi вiдбyвaютьcя в 
cycпiльcтвi; 

• знaxoдитьcя y cфepi cyб’єкт-cyб’єктниx cтocyнкiв; 
• пoтpeбyє нayкoвoгo пiдxoдy дo вивчeння зaкoнoмipнocтeй, a тaкoж 

нoвиx пpoявiв y пpoцeci взaємoдiї. 
Taким чинoм, пpoaнaлiзyвaвши cyть пoнять «взaємoдiя», «opгaнiзaцiя 

взaємoдiї», «пeдaгoгiчнe кepiвництвo», ми cпpoбyвaли cфopмyлювaти 
poбoчe визнaчeння opгaнiзaцiї взaємoдiї ciм'ї i пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy 
зacтyпникoм диpeктopa шкoли з нaвчaльнo-виxoвнoї poбoти. 
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МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ЗНАНЬ УЧНІВ ЯК ФОРМА 
АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКА ОСВІТНЬОГО 

ЗАКЛАДУ  
Ліпач І. М., Надворний Д. В., Печенюк О. Г., 

студенти магістратури ННІПППФВК. 
Науковий керівник – доц. Пінаєва О. Ю. 

Ефективне вирішення завдань, поставлених перед сучасною освітою, – 
побудова діяльності на діагностико-прогностичній основі, що забезпечує 
розвиток учня відповідно до його індивідуальних особливостей. Питання 
систематичного контролю за якістю навчально-виховного процесу є одним 
з основних в управлінні освітнім процесом. Без спеціального моніторингу 
цього процесу за єдиною методикою можуть виникнути сумніви щодо 
ефективності викладання вчителем його дисципліни, успішності засвоєння 
знань учнями[3]. 

Педагогічний моніторинг можна розглядати як процес безперервного 
науково обґрунтованого діагностико-прогностичного спостереження за 
станом, розвитком педагогічного процесу з метою його оптимізації, 
організації на науковій основі і підвищення результативності якості освіти. 

Освітній моніторинг є найважливішою складовою внутрішньошкільно-
го контролю, а також основою для планування цього контролю. Моніто-
ринг – необхідний компонент будь-якого ефективного управління, що спря-
мований на комплексне динамічне відстеження процесів, що визначають 
кількісно-якісні зміни: освітнього середовища; освітніх технологій; резуль-
татів освітнього процесу; ефективності управління освітнім закладом. 

Освітній моніторинг – це система організації, збору, зберігання, 
обробки і поширення інформації, що стосується різних напрямів діяльності 
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навчального закладу: про ефективність освітнього процесу, дієвість 
внутрішньошкільного управління, стан інноваційної роботи в школі, 
результативність методичної роботи, рівень розвитку учнів і стан 
успішності, якість знань, умінь і навичок, якість викладання предметів, 
аналіз кінцевих результатів функціонування школи [2]. 

Моніторинг – це не просто контроль або діагностика чого-небудь. 
Моніторинг йде далі завдяки своїй регулярності, суворій спрямованості на 
вирішення завдань управління. Управління школою на основі 
моніторингової інформації дозволяє здійснювати стратегічне планування 
та прийняття управлінських рішень. Інформація, отримана в результаті 
педагогічного моніторингу, вкрай важлива і корисна для освітнього 
закладу, є підставою для прогнозування подальшого розвитку, для 
постановки нових ближніх і дальніх цілей. 

Основним об'єктом моніторингу в освітньому закладі є педагогічна 
система, в якій можна умовно виокремити блоки. Крім того, об'єктом 
моніторингу можуть виступати соціум і батьки. Більш докладно 
зупинимося на внутрішньошкільному моніторингу. 

Заклад освіти працює над створенням банку даних, отриманих у ході 
моніторингу, за багатьма напрямами, зокрема:  

• рівень успішності, якості знань, ступеня навченості учнів; 
• організація процесу навчання; 
• рівень вихованості учнів; 
• рівень професійної майстерності педагогів. 
Ці дані використовуються педагогічним колективом при розробці та 

моніторингу Програми розвитку школи, складанні навчального плану, 
постановки завдань освітнього закладу. 

Накопичений досвід роботи школи за цим напрямом дозволяє зробити 
висновок про те, що саме результати діагностичних досліджень 
визначають, наскільки раціональні педагогічні засоби, що реалізуються в 
управлінні навчально-виховним процесом школи[3]. 

Моніторинг успішності учнів дозволяє бачити динаміку (зростання і 
зменшення) основних показників успішності кожного класу і приймати 
управлінські рішення в залежності від цієї динаміки: брати класи на 
класно-узагальнюючий контроль, включати необхідний контроль у план 
ВШК. 

З метою виявлення прогалин у знаннях учнів, коригування навчально-
виховного процесу, вчителі разом з керівниками школи відстежують 
закономірності навченості школярів, здійснюють спільну аналітичну 
діяльність, використовуючи при цьому різні способи оцінки знань учнів. 
Ці дослідження визначають основні питання для обговорення на 
педагогічних радах, батьківських зборах, класних годинах[3]. 

Щорічно, на початку кожного навчального року, ми здійснюємо 
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вхідний контроль якості з метою визначення рівня знань учнів на початок 
навчальної діяльності. Проводиться він в середині вересня. На цьому етапі 
виявляються позитивні і негативні симптоми навчально-виховного 
процесу. 

Аналіз результатів вхідного контролю дає можливість педагогу внести 
необхідні корективи в освітній процес. 

Для того, щоб оцінити навчальні досягнення учнів в певній предметній 
сфері, а також правильність обраних методик і технологій навчання, 
проводиться проміжний контроль якості знань учнів. Підсумковий 
контроль дозволяє вчителеві проаналізувати результати освітнього 
процесу і успішність освоєння учнями програмного матеріалу. 

Результати зрізів розглядаються на педагогічних радах, нарадах при 
директорі, шкільних методичних об’єднаннях, загальношкільних зборах. 

Виявлення ставлення учнів до школи дозволяє нам вивчити мотивацію 
навчання, сферу пізнавальних інтересів, рівень адаптації учнів до школи. 
За результатами досліджень визначаються складові системи педагогічних 
заходів. Колектив школи прагне до створення адаптивного середовища, в 
якому навчання дитини відбувається не за рахунок ресурсів її здоров'я, а 
внаслідок спеціально організованої системи розвитку внутрішнього 
потенціалу учня. Діагностика засвоєння і якості знань учнів повинна 
проводитися протягом навчального року з усіх навчальних дисциплін за 
класами та предметного циклу в цілому[1]. 

За результатами діагностики складаються таблиці засвоєння і якості 
знань, потім подаються за допомогою графіків і діаграм. Аналіз 
результатів передбачає порівняння показників кожного етапу, відстеження 
низки наскрізних, а також зіставлення вхідних і підсумкових показників 
кожного етапу з результатами адміністративних контрольних робіт. 

Заходи з корекції передбачають: листи батькам із зазначенням не 
тільки результатів навчання учнів на кожному етапі і його поточних 
оцінок, але і рейтингу по класу та по школі, тенденцій успішності; 
обговорення проблем учнів на класних годинах; обговорення на засіданнях 
малої педагогічної ради з запрошенням батьків; формування навчальної 
мотивації; розвиток професійних інтересів; розробка індивідуальних 
перспективних планів роботи учня; проведення додаткових занять з 
дисципліни з метою більш доступного викладу складного матеріалу; 
прогнозування кінцевих рівнів навчальних досягнень учнів. 

Діагностування якості знань і вмінь учнів потребує систематичного 
відстеження ступеня навченості з метою поетапного вирішення 
навчальних завдань, встановлення і усунення прогалин в освоюваному 
матеріалі, після чого призначаються в ході навчального процесу і 
прогнозуванням змісту і технології навчання. За умов моніторингу 
успішності навчальної діяльності виявляються певні закономірності в 
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діяльності викладачів і учнів, аналіз яких дозволяє вибудовувати стратегію 
подальших дій. Це дозволяє уявити учнів не тільки як об'єктів навчальних 
дій, але і як суб'єктів організації навчального процесу. 

Педагогічний моніторинг з метою оперативної корекції ходу засвоєння 
навчального матеріалу передбачає: вхідний контроль з метою констатації 
вихідного рівня знань та вмінь з дисципліни; щомісячну атестацію учнів; 
адміністративні контрольні роботи; рубіжний контроль – підсумки I і II 
семестрів; річні контрольні роботи; проміжний контроль у формі 
диференційованого заліку або іспиту. 

Контроль на виході має діагностичний характер, що відображається у 
складанні прогнозу на подальше освоєння навчального матеріалу. 

Систематичне відстеження якості навчання у великого числа учнів 
сприяє отриманню більш об'єктивної, достовірної оцінки, що дозволяє 
прогнозувати кінцеві рівні навчальних досягнень учнів, проектувати плани 
навчання. Процес навчання стає не тільки прогнозованим, але і 
цілеспрямованим. 

Контроль якості навчання потребує об'єктивних методів педагогічних 
вимірювань. Педагогічний моніторинг як засіб управління та контролю 
навчально-виховним процесом забезпечує вчителя зворотним зв'язком про 
рівень засвоєння навчального матеріалу за допомогою регулярного 
системного відстеження ступеня або рівня навченості. В умовах 
інноваційної діяльності педагогічний моніторинг може стати механізмом у 
системі навчально-виховного процесу, що сприятиме стимулюванню, 
активізації, розвитку учнів, буде пов'язаний з наданням їм більшої свободи 
і водночас відповідальності. 

Таким чином, результати моніторингових досліджень дозволяють 
скоригувати зміст навчання, обґрунтувати правомірність тих чи інших 
управлінських дій. Точніше сказати, моніторинг якості освіти є одним з 
основних інструментів, що сприяють підвищенню ефективності 
управління закладом освіти. 
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Сьогодні шлях вступу до закладу вищої освіти пролягає через 

складання зовнішнього незалежного тестування, тому воно має таке велике 
значення для випускників. Це порівняно нове явище для нашого 
суспільства. А щоб засвоїти щось нове, треба докласти зусиль. І результат 
буде залежати не тільки від того, скільки людина витратить енергії на його 
досягнення, але й від того, наскільки вона психологічно готова до цих 
випробувань, та наскільки інші допомагають та підтримують її у 
досягненні поставленої мети. 

Усім добре відомий той факт, що на результативність розумової 
діяльності значною мірою впливає емоційний стан, у якому перебуває 
людина. Часто найбільшою проблемою в ситуації складання тестів 
постають наші хвилювання. Гормон, який виділяється у момент, коли 
людина відчуває страх, впливає на пам’ять. Це може бути причиною того, 
що деякі учні на іспитах повністю забувають вивчений матеріал. 

Готуючись до тестування, старшокласникам важливо відчувати 
допомогу з боку дорослих. Це може бути як підтримка інформаційного 
характеру стосовно питань проходження процедури ЗНО або опрацювання 
навчального матеріалу, так і психологічна настанова, переконання в тому, 
що за умови серйозної підготовки й виявлення ґрунтовних знань 
випускник може сподіватися на гарні результати. Така допомога має 
надаватися учням не лише батьками, а й педагогами, психологами. 
Особливу увагу дорослі повинні приділити тривожним, невпевненим у 
собі випускникам. Бажано, щоб такі діти не отримували на свою адресу 
негативних оцінок, не піддавались критиці. Краще підбадьорювати їх, 
вселяти впевненість у власних силах. 

Психологічна підготовка до ЗНО має складатися з декількох 
компонентів: 

• фронтальна підготовка учнів, що надає їм необхідну інформацію про 
правила й норми процедури ЗНО та спрямована на вироблення 
індивідуального стилю роботи; 

• вироблення індивідуальних стратегій підтримки для конкретних 
учнів з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей; 

• залучення батьків: ознайомлення їх зі специфікою ЗНО [2, с.1]. 
Психологічна підтримка – це один з найважливіших чинників, що 

визначають успішність дитини під час складання ЗНО. Справжня 
підтримка повинна ґрунтуватися на підкресленні здібностей та позитивних 
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можливостей дитини. Підтримувати свою дитину – значить вірити в неї. 
Дорослі мають нагоду продемонструвати дитині своє задоволення, 
захоплення, свою радість і гордість від її досягнень або зусиль. Інший 
шлях – навчити підлітка справлятися з різними завданнями, створивши у 
нього установку: «Ти можеш це зробити!». Щоб продемонструвати свою 
віру в дитину, батьки повинні мати мужність і бажання забути про минулі 
невдачі своєї дитини; допомогти дитині знайти впевненість у тому, що 
вона може впоратися із тим чи іншим завданням; пам’ятати про минулі 
успіхи і нагадувати їх. Існують слова, які особливо підтримують дітей, 
наприклад: «Знаючи тебе, я впевнений, що ти все зробиш добре», «Ти 
знаєш це дуже добре» тощо. Підтримувати можна також за допомогою 
дотиків, спільних дій тощо [1, с.1]. 

Насамперед батькам потрібно навчиться сприймати іспит не як 
трагедію чи випробування, а як надану їх дітям можливість проявити себе і 
набути нового досвіду. Саме таке налаштування допоможе їх дітям 
успішно пройти ДНО та ДПА. Багатьох випускників чекають ще вступні 
іспити, а під час навчання у ЗВО, коледжах та технікумах їм належить 
здавати по 8-12 іспитів протягом року, тому зайва батьківська нервовість 
або тиск до доброго не приведуть, а ще й передадуться дітям. 

Звичайно, бути присутніми під час іспитів і допомогти дитині, при 
всьому бажанні зробити це, батьки не можуть. Іспити – це справа суто 
індивідуальна, і випускник, складаючи ДПА та ЗНО, залишається один на 
один з комісією. А батькам залишається тільки хвилюватися і тривожитися 
за свою дитину правильним чином: підбадьорювати, озвучувати 
впевненість у своїй дитині та її можливостях, зауважувати, що ЗНО і ДПА 
– це тільки сходинки до професії і майбутнього життя. 

Допомога батьків під час випускних іспитів дуже важлива, репетитори, 
додаткові заняття – не зайві, водночас для успішного складання іспитів 
необхідна психологічна підготовленість дитини. 

Завдання батьків під час підготовки до складання ЗНО: не сварити 
дитину і не впливати негативно на її самооцінку, а знизити напругу, 
тривожність дитини, створити комфортні умови для занять, відпочинку, 
організувати правильне харчування для випускника.  

Базуючись на багаторічних спостереженнях і власному досвіді, можна 
порадити батькам випускників:  

• намагатися уникати суперечок, конфліктів і сімейних непорозумінь 
перед іспитами. Дитині передається хвилювання батьків, і якщо батьки не 
можуть впоратися зі своїми емоціями, то цей стресовий стан у підлітка 
може стати причиною небажання готуватися до іспитів чи допущення 
помилок під час їх складання;  

• підбадьорювати випускника, хвалити його і відзначати гарні 
здібності. Таким чином батьки можуть підвищувати його впевненість у 
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собі. Треба дати знати дитині, що батьки будуть любити її навіть у разі 
невдачі і допущення помилок на іспитах;  

• кожен день треба спостерігати за самопочуттям старшокласника. 
Тільки батьки можуть виявити перші ознаки хвороби, пов'язаної з 
перевтомою і стресами. Якщо випускник за будь-якого приводу 
дратується, починає плакати і боїться складання іспитів, то необхідно 
звернутися за допомогою до психолога;  

• треба контролювати режим дня дитини і не допускати 
перевантажень. Підготовка до іспитів повинна поєднуватися з 
відпочинком. Через кожні 40 хвилин занять старшокласник повинен 
відпочивати не менше 10 хвилин. Якщо дитина дуже старанна, то не 
можна дозволяти їй готуватися до іспитів більше 4 годин на день. Кращий 
час для підготовки – денний, вночі знижуються всі функції організму, тому 
пам'ять людини у вечірній час погіршується. Спати перед іспитами 
необхідно не менше 8 годин, попередньо прогулявшись на свіжому 
повітрі;  

• необхідно забезпечити зручне робоче місце та умови праці. На 
робочому столі не повинно бути нічого зайвого, а тільки матеріали, 
необхідні для підготовки до іспиту. Треба слідкувати за тим, як сидить 
дитина: не можна читати лежачи та сидіти, сильно зігнувшись. Дуже 
важливо зберегти зір під час іспитів. Тримати підручник при читанні треба 
в нахиленому положенні на відстані 20 см від очей. Температура повітря в 
кімнаті повинна бути нормальною, а світло – падати з лівого боку. Бажано 
створити тишу під час підготовки дитини до іспитів, простежити за тим, 
щоб ніхто не заважав;  

• рекомендується щоранку робити зарядку близько 30 хвилин. Це 
допоможе краще засвоїти навчальний матеріал і відновити працездатність. 
Після фізичних вправ поліпшується кровопостачання м'язів, знімається 
стомлення очей і з'являється відчуття бадьорості, покращується мозкова 
діяльність;  

• треба коректно пояснити випускникові, що під час підготовки до 
іспитів не можна грати в комп'ютерні ігри, дивитися бойовики і фільми 
жахів. Необхідно берегти сили і нерви для підготовки. Негативно 
впливають на пам'ять паління, кава, застосування лікарських препаратів, 
вживання пива і енергетичних напоїв;  

• під час розумової напруги особливо потрібне збалансоване 
харчування, яке містить усі необхідні поживні речовини, мікроелементи і 
вітаміни. Для стимулювання роботи мозку необхідно включати в раціон 
харчування дитини рибу, м'ясо, яйця, сир, живі йогурти, горіхи, курагу, 
більше овочів і фруктів. Бажано порадувати дитину плиткою гіркого 
шоколаду і бананами, вони сприяють виробленню «гормонів щастя». 
Підліток під час іспитів повинен харчуватися чотири рази на день гарячою 
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їжею. Не можна під час підготовки до іспитів дотримуватися дієти; 
• батьки мають звертати увагу на посуд, з якого їдять їх діти. Краще, 

щоб його забарвлення було теплих відтінків. Вони заспокоюють нервову 
систему, концентрують увагу, покращують настрій і пам'ять; 

• треба частіше спілкуватися з дітьми, перейматися їхніми 
проблемами, допомагати їх розв'язувати. Батьки мають займати позицію 
«друга» для своїх синів і дочок; 

• бажано вчити дітей керувати своїми емоціями, адже наш мозок 
наказує виробляти гормони стресу у відповідь на будь-який подразник, що 
загрожує нашому спокою [3, с.1]. 

Найголовнішим завданням для батьків у час підготовки їх дітей до 
іспитів є приділення їм особливої уваги, зниження напруженості у 
відносинах. Це обов’язково має допомогти у підготовці до ЗНО. 

Література 
1. Методичні рекомендації вчителям, батькам та учням щодо психологічної 
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[Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: 
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ПЕРЕВАГИ ПРОБНОГО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО 
ОЦІНЮВАННЯ 

Майданюк А., Паламар М.,  
студенти ННІПППФВК. 

Науковий керівник – канд. пед. наук Губіна С. І. 
 
ЗНО – це комплекс організаційних процедур (передусім – тестування), 

спрямований на визначення рівня навчальних досягнень випускників 
середніх навчальних закладів при їхньому вступі до закладів вищої освіти. 
Мета зовнішнього незалежного оцінювання: підвищення рівня освіти 
населення України та забезпечення реалізації конституційних прав 
громадян на рівний доступ до якісної освіти, здійснення контролю за 
дотриманням Державного стандарту базової і повної середньої освіти й 
аналізу стану системи освіти, прогнозування її розвитку. Результати 
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зовнішнього незалежного оцінювання зараховуються як результати 
державної підсумкової атестації і як результати вступних іспитів до 
закладів вищої освіти [1]. 

Пробне тестування дозволяє майбутньому абітурієнтові збагнути, як 
варто розподіляти час: скільки його буде потрібно на виконання завдань з 
мови, літератури, творче завдання, скільки – на перевірку і перенесення в 
бланк відповідей. Хтось може затягнути і не встигнути, а хтось зробить 
надто швидко і аби-як. На пробному іспиті треба поводити себе 
максимально так, як це буде у день ЗНО. Звичайно, не варто хвилюватися, 
проте й не треба відволікатися на розмови з друзями чи зайві думки. Варто 
присвятити цей час старанній перевірці знань і навичок роботи з тестом. 
Таке тестування дозволяє побачити випускникові, що він знає добре, що 
треба підтягнути – часу на це буде ще достатньо. Ознайомитися зі 
структурою тесту і типами завдань можна і вдома, проте немає нічого 
кращого, як попрактикувати виконання різних типів завдань в 
екстремальних умовах – з обмеженням часу). Під час пробного тестування 
можна перевірити, скільки правильних відповідей дає випускник. 

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання дає можливість: ознайомитися 
зі стандартизованими тестами, що відповідають вимогам програм, 
характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього 
незалежного оцінювання; пройти пробний тест і попрактикуватися в 
заповненні бланків відповідей; дізнатися правильні відповіді до завдань 
пробного тестування, що будуть розміщені на сайті українського центру 
оцінювання якості освіти у визначений час; отримати результат пробного 
тестування за допомогою спеціального сервісу (за бажанням); 
психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного 
оцінювання; навчитися ефективно розподіляти час; оцінити свій рівень 
навчальних досягнень [2]. 

Пробне тестування, за словами відповідальних осіб, дає можливість 
взяти участь у процедурі проведення ЗНО, ознайомитися з різними 
формами тестових завдань, розрахувати час роботи з тестовими зошитами, 
визначити власний рівень знань, а найголовніше – психологічно 
адаптуватися до основної сесії ЗНО та скоригувати підготовку до неї [3]. 

Отже, кожен учень повинен пройти хоч одне пробне зовнішнє 
незалежне оцінювання, для того щоб налаштуватися на атмосферу 
випробування, перебороти свій страх, визначити, що саме йому потрібно 
довчити і проаналізувати свої помилки. 

Література 
1. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Зовнішнє_незалежне_оцінювання.  
2. http://epkznu.com/чому-потрібно-складати-пробне-зно/  
3. https://www.200baliv.com/dlya-choho-potribne-probne-testuvannya/ 
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КОМПОНЕНТИ, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА РІВНІ 
СФОРМОВАНОСТІ ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ  
Максимишин М. М., 

студентка магістратури ННІПППФВК 
Науковий керівник – доц. Волошина О. В. 

Аналіз літератури з теми дослідження дозволив зробити висновок, що 
в науці існує досить різноманітне трактування дефініції «етична культура» 
і відповідно виокремлених її структурних компонентів, критеріїв та рівнів 
сформованості. Специфіка етичної культури, на думку Е. Сіляєвої, полягає 
в наявності обов'язкового елемента – етичних переконань і установок. У 
діяльнісному плані етична культура – це глибоко усвідомлена установка, 
що виявляється в реалізації моральних потреб у сфері професійно-етичної 
діяльності [3; с.23]. 

Р. Гатаулліна вважає, що етична культура – це інтегральна особистісна 
якість, що відображає готовність й здатність вибудовувати професійні 
стосунки на основі етичних знань, моральних принципів і моральних 
умінь. У структурі цього феномена представлені взаємопов'язані 
підструктури: 

• професійно-деонтологічна (вміння реалізовувати знання в 
повсякденній трудовій діяльності, взаємодія в особистісно-діловій 
комунікації; система професійних ідеалів і цінностей); 

• комунікативно-перцептивна (вміння розуміти почуття, емоційний 
стан дитини та її батьків у процесі спілкування, налагоджувати «зворотний 
зв'язок», розуміти співрозмовника, спостерігати й аналізувати поведінку 
дитини і батьків; знання і вміння враховувати статеві, етнокультурні 
особливості учасників освітнього процесу); 

• інтерактивно-практична (вміння використовувати психолого-
педагогічні знання, які сприяють оптимальній організації педагогічного 
впливу на вихованця; вміння керувати особистісно-діловим спілкуванням); 

• професійно-акмеологічна (вміння проводити самоаналіз проявів 
етичної культури, адекватно оцінювати переваги й недоліки етичної 
культури в професійній поведінці, усвідомлення необхідності в 
самокорекції, вибір індивідуальних технік саморозвитку етичної культури) 
[1, с 100]. 

Для нашого дослідження особливо важливі висновки Л. Хоружої щодо 
компонентів етичної компетентності. Науковець, спираючись на ключові 
поняття професійної етики, а також компоненти етики як філософської 
категорії – моральну свідомість, моральні стосунки, моральну діяльність – 
запропонувала інтегровану структуру етичної компетентності: 
1) змістовий (когнітивний); 2) особистісний; 3) операційно-процесуальний 
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[4]. У нашому дослідженні структуру етичної культури майбутнього 
вчителя представлено інтеграцією інформаційного, ціннісного і 
діяльнісного компонентів. Кожний з цих компонентів пов'язаний з іншими; 
виконує певні функції в процесі формування етичної культури 
майбутнього вчителя. 

Представники педагогічної професії, на відміну від інших, 
відрізняються способом мислення, підвищеним почуттям обов’язку та 
відповідальності. У зв'язку з цим, педагогічна професія виокремлюється в 
окрему групу. Головна її відмінність від інших професій типу «людина – 
людина» полягає в тому, що, маючи за мету своєї діяльності становлення 
особистості вихованця, вчитель повинен керувати процесом його 
інтелектуального, емоційного і фізичного розвитку, формуванням 
духовного світу. З одного боку, педагог готує своїх вихованців до 
конкретних запитів суспільства. З іншого боку, він, залишаючись 
провідником культури, несе в собі позачасовий чинник, працюючи на 
майбутнє. Отже, у діяльності педагога головними складовими є 
гуманістичні, загальнокультурні цінності. Ми говоримо про 
багатогранність педагогічної професії, про широкий спектр знань, умінь і 
навичок, які формують готовність до професійної педагогічної діяльності. 
Ці аспекти знайшли своє відображення в структурних компонентах 
етичної культури. 

Отже, змістове наповнення компонентів визначається специфікою 
професійної діяльності. Так, інформаційний компонент передбачає набуття 
майбутніми фахівцями в процесі освіти етичних знань, необхідних як у 
повсякденному житті, так і в подальшій професійній діяльності, 
оволодіння практичними навичками спілкування з дотриманням 
педагогічної етики. Ціннісний компонент етичної культури є системою 
етичних цінностей і орієнтацій майбутніх учителів, мотивів їх діяльності, 
установок на нове моральне мислення, спрямованих на розвиток 
здібностей студентів до підвищення власного рівня етичної культури. У 
свою чергу, діяльнісний компонент етичної культури виявляє можливості 
майбутнього фахівця розкрити себе в різних видах педагогічної діяльності, 
забезпечує розвиток етично значущих якостей особистості та застосування 
їх на практиці. 

Метою розробки критеріїв і рівнів етичної культури майбутнього 
вчителя є вирішення проблеми вимірювання цього феномена, що можливе 
лише при наявності педагогічних норм і вимог, яким повинна відповідати 
професійно-педагогічна культура в цілому і етична культура як її складова.  

Критерій трактується тлумачним словником як підстава для оцінки, 
визначення або класифікації чогось; мірило, мірка [2, с. 7]. Критерії етичної 
культури визначаються відповідно до комплексного уявлення про процес її 
формування, виявлення структурних компонентів. У нашому дослідженні 
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виокремлено три критерії для оцінювання рівня сформованості 
досліджуваного феномена: когнітивний, праксіологічний, рефлексивний. 

Когнітивний критерій визначає рівень оволодіння знаннями в сфері 
етики та культури, їх характер і системність, застосування в професійній 
діяльності. Цей критерій виявляється в таких показниках: глибина, 
стійкість і усвідомленість отриманих знань. Показники цього критерію 
можуть бути виявлені в процесі анкетування, інтерв'ювання, бесід та 
аналізу продуктів діяльності студентів, що беруть участь у дослідженні 
проблеми формування етичної культури майбутнього вчителя в 
освітньому процесі закладу вищої освіти. 

Праксіологічний критерій характеризує розвиток етично значущих 
особистісних якостей студентів, їх здібностей і готовності до професійної 
діяльності; усвідомлення провідних професійних і особистісних цінностей. 
Показниками цього критерію є наявність відповідних умінь і навичок 
етичної поведінки, здатність і готовність їх застосовувати в педагогічній 
діяльності, ставлення до майбутньої професійної діяльності як цінності, 
творча активність. Праксіологічний критерій може бути вивчений за 
допомогою бесід, анкетування, тестування, спостереження і рішення 
педагогічних завдань в умовах спеціально організованого навчання 
(рольові ігри, дискусії, тренінги тощо). 

Рефлексивний критерій визначає сформованість у майбутніх учителів 
здатності до самоконтролю, самооцінки і самоаналізу. Його показниками є 
активність та ініціативність у навчально-пізнавальній діяльності, її 
самоаналіз і саморегуляція, усвідомлення необхідності в 
самовдосконаленні. Для вимірювання цього критерію можуть бути 
використані методи самооцінки, вивчення продуктів діяльності майбутніх 
учителів, рішення педагогічних завдань в умовах спеціально 
організованого навчання (рольові ігри, дискусії, тренінги тощо). 

Аналіз наукової літератури засвідчив, що серед дослідників немає 
єдності щодо кількості виокремлених рівнів певної особистісної якості. 
Деякі науковці (І. Плужник, Н. Сахарова, Г. Селевко) вважають, що для 
оперативної оцінки достатньо трьох рівнів, наприклад: низький – середній 
– високий, неприпустимий – допустимий – оптимальний. Інші вчені (І. 
Ісаєв, М. Ломакіна, В. Сластьонін) виокремлюють чотири рівні: 
адаптивний, репродуктивний, евристичний і креативний. 

У нашому дослідженні відповідно до ступеня прояву виокремлених 
критеріїв визначено такі рівні сформованості етичної культури: низький, 
середній, високий. Низький рівень представлений поверховими, в 
основному інтуїтивними, знаннями про етику, культуру; недостатнім 
розвитком здатності й готовності до професійної діяльності, 
неусвідомленим застосуванням правил етикету, відсутністю чіткого 
уявлення про поняття «етична культура», нерозумінням і недооцінкою її 
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значущості; ефективність рефлексії при оцінюванні своєї діяльності 
низька; низькою здатністю до самостійного формування власної 
професійно-педагогічної позиції; відсутністю або недостатньою стійкістю 
педагогічних пріоритетів. 

Середній рівень характеризується наявністю недостатньо глибоких 
знань у галузі етики й культури; базовим розвитком здібностей до різних 
видів професійної діяльності, проте відсутня готовність до її здійснення; 
трансформація засвоєних знань здійснюється в основному в типових 
ситуаціях. Креативний задум реалізується з опертям на відомі методичні 
моделі шляхом трансформації; рефлексія продуктивна лише під 
безпосереднім керівництвом викладача. 

Для високого рівня характерна наявність міцних і глибоких знань, 
уміння творчо їх застосовувати на практиці, в тому числі і в нестандартній 
ситуації, здатність і готовність моделювати власні способи й стратегії 
діяльності; сформований стан емпатії; толерантне ставлення до цінностей і 
норм культури; висока творча активність, що виражається в реалізації 
педагогічного задуму з урахуванням оптимальних засобів і методів, а 
також різноманітність моделей організації урочної або позаурочної 
діяльності; достатній рівень рефлексивних умінь, які проявляються в 
адекватному оцінюванні особистісних і професійних характеристик, 
аналізі та перспективному плануванні корекційної діяльності; 
сформованість професійно важливих якостей, які виявляються в 
усвідомленні значущості педагогічної діяльності та необхідності її 
творчого здійснення. 

Ми вважаємо, що цілеспрямована робота з формування етичної 
культури буде ефективною, якщо вона заснована на достовірних даних про 
студентів навчального закладу як суб'єктів освітнього процесу. Проведені 
анкетування дозволили зробити висновок про необхідність 
цілеспрямованої роботи щодо підвищення рівня етичної культури 
майбутніх учителів. 

Література 
1. Гатауллина Р.Ф. Педагогические условия саморазвития этической культуры 
воспитателя-гувернёра // Педагогическое образование и наука. – 2009. – №5. – 
С.98-101. 
2. Новий тлумачний словник української мови./ Уклад. В.В. Яременко, О.М. 
Сліпушко.- К., «Аконіт», 2008 –Т.2., 928 с. 
3. Силяева Е.Г. Этическая культура личности: Категориальный анализ / 
Е.Г.Силяева // Педагогическое образование и наука. – 2005. – №5. – С.21-24. 
4. Хоружа Л. Л. Педагогічна етика / Х. Х. Хоружа// Енциклопедія освіти / Акад. 
пед. Наук України ; гол. ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 640–
641.  

138 
 



 

ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО 
ВИХОВАННЯ У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ 

ДУМЦІ 
Максимчук Н. О., 

студентка магістратури ННІПППФВК. 
Науковий керівник – доктор пед. наук Герасимова І. Г. 

 
Проблеми морального розвитку суспільства в цілому, окремої 

особистості зокрема, завжди знаходились і знаходяться у центрі уваги 
вчених різних галузей наукового знання. Моральне виховання особистості 
як актуальна проблема психолого-педагогічної науки знаходить 
відображення в завданнях сучасної освіти, у програмних документах, що 
спрямовують її розвиток.  

Соціальні і політичні процеси, що відбуваються останніми роками в 
Україні, неоднозначно впливають на сферу суспільної моралі і 
моральності. Науковці [1; 3] вказують на помітні прояви деформації в 
системі ціннісних орієнтацій, норм та ідеалів молодого покоління, 
зниження значущості моральних норм і принципів, які регулюють 
поведінку, посилення егоїстичних тенденцій, низький рівень розвитку 
моральних цінностей і почуттів, викривлення у моральній мотивації. А 
причинами цього стають і несприятливе побутове оточення, і важке 
матеріальне становище сімей, і погіршення на цьому підґрунті 
внутрішньосімейних стосунків, і недоліки шкільного виховання, і 
скорочення позашкільних заходів, що в цілому призводить до збільшення 
кількості дітей, підлітків, поведінка яких виходить за межі моральних 
норм. 

Означене лише підкреслює актуальність проблеми морального 
виховання дітей у наш час. Суттєвий внесок у теорію розвитку виховання 
зроблено такими вченими, як І. Бех, Г. Васянович, С. Гончаренко, І. Зязюн, 
О. Сухомлинська, П. Щербань. Моральне виховання має різні аспекти. 
Так, у контексті права, тобто правового виховання, проблеми моральності 
розглядали такі науковці, як Т. Ільїна, В. Лозова, І. Підласий, Я. Соколов та 
ін. У зв’язку з проблемою профілактики правопорушень проблеми 
морального виховання у своїх працях аналізували такі вчені, як Т. 
Алексеєнко, Т. Кравченко, В. Постовий. Моральне виховання у взаємодії з 
патріотичним досліджувалося у наукових працях П. Ігнатенко, С. 
Демянчук, В. Кіндрат. У контексті формування національної свідомості 
розглядали моральне виховання Г. Васянович, О. Вишневський, П. 
Щербань, Ю. Редунко, Г. Шмалько. 

Враховуючи те, що мораль є важливою складовою духовного життя 
суспільства, виступає нормативним регулятором життєдіяльності 
особистості, питанням моралі в усі часи приділялось важливе значення. 
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Моральні проблеми розглядалися видатними філософами, діячами 
культури, педагогами. Існування цих проблем у сьогоденні зумовлює 
необхідність звернення до надбань досвіду морального виховання у різні 
часи, здійснення ретроспективи вирішення проблем морального виховання 
в різні часи. 

Мета статті – на основі ретроспективного аналізу проблем 
морального виховання в західноєвропейській педагогічній думці 
узагальнити досвід вирішення означених проблем. 

Для цього ми скористались працями науковців [2; 4; 5; 6]. 
Виховання у первісному суспільстві. 
У період родового стада виховання здійснювалось у процесі трудової 

діяльності через наслідування і мало стихійний характер. За родового 
устрою мета виховання полягала у передачі молодому поколінню 
трудових навичок, способів поведінки, релігійних уявлень, традицій, 
звичаїв і обрядів. Обряд ініціації хлопчиків через випробування 
засвідчував наявність фізичних і духовних якостей, які відповідали 
вимогам суспільства. Для виховання залучалися найбільш досвідчені 
старці. З часом з’являються перші організаційні форми виховання: дитячі 
ігри, традиції, ритуали, обряди, за допомогою яких прищеплювались певні 
правила і норми поведінки. Важливу роль відігравала усна народна 
творчість, а також встановлені табу. У період розпаду первісного ладу 
відбувається зростання значення сімейного виховання. Саме через сім’ю 
діти навчалися праці, засвоювали норми і правила поведінки, релігійні 
обряди. З часом з’являється становість у вихованні, що проявляється і в 
особливостях морального виховання. 

Виховання у Давній Греції та Римі. 
Умови рабовласницької держави у Спарті зумовили необхідність 

виховання з хлопчиків суворих і безжалісних воїнів, а з дівчат – 
воїтельниць-амазонок, які мало в чому поступалися чоловікам. 
Відповідними були і методи виховання – участь у криптіях (нічні облави 
на рабів), випробування (юнаки-підлітки проходили випробування на 
терплячість і витривалість). Основою виховання слугували беззаперечний 
послух, витривалість та вміння долати труднощі. 

На противагу Спарті, в афінській системі виховання обов’язковим 
компонентом виховання була моральна чистота, яка була складовою ідеї 
«калакагатії» – гармонійного розвитку особистості. Виховне значення 
мали свята, дні спогадів про визначні події, екскурсії до місць видатних 
подій. 

Думка про моральне самовдосконалення притаманна поглядам 
Сократа (469-399 до н.е.), який наполягав на необхідності самопізнання і 
вдосконалення власної моралі, що і становило мету виховання. Для цього 
застосовувалися бесіди морального характеру без пропонування готових 
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положень і висновків. З часом такий стиль ведення бесід отримав назву 
сократівських. Моральні бесіди були складовою змісту освіти Аристотеля 
(384-322 до н.е.). 

Використання вправ з виховання моральної поведінки 
використовувалися Демокрітом (460-370 до н.е.) з метою підготовки до 
реального життя на землі. Основна увага приділялась проблемам 
виховання у сім’ї завдяки батьківському авторитету. Виховання 
доброчесності ґрунтувалося на внутрішніх переконаннях. 

Система виховання у Давньому Римі мала становий характер з опертям 
на формування вірнопідданих громадян. 

В епоху Середньовіччя питання виховання підпорядковувалось 
завданням релігії. Тривалий час монополія на школи належала церкві, 
виховання мало суто релігійний характер, відбувалося в дусі християнської 
аскетичної етики. Склалися такі типи виховних систем, у межах яких 
здійснювалося і моральне виховання: 1) церковне (духовне) виховання 
(підготовка до церковної діяльності); 2) лицарське виховання (формування 
кріпосницької моралі); 3) бюргерське виховання (підготовка до 
торгівельної, ремісницької справи); 4) стихійне виховання дітей селян 
(підкорення волі батька, феодала, слухняність, тілесні покарання). 

Моральне виховання в епоху Відродження. 
Моральне виховання набуває гуманістичного характеру в епоху 

Відродження. Релігійна етика цього часу стає більш світською, а освіта 
зберігає становий характер. Підтвердженням цього слугує твір «Будинок 
радості» Вітторіо да Фельтре (1378-1446рр.), в якому стверджувалося, що 
тілесні покарання можливі лише за антиморальні дії вихованців, а 
виховання має здійснюватися переважно за допомогою ласки, 
переконання. 

Ф. Рабле (1494-1553рр.) пропагував гуманістичне виховання у процесі 
бесід, гармонійного поєднання фізичного і духовного розвитку; важливою 
складовою виховання вважав мистецтво. 

Головним завданням виховання дітей вважав вироблення моральності 
та благочестя Е. Роттердамський (1469-1536рр.), який засуджував паличну 
дисципліну і був прихильником м’якої дисципліни. 

Виховання в дусі гуманістичної моралі обстоюється у творі «Золота 
книга про найкращий люд і про новий острів Утопія» Т. Мора (1478-
1535рр.). 

Необхідність розвитку високих моральних якостей знаходить 
відображення у творчій спадщині М. Монтеня (1533-1592рр.). Вони, поряд 
з розвитком розуму, є найважливішими завданнями виховання. А 
реалізувати ці завдання потрібно завдяки спілкуванню з оточуючим світом 
– зустрічам з різними людьми, подорожам у чужі країни, а виховання 
високих моральних якостей необхідно здійснювати не повчанням, а 
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прикладом і моральним вправлянням.  
Педагогіка епохи Реформації. Освітні заклади перебувають під 

впливом церкви.  
Ідея виховання доброчесності (мудрість, поміркованість, мужність, 

справедливість) поряд з релігійністю і фізичним вихованням притаманна й 
працям Я.А. Коменського (1592-1670рр.), в яких обстоюється ідея 
природовідповідності – врахування вікових особливостей дітей. 
Починаючи з третього ступеня навчання, вивчається мораль, а четвертий 
клас є етичним. У цей рік, крім історії моралі, вивчаються найкращі 
приклади добра, а поряд з доброчесностями необхідно, разом з іншими, 
розвивати гуманістичні якості – повагу до людей, до старших, 
справедливість, чесність, поміркованість, працелюбність, стриманість, 
терплячість, делікатність, витонченість манер, гідність, витривалість, 
скромність, дисциплінованість, поміркованість у їжі і питві, охайність. 
Щодо методів виховання, то це позитивний приклад учителів, батьків, 
товаришів, бесіди на морально-етичні теми, привчання дітей до корисної 
діяльності, виконання встановлених моральних правил, захист від 
аморальних людей, впливу всього негативного. Моральне виховання має 
здійснюватися у межах релігійних канонів із можливістю застосування 
тілесних покарань. 

Епоха буржуазних революцій. Погляд на освіту як велику політичну 
силу. 

Виховання моральної стійкості вважає необхідною складовою 
виховання «джентльмена» Д. Локк (1632-1704рр.), якого готували до 
життя в необжитих місцях, у тяжких незвичних кліматичних умовах. 
Вміння керувати своєю поведінкою і вчинками, вміння відмовлятися від 
бажань, вміння діяти всупереч власним бажанням, вироблення дисципліни 
духу, що виховується обмеженням, відповідно до законів моралі. З метою 
формування громадянських доброчесностей учений вважав надзвичайно 
важливим досягнути панування розуму над почуттями. Програмою 
морального виховання визначалася важливість формування розумності, 
скромності, поміркованості, стриманості, передбачливості, щедрості, 
хоробрості, мудрості, поняття честі, відповідальності, сорому за 
неправильні вчинки, благовихованості (внутрішньої делікатності, чемності 
душі). Д. Локк обґрунтував використання методу вправ у моральному 
вихованні (виховання позитивним прикладом), методів нагород і 
покарання. 

Відповідно до вікової періодизації, Ж.-Ж.Руссо (1712-1778рр.) вважав, 
що моральне виховання необхідно здійснювати від 15 років і до 
повноліття. Саме у цей період мають бути виконані три завдання 
морального виховання – формування добрих почуттів, добрих суджень і 
доброї волі. Видатний педагог підкреслював важливість виховання 

142 
 



 

гуманності і людяності, прагнення до свободи і праці, розвитку добрих 
почуттів, добрих переконань, цнотливості. Важливим засобом виховання 
він вважав читання історичних творів, біографій видатних людей давнини. 

Гуманістичні ідеї виховання обстоював і К. Гельвецій (1715-1771рр.), 
для чого необхідно розкрити серце дитини. Моральне виховання можна 
здійснювати за допомогою «Катехізису моралі», з якого дитина має 
дізнатися про справедливість, істину, користь тощо. 

Д. Дідро (1713-1784рр.) окрім основного циклу середньої школи 
передбачив ще три цикли, де першою, поряд з філософією, природною 
релігією і хронологією, географією, основами економічної науки, 
вивчалася мораль. 

Становлення і розвиток класичної європейської педагогіки та 
національної системи народної освіти у ХІХ столітті. 

Ідея поєднання трудового виховання з моральним знаходить 
відображення у працях Й. Песталоцці (1746-1827рр.), який вводить у 
теорію морального виховання принцип народності, відповідно до якого 
виховання має грунтуватися на кращих якостях і рисах народу, почутті 
правди і справедливості. Головним завданням морального виховання 
вчений вважав розвиток високих моральних якостей, навичок і переконань 
дітей шляхом вправляння у моральних учинках. 

Увага до проблем морального виховання притаманна й німецьким 
педагогам-філантропам, зокрема І. Базедов (1724-1790рр.). Вони 
висловлювались за необхідність кардинального покращення морального 
виховання підростаючого покоління, що полягало в умінні керувати 
своїми бажаннями, стійкості, працелюбстві, правдивості, слухняності, 
скромності і акуратності, любові до чистоти і порядку, виконавській 
дисципліні, повазі до оточуючих людей, релігійності. 

Формування доброчесних людей, які вміють пристосовуватися до 
існуючого суспільно-політичного ладу і підкорятися йому, є метою 
виховання за І.Ф. Гербартом (1776-1841рр.), а моральне виховання є 
однією з трьох складових частин процесу виховання. Моральне виховання 
– це перш за все виховання характеру, яке повинно прагнути зробити 
пануючими для особистості моральні ідеї, що охоплюють всю етику: ідея 
внутрішньої волі; ідея вдосконалення, ідея приязні; ідея права; ідея 
справедливості. Особлива увага приділялась зовнішній дисциплінованості 
учнів, що досягалась за допомогою погроз, суворого нагляду, наказів і 
заборон, тілесних покарань. 

Ф.-В.-А. Дистервег (1790-1866рр.) – обстоював ідею 
загальнолюдського виховання, виховання єдності любові до всього 
людства і до свого народу. Головна мета виховання – гармонійний 
розвиток людини на основі принципів природовідповідності, 
культуровідповідності, самодіяльності. Стверджував ідею виховуючого 
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характеру навчання, яке має формувати тверді переконання, високі 
моральні почуття, сильний характер, свідоме ставлення до роботи, 
правильну поведінку. 

Ф. Фребель (1782-1852рр.) прихильник всебічного розвитку дітей, 
стосовно морального виховання, ратував за навчання справедливості, 
відповідальності, ініціативи на основі релігійного світосприйняття. 

На початку ХХ століття в концепції П. Петерсена виникає ідея 
виховання громадою, в основі діяльності якої – повага до дитини, визнання 
унікальності кожної людської особистості, поєднання відповідальності і 
свободи, пошук збалансованого розвитку емоційних, соціальних, 
інтелектуальних, моральних і естетичних потреб дитини, виховання 
почуття спільності і товариства, рівноправ’я і тісної співпраці вчителів, 
дітей і батьків. 

У теоріях європейської освіти нового часу варто відзначити праці Г. 
Кершенштейнера (1854-1932рр.), який висував ідею виховання у дусі 
беззастережної слухняності, відданості існуючій державі, розробив теорію 
трудового навчання з привчанням до старанного виконання будь-якої 
роботи, завдяки чому розвивається воля, розум, витонченість почуттів. 

Здійснений ретроспективний аналіз проблеми морального виховання в 
західноєвропейській педагогічній думці дозволяє підкреслити важливість 
означеної проблеми в усі історичні періоди, що розглядалися. До того ж 
його особливості завжди були пов’язані з особливостями соціально-
політичного розвитку суспільства та пануючими у ньому ідеями. А 
найбільш продуктивний досвід морального виховання, що відповідає 
вимогам часу, може бути використаний і використовується у наш час. Це 
стосується і зв’язку морального виховання з трудовим, і використання 
ігрових форм у моральному вихованні, і важливості впливу сім’ї на 
моральне виховання дітей. А гуманізація суспільного життя створює 
передумови використання досвіду морального виховання педагогів-
гуманістів, починаючи з епохи Відродження. Саме тоді відбувається 
обмеження тілесних покарань, а провідним методом виховання стає 
переконання, приклад, моральне вправляння поряд із розвитком 
гуманістичних особистісних якостей. Разом з тим, у західноєвропейській 
традиції морального виховання є досвід, зокрема це підхід І. Гербарта 
щодо зовнішньої дисциплінованості, який у сучасних реаліях є 
неприпустимим. У наш час можна і потрібно використовувати історичні 
надбання досвіду морального виховання для молодого покоління громадян 
нашої країни. Але сучасні реалії – розвиток інформаційного суспільства, 
значний вплив сучасних інформаційних технологій на особистість – 
відображаються і на сфері моральності людини нашого часу. Тому 
подальшого дослідження потребує розроблення підходів до морального 
виховання дітей в умовах інформаційних викликів сучасності. 
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Науковий керівник – доц. Загородній С. П. 
 
Сучасні зміни в освітній галузі України, орієнтовані на євроінтеграцій-

ні процеси, відбуваються на фоні посилення та поглиблення суспільної, 
соціальної, політичної, економічної, геополітичної й ціннісно-моральної 
кризи. Актуалізовані вимоги до системи освіти, особливо загальноосвіт-
ньої, активізували необхідність безперервного вдосконалення організації 
навчального процесу, що обумовлює його достатню гнучкість відповідно 
до умов розвитку. Ускладнення функцій загальної середньої освіти в 
Україні, зміна змісту і умов її набуття спричинили значні зміни, що 
торкнулися організаційних аспектів управління загальноосвітнім навчаль-
ним закладом, зумовили ускладнення праці керівників, визначили потреби 
в пошуку нових форм і методів організаційно-педагогічної діяльності.  

Досвід провідних зарубіжних і вітчизняних навчальних закладів 
свідчить про те, що ефективність їх роботи значною мірою зумовлена 
створенням відповідних організаційно-управлінських систем менеджменту 
освітніх закладів, в яких керівник навчального закладу є центральною 
фігурою, що відповідає за ефективність його функціонування. Проте, 
недостатнє науково-методичне забезпечення процесів моделювання таких 
систем часто призводить до формалізму, використання неоптимальних, з 
управлінської і педагогічної позицій, діагностичних методів і способів, або 
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до невдалого копіювання відомих зразків чи взагалі до відмови від 
подібної діяльності.  

Проблеми управління знайшли своє відображення в працях зарубіжних 
і вітчизняних учених (В. Афанасьєв, С. Дзарасов, Л. Евенко, Ф. Тейлор, 
А. Файоль та ін.). Управлінню освітньою установою присвячені роботи В. 
Лазарєва, Ю. Конаржевського, А. Найна, М. Поташника, Г. Серікова, В. 
Черкасова, Т. Шамової та ін. Питання підвищення педагогічної та 
управлінської компетентності широко представлені в доробку таких 
учених, як Л. Аверченко, С. Вершловський, Ф. Гоноболін, В. Давидов, Т. 
Зенченко, B. Кричевський, Н. Кузьміна, Ю. Кулюткін, В.Онушкін, І. 
Силадій, Л.Спірін й ін. Результатом наукових дискусій з питання 
визначення головних чинників, що впливають на якість освіти, став 
висновок про те, що головним фактором впливу серед них є людський 
потенціал, тобто управлінський і педагогічний персонал освітнього 
закладу. Аналіз публікацій свідчить про те, що науково-педагогічна думка 
поступово іде шляхом розробки та стимулювання розвитку освіти. Однак 
поки що залишаються недостатньо розробленими технології управлінської 
діяльності ЗНЗ, які б відповідали сучасним потребам освіти.  

Мета статті полягає в аналізі особливостей функціональних аспектів 
управління загальноосвітніми навчальними закладами у контексті 
сучасних інноваційних перетворень, що відбуваються в освіті України.  

Проблеми управління навчальними закладами – один з важливих 
напрямів досліджень у сучасній педагогіці, що вивчає способи взаємодії 
людей у різних соціальних структурах, пов’язаних з набуттям освіти, і 
передбачає концептуальні, теоретичні і практичні шляхи вирішення.  

У вітчизняній науці психолого-педагогічний аспект управління 
традиційно розглядається в межах діяльнісного підходу (Л. Виготський, О. 
Леонтьєв, С. Рубінштейн). Діяльність є динамічною ієрархічною 
системою, що набуває способів саморозвитку за умов взаємодії суб'єкта зі 
світом, у процесі чого відбувається породження психічного образу, 
здійснення, перетворення і втілення опосередкованих психічним чином 
відносин суб'єкта з предметною дійсністю [7]. Основними видами 
людської діяльності є спілкування, гра, навчання і праця. У свою чергу, як 
різновид трудової діяльності вчені розглядають управлінську діяльність. 

Поняття «управління» має низку інтерпретацій: категорія, що позначає 
процес переведення об'єкта з одного стану в інший; функція, вид 
діяльності з керівництва людьми; цілеспрямований метод організації 
суспільних відносин, сукупність взаємовідносин, що складаються в 
процесі вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень; 
цілеспрямована діяльність суб'єктів управління різного рівня, що 
забезпечує оптимальне функціонування і розвиток керованої системи, 
переведення її на новий, якісно вищий рівень й подальша оцінка такої 
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діяльності. 
Управління розглядається Т. Зенченком як процес впливу суб'єкта 

управління на його об'єкт і суб’єкт; взаємодія керуючої і керованої 
підсистем; узгодження спільних цілей, завдань, дій між підлеглими і 
керівниками, як суб'єкт-суб'єктні відносини [4, с. 48]. З іншого боку, 
І. Силадій вказує на управління, перш за все, як на діяльність, спрямовану 
на вироблення рішень, організацію, контроль, регулювання об'єкта 
управління відповідно до заданої мети, аналіз і підведення підсумків на 
основі достовірної інформації [6]. 

Управління – це цілеспрямована діяльність суб'єктів управління 
різного рівня, що забезпечує оптимальне функціонування і розвиток 
керованої системи (суб'єкта), переведення її на новий, якісно вищий рівень 
відповідно до фактичного досягнення мети за допомогою необхідних 
оптимальних педагогічних умов, способів, засобів і впливів [1, с. 390]. Інші 
автори (О. Товканець [5] та ін.) пов'язують процес управління з досягнен-
ням мети. В даному випадку управління є цілеспрямованим впливом 
суб'єкта управління на об'єкт для переведення його з одного стану в інший.  

У поняття «управління ЗНЗ» включаються функції управління і освітня 
мета. Управління ЗНЗ – це особлива діяльність, в якій її суб'єкти за 
допомогою планування, організації, керівництва та контролю 
забезпечують організованість спільної діяльності учнів, педагогів, батьків, 
обслуговуючого персоналу і її спрямованість на досягнення освітніх цілей 
розвитку навчального закладу. 

Тобто, управління ЗНЗ – це особлива система управління, в якій її 
суб'єкти за допомогою передбачення, організації, розпорядництва, 
делегованості, збільшення зв'язків із зовнішнім середовищем, розширення 
соціально-освітніх функцій забезпечують спільну діяльність педагогів, 
учнів, батьків, соціальних інфраструктур, спрямовану на розвиток 
освітнього процесу з метою задоволення освітніх запитів місцевої громади, 
сім'ї, особистості, ринку праці, на налагодження субординаційних 
(відомчих) зв'язків, відносин координації і кооперації, на виконання 
державних освітніх стандартів.  

Розглядаючи педагогічний менеджмент на двох рівнях – керівника 
освітнього закладу і педагога – вчені роблять висновок, що тільки вміле 
управління на двох цих рівнях реально забезпечить умови розвитку 
особистості здобувача знань та педагога. Теорія менеджменту приваблює, 
перш за все, своєю особистісною спрямованістю, коли діяльність 
менеджера (управлінця ЗНЗ) будується на основі справжньої поваги, 
довіри до своїх співробітників, створення для них ситуацій успіху. Саме 
цей аспект менеджменту істотно доповнює теорію внутрішньошкільного 
управління [7, с. 81]. 

Впровадження та функціонування систем управління діяльністю ЗНЗ, 
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орієнтованих на якість освіти, сприятиме забезпеченню 
конкурентоспроможності системи освіти в цілому і підвищенню 
конкурентоспроможності окремих освітніх закладів, зокрема. 
Ефективність управлінської діяльності багато в чому визначається тим, як 
управлінці ЗНЗ володіють методикою педагогічного аналізу, як глибоко 
ними можуть бути досліджені встановлені факти, виявлені найбільш 
характерні залежності. Несвоєчасно або непрофесійно проведений аналіз у 
діяльності директора школи призводить на етапі вироблення мети і 
формування завдань до неконкретності, розпливчастості, а часом, – до 
необґрунтованості прийнятих рішень. Незнання справжнього стану справ у 
педагогічному або учнівському колективах створює труднощі у 
встановленні правильної системи взаємовідносин у процесі регулювання і 
коригування педагогічного процесу. 

Процес управління будь-якою педагогічною системою передбачає 
постановку мети і планування (прийняття рішень). Удосконалення 
способів визначення мети й планування управлінської роботи диктується 
необхідністю постійного розвитку, руху педагогічної системи. За своєю 
природою організаторська діяльність людини – діяльність практична, 
заснована на оперативному використанні психолого-педагогічних знань у 
конкретних ситуаціях. Постійна взаємодія з колегами, учнями надає 
організаторській діяльності особистісно-орієнтованої спрямованості. 

У структурі організаторської діяльності управлінця ЗНЗ важливе місце 
займає мотивування майбутньої діяльності, інструктування, формування 
переконаності в необхідності виконання даного доручення, забезпечення 
єдності дій педагогічного та учнівського колективів, надання без посеред-
ньої допомоги в процесі виконання роботи, вибір найбільш адекватних 
форм стимулювання діяльності. Організаторська діяльність управлінця 
передбачає і такі необхідні дії, як оцінка перебігу і результатів певної 
справи, ситуації, прогнозування можливих варіантів її розвитку [1, с. 394] 

Всі особистісні якості керівника проявляються в його стилі управління. 
Стиль управління – це певна система способів, методів і форм 
управлінської діяльності керівника. Вибір того чи іншого стилю 
керівництва обумовлений безліччю взаємодіючих об'єктивних та 
суб'єктивних факторів. До об'єктивних факторів можна віднести такі, як 
зміст виконуваної діяльності, міра труднощі розв'язуваних завдань, 
складність умов, в яких здійснюється їх рішення, особливості ієрархічної 
структури керівництва і підпорядкування, соціально-політична ситуація, 
соціально-психологічний клімат у колективі та ін. До суб'єктивних 
факторів варто віднести типологічні властивості нервової системи 
(темперамент), властивості характеру, спрямованість, здібності людини, 
звичні способи діяльності, спілкування, прийняття рішень, знання, досвід, 
переконання. Одним з показників організаторської культури управлінця 
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ЗНЗ є його вміння раціонально розподіляти час свій і своїх підлеглих. 
Важливо мати на увазі, що керівник ЗНЗ окрім адміністративних 

функцій здійснює і педагогічну діяльність, залишаючись учителем-
предметником. Основний час керівника займає адміністративна робота, 
але його педагогічна діяльність повинна бути прикладом для всіх інших 
педагогів, і лише в цьому випадку керівник може бути вчителем своїх 
вчителів. Ця обставина вимагає значних витрат часу на підготовку до 
уроків, читання нової психолого-педагогічної літератури. Уміння доцільно 
використовувати час – основа наукової організації праці вчителя, управлін-
ця школи. Це тим більш важливо мати на увазі при наявному фактичному 
перевантаженні, як вчителів, так і адміністрації школи [2, с. 105]. 

Одному управлінцю ЗНЗ сьогодні неможливо вирішити всі управлінські 
завдання, тому виникає необхідність побудови організаційної структури 
освітнього закладу. Визначаючи організаційну структуру, суб'єкт управління 
регламентує повноваження і відповідальність учасників спільної діяльності, а 
також правила їх взаємодії за відповідної структури управління.  

Ефективність перебігу управлінського процесу, мікроклімат у 
колективі залежать від безлічі факторів: безпосередніх умов роботи, 
професіоналізму кадрових працівників, рівня управлінського складу та ін. І 
одним з найважливіших чинників є особистість керівника-управлінця. У 
найзагальнішому вигляді можна визначити ті вимоги, яким відповідає 
керівник будь-якого управлінського рангу в різних соціальних 
організаціях. Ці вимоги визначаються через професійно значущі якості, під 
якими ми розуміємо індивідуальні якості суб'єкта діяльності (ділові, 
професійні тощо), що впливають на ефективність діяльності і успішність її 
освоєння. Так, професіоналізм як активуюча складова функціонування 
механізму управління в сучасному ЗНЗ передбачає не тільки досягнення 
суб'єктом діяльності кар'єрних і професійних висот, але і наявність психо-
логічних якостей і таких компонентів, як свідоме ставлення до праці [3].  

Відповідно до ділових якостей належать: контактність, енергійність, 
уміння заручитися підтримкою людей, комунікабельність, 
цілеспрямованість, уміння переконувати, вміння керувати, ініціативність, 
оперативність у вирішенні проблем, відповідальність, здатність володіти 
собою, цінувати взаємини з оточуючими, готовність йти на ризик, 
виховувати підлеглих, прагнення до нововведень [1, с. 396].  Не тільки 
ділові і професійні, а й особистісні якості забезпечують якісне виконання 
керівних функцій. До таких особистісних якостей варто віднести: фізичне і 
психічне здоров'я, високий рівень внутрішньої культури, дбайливість, 
високі моральні стандарти, чуйність, добре ставлення до людей, оптимізм, 
інтелігентність, впевненість у собі, любов до ближнього. 

Методи і стилі керівництва є головними елементами в механізмі 
управління ЗНЗ. Стиль керівництва – система методів впливу керівника на 
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підлеглих. Під методами розуміють сукупність прийомів і способів впливу 
на об'єкт управління для досягнення поставлених цілей. Серед методів 
керівництва можна виокремити чотири групи: 1) організаційно-
адміністративні; 2) економічні; 3) соціальні; 4) психологічні [5, с. 99]. 

У стилі управління виявляються особистісні якості керівника. Отже, 
підвищуючи ефективність роботи установи, необхідно звернутися до 
особистості керівника. Розвиваючи і вдосконалюючи особистісні якості 
керівників, змінюючи стиль керівництва, можна підвищити ефективність 
роботи ЗНЗ. 

Управлінсько-педагогічна діяльність багато в чому залежить від 
здібностей, потреб особи, яка здійснює управління, будь-то вчитель чи 
керівник освітнього закладу. Вчені справедливо вважають, що ефективне 
управління можливе тільки тоді, коли воно побудоване на таких 
принципах: визнання безперервного розвитку колективу як основної мети 
управління; визнання неповторності, унікальності особистості і її прав на 
свободу, творчість; гнучке поєднання централізації і децентралізації в 
залежності від конкретної проблемної ситуації; спрямованість управління 
«знизу вгору»; досягнення згоди в колективній діяльності; моральне, 
економічне заохочення ініціативи [6]. 

Відповідно до цієї позиції, цілі управлінської діяльності визначаються 
таким чином. Метою першого рівня управління є забезпечення 
продуктивної діяльності педагогів освітнього закладу через розвиток і 
саморозвиток їх творчого потенціалу. Метою другого рівня правомірно 
вважати здійснення оптимального управління процесом навчання при 
максимальному розкритті і розвитку творчих можливостей і здібностей 
кожного учня. 

Управлінська діяльність педагогів передбачає збір інформації про 
учнів (наприклад: на вході, поточної, на виході), її систематизацію і аналіз. 
Ця робота дозволяє вчителеві будувати свою подальшу діяльність, 
спираючись на отриману інформацію. 

Суб'єктом управлінської діяльності є педагог-менеджер. У нашому 
розумінні, педагог-менеджер – це фахівець, що професійно здійснює 
функції навчання і виховання на основі сучасних наукових методів 
управління. Визначаючи зміст управлінської діяльності педагога ЗНЗ, 
можна констатувати, що мова йде про нову роль педагога, який самостійно 
керує своєю професійною діяльністю. Управління з боку педагога як 
спеціально організована діяльність забезпечує гарантований рівень 
освіченості здобувача знань, тобто діагностується мета, прогнозуються 
досягнення, необхідний час, визначаються витрати ресурсів. 

Відомо, що традиційна система внутрішньошкільного управління 
складається з трьох рівнів: директор – педагогічна рада – громадські 
організації вчителів школи (перший рівень); зам. директора з навчально-
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виховної роботи – помічник директора по господарській частині – 
методичне об'єднання вчителів (другий рівень); колектив учнів – батьки – 
піклувальна рада (третій рівень). З огляду на характер і новизну завдань, 
що вирішуються сучасним ЗНЗ, систему управління ним варто доповнити 
ще одним рівнем: фахівці-педагоги з навчальної діяльності – фахівці-
психологи – фахівці-валеологи – педагоги-куратори – фахівці ІТ-
технологій. У систему внутрішньошкільного управління варто ввести 
медико-психолого-педагогічну раду. У її функцію входитиме організація 
роботи з диференціальної діагностики відхилень у фізичному і психічному 
розвитку школярів, виявлення і профілактика серед учнів адиктивної 
поведінки. Рада також складатиме і реалізуватиме освітній план і заходи, 
передбачені програмою «Охорона здоров'я», проводитиме в зв'язку з цим 
необхідну лікувально-оздоровчу та профілактичну роботу. 

Реструктуризація системи управління дозволить створити умови для 
забезпечення пошукового режиму роботи ЗНЗ, активізації інноваційної та 
експериментальної діяльності всього педагогічного колективу, підвищення 
ефективності управлінських дій керівника і загального наукового рівня 
управління освітнім процесом. Прагнути ефекту такого управління варто 
не лише за рахунок перебудови адміністративної структури управління, а й 
за допомогою впровадження неформальних форм управління, зокрема 
шляхом створення і використання так званих управлінських команд, до 
складу яких входять неформальні лідери колективу, досвідчені вчителі, 
голови шкільного та методичного комітетів та інші фахівці. Значний 
потенціал бачимо у використанні методу тімбілдінгу щодо управлінської 
команди ЗНЗ. Керуючі команди займаються експертизою та затверджен-
ням програм розвитку школи, обґрунтуванням інноваційних проектів, 
розробкою заходів, що зміцнюють матеріально-фінансове становище і 
морально-психологічний настрій колективу. Вся управлінська діяльність 
керівника ЗНЗ повинна будуватись на основі отримання, аналізу, оцінки і 
використання в прийнятих рішеннях різної соціальної інформації: педаго-
гічної, психологічної, економічної, політичної, сімейно-побутової тощо. 

Вищевикладене дає підстави стверджувати, що в науковій літературі 
відсутнє загальноприйняте трактування понять «управління», 
«управлінська діяльність». Це пов'язане, перш за все, з якісною зміною 
змісту і функцій управління як освітніми системами (навчальними 
закладами), так і освітнім процесом у різних типах і видах навчальних 
закладів. Все це зумовлює значущість дослідження процесу підготовки 
майбутніх педагогів професійного навчання до управлінської діяльності. 

Аналіз наукової літератури в галузі управління освітою дозволяє 
стверджувати, що в більшості визначень управління є інваріантні ознаки: 
мета педагогічного управління, результат діяльності освітньої системи, 
визначення мотиваційно-ціннісного та регулятивного компонентів, 
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саморегульованість освітньої системи. Процес управління ЗНЗ складається 
з певних етапів, які перебувають у тісному взаємозв'язку. Етапи управління 
реалізуються на суб'єктному рівні як певні види діяльності, що тісно 
пов'язані між собою і послідовно, поетапно змінюють один одного, 
створюючи єдиний управлінський цикл. 

Таким чином, управлінська діяльність ЗНЗ є цілеспрямованою, 
свідомою взаємодією його учасників на основі пізнання його об'єктивних 
закономірностей з метою досягнення оптимального результату. Взаємодія 
суб'єктів освітнього процесу ЗНЗ складається на основі ланцюжка 
послідовних, взаємопов'язаних дій або функцій: педагогічного аналізу, 
визначення мети й планування, організації, контролю та регулювання. 

Зазначимо, що теорія і практика управління ЗНЗ знаходиться ще в 
стадії початкового формування. Ця стадія характеризується широким 
використанням і адаптацією загальних теоретичних положень науки 
управління і недостатньою розробленістю психологічних аспектів 
проблеми. Недостатнім є і обсяг науково-методичних рекомендацій, що 
враховували б специфіку діяльності ЗНЗ інноваційного типу. Подальше 
вивчення питань, пов'язаних з психолого-педагогічним забезпеченням 
управлінської діяльності керівника-педагога інноваційного ЗНЗ, може 
стати продуктивним напрямом у розвитку і вдосконаленні системи 
внутрішньоосвітнього управління. 
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НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНИХ УПРАВЛІНЦІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В 
КОНТЕКСТІ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ МОВНИХ 

РЕКОМЕНДАЦІЙ 
Микичур Т. В.,  

студентка магістратури КВНЗ «Вінницька академія неперервної 
освіти», заступник директора з навчально-методичної роботи 

«СЗШ І-ІІІ ст. с. Пеньківка Літинського р-ну». 
Науковий керівник – доц. Галич Т. В. 

  
Суттєвою перешкодою на шляху реалізації стратегії євроінтеграції в 

сфері публічного управління став недостатній рівень володіння іноземною 
мовою працівників-управлінців. Так, розвивати управлінську мобільність і 
брати участь у міжнародних програмах здатні тільки ті публічні 
управлінці, рівень володіння іноземною (англійською, німецькою, фран-
цузькою) мовою яких дозволяє активно і вільно вирішувати комунікативні 
завдання, що виникають. Іншими словами, рівень володіння мовою став 
показником готовності до інтеграції в міжнародне професійне середовище. 
Очевидний розрив між наявними освітніми стандартами з іноземної мови і 
соціальним замовленням призвів до того, що проблема навчання іноземної 
мови в навчальних закладах у наш час стоїть досить гостро.  

Дедалі помітнішою стає неефективність традиційних вітчизняних 
методів навчання іноземної мови, після закінчення ЗВО лише одиниці 
можуть впевнено користуватися нею у своєму професійному середовищі, в 
тому числі в сфері публічного управління. Тим часом, неординарні 
прийоми викладання, що підвищують статус і якість знання іноземної 
мови, українськими методистами та викладачами ще не напрацьовані. За 
умов євроінтеграційних перетворень варто звернутись до західноєвропей-
ського досвіду вивчення іноземних мов. 

Необхідність вирішення проблем, пов’язаних з якісним підвищенням 
рівня мовних відносин, відображена в працях багатьох дослідників: 
О. Куця, Р. Белла, Л. Масенко, А. Мейе, Й. Гердера, Л. Нагорної, 
Н. Мечковської, Ю. Шевельова та ін. Питання мовної політики в Україні, 
що набули особливої гостроти у зв’язку з євроінтеграційними 
перетвореннями, актуалізували важливість вирішення проблем мовної 
освіти за професійним спрямуванням, у тому числі в сфері публічного 
управління. На необхідність посилення уваги до вивчення іноземної мови 
працівниками в сфері державного управління вказують такі науковці, як: 
Н. Колісніченко, Л. Амосова, О. Осова, Г. Дивинич та ін. Проте проблема 
методичної наповненості курсу іноземної мови за професійним 

153 
 



 

спрямуванням для майбутніх управлінців у контексті європейської мовної 
політики в Україні висвітлена недостатньо. 

Мета статті полягає у висвітленні особливостей навчання публічних 
управлінців іноземної мови в контексті західноєвропейських мовних 
рекомендацій. 

Іншомовна комунікативна професійно орієнтована компетентність 
майбутніх публічних управлінців виступає як один з основних 
інструментів їх професійного спілкування з іноземними партнерами. Тому 
її формування є пріоритетним завданням під час навчання іноземної мови 
на всіх рівнях підготовки. 

На сучасному етапі однією з найбільш поширених світових мов є 
англійська, що має статус офіційної мови ООН. Так, за даними 
Єврокомісії, громадяни країн Європейського Союзу найбільш часто 
обирають англійську мову в ситуаціях міжнаціонального спілкування. 41% 
опитаних заявили про те, що разом з рідною мовою володіють англійською 
мовою як першою іноземною [6, с. 156]. Статистика свідчить, що 
лінгвістична домінанта англійської мови в науковому соціумі неухильно 
зростає, і саме вона все активніше витісняє інші мови з індексу цитування 
(80% публікацій англійською мовою) [8]. 

В Європі та світі накопичений великий досвід способів удосконалення 
якості мовної освіти в системі багаторівневої професійної освіти. 
Унікальність цього досвіду полягає в тому, що в останні десять років 
мовна освіта в різних країнах все більше зближується, оскільки міжнародні 
стандарти набули загальних контурів, сформульованих у спільних 
розробках, що реалізуються як в європейських, так і українських 
університетах [9; 10]. 

Засобами вдосконалення якості мовної та професійної освіти в 
університетах світу є різноманітні форми роботи представників 
університетських спільнот: використання міжнародних стандартів у 
підготовці фахівців, міжнародних орієнтирів мовної та освітньої політики 
різних рівнів, формування мовної освітньої політики університету; 
практична орієнтація цілей вивчення іноземних мов для професії; розробка 
освітніх програм; навчання усного та письмового іншомовного 
спілкування на основі професійних інтересів; створення умов для 
соціальної активності та академічної мобільності суб'єктів освіти; 
формування ключових компетенцій; вибір і розробка навчально-
методичних матеріалів; використання різноманітних стратегій і технік 
вивчення і викладання іноземних мов. Всі форми забезпечення якості 
мовної та професійної освіти орієнтовані на вдосконалення освітніх 
процесів, змісту освіти, регулювання відносин суб'єктів освіти, оновлення 
освітньої інфраструктури, організацію взаємодії структурних підрозділів в 
університеті і управління освітніми процесами. 
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Нове розуміння цілей іншомовного навчання кваліфікованого фахівця 
пов'язане з основними постулатами сучасної парадигми освіти. Важливим 
документом, у якому представлене сучасне розуміння мети навчання 
іноземної мови, є документ Ради Європи [7]. Так, розроблений 
Європейським Союзом проект «Загальноєвропейські компетенції 
володіння іноземною мовою: вивчення, викладання, оцінка» уніфікував 
метод оцінки і навчання для всіх європейських мов. На жаль, в Україні, не 
зважаючи на відпрацювання моделей навчання іноземних мов студентів-
нефілологів і розробку Програм навчання іноземних мов у немовних ЗВО, 
рівневу систему мовної підготовки (рубіжний, просунутий, автономний, 
компетентний) так і не вдалося впровадити [7]. 

Нині якість, зміст, тривалість мовної підготовки в немовних вузах, її 
матеріально-технічне забезпечення, кадровий склад викладачів, 
можливості подальшого практичного застосування іноземної мови в 
реальному іншомовному оточенні значно варіюються. Є ціла низка ЗВО, 
які традиційно підтримують високі освітні стандарти в галузі мовної 
підготовки, і їх досвід заслуговує вивчення і поширення. Але в цілому 
підготовка студентів і аспірантів сфери публічного управління у цій сфері 
залишає бажати кращого. Причини мають системний характер. Розглянемо 
основні. Українським ЗВО важко конкурувати із зарубіжними як за рівнем 
викладання англійської мови, так і за ступенем володіння нею: вітчизняна 
методична база досі ґрунтується на граматико-перекладному методі і 
змістовному підході до навчання. Сама дисципліна «Іноземна мова» в 
немовних ЗВО довгий час вважалася другорядною і необов'язковою, а 
навчання іноземних мов було орієнтоване лише на переклад адаптованих 
«спеціальних» текстів [6, c. 163]. 

Про важливість такого аспекту вивчення іноземної мови, як мотив 
саморозвитку і досягнення через іноземну мову особистісно-значущих 
результатів почали говорити лише з початком зміни освітньої парадигми в 
напрямі євроінтеграційних перетворень (прийняття Угоди про асоціацію з 
ЄС [3], поточні зміни Законів України «Про освіту» [1], «Про вищу освіту» 
[2]) та змін у нормативно-правовій базі сфери освіти. 

Назріла необхідність реформування системи освіти змушує 
переглянути домінуючі сьогодні у вітчизняних ЗВО методичні прийоми і 
підходи до викладання іноземних мов на користь сучасних інноваційних 
технологій, враховуючи величезні можливості, наявні в глобальному 
освітньому просторі. Разом з тим, варто нагадати, що зарубіжна 
методологія навчання англійської мови розрізняє два його різновиди: 
англійська як іноземна мова та англійська як друга або міжнародна мова 
міжнаціонального спілкування. Перша модель викладання обумовлює 
первинність отримання інформації про культуру і суспільне життя країни, 
що вивчається, і створення умов, що імітують мовну поведінку її жителів. 
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Однак при цьому здобувач знань позиціонується як стороння особа, або 
«лінгвістичний турист», якому доведеться боротися за те, щоб бути 
зрозумілим і прийнятим іншомовною спільнотою. 

Багато європейських країн, відчуваючи серйозний вплив англійської 
мови в усіх сферах суспільного і культурного життя (прикладом може 
слугувати Німеччина), поступово переходять з «ширшого кола» (до нього 
відносять і Україну) у «зовнішнє», приділяючи вагому увагу мовній 
підготовці здобувачів знань. Так, Фінляндія, система освіти якої визнається 
однією з кращих у світі, орієнтується на загальноєвропейські 
комунікативні компетенції володіння іноземною мовою з шести рівнів, 
широко практикуючи білінгвальне і трилінгвальне навчання в школі [9]. 

До англофікації своєї професійної сфери, в тому числі і публічного 
управління, ці країни йшли десятиліттями, ретельно моделюючи і 
впроваджуючи нові підходи до викладання англійської мови, наприклад, 
інтегративний. Цей принцип навчання вимагає, щоб педагог був білінгвом 
і вільно володів професійно орієнтованою англійською мовою, необхідною 
для пошуку та аналізу матеріалів, пов'язаних зі спеціальністю студента, 
який вивчає іноземну мову для професійних цілей. Цей підхід досить 
трудомісткий і складний, оскільки необхідна спільна розробка робочих 
програм з обох досліджуваних дисциплін (наприклад – публічне 
управління та іноземна мова) для їх органічної та ефективної інтеграції і, 
звичайно, потрібні кваліфіковані кадри. В умовах української освіти їх 
можна підготувати через систему додаткової освіти за напрямом 
«Перекладач у сфері професійної комунікації», різні мовні курси при ЗВО 
[5]. Корисним у цьому випадку може стати здійснення наукової діяльності 
молодими вченими у контексті авторського курсу «Аналіз і 
структурування наукової статті англійською мовою». Цей модуль 
знайомитиме слухачів з алгоритмом аналізу оригінальних статей і 
основами академічного письма з метою розвитку навичок написання 
наукових робіт за результатами своїх досліджень. 

Ефективним засобом управління навчанням і його якістю вважається 
«мовний портфель», однак його застосування в освітньому просторі 
України поширюється дуже повільно. Європейський «мовний портфель» 
(ЄМП) має спеціальні дескриптори, таблиці й опитувальні листи для 
об'єктивної самооцінки володіння різними видами мовленнєвої діяльності і 
розвитку рефлексії, активізації самоосвітнього потенціалу. В багатьох 
європейських і деяких українських ЗВО робота з «мовним портфелем» є 
обов'язковою частиною програми навчання іноземних мов. Бал за «мовний 
портфель» враховується (до 20%) в загальній оцінці за курс [8, с. 301]. 
Наявність ЄМП забезпечує дотримання принципу академічної мобільності, 
а головне – озброює студентів і аспірантів матеріалами для подальшої 
успішної самостійної наукової комунікації. 
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Таким чином, майбутнє вищої школи і перетворення іноземної мови на 
операційну професійну мову державних службовців публічного 
управління багато в чому залежить від методологічного базису, що 
закладається в освітній фундамент, що реформується, саме зараз. 
Вважаємо, що саме інтегративне навчання може стати вдалим відправним 
пунктом, де перетнуться інтереси викладачів профдисциплін та викладачів 
іноземної мови. Розробка взаємовигідних і взаємнопривабливих проектів 
збагатить і зміцнить міждисциплінарні зв'язки, спрямує професійні та 
мовні знання з обох сторін, забезпечить більш усвідомлене ставлення до 
іноземної мови як самих студентів, так і їх наукових керівників у 
магістратурі й аспірантурі. 

Ефективній реструктуризації наявної системи університетського і 
післяуніверситетського навчання іноземним мовам заважає відсутність в 
Україні імплементованого національного освітнього стандарту, 
узгодженого з принципами Болонської декларації і реаліями міжнародного 
науково-освітнього співтовариства [4]. 

Складне завдання англофікації діяльності сфери публічного управління 
вимагає комплексного вирішення проблем вищої освіти: встановлення 
обов’язкового рівня прохідного балу набору студентів на спеціальність 
«публічне управління» не нижче середнього, створення у ЗВО сучасного 
освітнього середовища для безперервної мовної освіти на основі дієвих 
технологій та інтеграції з кафедрами, на яких магістранти та аспіранти 
виконують наукові дослідження, забезпечення високого рівня мотивації до 
вивчення іноземної мови та формування відповідних рівнів володіння 
іноземною мовою за глобальною шкалою (рубіжний, просунутий, 
автономний, компентний). Вимагають змін і структура подачі нового 
матеріалу, і принципи взаємодії між викладачем і студентами: здобувачі 
знань повинні активно залучатися до навчального процесу, а не бути 
виключно пасивними слухачами. 

Розглядаючи загальну європейську мовну структуру (рекомендації 
мовної освіти) як основу для розробки мовних програм, рекомендацій до 
навчальних планів, створення підручників, можна зробити висновки щодо 
компетенцій у сфері іноземної (англійської мови), якими повинні володіти 
випускники європейських ЗВО, щоб використовувати іноземну мову як 
засіб комунікації не тільки для особистих, а й професійних цілей; які 
знання і навички вони повинні розвивати, щоб використовувати іноземну 
мову ефективно. 

У загальну європейську мовну шкалу включені такі компетенції учня, 
що формуються відповідними засобами: 

1. Загальні компетенції (General competences), що містять: декларативні 
знання (declarative knowledge); навички та ноу-хау (skills and know-how); 
диференціальну компетентність (existential competence); здатність вчитися 
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(ability to learn). 
2. Комунікативна мовна компетентність (Communicative language 

competences), що містить: лінгвістичну компетенцію (linguistic 
competences); лексичну компетенцію (lexical competence); граматичну 
компетенцію (grammatical competence); семантичну компетенцію (semantic 
competence); фонологічну компетенцію (phonological competence); 
орфографічну компетентність (orthographic competence). 

3. Соціолінгвістична компетентність (Sociolinguistic competence), що 
містить: лінгвістичні маркери суспільних відносин (linguistic markers of 
social relations); канони ввічливості (politeness conventions); вираження 
народної мудрості (expressions of folk wisdom); відмінності в регістрі 
(register differences). 

4. Прагматична компетентність (Pragmatic competences), що містить: 
ведення бесіди (discourse competence) і функціональну компетенцію 
(functional competence) [6]. 

Спираючись на даний документ, можна позначити ці, по суті, 
предметні компетенції, спеціальними. Оцінка якості підготовки 
випускників здійснюється за двома основними напрямами: оцінка рівня 
освоєння дисципліни і оцінка компетенцій студентів. Професорсько-
викладацький склад ЗВО розробляє контролюючі оцінювальні засоби, 
формуючи тим самим систему оцінювання. На наш погляд, найбільш 
ефективним є рівневе оцінювання компетенцій. Деякі вчені [7] 
пропонують рівневе оцінювання компетенцій, керуючись при розробці 
рівнями сформованості: високий, середній і низький. Критеріальні 
показники кожного з рівнів є якісною характеристикою ефективності, а 
показник – кількісним виразом критерію, за допомогою якого можна 
виміряти ступінь сформованості. 

Щоб охопити обсяг всіх компетенцій, вважаємо, що в межах 
дисципліни «Іноземна мова для публічних управлінців» можна зіставити і 
об'єднати основні компетентності, основні професійні компетентності з 
General competences (загальні компетентності), критерії сформованості 
яких прописані в західноєвропейських рекомендаціях мовної освіти. Це 
дозволить уникнути дублювання компетенцій та їх оцінювання. Для 
встановлення рівня сформованості тієї чи іншої компетенції варто: 
визначитися з компетенціями, які необхідно формувати у відповідності з 
видами діяльності сфери публічного управління (зокрема, розвиток 
комунікативних навичок, розуміння основ системи європейського 
управління, вміння використовувати дані інформаційного простору щодо 
національних практик, пріоритетів політики іноземних «аналогів» тощо); 
перенести критерії General competences на основні та професійні 
компетенції; перевірити показники, розробивши оцінні засоби; обробити 
отримані матеріали; допустити студентів до підсумкової (проміжної) 
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атестації. 
Спільна європейська мовна шкала також визначає рівні майстерності 

на кожній стадії вивчення. Описи або дескриптори спільної 
західноєвропейської моделі містять і стратегії подолання мовних бар'єрів у 
спілкуванні професіоналів. Технології та стратегії досліджуваного 
європейського документа надають можливість освітнім управлінцям, 
методистам, викладачам, тьюторам, експертним комісіям здійснювати 
практику навчання, координувати зусилля для задоволення реальних 
потреб студентів, і, відповідно, потреб українського та міжнародного 
ринків праці. Описані цілі, зміст і методи в загальноєвропейських 
рекомендаціях з мовної освіти збільшують прозорість програм і 
кваліфікацій, сприяючи міжнародному співробітництву не лише в галузі 
мовної освіти, а й окремих професійних сферах, в тому числі і публічному 
управлінні. 

Таким чином, сучасні зміни вказують на важливість навчання 
публічних управлінців з врахуванням західноєвропейських рекомендацій 
мовної освіти. В сучасних умовах сфера публічного управління потребує 
кваліфікованих управлінців, що здатні не лише орієнтуватися в своїй 
предметній галузі, але й мати гарну іншомовну підготовку, здатні 
підтримувати професійні контакти з-за кордоном і підвищувати свою 
кваліфікацію в світовому і професійному просторі. 

Зростаючі вимоги до професіоналів обумовлюють необхідність 
навчання на засадах інтегративного підходу, формування мовного 
європейського портфелю на основі дескрипторів, таблиць, опитувальних 
листів для об'єктивної самооцінки володіння різними видами мовленнєвої 
діяльності і розвитку рефлексії, активізації самоосвітнього потенціалу. 
Професійна мова публічних управлінців залежить від методологічного 
базису, який, враховуючи інноваційні засоби навчання, дозволить 
зміцнити міждисциплінарні зв'язки, спрямує професійні та мовні знання 
фахівців, забезпечить більш усвідомлене ставлення до іноземної мови. 
Основною пропозицією щодо поліпшення системи навчання з 
врахуванням західноєвропейських мовних рекомендацій є розробка 
Національного мовного стандарту, узгодженого з принципами Болонської 
декларації і реаліями міжнародного науково-освітнього співтовариства. 

Здобувачі знань сфери публічного управління повинні активно 
залучатися до навчального процесу, а не бути виключно пасивними 
слухачами. Варто зіставити і об'єднати основні компетентності, основні 
професійні компетентності (розвиток комунікативних навичок, розуміння 
основ системи європейського управління, вміння використовувати дані 
інформаційного простору щодо національних практик тощо) з General 
competences згідно критеріїв Рекомендацій.  
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Трансформація управлінських парадигм в освіті обумовлена змінами у 

формах освітньої діяльності, що відбуваються в процесі становлення 
сучасних освітніх та соціальних практик. За визначенням ЮНЕСКО, освіта 
– це процес і результат удосконалення здібностей та поведінки 
особистості, внаслідок чого вона досягає соціальної зрілості та 
індивідуального зростання. Освіта – це духовне обличчя людини, яке 
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формується під впливом сукупності загальнолюдських та професійних 
знань, технологій їх використання в суспільній практиці у процесі 
виховання й самовиховання. Розвиток освітньої сфери – важливий 
пріоритет України, оскільки саме освіта виконує важливу роль в 
інтелектуалізації праці, впливає на складні процеси трансформації і 
модернізації сучасного світу, що відбуваються під впливом інтегрованого 
потенціалу трьох революційних (інноваційних) перехідних періодів: 
індустріалізації, промислової НТР середини XX століття та комп'ютерної 
НТР кінця XX століття. Провідну роль у такій трансформації та 
модернізації відіграють освітні інновації. 

Протягом останніх років освітні заклади працюють в умовах 
модернізації освіти, яка по суті є інноваційним процесом. Особливого 
статусу інноваційні процеси набувають у зв’язку з новими державними 
освітніми стандартами. Введення нових освітніх стандартів вимагає від 
педагога підвищення якості освіти, втілення нових методів навчання і 
виховання підростаючого покоління. Зміна ролі освіти актуалізувала 
розвиток інноваційних процесів. До недавна орієнтиром у набутті освіти 
був розвиток знань, умінь, соціальних навичок. Тепер освіта орієнтована 
на впровадження технологій і методів впливу на особистість, що має бути 
здатною до саморозвитку і самовизначення. Таким чином, у діяльність 
освітніх закладів почали вводитись нові елементи, що на практиці 
призводить до виникнення протиріч між потребою до втілення інновацій і 
невмінням чи небажанням деяких педагогів здійснювати інноваційну 
діяльність. 

Сучасність вимагає від педагогів вільного орієнтування в поняттях 
«інновація», «інноватика», «новинка», «педагогічна інновація». Термін 
«інновація» походить від латинського «innovate» – «нововведення». 
Існують два підходи до поняття «інновація»: інновація як процес (А. 
Лоренс, О. Хомерікі ) та інновація як сама новинка[1, с.28]. На початку ХХ 
– го століття з’явилась нова галузь знань – інноватика – наука про 
нововведення, в межах якої вивчаються закономірності технічних 
нововведень у сфері матеріального виробництва. Ключове поняття в 
інноватиці – інноваційний процес. Інноваційні процеси в освіті 
розглядаються в трьох основних аспектах: соціально – економічному, 
психолого – педагогічному й організаційно – управлінському. Умови, 
окреслені цими аспектами, визначають успішність інноваційних процесів.  

Інноваційний процес може мати характер як стихійний, так і керований 
свідомо. Л. Даниленко підкреслює єдність трьох складових інноваційного 
процесу: створення, освоєння і застосування новацій. Саме такий 
трьохскладовий інноваційний процес і є, частіше за все, об’єктом 
дослідження в педагогічній інноватиці, на відміну, наприклад, від 
дидактики, де об’єктом дослідження виступає процес навчання [6, с.31]. 
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Педагогічна інновація – це нововведення в педагогічній діяльності, зміни в 
змісті і технології навчання і виховання. Вони спрямовані на підвищення 
ефективності виховання і освіти: цілепокладання, зміст, організацію 
спільної діяльності вчителя і учня. 

Отже, можна вважати, що новація – це засіб (новий метод, оригінальна 
техніка, нові технології, програми тощо), а інновація – цілеспрямовані 
зміни, що привносять у середовище проживання людини стабільні 
елементи, які викликають перехід з одного якісного стану в інший. 
Інновації розробляються і втілюються не державними органами, а 
працівниками установ у системі освіти і науки. Таким чином, інновації в 
освіті розглядаються як новинки, спеціально спроектовані, розроблені 
педагогічні ініціативи. Інноваціями у змісті освіти можуть бути: науково – 
теоретичні знання, нові ефективні освітні технології, ефективний 
педагогічний досвід, готовий до реалізації. 

Інноваційний процес є сукупністю процедур і засобів, за допомогою 
яких педагогічні відкриття або ідеї перетворюються на соціальні, в тому 
числі, освітні нововведення. Інноваційні процеси варто відрізняти від 
локального експерименту або втілення окремих новинок. Наприклад, 
введення додаткового ефективного курсу в школі ще не перетворює її на 
інноваційну. Інноваційна діяльність характеризується системністю, 
інтегральністю, цілісністю. Таким чином, діяльність забезпечує 
перетворення ідей у нововведення, а також формує систему управління 
цим процесом, що і є інноваційною діяльністю. 

 Умови, що спонукають загальноосвітні навчальні заклади до 
інновацій, визначаються зовнішніми й внутрішніми чинниками. Саме ці 
чинники спонукають керівників і вчителів до здійснення системних і 
якісних змін у навчально-виховному та управлінському процесах. 
Зовнішні чинники – політичні, економічні й соціальні зміни, які 
відбуваються в державі й суспільстві, – умови, що спонукають соціальну 
систему до здійснення інноваційної діяльності; внутрішні умови, що 
забезпечують її реалізацію, а саме: соціально-педагогічні (залучення 
педагогічних працівників до науково-дослідницької роботи та науково-
методичних досліджень); організаційно-педагогічні (створення системи 
спеціальних стимулів, встановлення зв'язків із науковими установами та 
ЗВО, входження закладу освіти до інноваційної інфраструктури); 
психолого-педагогічні (розвиток інноваційної культури в колективі та 
інноваційного потенціалу працівників) [5, с.16]. Інноваційна освітня 
технологія – це якісно нова сукупність форм, методів і засобів навчання, 
виховання й управління, що вносить суттєві зміни до способів отримання 
результатів освітнього процесу і розглядається як багатокомпонентна 
модель – така, що передбачає навчальну, виховну та управлінську 
інноваційну технології [6, с. 42]. До навчальних інноваційних технологій 
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відносять такий добір операційних дій педагога з учнем, в результаті яких 
суттєво покращується мотивація учнів до навчального процесу. Серед 
таких технологій значне місце посідають технології: особистісно-
орієнтованого, проблемного, програмованого, проектного, 
інформаційного, дистанційного, модульно-розвивального навчання. 

До виховних інноваційних технологій відносять мистецькі засоби й 
прийоми впливу педагога на свідомість учня з метою формування 
особистісних цінностей у взаємодії із загальнолюдськими. До таких 
технологій відносять: технологію ранньої соціалізації учнів; технологію 
формування почуття національної гідності молоді; технологію духовного 
розвитку учнів тощо. 

До управлінських інноваційних технологій належать сучасні 
економічні, психологічні, діагностичні, інформаційні технології, що 
створюють умови для оперативного й ефективного прийняття керівником 
загальноосвітнього навчального закладу управлінського рішення. Вони 
характеризуються сукупністю модернізованих управлінських функцій 
керівника разом із цільовими формами і методами управління, 
економічними і технологічними засобами управління, котрі забезпечують 
не лише стабільне функціонування загальноосвітніх навчальних закладів, а 
і його сталий розвиток [2, с.24]. 

Сучасні тенденції, закони й закономірності, наукові підходи й 
принципи, технології, що визначаються як пріоритетні в управлінні 
загальноосвітніми навчальними закладами в умовах здійснення 
інноваційної діяльності, є теоретико-методологічними засадами 
менеджменту освітніх інновацій – науки про управління людськими й 
матеріальними ресурсами в закладі освіти на засадах інвестицій та 
інновацій, в результаті якого якісно покращуються основні показники 
їхньої діяльності [5,с.67]. 
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Aнaлiз нayкoвиx пpaць cвiдчить, щo, xapaктepизyючи фaктopи 

iннoвaцiйнoї дiяльнocтi пeдaгoгiв, oднi нayкoвцi звepтaють ocoбливy yвaгy 
нa вiк i нoвaтopcький пoтeнцiaл yчитeльcтвa [1], iншi – нa cтyпiнь 
ocвiчeнocтi пeдaгoгiв [4], тpeтi – нa piвeнь їx ocoбиcтicнoї зpiлocтi [3], 
чeтвepтi – нa пoiнфopмoвaнicть кoжнoгo oкpeмoгo вчитeля [2; 5; 11]. 
Haвoдятьcя й iншi чинники, щo впливaють нa нoвaтopcтвo, aлe 
вceocяжнoгo дocлiджeння з цiєї пpoблeми нeмaє. Haми бyлo виявлeнo 
вплив тaкиx чинникiв нa нoвaтopcтвo пeдaгoгiв. 

1. Moтивaцiя cтaвлeння людeй дo нoвoввeдeнь. 
Koнцeпцiй, пoв'язaниx з мoтивaцiєю людини, дocить бaгaтo. Taк, 

O. Xoмepiкi cтвepджyє, щo icнyє тpи cпocoби cпpямyвaти людeй нa 
eфeктивнy poбoтy: aдмiнicтpaтивнo-кoмaнднi мeтoди (нaкaз, пpимyc, тиcк); 
cтимyлювaння (мopaльнe, мaтepiaльнe); cтвopeння yмoв для peaлiзaцiї 
влacниx iнтepeciв (мoтивiв кoнкpeтнoї ocoби-cyб'єктa iннoвaцiйнoгo 
пpoцecy) [11, c.128]. У шкoлi, щo poзвивaєтьcя, нaйбiльш eфeктивним 
виявляєтьcя тpeтiй cпociб, який вимaгaє знaння мoтивiв кoжнoгo yчacникa 
iннoвaцiйнoгo пpoцecy. 

Дocлiджeння нayкoвиx пpaць з цiєї пpoблeми [6; 8; 9] дoзвoляють 
кoнcтaтyвaти, щo в poлi мoтивiв мoжyть виcтyпaти: 

• ycвiдoмлeння пeдaгoгoм нeдocтaтнocтi дocягнyтиx peзyльтaтiв i 
бaжaння їx пoкpaщити; 

• виcoкий (i зpocтaючий) piвeнь пpoфeciйниx дoмaгaнь, cильнa 
пoтpeбa в дocягнeннi peзyльтaтiв (щo, як пpaвилo пoв'язaнo з пoзитивнoю 
caмooцiнкoю вчитeля); 

• гpoмaдянcькe вiдчyття oбoв’язкy пepeд Бaтькiвщинoю; 
• пoтpeбa в caмoвиpaжeннi, caмopoзкpиттi, caмoвдocкoнaлeннi (для 

чoгo cитyaцiя в шкoлi, щo oнoвлюєтьcя, є дyжe вiдпoвiднoю apeнoю);  
• пoтpeбa в пpичeтнocтi дo вeликoї, знaчнoї cпpaви, в кoнтaктax з 

цiкaвими, твopчими людьми;  
• пoтpeбa y пepeживaннi «пoчyття кoмaнди»; 
• aльтpyїcтичнi мoтиви (бaжaння cтвopити xopoшy, eфeктивнy шкoлy 

для дiтeй); 
• пoтpeбa в oнoвлeннi, в змiнi oбcтaнoвки, в пoдoлaннi pyтини; 
• пoтpeбa в лiдepcтвi, щo cтимyлює пocтiйний picт кoмпeтeнцiї, 

ocкiльки iнaкшe є нeбeзпeкa втpaтити пpaвo нa лiдepcтвo; 
• пoтpeбa в пoшyкy, дocлiджeннi, в кpaщoмy poзyмiннi 
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зaкoнoмipнocтeй, щo yпpaвляють пoдiями; 
• вiдчyття влacнoї гoтoвнocтi бpaти yчacть в iннoвaцiйниx пpoцecax, 

впeвнeнocтi в coбi; 
• бaжaння пepeвipити oтpимaнi дeiндe нoвi знaння пpo нoвoввeдeння в 

змicтi ocвiти, в opгaнiзaцiї нaвчaння, в ocвiтнix тexнoлoгiяx; 
• зaгaльнa кpeaтивнo-твopчa cпpямoвaнicть ocoбиcтocтi, пoзитивнa 

«Я-кoнцeпцiя», впeвнeнicть y coбi, тoбтo влacтивocтi, пpитaмaннi типy 
людeй, якиx в cyчacнiй пcиxoлoгiї нaзивaють «пepeмoжцями»«; 

• пoтpeбa в pизикy, в пocтiйнiй бopoтьбi з oбcтaвинaми, в пoдoлaннi 
тpyднoщiв; 

• пpaгнeння виглядaти нe гipшe зa iншиx в oчax кoлeг i aдмiнicтpaцiї.  
Пiд чac eкcпepимeнтaльнoгo дocлiджeння нaми бyлo вcтaнoвлeнo, щo 

нa пepшi мicця вийшли мoтиви, пoв'язaнi з мoжливocтями caмopeaлiзaцiї 
ocoбиcтocтi. 

Haшe дocлiджeння пiдтвepдилo пpипyщeння пpo тe, щo тiльки 
мeтoдaми eкoнoмiчнoгo cтимyлювaння нe мoжнa cпoнyкaти вчитeлiв дo 
ocвoєння iннoвaцiй. Mи згoднi з M. Пoтaшникoм i A. Лopeнcoвим, якi 
cтвepджyють, щo мaтepiaльний чинник cepeд мoтивiв зaймaє тiльки п’ятe-
шocтe мicцe [11]. Aнaлoгiчний peзyльтaт oтpимaний K. Aнгeлoвcькi: 
76,70% yчитeлiв нe чeкaють пiдвищeння ocoбиcтoгo дoxoдy вiд 
зacтocyвaння нoвoввeдeнь, i тiльки 23,3% чeкaють [1]. Taким чинoм, 
мaтepiaльний чинник є cтимyлюючим тiльки для нeвeликoї чacтини 
пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy. 

2. Iнфopмoвaнicть yчитeлiв. У xoдi дocлiджeння нaми вcтaнoвлeнo, щo 
icнyє пoзитивнa кopeляцiя мiж пoiнфopмoвaнicтю вчитeлiв i їx cтaвлeнням 
дo нoвoввeдeнь. Учитeлi, кpaщe iнфopмoвaнi пpo нoвoввeдeння, бiльш 
cxильнi дo нoвaтopcтвa, i, нaвпaки, – вчитeлi, щo мaють y poзпopяджeннi 
мeншy кiлькicть iнфopмaцiї пpo нoвoввeдeння, мaють дo ниx бiльш 
кoнcepвaтивнe cтaвлeння. 

3. Piвeнь ocвiти. У пpoцeci дocлiджeння нaми вcтaнoвлeнo, щo нeмaє 
чiткo виpaжeнoї зaлeжнocтi мiж мipoю ocвiти i нoвaтopcтвoм yчитeлiв y 
шкiльнoмy кoлeктивi: iнтeнcивнo зacтocoвyють нoвoввeдeння як yчитeлi з 
вищoю, тaк i з cepeдньoю cпeцiaльнoю ocвiтoю. Kiлькicть пepшиx бiльшa y 
зв'язкy з тим, щo в цiлoмy в пeдaгoгiчнoмy кoлeктивi пepeвaжнa кiлькicть 
пeдaгoгiв мaє вищy ocвiтy. 

4. Зaдoвoлeнicть пpoфeciєю. Щoб yчитeль вiдчyвaв пoвнy 
зaдoвoлeнicть cвoєю пpoфeciєю, пoтpiбнa peaлiзaцiя бaгaтьox cклaдoвиx: 
вiдчyття ycпixy, визнaння йoгo кoлeгaми й aдмiнicтpaцiєю; 
взaємopoзyмiння з yчнями i їx бaтькaми; зaдoвoлeння мopaльниx i 
дyxoвниx зaпитiв, пepeдyciм шляxoм cтвopeння нa poбoтi кoмфopтниx 
yмoв пpaцi; cпpиятливий мiкpoклiмaт y кoлeктивi; бaжaння пpaцювaти 
caмe в цiй шкoлi i бaгaтo чoгo iншoгo. Ha пiдcтaвi peзyльтaтiв дocлiджeння, 
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ми мoжeмo cтвepджyвaти, щo зaдoвoлeнicть пeдaгoгa пpoфeciєю, cвoїм 
мicцeм poбoти кopeлює з йoгo нoвaтopcтвoм: чим cильнiшe вчитeль 
зaдoвoлeний cвoєю пpoфeciєю, тим бiльш пoзитивнo вiн cтaвитьcя дo 
нoвoввeдeнь, i нaвпaки – нeзaдoвoлeнicть вeдe дo бiльшoї 
кoнcepвaтивнocтi. Kpiм тoгo, ми вcтaнoвили, вчитeльки бiльш зaдoвoлeнi 
cвoєю пpoфeciєю, нiж yчитeлi- чoлoвiки, щo, нa нaш пoгляд, є oднiєю з 
пpичин тoгo, щo в шкoлi пpaцює бiльшa кiлькicть yчитeлiв-жiнoк, нiж 
чoлoвiкiв. Poзглядaючи зaлeжнicть мiж зaдoвoлeнicтю yчитeлiв пpoфeciєю 
i piвнeм їx ocвiти, ми дiйшли виcнoвкy, щo вapтo зaзнaчити тaкий фaкт: 
yчитeлi з cepeдньoю cпeцiaльнoю ocвiтoю бiльш зaдoвoлeнi cвoєю 
пpoфeciєю в пopiвняннi з yчитeлями, щo мaють нeпoвнy i пoвнy вищy 
ocвiтy. Taкoж нaми вcтaнoвлeнo, щo зaдoвoлeнicть пpoфeciєю нa пoчaткy 
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi i нaдaлi piзнi: бiльш зaдoвoлeнi нaймoлoдшi 
вчитeлi (дo 30 poкiв), пoтiм yчитeлi бiльш cтapшoгo вiкy (пoнaд 40 poкiв), 
мeнш зaдoвoлeнi вчитeлi cepeдньoгo вiкy (31-40 poкiв). 

5. Biк. Aнaлiз нayкoвoї лiтepaтypи з цiєї пpoблeми дoзвoляє 
кoнcтaтyвaти, щo icнyють piзнi пoгляди нa зв'язoк вiкy з iннoвaцiями. Дeякi 
дocлiдники, тaкi як I. Гaвpиш, Л. Koзaк, O. Xoмepiкi [2; 6; 8; 9] тa iн. 
вcтaнoвили, щo люди мoлoдшoгo вiкy бiльш iнiцiaтивнi щoдo нoвoввeдeнь, 
нiж yчитeлi y вiцi. B тoй жe чac, iншими вчeними (Xoфep, Cтeнглaнд) в 
peзyльтaтi дocлiджeнь бyв oтpимaний пpoтилeжний peзyльтaт: зpiлiшi 
вчитeлi бiльш iнiцiaтивнi. Peзyльтaти дocлiджeнь, пpoвeдeниx Aнгeлoвcкi, 
нe пiдтвepджyють aнi пepшe, aнi дpyгe пoлoжeння, xoчa бiльш 
вiдпoвiдaють дpyгoмy (cтapшi зa вiкoм yчитeлi бiльш iнiцiaтивнi y 
нoвoввeдeнняx) [1]. У xoдi нaшoгo дocлiджeння вcтaнoвлeнo, щo бiльш 
iнiцiaтивнi в нoвoввeдeнняx мoлoдi пeдaгoги i пeдaгoги cepeдньoгo вiкy, a 
пeдaгoги cтapшoгo вiкy бiльш кoнcepвaтивнi. Oднiєю з пpичин цьoгo, нa 
нaш пoгляд, є тpaдицiйнa пeдaгoгiчнa дiяльнicть yчитeлiв cтapшoгo вiкy, 
щo дaє нeпoгaнi cтaбiльнi peзyльтaти. 

6. Cтaж. Peзyльтaти нaшиx дocлiджeнь гoвopять пpo тe, щo вчитeлi зi 
cтaжeм мeншe 20 poкiв бiльш cxильнi дo нoвaтopcтвa, нiж тi, y кoгo 
тpyдoвий cтaж бiльший. Пpичини цьoгo бyли poзглянyтi вищe: вoни 
пoв'язaнi з вiкoм. 

7. Cтaть. Haми вcтaнoвлeнo, щo вчитeльки бiльшe нaлaштoвaнi нa 
нoвoввeдeння, нiж чoлoвiки-вчитeлi. Cepeд пpичин ми зaзнaчaємo тaкi: 
вeликa зaдoвoлeнicть пpoфeciєю вчитeлями-жiнкaми, вeликe 
нeзaдoвoлeння чoлoвiкiв oплaтoю пpaцi. Пpoтe вчитeльки бiльшe 
зaвaнтaжeнi дoмaшнiми cпpaвaми, нiж yчитeлi-чoлoвiки, тoмy ця piзниця 
нeзнaчнa. 

8. Poбoчe мicцe. Poбoчe мicцe i пpoфeciйнi зaвдaння, якi пoвинeн 
викoнyвaти вчитeль, пpeдмeт нaвчaння aбo нaвчaльнi диcциплiни тaкoж 
впливaють нa cтaвлeння вчитeля дo нoвoввeдeнь. Пpoтe, пpoвeдeнi нaми 
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дocлiджeння дoзвoляють cтвepджyвaти, щo цi вiдмiннocтi y кoнтeкcтi 
cтaвлeння дo нoвaтopcтвa нeзнaчнi. 

Cтaвлeння дo нoвoввeдeнь cклaдaєтьcя з пiзнaвaльниx, eмoцiйниx, 
пpиpoджeниx i дiяльнicниx кoмпoнeнтiв, – ввaжaє K. Aнгeлoвcкi [1]. У xoдi 
дocлiджeння нaми вcтaнoвлeний зв'язoк мiж cтaвлeнням yчитeлiв дo 
нoвoввeдeнь i їx peaльним пpaктичним ocвoєнням. Poзглянeмo в тoмy ж 
пopядкy чинники, щo впливaють нa пpaктичнe зacтocyвaння нoвoввeдeнь. 

1. Пoiнфopмoвaнicть yчитeлiв. Учитeлi, кpaщe iнфopмoвaнi пpo 
нoвoввeдeння, aктивнiшe зacтocoвyють їx y cвoїй poбoтi, a мeнш 
пoiнфopмoвaнi викopиcтoвyють їx нeoxoчe. Oднiєю з пpичин цьoгo є тe, щo 
бiльш пoiнфopмoвaнi вчитeлi пoчyвaють ceбe вiльнiшe й yпeвнeнiшe, a 
тoмy зacтocoвyють бiльшy кiлькicть нoвoввeдeнь нa вiдмiнy вiд 
cлaбкoпoiнфopмoвaниx, якi вiдчyвaють cтpax пepeд нeвiдoмicтю нacлiдкiв 
зacтocyвaння нoвoввeдeнь i тoмy нaвaжyютьcя нa їx викopиcтaння 
нeдocтaтньo aктивнo [8]. 

2. Cтaть. Учитeльки в cepeдньoмy зacтocoвyють бiльшy кiлькicть 
нoвoввeдeнь, нiж yчитeлi-чoлoвiки. Oтжe, мoжнa зpoбити виcнoвoк пpo тe, 
щo вчитeльки нe лишe пoзитивнo cтaвлятьcя дo нoвoввeдeнь, aлe й aктивнo 
ocвoюють їx нa пpaктицi [2]. 

3. Зaдoвoлeнicть пpoфeciєю. Haйбiльшy кiлькicть нoвoввeдeнь 
зacтocoвyють yчитeлi, якi зaдoвoлeнi cвoєю пpoфeciєю i poбoчим мicцeм. 
Ha дpyгoмy мicцi знaxoдятьcя вчитeлi, якi цiлкoм зaдoвoлeнi пpoфeciєю, 
aлe нe мicцeм poбoти. Зa ними йдyть yчитeлi, якi нeзaдoвoлeнi cвoєю 
пpoфeciєю, вoднoчac бaжaють зaлишитиcя в cиcтeмi ocвiти, aлe нe 
вчитeлями. Ha ocтaнньoмy мicцi знaxoдятьcя вчитeлi, якi взaгaлi 
нeзaдoвoлeнi пpoфeciєю i xoчyть пepeйти в iншy гaлyзь. B цiлoмy мoжнa 
зpoбити виcнoвoк пpo тe, щo зaдoвoлeнi cвoєю пpoфeciєю вчитeлi 
зacтocoвyють бiльшy кiлькicть нoвoввeдeнь, нiж нeзaдoвoлeнi [4]. 

4. Piвeнь ocвiти. B xoдi дocлiджeння нaми вcтaнoвлeнo, щo 
iнтeнcивнicть зacтocyвaння нoвoввeдeнь нe зaлeжить вiд piвня ocвiти 
вчитeля. 

5. Biк. Учитeлi мoлoдi i cepeдньoгo вiкy зacтocoвyють в cepeдньoмy 
бiльшy кiлькicть нoвoввeдeнь y cвoїй poбoтi в пopiвняннi з бiльш 
cтapшими кoлeгaми. Taким чинoм, cтaвлeння дo нoвoввeдeнь y вчитeлiв 
piзниx вiкoвиx гpyп cпiвпaдaє з їx ocвoєнням цими вчитeлями нa пpaктицi. 

6. Cтaж. Пpoвeдeнi нaми дocлiджeння дoзвoляють cтвepджyвaти, щo в 
cepeдньoмy нaйбiльшy кiлькicть нoвoввeдeнь зacтocoвyють вчитeлi з 
тpyдoвим cтaжeм вiд 5 дo 20 poкiв. Ha дpyгoмy мicцi знaxoдятьcя вчитeлi з 
нaйбiльшим cтaжeм poбoти (пoнaд 20 poкiв), нa тpeтьoмy мicцi 
знaxoдятьcя вчитeлi-пoчaткiвцi (дo 5 poкiв). Дocвiд, щo вiдoбpaжaєтьcя в 
дocить вeликoмy тpyдoвoмy cтaжi, y пoєднaннi з мoлoдим i cepeднiм вiкoм 
дaє мoжливicть зacтocoвyвaти бiльшy кiлькicть нoвoввeдeнь. 
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7. Poбoчe мicцe. B xoдi дocлiджeння нaми вcтaнoвлeнo, щo пpaктичнe 
зacтocyвaння нoвoввeдeнь yчитeлями нe зaлeжить вiд їx poбoчoгo мicця. 
Bикoнaнe нaми дocлiджeння дoзвoляє cтвepджyвaти, щo мipa нoвaтopcтвa 
yчитeлiв кopeлює з пpaктичним зacтocyвaнням ними нoвoввeдeнь. 

Aнaлiз нayкoвoї лiтepaтypи з тeми дocлiджeння [1; 2; 6; 7; 8; 9] дoзвoляє 
нaм кoнcтaтyвaти, щo icнyють «зoвнiшнi» i «внyтpiшнi» пpичини piзнoгo 
cтaвлeння вчитeлiв дo нoвoввeдeнь i їx ocвoєння нa пpaктицi. Дo зoвнiшнix 
пpичин ми вiднocимo шкiльнi (вимoги opгaнiв ocвiти, aдмiнicтpaцiї шкoли, 
гpoмaдcькy дyмкy пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy, cпocoби cтимyлювaння 
пeдaгoгiв, peжим poбoти) i пoзaшкiльнi (пoбyтoвi yмoви, ciмeйнi 
oбcтaвини, здopoв'я, cтaн yчитeльcтвa в cycпiльcтвi, гpoмaдcькi нacтpoї y 
цiлoмy). Haм вдaлocя вcтaнoвити, щo чacтiшe вчитeль нe пpaгнe 
пpaцювaти пo-нoвoмy нe чepeз зoвнiшнi, a чepeз внyтpiшнi, ocoбиcтicнi 
пpичини. Bчитeльcькa пoвeдiнкa знaчнoю мipoю визнaчaєтьcя ocoбиcтic-
ними i ocoбиcтicнo-пpoфeciйними ocoбливocтями, щo cфopмyвaлиcя y 
пeдaгoгa дo цьoгo мoмeнтy . Пpи цьoмy вiн мoжe opiєнтyвaтиcя бiльшoю 
мipoю нa зoвнiшнi oбcтaвини (eкcтepнaльний тип), aбo нa внyтpiшнi, 
виявляючи зaлeжнicть cвoєї пoвeдiнки пepeдyciм вiд cвoїx ocoбиcтicниx 
ocoбливocтeй (iнтepнaльний тип). Ocoбливocтi cвiдoмocтi вчитeля в 
cитyaцiї нoвoввeдeння, йoгo гoтoвнicть дo пeвнoгo cпpийняття iннoвaцiй, 
нacтpiй нa вiдпoвiднy пoвeдiнкy визнaчaютьcя ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoю 
пoзицiєю пeдaгoгa. B нiй ми виoкpeмлюємo нiби двi cклaдoвi: cвiдoмicть, y 
якiй cпiвicнyють / кoнфлiктyють yявлeння пpo нaвкoлишнiй cвiт, пpo ceбe, 
пpo piзнi acпeкти cвoєї пpoфeciї, coцiaльнi i пeдaгoгiчнi пoгляди, iдeaли, 
пepeкoнaння i ocoбиcтicнi ycтaнoвки. Пpи цьoмy нaйближчoю дo 
ycтaнoвoк є нe cвiдoмicть y цiлoмy, a caмocвiдoмicть. Caмocвiдoмicть aбo 
«Я-кoнцeпцiя» – вiднocнo cтiйкa, y бiльшiй aбo мeншiй мipi ycвiдoмлeнa 
нeпoвтopнa cиcтeмa yявлeнь людини пpo caмy ceбe, нa ocнoвi якoї вoнa 
бyдyє cвoю взaємoдiю з iншими людьми i cтaвитьcя дo ceбe. У твopчиx, 
кoнcтpyктивниx yчитeлiв кpaщe poзyмiння ceбe, бiльш виcoкa caмoпoвaгa, 
aдeквaтнa caмooцiнкa, cильний зв'язoк мiж тaкими пiдcтpyктypaми 
caмocвiдoмocтi, як знaння пpo ceбe, cтaвлeння дo ceбe. 

Kpитepiєм iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлy пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy виcтyпaє 
piвeнь твopчoї aктивнocтi вчитeлiв y шкiльнoмy кoлeктивi. Пoкaзники 
cфopмoвaнocтi цьoгo кpитepiю: 

• змiнa мoтивiв i пoтpeб пeдaгoгiв: збiльшeння дoлi ocтaннix зi 
cтiйкoю мoтивaцiєю нa пepeтвopeння i пocтiйнe вдocкoнaлeння 
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, щo шyкaють y poбoтi caмoвиpaжeння, 
caмocтвepджeння, пpичeтнocтi дo cпiльниx цiлeй i зaвдaнь; 

• пiдвищeння aктивнocтi пeдaгoгiв y пiдгoтoвцi i cxвaлeннi 
yпpaвлiнcькиx piшeнь (poзpoбкa пpoгpaм poзвиткy шкoли, кoмплeкcнo-
цiльoвиx пpoгpaм poбoти кaфeдp, мeтoдичниx oб'єднaнь, твopчиx 
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лaбopaтopiй, пiдгoтoвкa i пpoвeдeння пeдaгoгiчниx paд тoщo); 
• збiльшeння чиcлa пeдaгoгiв-eкcпepимeнтaтopiв, пeдaгoгiв-

iннoвaтopiв (poзpoбникiв i кopиcтyвaчiв нoвoввeдeнь); 
• poзвитoк нoвoввeдeнь вiд oдиничниx дo кoмплeкcниx, cиcтeмниx, 

тaкиx, щo oxoплюють piзнi acпeкти пeдaгoгiчнoгo пpoцecy: yпpaвлiнcький; 
змicтoвий; тexнoлoгiчний; peжим poбoти шкoли [7].  

Щe oдним кpитepiєм iннoвaцiйнoгo пoтeнцiaлy пeдaгoгiчнoгo 
кoлeктивy ми ввaжaємo poзвинeнicть кoмyнiкaтивниx зв’язкiв пeдaгoгiв. 
Пoкaзники цьoгo кpитepiю: 

• yзгoджeнicть дiй ycix члeнiв пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy; 
• збiльшeння кiлькocтi пeдaгoгiв, щo вxoдять дo cклaдy тимчacoвиx 

твopчиx кoлeктивiв нa piвнi мicтa i oблacтi; 
• збiльшeння кiлькocтi тимчacoвиx твopчиx кoлeктивiв y шкoлi, щo 

cтвopюютьcя нa пeвний тepмiн для виpiшeння кoнкpeтнoї пpoблeми, i 
пpипиняють cвoє icнyвaння пicля її poзв’язaння; 

• cтвopeння тимчacoвиx твopчиx кoлeктивiв зa iнiцiaтивoю caмиx 
пeдaгoгiв; 

• yмiння пeдaгoгiв пpaцювaти в тимчacoвoмy твopчoмy кoлeктивi 
нeзaлeжнo вiд йoгo cклaдy (piзний вiк yчитeлiв, ocвiтa, пoгляди тoщo) [2]. 

Kiлькicть члeнiв пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy нa пpaктицi зaлeжить вiд 
кiлькocтi yчнiв y шкoлi i зaвдaнь ocвiтньoгo пpoцecy, щo в cepeднiй мicькiй 
шкoлi виxoдить зa мeжi oптимaльнoї кepoвaнocтi, тoмy для eфeктивнoї 
poбoти тaкий пeдaгoгiчний кoлeктив дoцiльнo poздiлити нa дpiбнiшi: 
кaфeдpи, мeтoдичнi oб'єднaння, твopчi лaбopaтopiї, пpoблeмнi гpyпи тoщo. 
Taкi мiкpoкoлeктиви cтвopюютьcя нa тимчacoвiй aбo пocтiйнiй ocнoвi i 
мaють cпeцифiчнi зaвдaння cвoєї дiяльнocтi, щo виxoдять iз зaвдaнь 
пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy в цiлoмy. Baжливoю yмoвoю ycпiшнoї дiяльнocтi 
тaкиx мiкpoкoлeктивiв ми ввaжaємo пpaвильнo пiдiбpaний cклaд. Зa yмoв 
oб'єднaння в мiкpoкoлeктив yчитeлiв oднiєї вiкoвoї гpyпи, тaкиx, щo мaють 
oднaкoвий дocвiд i пoгляди, мoжнa oтpимaти злaгoджeний poбoчий opгaн, 
в якoмy пaнyвaтимe гapнa пcиxoлoгiчнa aтмocфepa i який ycпiшнo 
cпpaвлятимeтьcя з дiяльнicтю, щo пoтpeбyє тpивaлoгo чacy i нaпpyжeння 
cил. Пpoтe, ми ввaжaємo, щo пiд чac виpiшeння нeopдинapниx зaвдaнь, щo 
виникaють чacтo пpи poбoтi шкoли в iннoвaцiйнoмy peжимi, дiяльнicть 
тaкoгo мiкpoкoлeктивy мoжe виявитиcя нeдocтaтньo eфeктивнoю. B цьoмy 
випaдкy дoцiльнo cтвopювaти мiкpoкoлeктиви з piзнopiднoю кoмпoзицiєю, 
нaвчивши пeдaгoгiв взaємoдiї oдин з oдним y cпiльнiй дiяльнocтi. Baжливy 
poль y цьoмy нaвчaннi, нa нaш пoгляд, вiдiгpaє cпeцiaльнa пcиxoлoгiчнa 
пiдгoтoвкa члeнiв пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy, щo cпpияє вcтaнoвлeнню 
дoбpoї пcиxoлoгiчнoї aтмocфepи i зняттю пpoблeм мiжocoбиcтicниx 
cтocyнкiв, peзyльтaтoм чoгo icтoтнe пiдвищeння eфeктивнocтi дiяльнocтi 
пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

Паньковецький О. О., 
студент магістратури ННІПППФВК.  

Науковий керівник – доц. Давидюк М. О. 
 
У сучасній системі освіти, орієнтованій насамперед на задоволення 

потреб вільної особистості, особливе місце посідають проблеми 
саморозвитку, самоосвіти й самореалізації дитини. В зв’язку з цим, 
змінюються вимоги до вчителя, його теоретичної і практичної підготовки, 
що веде до зміни форм навчання й практики у вищій педагогічній школі. 
Особлива увага приділяється дослідниками вивченню й пошуку шляхів 
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формування загальної педагогічної культури вчителя, органічною 
складовою якої є культура емоційна. 

 Проблема формування емоційної культури педагога актуалізувалася 
не так давно: наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття у вітчизняній 
психолого-педагогічній науці почали з’являтися дослідження, присвячені 
цій темі, що ми можемо пов’язати з посиленням інтересу до потреб дитячої 
індивідуальності, розумінням освітянською спільнотою необхідності 
особливої уваги до розкриття багатств внутрішнього світу кожного учня, 
допомоги школярам в їх самореалізації у навчанні, дозвіллі, загалом, у 
житті [1; 3]. 

 Утім, у педагогічній теорії проблема формування емоційної культури 
майбутнього вчителя досі залишається слабко розробленою.  

Емоційну культуру вчителя ми розглядаємо як складне динамічне 
утворення особистості, що характеризує емоційну спрямованість типу, 
стилю і способів його професійної поведінки і виявляється в багатстві 
емоційного досвіду, у володінні механізмами управління власними 
емоційними станами і емоційним відгуком учнів, в прагненні до 
вдосконалення свого емоційного досвіду. 

Мета статті – визначити педагогічні умови формування емоційної 
культури майбутнього вчителя. 

 Формування емоційної культури у майбутнього вчителя ми 
розглядаємо як органічну складову загального процесу становлення 
педагогічної культури студента, закономірну, цілеспрямовану зміну 
внутрішньої структури емоційної культури і зовнішніх форм її прояву, 
внаслідок чого виникають нові якісні її стани, основою яких виступає 
єдність можливого і дійсного, а також як саморегульований процес, тобто 
внутрішньо необхідний рух, «саморух» студента від наявного рівня 
емоційної культури до вищого відповідно до індивідуальних особливостей 
майбутнього педагога. 

 У структурі емоційної культури педагога ми виокремлюємо три 
взаємопов'язані компоненти: мотиваційний (емоційна спрямованість), 
когнітивний (знання; склад емоцій; емоційні здібності) і конативний 
(емоційні вміння і якості). Функціями емоційної культури вчителя є: 
когнітивно-оцінна; адаптивна; спонукальна; ціннісно-смислова; 
прогностична; стимулювальна; експресивна. Ефективність формування 
емоційної культури вчителя залежить від вибору комплексу підходів як 
загальної стратегії. Найбільш продуктивними є культурологічний, 
системний, особистісно-орієнтований, діяльнісний, міждисциплінарний, 
контекстний і рефлексивний підходи, які, взаємно збагачуючи один одного 
при домінуванні особистісно-орієнтованого, дозволяють вирішити 
поставлене питання. 

 Особистісно-орієнтований підхід до організації процесу формування 
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емоційної культури студентів базується на таких ідеях: 
• студент розглядається як самодостатня, активна, відповідальна, така, 

що творчо самореалізується, особистість, здатна у міру свого розвитку 
самостійно ставити цілі діяльності, обґрунтовано обирати ефективні 
засоби її досягнення, прораховувати свої дії і їх наслідки в майбутньому, 
відповідати за отримані результати; 

• викладач ЗВО виступає свого роду наставником, коучем, що 
забезпечує психологічну включеність студентів у діяльність на основі 
педагогічної допомоги, методів емоційного стимулювання і організації 
суб´єкт-суб'єктних відносин на засадах рівності. 

На нашу думку, формування емоційної культури у студентів 
передбачає реалізацію комплексу педагогічних умов, серед яких нами 
виокремлені: 

• збагачення психолого-педагогічних знань і навичок студентів за 
рахунок міждисциплінарної інтеграції; 

• актуалізація особистісних переживань педагогічної діяльності на 
основі навчання студентів «в атмосфері предмета», трансформації 
когнітивного змісту в емоційний і створення сприятливого психологічного 
мікроклімату в академічній групі і під час навчальних занять; 

• формування в студентів установки на саморозвиток емоційної 
культури шляхом стимулювання рефлексивної позиції. 

Обґрунтуємо таку визначену нами педагогічну умову, як актуалізація 
особистісних переживань студентів на основі навчання «в атмосфері 
предмета», «занурення в дисципліну», трансформації когнітивного змісту в 
емоційний і створення сприятливого психологічного клімату. У 
філософському словнику актуалізація визначається як поняття, що означає 
зміну буття. У цьому понятті розкритий лише один бік руху: перехід буття 
зі стану можливості в стан дійсності. У названій нами педагогічній умові 
йдеться, насамперед, про актуалізацію особистісних переживань 
майбутнього вчителя. 

Переживання є не що інше, як внутрішні оцінки подій, що 
відбуваються. Щоб актуалізувати переживання студента, треба чітко 
визначити предмет емоційного переживання. Оскільки ми розглядаємо 
емоційну культуру майбутнього вчителя, то предметом переживання 
повинна виступити педагогічна діяльність в її базовій ланці – взаємодії в 
системі «суб'єкт-суб'єкт», регульованій цінностями й нормами 
педагогічної культури. 

В умовах навчання у вищій школі майбутній вчитель практично не 
стикається з реальними дітьми, хіба лише на короткий період педагогічної 
практики в школі і літньому оздоровчому таборі. Проте переживати, а тим 
більше співпереживати вигаданій, абстрактній незнайомій дитині важко. 
Отже, компенсувати це може навчання, представлене в термінах драми як 
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«спів-життя – спів-переживання» студентами своїх шкільних років (Л. 
Виготський). Методично воно забезпечується використанням методу 
«занурення» або методу співпереживання ситуації [4, с.45]. 

Метод занурення забезпечує розв’язання двох завдань: 1) активізації 
логічних і емоційних структур сприйняття інформації; 2) опертя на свідомі 
і неусвідомлювані канали сприйняття інформації. «Занурюючись» у світ 
свого дитинства, студенти дістають можливість перебувати в двох вікових 
вимірах: у минулому – дитячому, відчуваючи переживання страху, що 
зберігаються в підсвідомості, гніву, дитячих образ від несправедливості 
вчителів, і сьогоденні – тут же оцінюючи ці дії. Причому така оцінка 
проводиться не на рівні логічно сприйнятого педагогічного знання, а на 
основі пізнання своїх переживань: знання «вчителя», що потрібно робити, і 
актуалізовані власні дитячі переживання можуть підказати, чому діяти 
потрібно саме таким, а не іншим чином. 

У процесі занурення-переживання своїх шкільних років у майбутнього 
вчителя формується своєрідний «емоційний коефіцієнт», лейтмотив його 
емоційного життя. Палітра емоційних переживань широка і різноманітна. І 
не зважаючи на те, що в структурі базових емоцій більше негативних, їх 
переживання дає можливість майбутньому вчителеві ефективніше 
здійснювати адаптацію до педагогічної дійсності, про характер якої 
успішно і тонко сигналізують негативні емоції. Багатократне послідовне 
переживання різних емоційних станів сприяє формуванню у майбутніх 
учителів мимовільної етичної мотивації, етичних відчуттів, альтруїстичних 
емоцій, а загалом – потреби в співпраці з дітьми.  

При цьому почуття є саме тими найемоційнішими «якорями», які, 
міцно зчіплюючись з власними емоційними структурами підсвідомості, не 
дають (тут і зараз) і не дадуть (у майбутньому) діяти студентові як на рівні 
неживого «бездушного» знання, так і на рівні спонтанних емоцій гніву, 
дратівливості і подібних негативних проявів по відношенню до «уявного» і 
майбутнього учня. Стратегії поведінки майбутнього вчителя з дітьми, що 
формуються на такій основі, складають базу гуманістичної «Я-концепції», 
яка стає ядром емоційної культури особистості майбутнього вчителя [2]. 

Трансформація інтелектуальної проблеми в емоційну дозволяє 
студентові ніби з боку осмислити свої відчуття і свої реакції на них. При 
цьому проблемою стає не виконуване завдання, а емоційне ставлення 
студента до цього завдання. Актуалізація ж переживань відбувається не 
стільки шляхом ініціації емоцій ззовні, скільки за допомогою власної 
творчості студентів, що розширює емоційні асоціації, веде до 
усвідомлення себе. Більш того, трансформуючи інтелектуальну проблему 
в емоційну, студент самовиражається.  

Але емоційне переживання і його вираження – різні речі. Для того, щоб 
вираження почуття могло бути проявом дійсної індивідуальності людини, 
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воно повинно бути адекватним, тобто відповідати ситуації і, щонайперше, 
– самому почуттю. Адекватність емоційного самовираження можлива, 
якщо студент відчуває себе психологічно комфортно. Тому важливо, щоб 
викладач орієнтувався на позитивне підкріплення діяльності студентів, 
або, іншими словами, поклопотався про те, щоб організовувана ним 
діяльність приховувала в собі ситуацію успіху. Уточнимо, що ситуація – це 
поєднання педагогічних прийомів, які забезпечують успіх, а сам успіх – 
результат ситуації, яку здатний організувати викладач.  

Таким чином, актуалізація особистісних переживань, а головне, їх 
усвідомлення (розпізнавання й адекватне вираження) є важливою умовою 
у формуванні і розвитку емоційної культури майбутнього вчителя. У свою 
чергу, рівень сформованості емоційної культури визначає глибину і якість 
переживань студента – майбутнього вчителя, виступає орієнтиром його 
поведінки в педагогічній діяльності. Для майбутнього вчителя здатність 
переживати, усвідомлювати розбіжність між власною поведінкою і 
ціннісними уявленнями є професійно важливою якістю. Основними 
методичними механізмами актуалізації особистісних переживань 
виступають: навчання «в атмосфері предмета», трансформація 
когнітивного змісту в емоційний і створення сприятливого психологічного 
клімату. 
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СИСТЕМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ В УМОВАХ 
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 Сучасна українська держава має потребу в людях творчих, діяльних, 

обдарованих, інтелектуальних, котрі успішно розбудовуватимуть нашу 
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країну та сприятимуть її розквіту. Підготувати таких людей – завдання 
школи, оскільки саме загальноосвітній навчальний заклад створює міцний 
фундамент у розвитку особистості. 

 Кожна дитина обдарована по-своєму і неповторна. Хтось має здібності 
до музики чи малювання, хтось пише вірші чи оповідання, а хтось виявляє 
здібності до точних наук. Опрацьовуючи теоретичні положення, пов’язані 
з поняттям обдарованості, варто звернути увагу на її поділ на типи: 
академічний, інтелектуальний, творчий. 

 Академічна обдарованість – яскраво виражена здатність індивіда 
навчатися.  

 Інтелектуальна обдарованість – вміння дитини думати, аналізувати, 
зіставляти факти й робити власні висновки. 

 Творча обдарованість – це обдарованість, яка виявляється у 
нестандартному баченні світу, нешаблонному мисленні. 

 Особливого значення сьогодні набувають централізовані програми 
пошуку і підтримки обдарованих дітей у загальнодержавних масштабах. У 
цьому процесі можна виокремити два основні напрями наукового пошуку: 
1) створення системи додаткової освіти для обдарованих дітей в умовах 
загальноосвітньої школи; 2) організація нових і підтримка вже існуючих 
спеціалізованих навчальних закладів, орієнтованих на роботу з 
обдарованими дітьми [2, с. 9].  

 Аналіз наукових досліджень з проблем обдарованості свідчить про те, 
що більшість дослідників віддають перевагу навчанню дітей в умовах 
звичайних навчальних закладів, де використовуються традиційні та 
інноваційні методи викладання. Серед методів навчання обдарованих 
учнів мають переважати пошуково-дослідницькі, а також важливим є 
створення умов для генерування креативних ідей, розвитку творчості.  

 На сьогодні практично кожен загальноосвітній навчальний заклад має 
свою систему роботи з обдарованими учнями, що передбачає вже 
напрацьовані загальні положення, принципи і шляхи розв’язання цієї 
проблеми. Така система створюється на основі власних психолого-
педагогічних досліджень, а також з використанням досвіду інших 
навчальних закладів.  

 Головна мета безперечно полягає у розвитку обдарованості учнів, у 
створенні умов для максимального розкриття талантів і обдарувань 
дитини, у визначенні стратегії, принципів, етапів психологічного та 
науково-методичного забезпечення реалізації даної системи роботи. Як і 
будь-яка інша система, система роботи з обдарованими учнями повинна 
бути орієнтована на кінцевий результат.  

 Як правило, така система передбачає побудову моделі обдарованості, 
в якій розкриваються всі структурно-змістові компоненти. На сучасному 
етапі існує декілька підходів до визначення обдарованості. Вчені 
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розглядають її як [4, с.40]:  
• високий рівень здібностей особистості (В. Дружинін, Н. Лейтес);  
• якісне перетворення здібностей (Б. Теплов, В. Крутецький);  
• синонім всіх здібностей людської істоти (С. Рубінштейн);  
• характеристику ступеня вираження та своєрідності природних 

передумов здібностей людини (Н. Левітов);  
• цілісну характеристику, об’єднання здібностей у певну систему (Б. 

Коссов);  
• готовність особистості до розвитку в різних напрямах, так звана 

основа для виникнення й розвитку спеціальних здібностей у різноманітних 
видах діяльності (Б. Ананьєв).  

 О. Кульчицька трактує обдарованість як «більш високий рівень 
досягнень даної дитини в якій-небудь діяльності в порівнянні з іншими 
дітьми» [1, с.39].  

 У світовій практиці значної популярності набула концепція, 
розроблена Дж. Рензуллі. Відповідно до цієї концепції, обдарованість – це 
множина трьох характеристик: інтелектуальних здібностей (що 
перевищують середній рівень); креативності; наполегливості (мотивація 
орієнтована на завдання).  

 Загалом обдарованість можна представити як систему, яка включає 
такі компоненти:  анатомо-фізіологічні задатки; сенсорно-перцептивний 
блок, який характеризується підвищеною чутливістю; інтелектуальні та 
розумові можливості, які дозволяють оцінювати нові ситуації й 
вирішувати нові проблеми; емоційно-вольові структури, що зумовлюють 
тривалі домінантні орієнтації та їх штучне підтримання; високий рівень 
продукування нових образів, фантазія, уява тощо [3, с.16]. Таким чином, 
обдарованість – це вміння особистості використати свої здібності та 
задатки, свій розумовий потенціал у практичній діяльності.  

 Особистості обдарованих дітей мають такі спільні ознаки: відповідний 
рівень мотивації; легкість навчання; здатність до продукування нового, 
оригінального; прагнення досягнути високих творчих результатів. 

На особливу увагу заслуговують методики підготовки батьків до 
виявлення обдарованості власних дітей. Батьки мають використовувати 
різні виховні стратегії. Стратегія прямого виховного впливу передбачає 
використання розвивальних ігор, вправ. Інколи ця стратегія дає результати, 
але дуже часто в дитини виникає внутрішня протидія. Друга категорія 
батьків вважає, що вивчати та розвивати їхню дитину повинні фахівці. 
Однак не потрібно повністю перекладати всі турботи на плечі інших, а 
самим знаходитись осторонь. Згідно з третьою стратегією, батьки надають 
право вибору своїй дитині й намагаються підібрати гарну школу, не 
контролюючи розвитку здібностей. Найголовніше в таких сім'ях – 
атмосфера пізнавальних інтересів самих батьків (самі читають, ходять на 
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виставки, не нав'язуючи своїх інтересів дітям). Така стратегія 
саморозвитку виявляється найефективнішою.  

Властивістю таланту є свідомий, поглиблений, всебічний розвиток 
обдарованості. У кожній дитині закладені певні здібності, тільки в одних 
вони виявляються дуже яскраво й виразно, а в інших залишаються 
«дрімати всередині». Здібності можуть виявлятися і в ранньому дитинстві, 
і в зрілому віці. Від народження всі діти здібні, однак такі рівні здібностей, 
як обдарування, талант і геніальність притаманні далеко не кожному. 
Батьки повинні добре знати, що обдаровані діти швидше за інших 
виконують завдання, прагнуть до самостійності, до розв'язання завдань 
проблемного характеру або таких, які вимагають кмітливості, різних 
способів розв'язання задач, творчості. 

Розвиток здібностей нерозривно пов'язаний із формуванням інтересу. 
Обдарованість і талант не люблять тиску. Більшість обдарованих дітей 
конфліктують з учителями, батьками в разі нетактовного ставлення, 
відсутності уваги або належного розумового навантаження. Ці діти 
відрізняються гарною пам'яттю, багатим словниковим запасом, 
надзвичайно гостро переживають невдачі, часто перебувають у стресовому 
стані, характеризуються впертістю і прагненням довести розпочату справу 
до кінця, що нерідко сприймається дорослими як вередливість, а 
допитливість може оцінюватися як порушення норми. Відтак, батьки 
мають застосовувати індивідуальний підхід для вирішення проблемних 
ситуацій, пов’язаних з поведінкою обдарованої дитини. Вони мають 
здійснювати контроль над читанням такого учня, захопленнями, але 
спрямувати свою діяльність на організацію допомоги дитині, збільшити 
ступінь її самостійності, розвивати здатність до ефективного вирішення 
різного роду проблем, створити умови для забезпечення позитивного 
емоційного стану обдарованої дитини, позитивно стійкого ставлення до 
життя, творчої діяльності. 

Стосунки батьків і обдарованої дитини мають будуватися на довір'ї. Їх 
допомога не може мати форми наказу. Батьки повинні формувати в дітей 
стійкість у психотравмуючих ситуаціях, навички саморегуляції, сприяти 
розвитку вмінь адаптації у соціально значущому середовищі без зниження 
потреби в реалізації обдарованості. 

Особливу увагу батьки мають приділяти розвитку пізнавальних 
інтересів дитини, адже завдяки їм формуються основні інтелектуальні 
вміння, необхідні для засвоєння знань, закладається основа для 
подальшого успішного оволодіння знаннями. В. Сухомлинський зазначав, 
що до кожної дитини необхідно шукати підхід. Тому батьки повинні 
розвивати у своїх дітей активну пізнавальну діяльність, зацікавлювати 
дитину різними видами завдань (пошукових, логічних, ігрових).  

Дитина не тільки повинна засвоїти певну суму знань, а й навчитися 
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спостерігати, порівнювати, виявляти взаємозв'язок між поняттями й 
міркувати. А досягти цього можливо лише засобами, що активізують 
пізнавальну діяльність.  

Робота над розвитком пізнавальних інтересів дитини активізує її 
діяльність, підвищує продуктивність праці. Звичайно, батьки не повинні 
залишати дитину наодинці з її проблемами. Батьківська допомога має бути 
обережною, зваженою, наштовхувати дитину на близькі їй способи 
вирішення проблемних ситуацій, не варто насаджувати свої, дорослі 
підходи. Головне завдання батьків – прагнути, щоб навчальна праця їх 
дитини приносила їй радість, а не муки й гіркоту невдач. Дитина, що 
захоплена справою, яка їй до вподоби, виявляє наполегливість, силу волі, 
критичне ставлення до загальновідомого.  

У творчості дитина може реалізувати всі наявні в неї знання, вміння та 
здібності. Батькам потрібно знати, що обдарована дитина прагне 
довірливого спілкування. Вона хоче бачити у батьках мудру дорослу 
людину, яка збагатить її уявлення про світ і про саму себе, допоможе 
подолати труднощі. Дітям дуже хочеться, щоб батьки сприймали їх як 
рівноправних в особистісному плані партнерів. Їм не хочеться, щоб їх 
повчали, вони прагнуть рівноправного спілкування, щоб їх сприймали як 
особистостей і реагували на них зі всією серйозністю. Звичайно, перед 
батьками стоїть проблема формування й плекання не просто особистості, а 
особистості обдарованої, особистості свідомого українського громадянина.  

Педагоги мають навчити батьків розвитку творчих здібностей їхніх 
дітей. Важливе значення мають відкриті запитання, творчі дискусії, 
глибоке знання батьками психологічної сутності творчого процесу, віра в 
інтелектуальні сили дитини. Батьки повинні створити умови, щоб 
обдарована дитина мала змогу самостійно здійснювати індивідуальну 
діяльність. Завдання батьків полягає в максимальному сприянні, 
стимулюванні активності та розвитку в дитини винахідливості, ініціативи, 
творчого підходу до навчання. Бажано, щоб у дитини був улюблений 
затишний куточок, де вона може повністю усамітнитися і спокійно 
подумати. Під час навчальної роботи дитина повинна відчувати атмосферу 
творчості, розкутості.  

Отже, обдарованість – це складне психічне явище, система 
особливостей індивідуума, що потребує комплексного підходу до 
діагностики, в тому числі розробки спеціальних авторських діагностичних 
програм практичними психологами. Такі програми містять різноманітні та 
взаємодоповнюючі процедури та методики. Особливе місце в діагностиці 
обдарованості та результатів роботи щодо її розвитку повинні займати 
різні техніки спостереження. Неупередженого ставлення до своїх 
особистісних якостей потребує кожна обдарована дитина. 
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Модернізація вищої педагогічної освіти передбачає якісне оновлення 

змісту спеціальної та загальнопедагогічної підготовки сучасного вчителя, 
який працює на гуманістичних засадах, бачить перспективи професійного 
зростання; займається науково-дослідною роботою, володіє високою 
загальною та педагогічною культурою. 

Одним з провідних принципів реформування педагогічної системи 
освіти є відмова від авторитарної педагогіки, натомість запроваджується 
педагогіка гуманізму та співробітництва, яка випливає з концепції людини 
як найвищої цінності у суспільстві. Агресивність, конфронтація, 
відчуженість мають поступитися місцем толерантному ставленню 
громадян суспільства один до одного, взаєморозумінню й довірі. Це 
сприятиме розв’язанню найактуальнішого завдання сучасності, від якого 
залежить подальший поступ людства – переходу від протистояння, 
підозри, насильства до злагоди, національної, регіональної та міжнародної 
стабільності. 
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В Україні зміст педагогічної освіти для різних освітньо-
кваліфікаційних рівнів визначається галузевими стандартами вищої 
педагогічної освіти та стандартом вищої освіти навчального закладу і, 
враховуючи її особливості, передбачає фундаментальну, психолого-
педагогічну, методичну, інформаційно-технологічну, практичну і 
соціально-гуманітарну підготовку педагогічних кадрів. 

Ми вважаємо, що для результативного формування професійної 
майстерності майбутнього вчителя необхідно не тільки використання 
наявного змісту дисциплін, а його збагачення, оскільки обов'язковий 
мінімум змісту освітньої програми не в повній мірі забезпечує формування 
саме професійної майстерності педагога. Так, на парах з основ педагогічної 
майстерності, з пропедевтичної практики ми пропонуємо шляхи 
вирішення педагогічної ситуації з урахуванням етичних цінностей. 

Педагогічну ситуацію ми розглядаємо як фрагмент педагогічної 
діяльності, що містить суперечності між досягнутим і бажаним рівнями 
вихованості учнів і колективу, що їх враховує вчитель, добираючи способи 
впливу, стимулюючи розвиток особистості [4, с. 37]. Процесу розв’язання 
педагогічної ситуації властиві дві взаємопов'язані сторони: зовнішня 
(система вербальних і невербальних дій людини) і внутрішня (соціальні та 
біологічні потреби, цінності, мотиви, почуття тощо). 

Кожна педагогічна ситуація вимагає вибору певного методу 
вирішення. Проте можна виділити загальні етапи розв’язання педагогічної 
ситуації з урахуванням етичних цінностей.  

Перший етап: аналіз педагогічної ситуації. Цей етап передбачає 
визначення наявності протиріччя; збір вхідної інформації; усвідомлення 
ситуації як низки завдань, послідовне вирішення яких приведе до 
розв’язання протиріччя; активізацію психічних процесів педагога 
(мислення, мотивації тощо); вибір оптимальних шляхів вирішення 
поставлених завдань. 

Педагогічна ситуація часто проявляється у формі порушення одним з 
учасників соціально значущих норм і цінностей. Наведемо приклади 
деяких протиріч, які можуть перевести педагогічну ситуацію в 
суперечливу: протиріччя між етичним рівнем розвитку педагога і 
вимогами, які ставить до нього ця ситуація; протиріччя між вимогою до 
учня з боку вчителя, школи і рівнем його вихованості. 

Будь-яке протиріччя в педагогічній ситуації є причиною для його 
усунення. Продуктивне вирішення суперечливої ситуації можливе лише в 
тому випадку, якщо педагог ретельно аналізує причини, мотиви, які 
призвели до появи цієї ситуації. Здатність педагога бути при цьому 
об'єктивним є показником не тільки його професіоналізму, а й ціннісного 
ставлення до учнів. 

Вирішенню педагогічної ситуації передує збір інформації: причин, що 
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викликали дану поведінку учня, його ціннісних орієнтацій (по відношенню 
до навчання, до предмета, до учнів, до вчителя), індивідуальних 
особливостей тощо. Щоб правильно оцінити ситуацію й вибрати найбільш 
адекватний спосіб поведінки, вчитель повинен розуміти можливості як 
учнів, так і свої власні, а також якість отриманої інформації. 

Отримана інформація сприяє активізації психічних процесів педагога, 
в тому числі й мислення, зверненню до власного педагогічного досвіду. 
Педагогічне мислення вчителя, перш за все, виявляється в аналізі 
інформації, а також умов, засобів і способів її вирішення. Педагогічна 
задача виникає і тоді, коли можливе не одне рішення, а потрібно вибрати 
кращий спосіб досягнення бажаного результату. Особливо хотілося б 
відзначити, що аналіз педагогічної ситуації повинен здійснюватися з двох 
позицій: з одного боку, оцінка діяльності дитини, з іншого – рефлексія 
власних дій педагога.  

Якщо педагог вирішує педагогічну ситуацію неефективно, то вона 
може перерости в конфліктну. Це багато в чому визначається 
індивідуальними особливостями вчителя, його цінностями і сформованим 
протягом педагогічної діяльності поведінковим підходом до вирішення 
складних педагогічних завдань. 

З позиції толерантного вирішення педагогічних ситуацій, ми 
визначаємо демократичний стиль спілкування, коли вчитель через різні 
прийоми залучає учнів до прийняття рішення, проте відповідальність несе 
сам. За такого підходу педагог не нав'язує власну думку учням шляхом 
підпорядкування (наказ, погроза, догана тощо) з позиції «сильного». 
Учитель вважає за краще впливати на учнів переконанням і стимулює 
участь учнів у вирішенні ситуації. Проте бувають випадки, коли 
застосування демократичного стилю не сприяє розв’язанню суперечливої 
ситуації, а лише посилює протистояння сторін; у цьому випадку 
допускаються авторитарні форми впливу на учнів. 

Процес вирішення складного педагогічного завдання можна 
розглядати як механізм саморозвитку педагога і його учнів. Важливо 
відзначити, що для одного педагогічного завдання завжди може бути 
знайдено не одне, а безліч рішень, в залежності від власної «Я-концепції» 
педагога і тієї педагогічної позиції, яку він займе щодо своїх учнів.  

Педагогічна позиція може розглядатися на підставі пріоритетів, які 
ставить перед собою вчитель в процесі спілкування з учнями, наприклад: 
турбота про дотримання дисципліни, формальне або реальне засвоєння 
змісту навчального матеріалу, уникання зайвого клопоту в роботі або 
надмірна опіка учнів. З позиції етичного підходу, діяльність педагога в 
будь-якій педагогічній ситуації повинна бути спрямована на співпрацю з 
учнями; учитель повинен разом з ними співпереживати, демонструвати 
свою повагу і взаєморозуміння, сприяти максимальному розкриттю 
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особистісних якостей дитини, давати їй можливість відкрито 
висловлювати власні погляди на розглянуті проблеми. Така позиція 
педагога в спілкуванні визначається як «поруч» і реалізується через так 
званий «Ми-підхід». Відкрита позиція педагога по відношенню до своїх 
учнів проявляється через «Я-висловлювання» типу: «Я хочу вам 
розповісти ...», «Я сподіваюся ...», «Для мене головне ...», «Я хочу з вами 
розглянути таку проблему ...», «Мені цікава ваша думка з проблеми...». 
Учні в будь-якій ситуації повинні відчувати психологічну та педагогічну 
допомогу вчителя. 

Важливим аспектом у вирішенні педагогічної ситуації є мова педагога, 
в якій проявляються його особливості, характер і стиль спілкування з 
учнями, розкривається прояв педагогічного такту, ставлення до дітей, 
розуміння і бажання бачити в них помічників. Мовою педагог впливає на 
своїх учнів і активізує до прояву певних якостей. 

Другий етап: процес реагування (процес прийняття рішення та його 
здійснення на основі етичних цінностей). Під час вирішення педагогічної 
ситуації учитель повинен усвідомити і зрозуміти логіку вчинків і 
поведінки учня. Усвідомлення і розуміння людьми інших і себе 
відбувається відповідно до психологічних механізмів сприйняття: 
ідентифікації та емпатії. Ідентифікація дозволяє зрозуміти цінності, 
звички, поведінку іншої людини. Емпатія проявляється як емоційний 
відгук, співпереживання у відповідь на те, що відбувається всередині 
людини, що вона переживає, як оцінює події (в цьому випадку 
відбувається розуміння педагогом емоційного стану учня). 

Основна мета другого етапу полягає у створенні педагогом атмосфери 
відкритості, довіри, яка надає свободу вибору на основі принципу поваги 
як особистості учня, так і особистості педагога. Такий підхід формує у 
кожного учня соціальну активність, бажання спілкуватися з іншими 
людьми.  

Провідним методом цього етапу виступає діалогічне спілкування. 
Діалог може здійснюватися педагогом як внутрішній (рефлексивний), так і 
зовнішній (спрямований на взаємодію). Особливо важливий діалог у 
ситуації розбіжностей позицій, оскільки саме в процесі діалогу 
відбувається пошук способу вирішення проблеми, коли учасники можуть 
висловлювати припущення, відстоювати власну позицію. У цьому випадку 
діалог розглядається не як форма діяльності, а як спосіб реалізації відносин 
(суб'єкт-суб'єктний), який дозволяє почути співрозмовника і бути почутим. 
Головним в такому діалозі є обговорення учасниками педагогічної ситуації 
і як результат – її розуміння. 

Третій етап: здійснення рефлексії отриманого результату. На даному 
етапі педагог усвідомлено оцінює прийняте ним рішення, співвідносить 
його з етичними принципами. У процесі усвідомлення власних дій вчитель 
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отримує інформацію про ефективність обраної моделі поведінки. 
Рефлексивний підхід дозволяє оцінити себе зі сторони, вибрати шляхи 
корекції власної поведінки і розвивати потребу в педагогічній самоосвіті, 
самовдосконаленні. 

Вважаємо, що неможливо знайти універсальний спосіб вирішення 
різноманітних за своєю спрямованістю і характером педагогічних 
ситуацій. Проте саме дотримання етичних норм при вирішенні 
педагогічних ситуацій є найбільш ефективним і конструктивним шляхом. 
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Найчастіше організаційна культура трактується як філософія й 

ідеологія управління, уявлення, ціннісні орієнтації, вірування, очікування, 
правила і норми, що лежать в основі стосунків і взаємодії співробітників 
організації [1, с.134]. 

Організація як універсальна форма самореалізації соціальної спільноти 
означає структуризацію, впорядкування і раціоналізацію будь-якого 
соціального об'єкту або процесу. Стосовно соціальних об'єктів термін 
«організація» зазвичай використовується для позначення управлінської 
функції. Формуючи «програму» управління, зміни об'єкту управління (на 
що спрямована керуюча дія), суб'єкт управління формує або змінює 
культуру організації, механізм якої надалі відтворює цю «програму». 

Організаційна культура є ефективним інструментом розвитку 
педагогічного колективу і розглядається як сукупність колективних 
базових уявлень, що набуваються групою працівників під час вирішення 
проблем адаптації до змін зовнішнього середовища і внутрішньої 
інтеграції, ефективність якої виявляється достатньою для того, щоб 
вважати їх цінними і передавати новим членам групи як правильну 
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систему сприйняття і розгляду названих проблем. 
О. Виханський, Ю. Конаржевський, М. Мескон дають визначення 

організаційної культури як системи уявлень про навколишню дійсність і 
місце людини в ній з урахуванням цінностей, норм, звичаїв, правил, 
звичок, традицій, що не тільки відомі, але й поділяються співробітниками 
організації, створюючи орієнтири для їх поведінки і дій [1; 4]. 

Ю. Конаржевський [4] ввів поняття внутрішньошкілъної організаційної 
культури і обгрунтував це тим, що школа має своє ідеолого-педагогічне 
ядро, свою філософію життєдіяльності, що слугують системотворчим 
початком у формуванні педагогічного колективу. 

У теорії управління організаційна культура розглядається як внутрішнє 
середовище, в якому відбувається виявлення і розвиток творчого 
потенціалу її працівників. Ця проблема знайшла своє відображення в 
працях зарубіжних учених – М. Альберта, К. Камерона, М. Мескома, 
Е. Цандера, вітчизняних – Л. Албастової, О. Виханського, В. Шеппеля. 
Проблеми управління школою в контексті культурологічного підходу 
розкриті в працях В. Василенко, О. Коберника, Т. Давиденко, Т. Десятова, 
Ю. Конаржевського, B. Лазарєва, М. Поташника, П. Третьякова, 
Т. Шамової. 

Наші дослідження показали, що кінцевим результатом шкільних 
перетворень є трансформація організаційної культури в нову якість. Аналіз 
досвіду впровадження інновацій свідчить, що без зміни організаційної 
культури школи нововведення мають формальний характер. 

Культура організації нами розуміється як положення, що характеризує 
те, що співробітники вважають для себе важливим у розумінні цілей життя 
і діяльності організації: місія школи, цінності, переконання, 
професіоналізм, компетентність, відповідальність, ставлення до оточення, 
готовність до саморозвитку, комунікативність, моральний розвиток. 

Організаційна культура є системою формальних і неформальних 
правил і норм діяльності, звичаїв і традицій, індивідуальних і групових 
інтересів, стилю керівництва, показників задоволеності працівників 
умовами праці, рівня взаємної співпраці і сумісності працівників між 
собою і з вимогами організації, спільності ціннісних орієнтацій 
(професійно-педагогічних і особистісних), перспектив розвитку. Культура 
установи є чинником і умовою формування і розвитку організації [6]. 

Організаційна культура виконує дві основні функції: 
• внутрішньої інтеграції: здійснює внутрішню інтеграцію членів 

організації таким чином, що вони знають (мають уявлення) про те, як їм 
варто взаємодіяти один з одним у певних ситуаціях; 

• зовнішньої адаптації: допомагає організації адаптуватися до умов 
зовнішнього середовища, що змінюються [4]. 

Важливим елементом, що пов'язує компоненти організаційної 
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культури, є комунікативні зв’язки. Саме під час взаємодії й 
інформаційного обміну зароджуються і підтримуються уявлення і цінності, 
що поділяються колективом. 

Л. Калініна [6] виокремлює такі функції організаційної культури: 
• продукувальна: накопичення духовних цінностей; 
• оцінно-нормативна: порівняння реальної поведінки людини з 

ідеальною; 
• регламентувальна і регулювальна: застосування культури як 

індикатора і регулятора поведінки; 
• сенсоутворююча: участь культури у визначенні людиною і 

соціумом сенсу в житті і діяльності, сенсу свого існування; 
• комунікаційна: через цінності, прийняті суспільством, норми 

поведінки й інші елементи культури забезпечується взаєморозуміння 
членів суспільства і їх взаємодія. 

У процесі роботи над проблемою дослідження ми визначили такі 
складові організаційної культури: 

• філософія організації – визначає, обгрунтовує сенс існування 
організації, найбільш загальні політичні й ідеологічні принципи, якими 
визначаються її дії по відношенню до співробітників і замовників освітніх 
послуг; 

• проголошувані цінності – артикульовані, оголошувані привселюдно 
принципи і цінності, до реалізації яких прагне організація, трудовий 
колектив («якість продукції», «лідерство на ринку освітніх послуг» тощо). 
Цінності – це властивості громадського предмета задовольняти певні 
потреби окремої людини або групи, відносно стійке вибіркове ставлення 
особистості до матеріальних, соціальних і духовних благ, набір стандартів 
і критеріїв, які людина наслідує в житті. Установки на певні цінності 
формують цілі, досягнення яких забезпечує задоволення потреб 
особистості: соціальних, економічних, політичних, релігійних, етичних, 
естетичних (спілкування, незалежність, індивідуальність, визнання, 
новаторство, якість роботи). Система будь-якого організаційного об'єкту 
має п'ять категорій цінностей: економічні, технологічні, громадські, 
соціально-політичні, трансцедентальні (узагальнене сприйняття об'єкту). У 
системі організаційних цінностей розрізняють чотири типи ідеологій, що 
розглядаються як певні орієнтації, пов'язані з характеристичними рисами 
управлінських процесів: ухвалення рішень, формулювання завдань, 
відповідальність за їх реалізацію, система заохочень і покарань; 

• поведінкові стереотипи – норми поведінки, що приймаються 
співробітниками організації і визначальні принципи взаємовідносин 
усередині колективу, спільна мова, що використовується членами 
організації, звичаї і традиції, яких вони дотримуються; ритуали, що 
здійснюються ними в певних ситуаціях; 
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• правила поведінки – традиції і обмеження, які варто засвоїти 
співробітникам для того, щоб стати повноцінними членами організації; 
«заведений порядок»; 

• групові норми: властиві групам стандарти і зразки, що 
регламентують поведінку їх членів; 

• організаційний клімат – визначається через ставлення 
співробітників один до одного і до зовнішніх осіб, через взаємодію членів 
організації один з одним, із замовниками освітніх послуг або з іншими 
сторонніми особами (комфортність); 

• поведінкові ритуали – виражаються такими ритуалами і 
церемоніями, що проводяться в організації [6]. 

Організаційна культура формується як реакція на дві групи проблем, з 
якими стикається організація. Першу групу складають проблеми інтеграції 
внутрішніх ресурсів і зусиль. До цієї групи належать такі проблеми, як 
створення спільної мови і єдиної, зрозумілої для всіх термінології; 
встановлення меж групи і принципів включення і виключення з групи; 
створення механізму наділення владою і позбавлення прав, закріплення 
певного статусу за окремими членами організації; встановлення норм, що 
регулюють неформальні стосунки між співробітниками; вироблення 
оцінок, що стосуються того, що в поведінці співробітників бажано, а що ні. 
До другої групи належать ті проблеми, що доводиться вирішувати 
організації в процесі взаємодії із зовнішнім середовищем. Це широке коло 
проблем, пов'язаних з виробленням місії, цілей і засобів їх досягнення [1]. 

Можливі негативні наслідки як результат недостатньої уваги до 
питань формування організаційної культури: слабка кадрова політика, 
недостатня інформованість персоналу, орієнтація співробітників на 
рішення індивідуальних (у кращому разі, вузькогрупових) завдань, 
неефективна система мотивації, невідповідність кваліфікації 
співробітників вимогам, що пред'являються до них. При цьому персонал 
може знаходитися і під тиском зовнішніх обставин нестабільності в 
суспільстві: інфляція, переманювання конкурентами кращих фахівців 
(привабливіша мотивація). Основними засобами вирішення цих проблем є 
розробка і реалізація філософії організації, правил поведінки, 
організаційного клімату. 
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ІДЕЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ С. РУСОВОЇ 
Поліщук О., 

студентка 4 курсу факультету філології й журналістики імені 
Михайла Стельмаха.  

Науковий керівник – доц. Волошина О. В. 
Історично склалося так, що український народ багато років боровся за 

незалежність, відновлення своєї держави, за збереження національної 
культури і національної школи. І сьогодні одним з головних завдань нашої 
освіти є формування національної свідомості дітей, виховання в них 
любові до рідної землі, набуття ними глибоких знань з рідної мови, історії, 
літератури, мистецтва, культури свого народу, відродження національних 
традицій, звичаїв, обрядів, активна участь у них вихованців, повага їх до 
своєї нації та інших народів. 

Софія Русова – видатний український педагог, громадський діяч, 
вчена, педагогічна спадщина якої була під забороною в радянський час, і, 
лише з проголошенням Україною самостійності, педагогічна 
громадськість одержала можливість долучитися до її безцінних 
педагогічних ідей. Як педагог-учений С. Русова формувалась під впливом 
двох основних чинників: прагнення української громадськості до розквіту 
національної культури та освіти й розвитку західно-європейської 
реформаторської педагогіки. С. Русова зазначала, що педагогіка взагалі є 
одним із найстаріших виявів людської думки, але вона довгий час не була 
наукою, і через те довго існувала як мистецтво, що виробляє з дитини 
потрібний для держави, для церкви тип людини. У ХХ столітті педагогіка 
стала на науковий ґрунт, окреслила нові шляхи виховання дитини як 
вільної особистості, як індивідуальності, керуючись науковими вказівками 
психології як науки про дитячу душу [7, с. 8–9]. 

С. Русова працювала редактором журналу «Світло», тож мала змогу 
друкувати там свої статті, в яких обґрунтовувала і розвивала свої погляди 
щодо організації українського шкільництва. Дошкільна освіта та 
виховання, на думку вченої, повинні базуватися на чіткій взаємодії з 
народною педагогікою і бути реалізовані тільки рідною мовою [1, с. 266]. 

С. Русова наполягала, щоб виховання розпочиналося з народженням 
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дитини. Засобами колискових, забавлянок, народних пісень, ігор, казок має 
здійснюватися прилучення дітей до національної культури. Педагог 
стверджує: «Нація народжується коло дитячої колиски, лише на рідному 
грунті, серед рідного слова, пісні здатна вирости національно свідома 
дитина». Найдієвішим засобом національного виховання С. Русова визнає 
рідне слово. Саме через слово дитина сприймає духовні цінності та 
історичний досвід народу [2, с. 318]. 

Головну відміну нової школи від старої С. Русова вбачає у тому, що 
нове виховання і навчання будуються на власних зусиллях самої дитини. Її 
одразу залучають до активної участі у житті, ставлять перед вимогою 
самостійного розв’язання різноманітних проблем – і моральних, і 
наукових. Таким чином розвиваються всі її здібності, зміцнюється воля й 
усі творчі сили знаходять свій вираз. Результатом такого виховання є 
особистість, яка живе не за зовнішніми наказами, а за тими правилами, що 
складаються в неї свідомо, відповідно до вимог шкільного життя, і будуть 
потрібні їй все майбутнє життя в широкому світі, поза шкільним порогом [ 
6, с.74]. 

Дослідники педагогічної спадщини Софії Русової Є. Коваленко, 
І. Пінчук зазначали, що в основі виховної системи Софії Русової лежить 
«ідея формування у дітей національної свідомості і самосвідомості, 
самоповаги й гідності» [5, с. 22]. Національна школа, за переконанням 
Софії Федорівни, є головним джерелом національної самосвідомості. Без 
національної школи неможливе будь-яке державне, національне й духовне 
відродження всіх народів, що проживають на території України. Софія 
Русова написала низку праць про побудову української національної 
школи. Зокрема, «Нова школа», «Ідейні підвалини школи», 
«Націоналізація школи» та інші. 

У 1932 році Софія Русова підготувала надзвичайно важливу на той час 
статтю «Національна школа», яка не втратила своєї актуальності і на 
сьогодні. За ідеями вченої, національна школа – це не просто школа, в якій 
навчають рідною мовою. Ця школа має, насамперед, виховати людину з 
усвідомленням громадянських обов’язків перед своєю Батьківщиною. 
Найперше ця школа мусить виховувати почуття національної 
самосвідомості, самоповаги. Основний предмет, що має вивчатися у 
національній школі, на думку С. Русової, є народознавство, яке об’єднує в 
собі все національне виховання. Цей предмет якнайкраще сприяє розвитку 
національної свідомості. «Ще одна необхідна праця гарної школи – 
упорядкування власного географічно-природознавчого музею. Його 
можуть скласти самі учні: сухі рослини, метелики, шкури звірят, 
старовинне вбрання, черепки старовинного посуду, старовинні ікони й 
інше, – усе, по чому учні можуть ознайомитися з сучасним і колишнім 
життям. Це виховує в них повагу до свого рідного, цікавість до того, що є 
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довкола, до минулого життя, вчить їх дивитися на сучасне життя... як на 
частину чогось великого, суцільного, що має зв’язок з колишнім і з 
майбутнім...» [3, с. 216]. 

Великого значення в національній школі педагог відводила вивченню 
літератури, яка має проводитися з першого ступеня дитсадка. Починається 
вивчення з найпростішого матеріалу, народних казок, пісень, загадок, 
прислів’їв. У школі ми теж знаходимо силу розкішного мовно-
літературного матеріалу в народній творчості, народних думах, історичних 
піснях. Потрібно знати й твори найкращих письменників. «Наша 
українська класична література вся пройнята щирим демократизмом і 
гарячим патріотизмом»,– відзначала Софія Русова. 

Складовою змісту нового виховання є формування ставлення до свого 
народу, а також і до інших народів, пробудження бажання приєднатися до 
вселюдського життя. С. Русова зазначає, що «інтереси сучасних відносин 
між народами – комерційні й культурні – мусять бути дітям висвітлені на 
уроках географії, історії й літератури; треба розвивати в дитячих душах 
симпатію до всіх людей, зацікавлення до чужого життя, пошану до чужих 
переконань, до чужих народних звичаїв. Для цього треба дітям створювати 
можливості взаємних відносин з дітьми інших народів» [6, с. 44–45]. 

Провідне місце у навчанні, духовному і фізичному зростанні приділяє 
просвітителька народному вчителеві. У новій школі, за її вимогами, 
«учитель мусить бути творцем. Він має так розуміти свої обов’язки, щоб 
не затримувати природного розвитку дитини, а підносити його» [7, с. 20–
21]. Він має бути національно свідомою людиною, володіти високим 
рівнем культури, педагогічними здобутками попередніх поколінь, 
скарбами народної педагогіки, здатний творчо використовувати їх на 
практиці. 

На переконання С. Русової, любов до дітей – це той грунт, на якому 
виховання досягає своїх цілей. У своїй роботі «Нова школа соціального 
виховання» С. Русова писала про вчителя: «Це мусить бути надзвичайної 
моральної краси людина, що безпосередньо своїми переконаннями, всім 
своїм поводженням повинна впливати на своїх учнів... Учитель повинен 
бути не якимсь ремісником, а апостолом правди і науки, який має перед 
собою не лише матеріальну нагороду за працю, а велике гуманне 
завдання» [4, с 17–18]. Українська національна школа, наголошує С. 
Русова, має за мету українськими засобами виховувати розумну, 
працьовиту дитину, не відірвану від свого рідного народу, а, навпаки, 
пов’язану з ним пошаною до всього свого, знанням того, серед чого 
виростає. Ця концепція має надзвичайну актуальність і сьогодні для 
розбудови української незалежної держави. 

Нова школа Софії Русової ставила собі за мету не лише передачу знань 
учням, а й виховання цілісної національно свідомої особистості. Водночас 
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із формуванням у дітей національної свідомості в них виховуються глибокі 
патріотичні почуття, пориви, прагнення, що стимулюють пізнавати і 
берегти матеріальні й духовні цінності, результати праці попередніх 
поколінь. Тільки «в такій веселій, новій українській школі виростуть дітки 
на радість і користь України...» [3, с. 218].  

Сьогодні активно впроваджуються в освітній процес педагогічні ідеї 
Софії Русової. Науково-педагогічні праці Софії Русової є цінним джерелом 
української освітньої думки, що містять ідеї й підходи, які відповідають 
потребам сучасної трансформації системи освіти в Україні. 
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СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ КЕРІВНИКА 
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Науковий керівник – проф. Галузяк В. М. 
 
Baжливe мicцe y cтpyктypi пpoфeciйнoї гoтoвнocтi кepiвникa 

ocвiтньoгo зaклaдy нaлeжить пpoфeciйнiй caмocвiдoмocтi, якa є oдним iз 
визнaчaльниx ocoбиcтicниx чинникiв peгyлювaння дiяльнocтi i 
пpoфeciйнoгo cтaнoвлeння cyб'єктa зaгaлoм. Cтyпiнь cфopмoвaнocтi 
пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi виcтyпaє пepeдyмoвoю cтaнoвлeння aктивнoї 
життєвoї пoзицiї ocoбиcтocтi, її ycпiшнocтi y пpoфeciйнiй дiяльнocтi. Biд 
пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi фaxiвця знaчнoю мipoю зaлeжить тeмп, 
ycпiшнicть  oвoлoдiння  пpoфeciєю, вxoджeння  в  пpoфeciйнy  cпiльнoтy, 
piвeнь пpoфeciйниx дocягнeнь, зaдoвoлeнicть викoнyвaнoю poбoтoю, 
eмoцiйнe caмoпoчyття, нaявнicть cтiйкoгo пpaгнeння дo пpoфeciйнoгo 
caмoвдocкoнaлeння  (Є. Kлимoв, E. Зeєp, Л. Miтiнa, A. Дepкaч, 
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O. Mocкaлeнкo, Л. Шyтeнкo тa iн.). Ocoбливe знaчeння виcoкий piвeнь 
cфopмoвaнocтi пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi мaє для кepiвникa ocвiтньoгo 
зaклaдy, вiд якoгo зaлeжить злaгoджeнicть тa eфeктивнicть дiяльнocтi 
пeдaгoгiчнoгo кoлeктивy, фopмyвaння кoмфopтнoгo пcиxoлoгiчнoгo 
мiкpoклiмaтy в пeдaгoгiчнoмy пpoцeci. Biд cyчacнoгo диpeктopa шкoли 
вимaгaєтьcя нe тiльки здaтнicть пpaцювaти в cклaдниx yмoвax, гpaмoтнo 
aнaлiзyвaти coцiaльнo-пeдaгoгiчнi пpoцecи, знaxoдити eфeктивнi piшeння 
пpoфeciйниx зaвдaнь, aлe й poзвинyтa пpoфeciйнa caмocвiдoмicть, ocoбиc-
тicнa включeнicть y пpoфeciю, мoтивaцiйнo-цiннicнe cтaвлeння дo нeї, 
бaжaння i вмiння зaймaтиcя пocтiйним пpoфeciйним caмoвдocкoнaлeнням.  

У пeдaгoгiчнiй пcиxoлoгiї зaгaльнoпpийнятими є пoгляди, вiдпoвiднo 
дo якиx poзвитoк пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi фaxiвця вiдбyвaєтьcя пiд 
впливoм cycпiльнoї cвiдoмocтi, пaнyючoгo в cycпiльcтвi cвiтoглядy, 
мopaльнo-eтичниx нopм [1; 4; 5; 6]. Чи мoжливe цiлecпpямoвaнe 
фopмyвaння i poзвитoк пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi зa дoпoмoгoю 
cпeцiaльнo poзpoблeниx пeдaгoгiчниx зacoбiв? Для тoгo, щoб вiдпoвicти нa 
цe питaння, нeoбxiднo чiткo yявляти cтpyктypy, фyнкцiї пpoфeciйнoї 
caмocвiдoмocтi, пpoцec її poзвиткy в динaмiцi, з виoкpeмлeнням eтaпiв i 
piвнiв poзвиткy, yмoв i мexaнiзмiв пepexoдy з piвня нa piвeнь, щoб нa 
ocнoвi циx вiдoмocтeй пpoeктyвaти poзвивaльнi тexнoлoгiї. Пpoвeдeння 
дocлiджeнь пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi, її цiлecпpямoвaнoгo фopмyвaння i 
poзвиткy пoтpiбнe, ocкiльки «пpoфeciйнa cвiдoмicть вимaгaє cпeцiaльнoї 
poбoти з її poзвиткy, мiж тим, цeй пpoцec чacтo вiдбyвaєтьcя cтиxiйнo» [6]. 

Згiднo з B. Cлoбoдчикoвим i Є. Icaєвим, cвiдoмicть є iнтeгpaцiйним 
cпocoбoм бyття людини, щo виявляєтьcя в її здaтнocтi ycвiдoмлювaти 
yмoви i фopми cвoєї життєдiяльнocтi, cтaвитиcя дo ниx пeвним чинoм i 
poбити їx пpeдмeтoм пpaктичнoгo пepeтвopeння; icнyє y фopмi нecвiдoмoї 
cвiдoмocтi, caмocвiдoмocтi i cвiдoмocтi peфлeкciї [7]. Пpичoмy caмocвiдo-
мicть виcтyпaє нeoбxiдним i пepшим eтaпoм y cтaнoвлeннi peфлeкcивнoї 
cвiдoмocтi. Iнaкшe кaжyчи, peфлeкciя як пpaктикa cвiдoмocтi виявляє ceбe 
як piзнoї мipи i глибини ycвiдoмлeння влacнoї cyб'єктивнocтi. Caмocвiдo-
мicть як ycвiдoмлeння ceбe в зaлeжнocтi вiд цiлeй i зaвдaнь, щo cтoять 
пepeд людинoю, мoжe пpиймaти piзнi фopми i пpoявлятиcя як caмo-
пiзнaння, як caмooцiнкa, як caмoкoнтpoль, як caмoпpийняття [10, c. 48]. 

Aнaлiз дocлiджeнь caмocвiдoмocтi y вiтчизнянiй пcиxoлoгiї пoкaзaв, щo 
caмocвiдoмicть, її xapaктepиcтики i влacтивocтi poзглядaютьcя як cyтнicнi 
xapaктepиcтики ocoбиcтocтi людини [5; 6]. Бiльшicть дocлiдникiв cxильнa 
poзyмiти пiд caмocвiдoмicтю ycвiдoмлeння людинoю ceбe як ocoбиcтocтi, a 
пiд poзшиpeнням caмocвiдoмocтi – poзшиpeння cфepи ycвiдoмлeння 
caмoгo ceбe. Є iншa пoзицiя, згiднo з якoю, caмocвiдoмicть – цe, пepeдyciм, 
пpoцec, зa дoпoмoгoю якoгo людинa пiзнaє ceбe i cтaвитьcя дo cвoєї ocoби. 
Зaвдaння фopмyвaння caмocвiдoмocтi пepeдбaчaє виoкpeмлeння й aнaлiз, 
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пepш зa вce, тoгo, як людинa пpиxoдить дo фopмyвaння пeвниx yявлeнь 
пpo ceбe, якi внyтpiшнi дiї пpи цьoмy здiйcнює, нa щo cпиpaєтьcя. 

Зaкoнoмipнocтi poзвиткy caмocвiдoмocтi ocoбиcтocтi зaгaлoм збiгaють-
cя з мeтoдoлoгiчними пoлoжeннями, щo cтocyютьcя пpoфeciйнoї caмocвi-
дoмocтi, тoбтo ycвiдoмлeння ocoбиcтicтю ceбe як cyб’єктa пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi [2]. У пpaцяx, пpиcвячeниx пpoблeмi пpoфeciйнoї caмocвiдoмo-
cтi пeдaгoгa, вoнa тpaктyєтьcя як нeвiд'ємнa cклaдoвa кoмпeтeнтнocтi i 
пpoфecioнaлiзмy пeдaгoгa, йoгo пeдaгoгiчнoї мaйcтepнocтi [3]. 

У пcиxoлoгiї пpoфeciйнoї ocвiти вiдзнaчaєтьcя змiщeння 
дocлiдницькoгo iнтepecy з poзpoбки oпиcoвo-нopмaтивниx мoдeлeй 
ocoбиcтocтi i дiяльнocтi фaxiвця, нa ocнoвi якиx фopмyлювaлиcя вимoги дo 
змicтy йoгo пpoфeciйнoї пiдгoтoвки (пpoфecioгpaфiчний пiдxiд), нa 
дocлiджeння пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi cyб'єктa дiяльнocтi – йoгo 
цiннocтeй, cмиcлoвиx yтвopeнь, peфлeкciї [2]. Meтoдoлoгiчнi пpинципи 
cиcтeмнocтi, цiлicнocтi, дeтepмiнiзмy дoзвoляють poзглядaти пpoфeciйнy 
cвiдoмicть як cиcтeмy, a пoняття «пpoфeciйнa caмocвiдoмicть» 
викopиcтoвyвaти в кoнтeкcтi poзвиткy ocoбиcтocтi, кopeкцiї й oптимiзaцiї її 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi.  

Зa yмoв aнaлiзy poзвиткy cyб'єктa дiяльнocтi викopиcтoвyєтьcя тepмiн 
«пpoцec poзвиткy пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi», ocкiльки йдeтьcя пpo 
cпocoби poбoти cyб'єктa, йoгo ocoбиcтicнy ocвiтy, cyб'єктний дocвiд, 
влacтивий кoнкpeтнoмy cyб'єктoвi. У цьoмy кoнтeкcтi пpoфeciйнy 
caмocвiдoмicть poзyмiють як: ocoбиcтicнe yтвopeння, щo нaлeжить 
cyб'єктoвi, як ycвiдoмлeння cвoєї пpинaлeжнocтi дo пeвнoї пpoфeciйнoї 
cпiльнoти; знaння пpo мipy cвoєї вiдпoвiднocтi пpoфeciйним eтaлoнaм; 
знaння пpo мipy cвoгo визнaння в пpoфeciйнiй гpyпi; знaння пpo cвoї cлaбкi 
i cильнi cтopoни тa шляxи caмoвдocкoнaлeння; знaння пpo iндивiдyaльнi 
cпocoби ycпiшниx дiй, iндивiдyaльний cтиль, нepoздiльнy єднicть пpeдмeт-
нo-змicтoвoгo й oпepaцiйнoгo кoмпoнeнтiв poбoти; cтaвлeння дo ceбe як дo 
ocoбиcтocтi, cyб'єктa життєдiяльнocтi, пpoфecioнaлa-кepiвникa; yявлeння 
пpo cвoє мaйбyтнє в пpoфeciї; кoнтpoль зa влacними iнтeлeктyaльними, 
eмoцiйними, пoвeдiнкoвими peaкцiями, yпpaвлiння ними [10]. 

Bивчaючи пpoфeciйнy caмocвiдoмicть пeдaгoгa, дocлiдники (I. Baчкoв, 
A. Mapкoвa, Л. Miтiнa, A. Шyтeнкo, Ю. Kyлюткiн, I. Юcyпoв тa iн.) 
xapaктepизyють її змicт, бyдoвy, мexaнiзми i yмoви poзвиткy. Bapтo 
зaзнaчити, щo ocкiльки для пoняття пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi poдoвим є 
пoняття caмocвiдoмocтi ocoбиcтocтi, тo бiльшicть дocлiдникiв 
дoтpимyютьcя дyмки пpo пoдiбнicть cтpyктypи, влacтивocтeй i 
xapaктepиcтик циx двox кaтeгopiй. Пpoфeciйнa caмocвiдoмicть пeдaгoгa 
пpи цьoмy poзглядaєтьcя як oкpeмий випaдoк caмocвiдoмocтi ocoбиcтocтi. 
У зв’язкy з цим y нaявниx пiдxoдax дo poзyмiння cyтнocтi пpoфeciйнoї 
caмocвiдoмocтi пeдaгoгiв чacтo нeдocтaтньo вpaxoвyєтьcя cпeцифiкa їx 
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пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Boднoчac пpoфeciйнa caмocвiдoмicть фaxiвцiв 
piзнoгo пpoфiлю мaє cвoї ocoбливocтi, зyмoвлeнi змicтoм i фyнкцiями 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi. 

У пcиxoлoгiчниx i пeдaгoгiчниx дocлiджeнняx кaтeгopiя пpoфeciйнoї 
caмocвiдoмocтi oпиcyєтьcя зa дoпoмoгoю piзниx тepмiнiв: пeдaгoгiчнa 
peфлeкciя, iдeнтичнicть, caмoпiзнaння, caмoaнaлiз, caмoкpитичнicть, 
пpoфeciйнa вiдпoвiдaльнicть, oбpaз Я, caмooцiнкa, Я-кoнцeпцiя тoщo. 
Бiльшicть нayкoвцiв нaгoлoшyє нa вaжливiй poлi poзвиткy пpoфeciйнoї 
caмocвiдoмocтi пeдaгoгa як нeвiд'ємнoї cклaдoвoї йoгo пpoфecioнaлiзмy i 
кoмпeтeнтнocтi, пeдaгoгiчнoї кyльтypи, твopчocтi i мaйcтepнocтi. 

Aнaлiз пiдxoдiв дo poзyмiння cтpyктypи пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi 
cвiдчить, щo бiльшicть дocлiдникiв дoтpимyютьcя клacичнoї 
тpьoxкoмпoнeнтнoї cxeми, виoкpeмлюючи тaкi взaємoпoв’язaнi пiдcтpyк-
тypи, як кoгнiтивнa, aфeктивнa i пoвeдiнкoвa. Koгнiтивнa пiдcтpyктypa 
мicтить ycвiдoмлeння ocoбиcтicтю ceбe в cиcтeмi пpoфeciйнoї дiяльнocтi тa 
дeтepмiнoвaниx нeю мiжocoбиcтicниx вiднocин. B aфeктивнiй пiдcтpyктypi 
poзpiзняють oцiнкy ocoбиcтicтю cвoїx cьoгoднiшнix мoжливocтeй (aктyaль-
нa caмooцiнкa), вчopaшнix (peтpocпeктивнa caмooцiнкa) i мaйбyтнix 
дocягнeнь (пoтeнцiйнa aбo iдeaльнa caмooцiнкa), a тaкoж oцiнкy тoгo, щo 
дyмaють пpo нeї iншi (peфлeкcивнa caмooцiнкa). Пoвeдiнкoвий acпeкт 
пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi cтocyєтьcя здaтнocтi фaxiвця дiяти нa ocнoвi 
знaнь пpo ceбe i cтaвлeння дo ceбe. 

Дeякi дocлiдники видiляють «cyтнicнi xapaктepиcтики» пpoфeciйнoї 
caмocвiдoмocтi пeдaгoгa, якi вiдoбpaжaють cпeцифiкy пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi:  

1) cиcтeмa aктивниx, «дoмiнyючиx» цiннicнo-cмиcлoвиx cтaвлeнь 
пeдaгoгa дo пpoфeciйнoї дiяльнocтi, дo дитини, дo caмoгo ceбe як 
пpeдcтaвникa цiєї дiяльнocтi;  

2) здaтнicть бaчити ocoбиcтicний ceнc пpoфeciйнoї дiяльнocтi, пoтpeбa 
в твopчoмy caмoвиpaжeннi i пpoфeciйнo-ocoбиcтicнiй caмopeaлiзaцiї;  

3) peфлeкcивнicть як здaтнicть вивчaти, aнaлiзyвaти, ocмиcлювaти ceбe 
як пpoфecioнaлa зa дoпoмoгoю пepeживaння, пopiвняння ceбe з iншими;  

4) дiaлoгiчнicть, зaвдяки якiй y caмocвiдoмocтi пeдaгoгa 
вiдoбpaжaютьcя peaкцiї йoгo yчнiв i кoлeг, виникaє мoжливicть «вiдкpиття 
людини в людинi»;  

5) eмпaтiйнicть як здaтнicть poзyмiти cвiй внyтpiшнiй cвiт, пoчyття тa 
пepeживaння yчня, бpaти yчacть в йoгo eмoцiйнoмy життi; здaтнicть дo 
тaкoгo «включeння» в життєвий cвiт виxoвaнця, якe вeдe дo пepeтвopeння i 
poзвиткy cиcтeми йoгo cтaвлeнь дo cвiтy, дo людeй i дo caмoгo ceбe;  

6) ycвiдoмлeння нeoбxiднocтi пpoфeciйнoгo caмoвиxoвaння, 
caмopoзвиткy, caмoвдocкoнaлeння як внyтpiшньoгo джepeлa й iмпyльcy 
poзвиткy yчня, як yмoви зaлyчeння шкoляpiв дo caмoвдocкoнaлeння [8]. 
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Ha ocнoвi yзaгaльнeння пiдxoдiв дo визнaчeння cтpyктypи пpoфeciйнoї 
caмocвiдoмocтi пeдaгoгa, вpaxoвyючи ocoбливocтi пpoфeciйнoї дiяльнocтi 
кepiвникa ocвiтньoгo зaклaдy, ми виoкpeмлюємo y cтpyктypi йoгo 
пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi тpи взaємoпoв’язaнi кoмпoнeнти: кoгнiтивний, 
aфeктивний i кoнaтивний. Bкaзaнi кoмпoнeнти вiдoбpaжaють piзнi cтopoни 
пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi кepiвникa ocвiтньoгo зaклaдy: ycвiдoмлeння 
ocoбливocтeй, xapaктepиcтик пpoфeciйнoї дiяльнocтi й влacнoї 
вiдпoвiднocтi її вимoгaм, eмoцiйнe cтaвлeння дo пpoфeciї, пpийняття її 
цiннocтeй i cтaндapтiв, cтiйкicть пpoфeciйниx плaнiв, cфopмoвaнicть 
мoтивaцiї пpoфeciйнoї дiяльнocтi, пpaгнeння дo oвoлoдiння пpoфeciйними 
знaннями й yмiннями, cфopмoвaнicть пoтpeби в пpoфeciйнoмy 
caмoвдocкoнaлeннi. Poзвитoк пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi знaxoдить cвoє 
iнтeгpaльнe виpaжeння в piвнi cфopмoвaнocтi кoжнoгo кoмпoнeнтa. 

У вiдпoвiднocтi дo виoкpeмлeниx кoмпoнeнтiв ми визнaчили кpитepiї 
cфopмoвaнocтi пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi кepiвникa ocвiтньoгo зaклaдy 
(пiзнaвaльний, eмoцiйний i peгyляцiйний), якi кoнкpeтизyвaли y кoмплeкci 
пoкaзникiв, щo дeтaлiзyють їx змicт i дaють змoгy oцiнити piвeнь poзвиткy 
вiдпoвiдниx cтopiн пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi.  

Пoкaзникaми пiзнaвaльнo-iнфopмaцiйнoгo кpитepiю cфopмoвaнocтi 
пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi кepiвникa ocвiтньoгo зaклaдy визнaчeнo: 
oбiзнaнicть з ocoбливocтями, фyнкцiями i зaвдaннями пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi, її coцiaльнoю вaжливicтю; знaння пpo пpoфeciйнo вaжливi 
якocтi; ycвiдoмлeння ceбe cyб’єктoм пpoфeciйнoї дiяльнocтi; aдeквaтнicть 
yявлeнь пpo oбpaз кepiвникa-пpoфecioнaлa тa влacнy вiдпoвiднicть йoмy; 
poзyмiння цiннocтeй, нopм i cтaндapтiв пpoфeciйнoї дiяльнocтi; yявлeння 
пpo пepcпeктиви пpoфeciйнoї caмopeaлiзaцiї.  

Пoкaзники eмoцiйнo-oцiннoгo кpитepiю пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi 
кepiвникa ocвiтньoгo зaклaдy: зaдoвoлeнicть oбpaнoю пpoфeciєю; iнтepec i 
cxильнicть дo пpoфeciйнoї дiяльнocтi; мoтивaцiя пpoфeciйнoї дiяльнocтi.   

Пoкaзники peгyляцiйнo-пoвeдiнкoвoгo кpитepiю пpoфeciйнoї 
caмocвiдoмocтi кepiвникa ocвiтньoгo зaклaдy: oчiкyвaння щoдo влacнoї 
пpoфeciйнoї ycпiшнocтi; зopiєнтoвaнicть нa oвoлoдiння пpoфeciйними 
yмiннями i нaвичкaми; iнтeнcивнicть зycиль, cпpямoвaниx нa пpoфeciйнe 
caмoвдocкoнaлeння; cтaбiльнicть пpoфeciйниx плaнiв.  

Bиoкpeмлeнi кpитepiї тa пoкaзники cфopмoвaнocтi пpoфeciйнoї 
caмocвiдoмocтi кepiвникa ocвiтньoгo зaклaдy нe пpeтeндyють нa 
aбcoлютнy пoвнoтy i дoвepшeнicть. Boднoчac вoни дocтaтньo вceбiчнo 
peпpeзeнтyють cтpyктypy йoгo пpoфeciйнoї caмocвiдoмocтi i дaють змoгy 
oцiнити piвeнь її cфopмoвaнocтi. Oзнaчeнi кpитepiї тa пoкaзники мoжyть 
викopиcтoвyвaтиcя з мeтoю мoнiтopингy фopмyвaння пpoфeciйнoї 
caмocвiдoмocтi i з’яcyвaння ocoбливocтeй її cтaнoвлeння нa piзниx eтaпax 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi кepiвникa ocвiтньoгo зaклaдy. 
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АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА В ШКІЛЬНОМУ 
КОЛЕКТИВІ 

Рудюк Д., 
студентка 4 курсу ФФЖ імені Михайла Стельмаха. 

Науковий керівник – доц. Волошина О. В. 
 
Однією з актуальних проблем є підготовка студентів-майбутніх 

учителів до реалізації їх професійних функцій: викладацької діяльності, 
здійснення виховного впливу на класний колектив, окрему дитину. Від 
ступеня готовності майбутнього вчителя до професійної самореалізації 
залежить сприймання учнями студента-практиканта, стосунки молодого 
фахівця не лише з учнями, а й з колегами. 

Мета статті полягає у висвітленні важливості педагогічної практики 
для становлення й розвитку молодого педагога як конкурентоспроможного 
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фахівця. 
Вчительська праця вважається однією з найважчих професій, оскільки 

об’єктом діяльності є дитина, яка потребує допомоги у комплексному 
розвитку для подальшої соціалізації та реалізації в суспільстві. Для 
формування всебічної особистості дитини вчителі витрачають неабияку 
кількість часу та сил. Тому у процес підготовки майбутніх педагогів у 
закладах вищої освіти введено педагогічну практику, яка не лише показує 
студентам-практикантам внутрішнє життя школи, а й дає можливість 
реалізувати себе як вчителя та помічника класного керівника. 

Педагогічна практика – це одна з найважливіших сходинок у 
становленні майбутнього педагога, коли бажання бути вчителем або 
стверджується, або взагалі зникає. Саме вона відіграє роль першого 
досвіду в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя та сприяє:  

− по-перше, виявленню «слабких місць» у підготовці студента – 
майбутнього педагога, на що вказуватимуть труднощі, які виникають у 
практиканта в тій або іншій галузі педагогічної діяльності; 

− по-друге, значному підвищенню рівня професійної педагогічної 
підготовленості завдяки інтенсивній актуалізації наявних педагогічних 
знань, умінь, навичок, здібностей і якостей. 

У науковій праці «Загальнопедагогічна підготовка вчителя в системі 
вищої педагогічної освіти» О. Абдулліна зазначає, що роль та місце 
педагогічної практики в системі професійної підготовки вчителів є 
важливими для формування цілісної та системної загальнопедагогічної 
підготовки студентів і залежатимуть від того, наскільки міцним буде 
взаємозв’язок між теоретичним та практичним навчанням [1]. Це 
розуміють і закордонні ЗВО, тому можна порівняти варіанти проведення 
педагогічної практики у різних країнах. Так, у США діють школи 
професійного розвитку, де студентам необхідно пройти річну педагогічну 
практику під керівництвом досвідчених викладачів. Проходження цієї 
практики є однією з обов’язкових умов для отримання постійної ліцензії на 
право вчительської діяльності. 

Педагогічна практика в університетах Німеччини тривалістю два роки 
називається референдаріатом. Лише після її завершення студент 
допускається до другого, заключного державного іспиту. У вищих 
навчальних закладах Польщі здійснюються асистентська практика, яка 
охоплює пасивно-асистентську (пропедевтичну) і асистентсько-
вчительську (допомога вчителеві) практики, та предметно-методична 
практика (самостійна підготовка навчальної документації і дидактичних 
матеріалів для проведення власних уроків). Навчальні програми деяких 
ЗВО Польщі передбачають педагогічну практику з першого курсу, інші – з 
другого. Середня тривалість практик – вісім тижнів. Як бачимо, педагогіч-
на практика є обов’язковою складовою, незалежно від держави, традицій 

196 
 



 

та рівня розвитку суспільства. Тому майбутні вчителі проходять не лише 
важливий етап свого навчання, а й вчаться відповідальності за дітей. 

Прийшовши до школи, студенти-практиканти не лише спостерігають 
за освітнім процесом, а й активно беруть у ньому участь, проводять уроки, 
позакласні та позашкільні роботи; спілкуються з педагогами, які мають 
досвід роботи з дитячим колективом та, відповідно, підтримують 
постійний контакт з учнями, аналізуючи поведінку класу та дітей. Ці види 
роботи мають на меті закріплення засвоєних у ЗВО знань, забезпечення 
практичного пізнання організації, розвиток умінь вирішувати конкретні 
методичні завдання згідно з умовами педагогічного процесу; виховання у 
студентів потреби до саморозвитку й генерування нових педагогічних ідей. 

Педагогічна практика виконує роль адаптаційного тренажера, який 
виявляє складності для студентів, аналізує їх можливості, креативність і, 
звісно, знання. На початку роботи в школі студенти відчувають емоційну й 
психологічну напругу, яка зумовлена різкою зміною місця і роду 
діяльності та складності роботи з активним дитячим колективом. У такі 
моменти необхідно надавати підтримку майбутньому вчителеві, оскільки 
він може розчаруватись у власних силах і шукатиме інший шлях реалізації 
своєї професії. Варто нагадати студенту-практиканту, що вчитель не робот, 
який не може помилятися. Нерідко педагоги через перфекціонізм роблять 
усе можливе та неможливе, аби показати дітям досконале знання свого 
предмета. Врешті-решт виникає психологічне напруження, а нестандартна 
ситуація може спровокувати серйозний стрес. Насправді, навіть 
найдосвідченіші вчителі можуть помилятися. Тоді треба вибачитися перед 
учнями за неточність, дати їм можливість виправити вас, але при цьому 
попросити обґрунтувати власну думку. 

Трапляються труднощі і у стосунках з учнями. Студенти впевнені, що 
сучасні діти цікавляться далеко не навчанням, мовляв: їх нічому не 
навчиш; вони цікавляться лише комп’ютерними іграми та соцмережами; 
відмінників одиниці, тому працювати буде ні з ким; молодого вчителя 
ніхто не буде поважати. 

Насправді все не зовсім так. Якраз у молодого вчителя є всі шанси 
стати для школярів справжнім авторитетом, адже він виступає новою 
фігурою в навчальному процесі. І для цього є декілька порад: бути з дітьми 
на одній хвилі, але не допускати панібратства; бути стовідсотково 
впевненим у собі, але при цьому не зазнаватися; поважати і вміти слухати 
кожного учня; завжди бути підтримкою; любити дітей і бути відкритим до 
них; не тиснути на дитину й не ставитись до її проблеми зверхньо; не 
обманювати дітей й не імітувати інтерес – бути собою. 

Як тільки практикант пройде цей етап, йому буде легко підтримувати 
дисципліну, контролювати ситуацію, без криків та викликів до школи 
батьків, бесіда з якими може викликати не менше хвилювання, ніж в учня. 
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З батьками дійсно може бути складно. Вони мають повне право вимагати 
від вчителя звіт щодо того, чому він обрав певний підхід у навчанні. Вони 
можуть бути не задоволені тим, що викладач пропонує. Окрім того, варто 
прислухатися до батьків своїх учнів, приймати до уваги їхню думку, 
поважати критику. Але при цьому потрібно бути переконливим та чітко 
пояснити, чому було обрано саме такі методи. Бути приязним, але твердо 
стояти на своєму.  

Отже, педагогічна практика у вітчизняних та зарубіжних закладах 
вищої освіти є не лише важливим засобом підготовки фахівців, а й 
провідним чинником саморозвитку, формування індивідуально-творчих 
можливостей у здійсненні педагогічної діяльності, загартування 
внутрішньої витримки й характеру, підвищення рівня професійності та 
педагогічної майстерності майбутніх учителів. 
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ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ОЦІНЮВАННЯ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-

КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Сільвейстр Б. А., 

студент ННІПППФВК. 
Науковий керівник – канд. пед. наук Губіна С. І. 

Оцінювання рівня навченості школярів є важливим аспектом процесу 
навчання, ефективність якого в кінцевому результаті визначається за 
навчальними досягненнями учнів. Проблема виявлення особливостей 
навчальних досягнень є однією з найбільш важливих і разом з тим 
складних у педагогічному процесі. 

Підвищення якості оцінювання в наш час залежить від якісного 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій, тому важливо 
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проаналізувати методику оцінювання навчальних досягнень учнів за 
допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, потенціальні 
можливості, закладені в нових підходах до навчальної діяльності і шляхи 
їх розвитку і використання для підвищення успішності навчання. 

Питання оцінювання навчальних досягнень учнів в освітньому процесі 
розглядаються у працях як вітчизняних, так і зарубіжних науковців: 
В. Беспалька, М. Головка, В. Заболотного, О. Ляшенка, О. Локшеної, 
Т. Лукіної, І. Лернера, Н. Менчинської, М. Моклюка, А. Сільвейстра, 
А. Хуторського, І. Якиманської та ін. У своїх роботах автори 
зосереджують увагу на оцінюванні і контролі результатів навчання як 
необхідній умові самоорганізації, саморозвитку, самовиховання, 
самовдосконалення особистості у системі компетентнісної освіти. 
Науковці зазначають, що за допомогою засобів інформаційно-
комунікаційних технологій можна оцінювання здійснювати у вигляді: 
контролю зі зворотним зв’язком, з діагностикою помилок і оцінкою 
результатів навчальної діяльності; самоконтролю і самокорекції тощо. 

Мета статті: теоретично обґрунтувати шляхи вирішення сучасних 
проблем оцінювання, пов’язаних з використанням інформаційно-
комунікаційних технологій. 

Основою для оцінювання успішності учнів є підсумки (результати) 
контролю. При цьому враховуються як якісні, так і кількісні показники 
роботи учнів. Кількісні показники фіксуються переважно у балах або 
відсотках, а якісні – в оцінювальних судженнях типу «добре», 
«задовільно» тощо. Кожному оцінювальному судженню приписується 
певний, завчасно погоджений (встановлений) бал, показник (наприклад, 
оцінювальному судженню «відмінно» – бал 12). Дуже важливо при цьому 
розуміти, що оцінка це не число, отримане у результаті вимірювань і 
обрахунків, а приписане оцінювальному судженню значення. Кількісні 
маніпуляції з оцінювальними судженнями (балами) неприпустимі. Щоб 
уникнути спокуси використовувати оцінки як числа, у багатьох країнах 
світу мають літерні позначення, наприклад, А, В, С [4, с. 547-548]. 

Перевірка й оцінювання успішності учнів покликані виконувати не 
каральну, а стимулюючу, заохочувальну функції, сприяти формуванню в 
учнів усвідомленої потреби в навчанні, здобутті міцних системних знань 
[1, с. 414]. 

У сучасній системі оцінювання найчастіше застосовується 
програмований контроль, сутність якого полягає в тому, що учням 
пропонуються питання, на кожний з яких дається три-чотири відповіді, але 
тільки один з них є правильним. 

У наш час з метою перевірки і оцінювання знань учнів широко 
використовується такий метод, як тестування. Тест – це стандартизоване 
випробовування, яке дозволяє кількісно відобразити оцінку тих або інших 
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результатів навчальної діяльності учнів [5, с. 92]. Тестування за допомогою 
комп’ютерних технологій передбачає запитання, за відповідями на які 
судять про якість засвоєння навчального матеріалу. 

І. Підласий [4, с. 563] вважає, що сучасні інформаційно-комунікаційні 
технології дозволяють реалізувати вдосконалені в діагностичному 
відношенні тести. 

Тестові завдання, які можна використовувати як у паперовому варіанті, 
так і за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, пропонують 
В. Заболотний, М. Моклюк [2, с. 3]: 

• з вибором однієї правильної відповіді; 
• з вибором кількох правильних відповідей; 
• на визначення справедливості тверджень; 
• на встановлення відповідності, коли кожному поняттю (властивості), 

позначеному в завданні цифрами, треба поставити у відповідність його 
означення (значення властивості), позначене певною літерою (утворити 
логічні пари); 

• позначити на рисунку кнопку (меню, команду, список, область вікна 
тощо), призначену для виконання певного практичного завдання. 

А. Сільвейстр [6] практикує електронні тести, створені на базі 
програми My Test. Запропоновані тести дають можливість проводити 
тестове оцінювання учнів/студентів за допомогою використання засобів 
комп’ютерної техніки. Як і в традиційному варіанті тесту учневі/студенту 
необхідно з клавіатури (або за допомогою маніпулятора «миша») ввести 
правильну відповідь. Результати тестування вчитель/викладач отримує в 
автоматичному режимі у вигляді балів. Перед початком тестування 
завантажується оболонка програми My Test Student [Pro] і обирається 
відповідний тест. Тестування розпочинається з натискування на кнопку 
«розпочати». Надалі з’являється інформація, яка вимагає введення 
прізвища, ім’я та номера класу/групи учня/студента. За умов введення 
відповідних даних перед учнем/студентом з’являється завдання, на яке він 
повинен дати відповідь. 

Заслуговують на увагу питання дистанційних курсів, що проводяться 
на базі телекомунікаційної мережі Інтернет і передбачають обов’язкове 
тестування слухачів як контроль за їхньою навчальною діяльністю. 
Тестування може бути масовим, охоплювати велику кількість учнів 
одночасно. При цьому відразу ж виникає проблема оперативної 
автоматичної обробки великої кількості тестів, що може бути вирішена 
при використанні сучасних комп’ютерних технологій і телекомунікацій. 
З’явилося навіть нове поняття – телетестинг (від англ. teletesting), що 
позначає нову інформаційну технологію, що забезпечує швидке 
поширення різних тестів за допомогою сучасних засобів дистанційної 
передачі даних [3]. 
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У випадку використання комп’ютерних телекомунікацій як базової 
технології телетестування організоване за допомогою розподілу функцій 
між локальним комп’ютером користувача (клієнта) і центральним 
комп’ютером навчального центру (сервером). При цьому на сервері діє 
спеціальна програма, що містить велику кількість різноманітних тестів, які 
передаються клієнтові залежно від способу його підключення до мережі. 

Окрім того, В. Заболотний, М. Моклюк [3] звертають увагу, що при 
наявності можливості з’єднання клієнта з сервером у синхронному режимі, 
слухач курсів виконує тести в режимі реального часу. При цьому 
результати тестування видаються з великою швидкістю. При з’єднанні в 
асинхронному режимі клієнт одержує питання тесту від сервера, 
відповідає на них і відсилає електронною поштою на сервер, на що йде 
деяка кількість часу. В цьому випадку виникає проблема забезпечення 
вірогідності результатів тестування й одержання доброякісної інформації 
про реальні знання слухачів, з якими викладач не має безпосереднього 
очного контакту. 

На нашу думку, у системі навчальної роботи повинні 
використовуватися всі розглянуті вище методи оцінювання знань, що дає 
можливість забезпечити необхідну системність і глибину контролю за 
якістю успішності учнів/студентів. 

Таким чином, застосування засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій до тестового контролю як засобу вимірювання результатів 
навчання в ході рейтингової оцінки предметних компетентностей пов’язані 
з об’єктивністю, відносною простотою, масовістю охоплення учнів/ 
студентів і доступністю їх застосування в роботі. Тестовий контроль на 
базі інформаційно-комунікаційних технологій не тільки підвищує 
аргументованість і всеохопленість оцінки навчальної діяльності учнів/ 
студентів, але й дозволяє навчати цілеспрямовано і диференційовано. 
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ 
Слободянюк І., Баяк Б., 

студентки ННІПППФВК. 
Науковий керівник – канд. пед. наук Губіна С. І. 

 
В Україні, починаючи з радянських часів і донині, визначення якості 

освіти у більшості випадків зводилося до з'ясування рівня знань, умінь і 
навичок учнів, що, у свою чергу, найчастіше виражалося відсотком 
успішності. Проте необхідність розвитку та вдосконалення існуючих 
принципів оцінювання освіти і педагогічної праці педагоги-новатори 
відчували вже тоді. 

Сучасні економічні та суспільні відносини потребують пошуку нових 
шляхів розв'язання проблеми об'єктивного оцінювання якості освіти, 
надання теоретичного значення показникам, критеріям якості та методам, 
які при цьому застосовуються. Саме це спричинило нагальну необхідність 
розвитку та вдосконалення системи оцінювання якості освіти і створення 
національної системи моніторингу якості загальної середньої освіти. 

На запитання про те, що таке якісна сучасна освіта, як виміряти її 
якість та на багато інших подібних запитань намагаються дати відповідь 
провідні вчені, відомі освітяни багатьох країн світу. ХХ cтоліття 
ознаменувалося тим, що розгорнулася так звана квалітативна революція, 
тобто революція якості, яка охопила всі сфери життя та діяльності людини. 

Від того, чи вільно орієнтуватиметься людина у сучасному житті, 
адаптуватиметься до різних видів діяльності й умов, наскільки легко вона 
опановуватиме нові професії, засвоюватиме величезні обсяги інформації, 
залежить не тільки її власна успішність як особистості, а й розвиток усієї 
держави, її конкурентоспроможність і престиж на світовій арені. 

Якісний рівень освіти забезпечується за допомогою відповідних 
механізмів, що отримали назву моніторингу, який розуміється як система 
збирання, опрацювання та розповсюдження інформації про діяльність 
освітньої системи, що забезпечує безперервне відстеження її стану і 
прогноз розвитку. 

Основний зміст моніторингу полягає в одержання інформації про стан 
освіти з метою прийняття управлінських рішень щодо переведення її на 
якісно новий рівень. 
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Проводячи педагогічний моніторинг, шкільна методична служба 
покликана не тільки зосереджуватись на обробці отриманої інформації, а 
практично повинна виконувати свою домінуючу функцію – управлінську, 
тобто коригування та прогнозування результатів. 

Моніторинг націлює на постійне спостереження за будь-яким 
процесом з метою виявлення його відповідності бажаному результату. 
Кожен учитель і учень повинні чітко окреслити той бажаний результат 
(перспективну мету), на який вони вийдуть у процесі співпраці. А мета 
одна: випускник повинен бути освіченою людиною. Для того існує школа. 

Для керівника освітнього закладу дуже важливо мати оперативну, 
об’єктивну інформацію про дійсний стан навчального процесу. За 
необхідності це дозволить йому своєчасно здійснити методичну підтримку 
і внести необхідні корективи. Таку інформацію можуть надати регулярно 
здійснювані моніторингові дослідження, які є хорошим інструментом 
аналізу різноманітних сторін навчального процесу. Вони дозволять 
одержати реальну картину результативності нововведень, напрямів плану 
розвитку навчального закладу. Однак найважливішим з них було і 
залишається визначення результативності навчального процесу. 

Залежно від мети дослідження можна виділити такі напрями 
моніторингу: 

• діагностичний моніторинг, основною метою якого є визначення 
рівня навичок учня залежно від їх особистості; 

• статистичний, який дає можливість одночасно зняти показники за 
одним або кількома напрямами діяльності освітнього закладу, порівняти 
отриманий результат з нормативом і визначити відхилення від стандарту, 
здійснити аналіз і прийняти управлінське рішення; 

• змістовний (особистісно орієнтований моніторинг, змістом якого є 
розвиток якостей особистості дитини, тобто динаміка особистісного 
розвитку); 

• супровідний педагогічний моніторинг, який передбачає контроль на 
поточне коригування взаємодії вчителя й учня в організації і здійсненні 
навчально-виховного процесу [1]. 

Щоб освітній моніторинг на шкільному рівні став реальним фактором 
управління, його потрібно організувати таким чином, щоб він виконував 
функції: інформаційну, діагностичну, прогнозуючу, управлінську, 
педагогічну. 

Ідея моніторингу – відстежити, скоригувати й отримати результат. 
Проведення управлінського педагогічного моніторингу проходить три 
етапи: підготовчий, практичний, аналітичний. 

Мета управлінського супроводу полягає у створенні умов для 
оптимізації навчально-виховного процесу, інноваційної освітньої 
діяльності педагогів, індивідуального розвитку учня. Адміністрація 

203 
 



 

закладу під час моніторингу якості освіти повинна сприяти створенню 
гармонічних взаємин між дітьми, педагогами, батьками. Управлінський 
супровід шкільного моніторингу повинен бути спрямований на 
поглиблення професійної свідомості вчителя, має орієнтувати педагога на 
розширення діапазону застосування інноваційних технологій навчання. 

Проведення моніторингу якості викладання відповідних предметів у 
навчальному закладі має на меті аналіз стану викладання його, а також 
рівня компетентності учнів. 

Завдання моніторингу полягають у наданні методичної допомоги 
вчителям-предметникам, тобто виявленні кращого педагогічного досвіду 
роботи вчителів-предметників та створенні рекомендацій щодо його 
розповсюдження в педагогічному колективі. 

Проблема моніторингу педагогічної майстерності вчителя надзвичайно 
актуальна і важлива. Це розв’язання багатьох питань: удосконалення 
системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників; повніше та 
ефективніше задоволення їхніх професійних запитів та потреб у системі 
методичної роботи; визначення сильних сторін учителя; планування 
шляхів і конкретних засобів їх закріплення та розвитку в індивідуальному 
стилі педагогічної діяльності. 

Моніторинг успішної професійної діяльності вчителя не лише дає 
керівництву школи інформацію для роздумів і подальшого аналізу, а й 
сприяє визначенню напрямів та перспектив професійного зростання, 
зміцнення адекватної професійної самооцінки, позитивного 
самосприйняття й професійної комфортності педагога [2]. 

Він також дає змогу оптимально вирішувати проблеми атестації 
працівників, оскільки максимально усуває суб’єктивізм і упередженість 
оцінок адміністрації школи. Однак отримані при цьому матеріали з 
вивчення, аналізу та оцінки професійної компетентності вчителя дають 
змогу лише визначити конкретні параметри цієї діяльності. 

Для визначення професійного рівня вчителя, ефективності його 
діяльності можна застосувати такі форми моніторингу: 

• анкетування та самотести (виявлення суб’єктів орієнтування вчителя 
під час вирішення професійних питань); 

• карта відстеження ефективності уроку (зокрема заповнюють учитель 
та учні, порівнюють їх); 

• відстеження уроку на діалогічній основі «вчитель-адміністратор». 
У системі внутрішньошкільного управління необхідно здійснювати 

моніторинг професійного рівня вчителя за такими критеріями, які 
фіксуються в діагностичній карті: 

• знання нормативних документів; 
• самоосвіта – творчий підхід до вибору способів, методів, прийомів і 

засобів забезпечення орієнтованого навчання через зміст його предмета; 
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• участь учителя в розробці методик і технологій розвитку навчально-
виховного процесу; 

• вміння вчителя змоделювати активну діяльність учня до уроку та на 
уроці, позакласну роботу з предмета; 

• ведення шкільної документації (поурочні плани, ведення класних 
журналів, виконання навчальної програми та дотримання єдиного 
орфографічного режиму); 

• вміння вчителя підтримувати життєдіяльність школи; 
• виконавська дисципліна; 
• робота з батьками та виконання громадських доручень [3]. 
Загальна структура організації та проведення моніторингу та оцінки 

діяльності педагогічних працівників є досить сталою, що й забезпечує 
можливість отримання об'єктивної та надійної управлінської інформації. 

Реалізація в цілісності всіх компонентів моніторингу навчання 
забезпечує оптимальну організацію об’єктів педагогічного процесу, робить 
його результативним, конкретизованим та особистісно орієнтованим. 
Таким чином процес навчання стає обміркованим, цілеспрямованим [4]. 

Сьогодні перед суспільством взагалі і перед школою зокрема як ніколи 
гостро стоїть завдання осмислення та пізнання буття, створення нової 
філософії освіти, відкритої до таємниць життя людини, її прагнень, 
життєвого потенціалу. Мова йде про створення нової освітньої школи 
України ХХІ століття, школи, яка виховує творчу особистість, створює 
умови для її повноцінного фізичного, інтелектуального, духовного 
розвитку, для примноження культури та духовності. 

Щоб бути гідною України ХХІ століття, освіта повинна бути 
націленою на майбутнє, на розв’язання проблем століття, розвиток 
творчих здібностей учнів, формування у них загальнолюдської культури, 
гуманних способів розв’язання світових проблем. Адже від сучасного 
випускника вимагається осмислено діяти в ситуації життєвого вибору, 
свідомо ставити перед собою завдання, досягати власної мети, діяти 
продуктивно в усіх життєвих сферах. 

Література 
1. Лукіна Т. Моніторинг якості освіти. Теорія і практика / Т. Лукіна. – К.: 
«Шкільний світ», 2006.- 55 с. 
2. Шарко В. Д. Урок за технологією особистісно орієнтованого навчання / 
В.Д. Шарко. – К., 2005. – 78 с.  
3. Крупеніна Н. Моніторинг у середньому загальноосвітньому закладі / 
Н. Крупеніна // Управління освітою. – 2002. – №2. – С. 9-12. 
4. Матвієнко П. Проблеми оцінювання діяльності навчального закладу / 
П. Матвієнко // Директор школи. – 2002. – №37. – С. 11 – 16. 

205 
 



 

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ГУМАНІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДАМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Сполуденна Я. А., Макеєва Н. В.  
студентки магістратури ННІПППФВК. 

Науковий керівник – доктор пед. наук Столяренко О. В. 
Освітні заклади відрізняються від інших унікальністю, неповторністю і 

водночас величезною складністю своєї місії, яка полягає у забезпеченні 
виховання, навчання і розвитку особистості. Це істотно відрізняється від 
мети діяльності організацій, які функціонують в інших соцiальних сферах 
(виробництво, бізнес тощо), яка полягає передовсім в отриманні певного 
прибутку( створенні матеріальних цінностей та їх реалізації, укладанні 
торгових угод, здійсненні фінансових операцій тощо). 

Підходом, який дає змогу найглибше зрозуміти сутність особистості та 
умови її розвитку, є підхід, що реалізує гуманістична психологія. 
Представники гуманістичної психології розглядають людину як найвищу 
світову цінність, визнають її неповторність, унікальність, своєрідність; 
доводять, що необхідною умовою розвитку особистості є її 
самоактуалізація, реалізація внутрішньої суті і творчих потенцій. 

Гуманізація навчання і виховання є необхідною умовою забезпечення 
розвитку молодої особистості в сучасній школі. Вона реалізується в таких 
положеннях: 

• визнання та сприйняття можливостей та здібностей учнів; 
• врахування їхніх потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій; 
• наголошування не на навчанні, а на учінні; 
• забезпечення фасилітації (полегшення, сприяння) осмисленого 

учіння; 
• організація спільної діяльності вчителя й учнів на засадах 

партнерства; 
• створення в процесі учіння можливостей для творчості учнів, 

реалізації ними вільного вибору тощо. 
Гуманізація навчання та виховання учнів неможлива без забезпечення 

гуманізації управління освітянськими закладами, оскільки ефективне 
функціонування будь-якої структури неможливе за наявності в ній 
чужорідних елементів, а тим більше надто великої централізації 
управлінських механізмів. Гуманізація управління шкільною освітою 
передбачає побудову управлінських стосунків між керівником та 
підлеглим на засадах партнерства; врахування індивідуально-
психологічних особливостей підлеглих в управлінській взаємодії; 
створення умов для реалізації творчого потенціалу підлеглих та здійснення 
ними самоуправління своєю професійною діяльністю та особистим 
розвитком; перенесення гуманістичних стосунків з самого педагогічного 
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колективу на процес педагогічної взаємодії з учнями та їхніми батьками 
тощо. 

Реалізації гуманістичного підходу до управління в системі середньої 
освіти в сучасних умовах перешкоджають три групи бар'єрів: соціально-
економічні, власне освітянські (зумовлені особливостями функціонування 
системи середньої освіти), психологічні. До соціально-економічних бар'єрів 
належать традиції авторитарного стилю керівництва в усіх сферах нашого 
суспільства; крах старих соціальних і духовних цінностей; хаос в 
економіці; реальне зубожіння значної кількості населення тощо. Групу 
бар'єрів, пов'язаних безпосередньо з системою середньої освіти, 
становлять: низький соціальний статус освіти в суспільстві; залишковий 
принцип її фінансування; перехід першокласних фахівців у сферу бізнесу у 
зв'язку з економічною кризою; консерватизм системи середньої освіти 
тощо. До психологічних бар'єрів належать: низький рівень психологічної 
культури педагогів і управлінців; відсутність розгалуженої системи 
шкільних психологічних служб; недостатня орієнтація суспільної 
свiдомості в цілому на необхідність психологічного забезпечення 
життєдіяльності людей тощо. 

Подолання психологічних бар'єрів, які заважають гуманізації 
управління середньою освітою, можливе в результаті, з одного боку, 
спеціальної підготовки управлінського персоналу для розв'язання 
психологічних проблем, а з іншого – надання шкільними психологами 
конкретної допомоги керівникам освітянських установ у вирішенні 
управлінських проблем. 

Принцип гуманізації управління освітою нерозривно пов'язаний з 
демократизацією управління, яка полягає у залученні всіх учасників і 
організаторів педагогічного процесу до активної постановки та 
розв'язування актуальних завдань навчання й виховання. Забезпечуючи 
врахування індивідуально-психологічних особливостей, сприйняття 
унікальної неповторності кожного учасника навчально-виховного й 
управлінського процесу, створення умов для максимального вияву його 
творчих потенцій, принцип гуманізації управління збагачує саму суть 
принципу демократизації управління. 

Отже, в сучасних умовах психологія управління навчальними 
закладами передбачає гуманізацію та демократизацію управління 

Об'єктами розгляду є системи типу «людина – техніка», «людина – 
людина». Але особливість полягає в тому, що зазначені об'єкти 
розглядаються з погляду організації управлінських відносин. Предметом 
виступають проблеми людських взаємин і взаємодії з позиції вирішення 
ситуацій управління: 1. Особистість, її самовдосконалення та саморозвиток 
у процесі діяльності. 2. Управлінська діяльність та її організація з погляду 
педагогічної ефективності. 3. Групові процеси в колективі і їх регуляція. 
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Виходячи із завдання переорієнтації сучасних навчальних закладів на ідеї 
гуманізації навчання і виховання молодої особистості, організації 
гуманістичної за змістом педагогічної діяльності, управління в системі 
середньої освіти також повинно здійснюватися на гуманістичних засадах. 
Адже успішна діяльність будь-якої Системи, а саме, системи 
гуманістичного виховання особистості не можлива за наявності в ній 
«чужих», а тим більше, центральних механізмів функціонування. Іншими 
словами, не може бути «гуманним» за ставленням до дитини той учитель, 
який постійно відчуває на собі «негуманність» управлінських впливів 
свого директора, і, в свою чергу, важко чекати виявів «гуманності» до 
вчителів з боку директора школи, який постійно відчуває на собі 
«негуманність» спілкування та взаємодії з боку завідувача районного 
(міського) відділу (управління) освіти. І цей ланцюг можна продовжити. 
Розроблення цього напряму повинно складати спеціальний напрям 
досліджень з гуманізації освіти, який сьогодні, як показує аналіз 
літератури, ще недостатньо актуалізований. Основні характеристики 
гуманістичного підходу до управління закладами середньої освіти 
виявляються у певних положеннях, що відображають: необхідність 
побудови управлінських стосунків між керівником та підлеглим на основі 
партнерства; доцільність реалізації спільної діяльності керівника і членів 
педколективу в процесі управління освітянськими організаціями; 
важливість розуміння та врахування індивідуально-психологічних 
особливостей підлеглих в управлінській взаємодії; необхідність створення 
умов для реалізації творчого потенціалу підлеглих та здійснення ними 
самоуправління своєю професійною діяльністю та особистісним 
розвитком. 

Важливим є створення умов для особистісного та професійного 
зростання керівника; відтворення вчителем набутого досвіду в практичній 
діяльності щодо застосування особистісно-зорієнтованого підходу до 
навчання. Учень отримує можливість навчатись в атмосфері 
психологічного комфорту, поваги до людини. Наявність професійного 
ресурсу з гуманістики надає можливості обирати оптимальні шляхи 
досягнення поставленої мети, спонукають учителя до створення та 
обрання найбільш оптимальних варіантів педагогічної діяльності. 
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СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІВ У 
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК УПРАВЛІНСЬКА ПРОБЛЕМА 

Сташенко І. В., 
студентка магістратури ННІПППФВК. 

Науковий керівник – проф. Фрицюк В.А. 
 
Самореалізацію важко виміряти в силу її високої суб’єктивності, важко 

контролювати в ході експерименту через вплив величезної кількості 
чинників, що ускладнює застосування вимірювальних і 
експериментальних методів дослідження. Водночас самореалізація 
педагогів є важливим критерієм їх успішності.  

Складність вирішення проблем самореалізації, зокрема професійного 
становлення педагогів, обумовлена недостатньою вивченістю 
психологічних засад, що дозволяють цілеспрямовано формувати вміння 
самореалізації фахівця вже під час навчання у ЗВО. Вирішення завдань 
дослідження особистісних характеристик, що можуть сприяти або, 
навпаки, гальмувати самореалізацію майбутнього вчителя, передбачає: 1) 
узагальнення теоретичних підходів щодо визначення поняття 
самореалізації; 2) вивчення психологічних якостей особистості, що мають 
вплив на процес самореалізації майбутнього педагога. Перш за все, 
необхідно розглянути теоретичні підходи до визначення поняття 
самореалізації. У психологічному словнику-довіднику за редакцією П. 
Горностая, Т. Титаренко вказується, що самореалізація (походить від лат. 
self-realisation) означає: 1) здатність людини об’єктивувати багатство свого 
внутрішнього світу в будь-якій формі діяльності (праця, гра, пізнання, 
спілкування тощо); 2) процес здійснення (перетворення) здібностей і 
особистих потенцій (планів, установок тощо); 3) прагнення розвивати 
сильні сторони своєї особистості [2] Далі автори довідника вказують, що 
пошук наукового пояснення прагнення людини до психологічного 
вдосконалення себе та свого життя веде до появи численних термінів, що 
за своєю суттю подібні до «самореалізації», зокрема, «інтенція» (Ш. 
Бюлер), «індивідуалізація» (К. Юнг), «самоактуалізація» (А. Маслоу) та ін. 
Зміст терміна «самореалізація» дуже близький до терміна 
«самоактуалізація», зокрема в аспекті, що стосується саморозвитку, 
розкриття латентних потенцій особистості. Адже не кожна людина, яка 
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має потребу в «самоактуалізації», здатна втілити свої плани в життя. За 
таких умов можна стверджувати, що в неї при наявності потреби у 
самоактуалізації відсутня потенційна здатність її реалізації [2]. Є. 
Вахромов, з’ясовуючи розбіжності між цими поняттями, посилається на 
тлумачення англійських слів реалізація (realization) і актуалізація 
(actualization). Реалізація (у тлумаченні Оксфордського словника) – це, 
насамперед, розумова (когнітивна) діяльність, тоді як актуалізація має 
значення діяльності як процесу, що має конкретний результат. 

Результати аналізу праць, присвячених висвітленню проблеми 
самоактуалізації й самореалізації особистості, показали, що більшість 
українських та російських психологів (Л. Гозман, Л. Коростильова, О. 
Лисовська та ін.) одностайні в тому, що визначення цих двох понять дуже 
подібні за змістом, оскільки вказують на істинну, справжню реалізацію 
потенційних можливостей особистості, а відтак є синонімами. Професійну 
самореалізацію як спосіб функціонування і розвитку особистості можна 
водночас віднести до трьох основних класів психічних явищ, тобто вона 
може виступати як процес, стан (зріз на певному етапі) і властивість 
суб’єкта. Самореалізація як процес є провідним класом психічних явищ і 
дозволяє комплексно та системно вивчати життєдіяльність людини. У 
відповідності з цим, самореалізація суб’єкта передбачає усвідомлення, 
вибір і реалізацію тих аспектів індивідуальності, що сприяють її 
самовираженню, реалізації потенцій, формуванню суб’єктом власної 
системи цінностей, мотивів, уявлень про себе, постановці цілей і 
визначенню способів їх досягнення [3].  

На думку науковців М. Іванова і М. Яницького, самореалізація як 
психологічний термін може використовуватися в широкому і вузькому 
значеннях. Широке значення трактується як процес реалізації себе 
людиною у всіх можливих напрямах, в цьому значенні когнітивний і 
морально-етичний розвиток входять у поняття самореалізації. Вектори 
професійних і особистих мотивів, стимулів, цілей можуть бути 
різноспрямованими, але можуть і збігатися, і тоді всі зусилля особи 
скеровані на саморозвиток, самоосвіту, на набуття та вдосконалення вмінь 
та навичок безпосередньо впливають на підвищення професійної 
кваліфікації, сприяють професійному зростанню.  

Окремо варто розглянути фактори, що впливають на самореалізацію. З 
цього приводу відомий поділ Р. Зобова і В. Келасьєва, які визначають дві 
групи факторів: 1. Залежні від людини (ціннісні орієнтири, готовність до 
самовдосконалення, гнучкість мислення, воля та ін.); 2. Не залежні від 
людини (соціальна ситуація, рівень життя, матеріальна забезпеченість, 
вплив на людину засобів масової інформації, стан екологічного 
середовища). З іншого боку, можна побачити сумні приклади вчителів, які, 
маючи всі необхідні умови, засоби і технології для навчання і виховання, 
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не користуються ними, працюють абияк.  
Такий стан речей звертає нас до проблем мотивації діяльності. 

Дослідження у цій сфері говорять про те, що ефективність праці значною 
мірою визначається особистісною значимістю професійної діяльності, а 
також рівнем відповідності її цінностей, цілей, моральних норм 
індивідуальним; сюди ж відносимо задоволення індивідуальних потреб у 
професійній зайнятості. Кожна людина – це мікрокосм досвіду і потенцій, 
що здатний до безмежного розвитку. Не завжди усвідомлюючи та 
рефлексуючи, ми отримуємо досвід своєї сім’ї, попередніх поколінь, 
власної нації. Досвід, на котрий безумовно спираємося. Тож який саме 
досвід нам допомагає на професійному шляху, а який виконує 
деструктивні функції? Пошуки відповіді на ці запитання привели нас до 
розуміння соціального професійного капіталу.  

Професійна самореалізація, а не компенсаторне функціонування у 
професії, розвиток особистості у процесі самоздійснення – це можливість 
для кожного. Щоб спрямувати своє життя у русло професійної 
самореалізації, потрібно небагато і водночас дуже багато. Насамперед 
необхідно мати прагнення змінити життя відповідно до визначеної мети, 
зайняти суб’єктну позицію щодо власної професійної долі. Аналізуючи 
витоки професійної самореалізації, ми виявили, що вона має свої бар’єри, 
запобіжники, мотиватори тощо. Осмислюючи творчий пошук, результати 
досліджень, моніторингу соціальної реальності, досвід терапевтичної 
роботи з різними людьми, ми побудували концепцію професійної 
самореалізації педагога. 

Ідея професійної самореалізації не має спонтанного характеру, вона 
формується в руслі загальної життєвої перспективи, підкріплюється 
певною організацією особистості та впливом середовища.. Успішна 
професійна самореалізація є напрямом розвитку, що відповідає життєвим 
сенсам і збігається з тим або іншим видом професійної діяльності [3, с. 
113]. Конструкт «професійна самореалізація» перетинається з такими 
поняттями, як «самоздійснення», «професійне самовизначення», 
«професійне становлення», «професійний розвиток», «ідентифікація», 
«кар’єра» та інші, що характеризують процес входження, оволодіння 
професією і охоплюють весь професійний шлях людини. Автор концепції 
професійного розвитку вчителя Л. Мітіна зауважує, що існують два рівні 
самоздійснення людини: функціонування особи як фахівця у певній 
професійній сфері та рівень власне самореалізації [39, с. 112-113]. 
Уникання усвідомлення у професійній самореалізації, слабка рефлексія 
або її відсутність уможливлюють виявлення внутрішнього конфлікту, який 
психіка «намагається» подолати та проектує у життєдіяльність людини, 
зокрема професійну.  

Іноді батьки прагнуть, щоб їхні діти, наприклад, отримали музичну 
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освіту або будували кар’єру в медичній сфері, тому що в них самих, з 
певних причин, це не склалося. І дитина йде за батьківськими потягами, 
настановами та заповітами, ігноруючи власну самість, витісняючи власні 
потяги у «шахту» несвідомого. Таким чином з’являються професіонали, 
які функціонують, але не самореалізуються.  

Варто також наголосити, що сучасні процеси професійного 
самовизначення підпорядковані переважно феноменам соціальної та 
економічної адаптації. Неврахування суб’єктом імпліцитних моделей 
самореалізації ускладнює самоздійснення людини. Будучи не в змозі 
відмінити або зупинити процес, суб’єкт спирається на арсенал механізмів 
захисту, що доволі часто не дає можливості усвідомлено проживати життя 
і бути в ньому відповідальним суб’єктом. Здатність бути собою і йти за 
власним покликанням потребує мужності та зрілості людини. На нашу 
думку, якщо батьки та їхні діти працюють за отриманим фахом, це перева-
жно свідчить про усвідомлені процеси самовизначення, передачу конст-
руктивних сценаріїв самоздійснення, здатність чути та йти за власною 
самістю, гармонійне поєднання професійного зростання з особистісним.  

Аналіз педагогічної літератури дозволив нам виокремити шість 
основних наукових підходів до вивчення цього питання: 1. Самореалізація 
розглядається з погляду соціалізації особистості (В. Сластьонін, І. Ісаєв, 
В. Радул, Н. Лосєва, І. Краснощок, Н. Комісаренко). 2. Самореалізація 
вивчається в аспекті саморозвитку особистості (І. Лебедик, М. Костенко). 
3. Самореалізація досліджується з позицій акмеології (А. Деркач, Н. 
Кузьміна, Л. Рибалко, Г. Данилова). 4. Самореалізація розглядається в 
контексті життєвої компетентності людини (В. Зарицька). 
5. Самореалізація вивчається в річищі проектування освіти (І. Шендрик). 
6. Самореалізація досліджується у форматі творчої діяльності (І. Ісаєв, 
С.Сисоєва, Л. Кекух, О. Кривильова, О. Куцевол, П. Кравчук, В. Радул. Всі 
зазначені вище підходи не є взаємозаперечними. Разом вони складають 
загальну картину процесу самореалізації особистості педагога, яка може 
доповнюватися іншими підходами з огляду на багатогранність 
досліджуваного поняття.  
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СТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 
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студентка 4 курсу ФФЖ імені Михайла Стельмаха. 

Науковий керівник – доц. Волошина О. В. 
 
Думки великих людей цінуються, незалежно від походження 

мислителів, їх матеріальних статків, соціального становища. Для тих, хто 
дійсно розуміє важливість нових відкриттів, удосконалення системи освіти 
та виховання, важливими є ідеї, які пройшли перевірку часом та 
залишилися актуальними у світі нових технологій, де панують роботи та 
штучний інтелект, де нові пристрої та освітні напрями впроваджуються 
швидше, ніж прозвучить їх назва. Одним із плеяди таких великих людей, 
які присвятили своє життя покращенню умов існування своїх вихованців, є 
Януш Корчак.  

Метою статті є дослідження процесу втілення думок польського 
педагога щодо виховання та розвитку особистості у Концепції нової 
української школи.  

Януш Корчак – видатний польський педагог, лікар, дитячий 
письменник єврейського походження. Народився 1878 року у Варшаві, в 
сім’ї відомого адвоката Гольдшміта. Батьки назвали свого сина Генріком. 
Та через двадцять років, надсилаючи на конкурс газети «Кур’єр 
Варшавський» свою першу п’єсу, юний Генрік Гольдшміт надумав узяти 
собі літературний псевдонім – Януш Корчак. 

Син заможних батьків, Януш Корчак проте дуже рано зіткнувся з 
горем і труднощами. Коли хлопчикові минуло одинадцять, помер його 
батько. Ще школярем Януш Корчак став опікуном матері й сестри, однак 
він успішно закінчує школу і вступає до медичного інституту. Гроші 
заробляє репетиторством. Закінчивши 1903 року медичний інститут, Януш 
Корчак починає працювати лікарем-педіатром. Тепер він лікує дітей, а 
вечорами пише книжки. Становище знедолених дітей хвилювало його 
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особливо. Саме про безпритульних малолітніх злодіїв і злочинців розповів 
він у своїй першій повісті «Діти вулиці». 

Діяльність вихователя Януш Корчак почав з роботи в бібліотеці. У 
1907 і 1908 рр. працював у літніх дитячих колоніях, де основним 
контингентом були сироти й діти з бідних єврейських родин. Саме тоді Я. 
Корчак визначив свою головну професію і місію – вихователь і педагог. Я. 
Корчаку дуже боліло, що в світі є бідні й багаті, і 1912 року він зрештою 
відкриває притулок для дітей-сиріт – «Будинок сиріт», який проіснував аж 
до окупації Варшави гітлерівцями [2]. 

Драматизм його життя найбільше виявився під час Другої світової 
війни, коли навіть після дозволу врятуватися, Януш Корчак не покинув 
своїх вихованців на шляху до найстрашнішої події – смерті. Разом із 
дітьми-сиротами він загинув у газовій камері, до останньої хвилини 
підбадьорюючи своїх улюбленців. 

Педагогічні ідеї, які стосуються виховання дітей з народження, Януш 
Корчак виклав у книзі «Як любити дитину». Вона набула неймовірної 
популярності серед батьків та педагогів і користується попитом зараз. 

Педагог висловлює у цій праці думки, які є чи не найбільше 
актуальними у сучасному світі. У контексті Нової української школи 
найважливішими питаннями є виховання різнобічно розвиненої 
особистості, яка здатна творчо мислити; розвиток її вроджених талантів, 
що повністю виключає використання авторитарних педагогічних прийомів 
та методів. Так, у зазначеній праці автор наводить таку думку: «І все ж… 
Нехай шукає, тільки б не заблукав, нехай штурмує вершини, тільки б не 
розбився, нехай викопує, тільки б не поранився, нехай воює, тільки 
обережно-обережно…» [1, с. 12]. Тобто автор наполягає на тому, щоб 
батьки та вихователі із раннього дитинства давали волю дітям, дозволяли 
їм самостійно досліджувати світ, робити відкриття. Таким чином дорослі 
показують свою довіру до дитини, навчають її самостійності, дають право 
на вибір, яким би він не був. Виховуючи дитину у свободі, дорослі 
показують, що вона потрібна у цьому світі, що вона може досягнути 
чогось сама. Отже, такі діти виростають свідомими, в міру обережними, 
тому що вони знають, які бувають небезпеки, бо не раз порушували оте 
«нехай» і що найголовніше – вони вдячні своїм вихователям, вчителям, 
батькам за науку. 

Разом з тим, Януш Корчак зазначає, що свобода повинна мати певні 
межі. Він стверджує, що все що є надміру у дитини тільки шкодить її 
розвитку. Непотрібно дозволяти дитині все, тому що так «…ми виростимо 
тирана, що нудьгує» [1, с. 54]. Особа, навіть доросла, із сформованим 
характером, яка бачить, що їй дозволяють багато, прагне ще більшого. А 
що вже казати про дитину, адже вона, часто бачачи вседозволеність, яка є 
на уроках в деяких вчителів чи вдома, переходить межі пристойного. І 
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винуватими у цьому є дорослі, тому що це вони створили таку ситуацію. 
Своєю лояльністю до капризів вихователі послаблюють волю дитини, 
притуплюють навички здорової боротьби за лідерство (навіщо боротися за 
те, що й так буде, після першого ж «хочу»). Тому завданням батьків та 
вчителів є такий спосіб впливу на дитину, коли заборона її не ображає, а 
розвиває: «…розвивати нею дитячу кмітливість (як досягнути це в інший 
спосіб, не порушуючи встановлених правил), критичне мислення (чому це 
заборонено, які небезпеки можуть від цього бути)» [1, с. 54], здатність до 
конкуренції та життя у суспільстві, що стрімко розвивається. 

Януш Корчак упевнено стверджує, що «Дитина – папірус, що 
заповнений дрібними ієрогліфами, батьки зможуть прочитати деякі з 
них, деякі ж не вдасться стерти чи викреслити. Не вдасться також 
наповнити своїм змістом» [2, с. 11]. Батьки та вчителі здатні додати до 
«надписів», які є в дитини з народження, нові: навчити чомусь невідомому, 
виховати різні якості, але знищити повністю те, що дане природою або ж 
те, що було дане раніше, не можливо. Таким вихованням та 
«перекроюванням» дитини під свої стандарти і забаганки ми їй лише 
шкодимо. Ця думка є основною у Концепції нової української школи. 
Вчителі допомагають повністю розкрити вже наявні здібності, при цьому 
не забуваючи, що кожен вихованець – це індивідуальність, яку потрібно 
поважати. Попередня думка гармонійно доповнюється двома 
найважливішими правами дитини, на думку польського педагога: «право 
дитини на сьогоднішній день та право дитини бути тим, ким вона є» [1, 
с. 47]. Ці права, на нашу думку, є як ніколи актуальними у школах 
сьогодення та у суспільстві в цілому.  

Особливо гостро постає питання з порушенням останнього правила. 
Хоча педагог стверджував, що дитині потрібно одразу говорити, що вона 
гарна чи навпаки, проте це зовсім не означає, що всіх дітей, не схожих на 
інших за якоюсь із якостей, потрібно зневажати. Кожну дитину потрібно 
приймати і любити такою, як вона є. Будь-які фрази, випади, що 
стосуються інакшості чи неповноцінності, є непрофесійними для вчителів і 
просто неприпустимими серед однолітків. Саме тому в сучасному 
суспільстві з'явилось таке поняття, як «булінг» – агресивна поведінка дітей 
одне до одного, яка має на меті принизити чи залякати і часто 
супроводжується насиллям. На сучасному етапі розвитку це стало доволі 
поширеним через те, що раніше такі вчинки ніяк не каралися, частіше 
навіть навпаки, заохочувалися однолітками. Наразі це серйозна проблема 
нашого суспільства, яка вже частково вирішується. На нашу думку, зараз, 
як ніколи, варто звернути увагу педагогам на ідеї Януша Корчака, які 
допоможуть у подоланні ситуації, що склалася. 

Отже, педагогічні ідеї дитячого письменника та педагога Януша 
Корчака втілюються у сім'ях та закладах освіти сьогодення, тому що 
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пропагують виховання творчої, вільної особистості, яка вміє критично 
мислити та оцінювати свої здібності, прагне до самовдосконалення, вміє 
поважати та приймати цінності й особливості інших людей. Діти виховані 
за методикою педагога в майбутньому будуть чудовими лідерами з 
вміннями пристосуватися до швидких змін у суспільстві. 
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XXI століття – це час переходу до високотехнологічного 
інформаційного суспільства, в якому якість людського потенціалу, рівень 
освіченості і культури всього населення набувають вирішального значення 
для економічного і соціального поступу країни. Освіта XXI століття – це 
освіта для людини. Її стрижень – розвивальна, культуротворча домінанта, 
виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і 
саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну 
інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого 
розв’язання проблеми. 

В умовах середовища, що динамічно змінюється, ускладнення і 
безперервного вдосконалення технологій, інформатизація сфери освіти 
набуває великого значення. Сучасний етап розвитку суспільства ставить 
перед системою освіти низку принципово нових проблем, серед яких варто 
виокремити необхідність підвищення якості освіти та її доступності, 
створення оптимальних освітніх систем та посилення зв’язків між різними 
рівнями освіти. Одним із результативних способів вирішення цих проблем 
є застосування комп’ютерних технологій. 

Поява комп’ютерних технологій дала можливість створити якісно нове 
освітнє середовище як основу для розвитку і модернізації системи освіти. 
Комп’ютерні технології мають ключове значення на всіх рівнях освітньої 
системи. На кожному етапі пізнавальної діяльності, наукових досліджень 
та у всіх галузях знань комп’ютерні технології виконують функції як 
інструментів, так і об’єктів пізнання. Таким чином, інновації у сфері 
комп’ютерних технологій забезпечують ефективний розвиток освітнього 
процесу. Вони належать до класу інноваційних технологій, що 
забезпечують швидке накопичення інтелектуального потенціалу та 
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гарантують стійкий розвиток суспільства [2, с.4]. 
Ефективність використання комп’ютерних технологій в освітньому 

процесі, особливо як засобів навчання, реалізація їх дидактичних 
можливостей, без сумніву, є найважливішою вимогою сучасності. 
Застосування форм наочності, які не тільки доповнюють словесну 
інформацію, але й виступають носіями інформації, повинно сприяти 
підвищенню розумової активності учнів. Таблиці, графіки, діаграми, 
аудиовізуальні засоби є складовими елементами друкованих і електронних 
навчальних матеріалів, отже, відіграють суттєву роль у розвитку 
інтелектуальної та пізнавальної діяльності учасників освітнього процесу. 

Доцільність застосування комп’ютерних технологій в освітньому 
процесі визначається тим, що з їх допомогою ефективно реалізуються такі 
дидактичні принципи, як доступність, наочність, активність тощо. 

Комп’ютерні технології забезпечують можливість ефективної 
реалізації завдань освітнього процесу: раціонально використовувати 
вміння пізнавальної діяльності в навчальному процесі; залучати до процесу 
активного навчання ті категорії учнів, що мають специфічні особливості 
(відрізняються здібностями, стилем навчання); застосовувати всі види 
чуттєвого сприйняття учнів; набуття та закріплення професійних навичок; 
підвищення рівня самоосвіти, мотивації навчальної діяльності; 
опрацювання різних джерел інформації; отримання доступу до єдиного 
світового інформаційного простору [1, с.35]. 

Завдяки використанню інформаційних технологій з’являється 
можливість побудови відкритої системи освіти. Вдосконалюються методи 
і технології формування змісту освіти. Система освіти стає більш гнучкою 
за рахунок автоматизації багатьох стандартних процесів, її можливості 
реагування на зміни в оточуючому середовищі оптимізуються. 
Комп’ютерні технології відкривають для педагогів можливість відмови від 
властивих традиційному навчанню рутинних видів викладання, 
створюючи фундамент для використання інтелектуальних форм праці. 
Використання нових технологій надає можливість учням не тільки краще 
вивчити предмет, але й підготуватися до використання набутих навичок. 

Використання комп’ютерних технологій в освітньому процесі 
відображає розвиток двох тенденцій – персоналізація процесу навчання і 
його технологізація. Персоналізація передбачає зворотній зв’язок учня з 
учителем з використанням техніки Друга – значне розширення аудиторії 
тих, хто навчається. Коли в контексті персоналізації навчання учень 
виступає активним учасником інформаційного обміну, при включенні в 
масштабні електронні освітні проекти його роль обмежена споживанням і 
засвоєнням інформації. Обидва ці підходи активно використовуються у 
навчальному процесі, однак лише в поєднанні з комп’ютерними 
технологіями вони переходять в іншу якість, отримуючи «друге життя». 
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Використання потенціалу електронних технологій забезпечило 
можливість опанування лекційного матеріалу не тільки в навчальній 
аудиторії, але і в будь – якому іншому місці за наявності відповідної 
апаратури та каналів цифрового зв’язку. При цьому на зміну звичайній 
подачі навчального курсу прийшла електронна система викладання 
матеріалу, за умов якої основний текст може доповнюватися примітками і 
посиланнями, що збагачують зміст теми, що вивчається. Крім того, 
існують інші дистанційні форми спілкування, все більш популярні в наш 
час: полеміка, інтелектуальна та рольова гра, спільне проектування, 
творчість, бесіда на форумі освітнього закладу. 

Випереджальний розвиток комп’ютерних технологій обумовлює 
активність і творчий пошук студентів в освітньому процесі. Роль 
викладача – спрямувати пошук студентів у потрібному інформаційному 
напрямку, вчасно діагностувати проблеми, що можуть виникати під час 
засвоєння навчального матерілу [4, с. 62]. 

Однак ефективність інформаційних і коммунікаційних технологій 
підвищується за умов раціонального врахування їх обмежень: 
використання комп’ютерних технологій вимагає якісного технологічного 
забезпечення; надлишкова автоматизація знеособлює освітній процес, 
відчужуючи його учасників, використання комп’ютерних технологій 
призводить до згортання соціальної взаємодії та спілкування; комп’ютерні 
технології не сприяють самостійному формулюванню думок і 
висловлюванню їх уголос, орієнтуючи учнів на «електронну шпаргалку»; 
може розвиватися психологічна залежність від роботи на комп’ютері. 

Особливу стурбованість педагогів викликає такий аспект використання 
комп’ютерних технологій, як скорочення потреби в живому обміні 
думками між учасниками освітнього процесу, обмеження потреби в 
природньому спілкуванні. Активний у мовленнєвому плані учень надовго 
замовкає під час роботи з комп’ютером, що особливо характерно для 
дистанційних форм навчання. Протягом усього строку навчання він 
мовчки споживає інформацію, не маючи при цьому достатньої практики 
діалогічного спілкування, формування і формулювання думок на 
професійній мові. Без розвинутої практики діалогічного спілкування не 
формується і монологічне спілкування, те, що називають самостійним 
міркуванням. Коли йти шляхом загальної індивідуалізації навчання. що 
забезпечується за допомогою індивідуальних комп’ютерів, можна 
втратити саму можливість формування творчого мислення, яке за своїм 
походженням грунтується на діалозі. 

Отже, на сучасному рівні розвитку суспільства, в епоху глобальної 
інформатизації ігнорувати застосування комп’ютерних технологій у 
системі освіти неможливо. Головне пам’ятати, що комп’ютерні технології 
– це не панацея, а надійний засіб навчання в руках умілого педагога. 
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Тільки майстерність учителя здатна забезпечити віднайдення золотої 
середини у використанні комп’ютерних технологій на уроках, для того, 
щоб їх «плюси» не перетворилися на «мінуси» для тих, хто навчається. 
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УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ЯК СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ 

Танасієнко А. В.,  
студентка 1 курсу МГМУЗ ННІПППФВК. 

   Науковий керівник – доц. Бабій В. М. 
 
В переліку завдань, які визначені реаліями сучасної української 

економіки, особливе місце належить комплексу заходів, спрямованих на 
розвиток і вдосконалення систем управління організаціями. Ці питання 
актуальні як для виробничих організацій, так і для закладів освіти, яким в 
умовах ринкової економіки потрібно шукати найбільш ефективні способи і 
методи управління навчальним процесом, науковою, методичною, 
соціальною роботою, що забезпечує високий рівень підготовки 
випускників освітніх закладів.  

Управління – самостійний вид професійної діяльності людей, 
спрямований на досягнення організацією, яка діє в ринкових умовах, 
певної мети управління шляхом раціонального використання всіх видів 
ресурсів організації. Це визначення дозволяє трактувати управління 
навчальним закладом, що є соціально – економічною системою, як вид 
професійної діяльності управлінських кадрів закладу (ректор, декани, 
директор, заступники директора), спрямованої на досягнення освітнім 
закладом конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг шляхом 
раціонального використання ресурсів, в т.ч. управлінського потенціалу. 

Навчальний заклад можна розглядати як систему, що складається з 
сукупності взаємопов’язано діючих елементів. Ознаками навчального 
закладу як системи є множинність елементів, з яких вона складається, 
єдність головної мети для всіх елементів, наявність зв’язків між ними, 
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цілісність і єдність елементів, їх структура та ієрархічність, відносна 
самостійність і управління цими елементами [3, с.27]. 

До елементів навчального закладу включені, в першу чергу, люди 
(викладацький склад, обслуговуючий персонал), тому він виступає як 
соціальна система. В залежності від цілей, поставлених у системах, вони 
можуть мати політичну, освітню, економічну, технологічну спрямованість. 
Для соціально – економічної системи, якою є навчальний заклад, 
характерна наявність соціальних та економічних зв’язків між 
працівниками, а також між персоналом та тими, хто вчиться. До 
соціальних зв’язків належать міжособисті побутові зв’язки, відносини за 
рівнями управління, ставлення до працівників громадських організацій. До 
економічних зв’язків належать матеріальне стимулювання та 
відповідальність, прожитковий рівень, пільги та привілеї. Співвідношення 
цих зв’язків відіграє вирішальну роль при створенні або діагностиці 
поточного стану організації. 

Управління навчальним закладом як соціально – економічною 
системою базується на певних закономірностях, принципах, правилах, які 
є основою методології формування соціально – економічної та кадрової 
політики. Принципи функціонування систем управління – системність, 
комплексність, ефективність, оперативний зворотній зв’язок, конкретність, 
динамічність, стійкість та ін. У відповідності з принципами управління, 
структура навчального закладу як соціально – економічної системи 
повинна бути гнучкою, мобільною, здатною до природної самоорганізації, 
структурно – функціонально впорядкованою. Це передбачає появу нових 
альтернативних форм, створення механізмів, що забезпечують зворотній 
зв'язок системи з замовником і споживачем, врахування потреб, що 
змінюються. 

Особливостями навчального закладу, в першу чергу ЗВО, як великої і 
складної організаційної системи, є: 

1. Велика кількість цілей діяльності та складність системи 
взаємопов’язаних процесів. До складу ЗВО входять досить різноманітні 
освітні, наукові, виробничі, соціальні та інші структурні підрозділи, що 
співпрацюють з зовнішніми організаціями та підприємствами; 

2. Багатоконтурність системи та велика кількість каналів управління, 
тісний взаємозв’язок керованих процесів. Наприклад, освітній процес 
органічно поєднується з науково – дослідною роботою. Інноваційна 
діяльність, інформатизація охоплюють всі сфери діяльності закладу вищої 
освіти. Управління у ЗВО будь – якою конкретною сферою діяльності 
необхідно розглядати як управління з великою кількістю зв’язків, що 
вимагає виключно тісної координації управлінських рішень між різними 
напрямами діяльності. Це принципова відмінність управління ЗВО в 
сучасних умовах, коли в даному процесі переплітаються інтереси різних 
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посадових осіб та соціальних груп [2, с. 29].  
Більша частина процесів управління починаються у ЗВО, а 

закінчуються далеко за його межами. Отже, управління закладом вищої 
освіти – це управління розподіленою системою з відсутністю чітких меж, 
це управління з глобальним зворотнім зв’язком, як правило, через 
зовнішнє середовище, в якому проявляються наслідки його діяльності. 
Саме там формується його імідж, авторитет як освітнього, наукового та 
культурного центру. 

3. Висока інерційність освітнього закладу як системи. Результати 
діяльності ЗВО, як правило, стають зрозумілими через достатньо тривалий 
інтервал часу. 

4. Широке використання інформаційних технологій у діяльності 
навчальних закладів. 

В цілому, розглядаючи управління навчальним закладом з позицій 
теорії менеджменту, представляється доцільним виокремити такі рівні 
управління: 

перший рівень: первинний рівень або рівень безпосереднього 
освітнього процесу (лекції, семінари, практичні заняття) – викладач; 

другий рівень: організація та координація роботи групи викладачів, 
поєднаних освітнім напрямом – кафедра, циклова комісія; 

третій рівень: управління на рівні забезпечення педагогічного процесу, 
об’єднання декількох кафедр, циклових комісій спорідненого напряму – 
факультет, відділення та їх керівники – декан, завідувач відділенням; 

четвертий рівень: організація всіх напрямів роботи освітнього закладу 
– навчально – методичної роботи, виховної роботи, соціального 
забезпечення та ін. як складових підготовки фахівців – ректорат та його 
служби (відділи та управління). 

Суттєво розширені можливості варіативності розвитку освітнього 
закладу, перехід від адміністративного управління до децентралізованих, 
гнучких управлінських структур обумовлюють нові вимоги до всієї 
системи організації управління навчальним закладом. Модернізація 
системи управління повинна забезпечувати адаптацію навчального закладу 
до нових економічних, соціальних умов, визначення стратегічних 
орієнтирів розвитку на перспективу. 

Побудова системи управління навчальним закладом (особливо II – IV 
рівня акредитації) у вирішальній мірі залежить від прийнятої в освітньому 
закладі структури, складу його функціональних ланок і підсистем. 

Для більшості освітніх закладів, у першу чергу, ЗВО, може бути 
прийнята схема, орієнтована на виокремлення таких процесів: 

• освітня діяльність, включаючи управління якістю підготовки 
фахівців та виховним процесом; 

• науково-дослідна та інноваційна діяльність; 
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• фінансово-економічна діяльність; 
• адміністративно-господарська діяльність; 
• розвиток матеріально-технічної та соціальної бази; 
• підбір, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів. 
В системі управління можна виокремити сім підсистем управління: 

стратегічним розвитком; навчальною роботою; науковою роботою; 
економічною діяльністю; зовнішніми зв’язками; соціальною і виховною 
роботою; адміністративно-господарською діяльністю [4, с.59]. 

Кожна з цих підсистем передбачає виконання низки функцій, що 
відображають зміст підсистем. 

Таким чином, перетворення освітнього закладу на стійку систему, що 
сама розвивається, є важливою метою в сфері управління. Для досягнення 
основної мети навчальних закладів – задоволення потреб суспільства та 
його окремих громадян в якісних освітніх послугах – необхідна 
координація діяльності працівників та підрозділів освітнього закладу в 
єдине ціле. Діяльність всіх працівників і підрозділів координує група 
адміністративних служб, що є основною ланкою доведення до відома 
викладацького складу рішень, прийнятих ректором, ректоратом, та 
контролю їх виконання. 

Навчальний заклад – відкрита система, для його розвитку необхідна 
взаємодія внутрішніх можливостей з потребами та змінами зовнішнього 
середовища. Це обумовлює необхідність створення сфери управління в 
ньому, а саме, адміністративної системи, що поєднує основних виконавців 
освітнього процесу – викладачів – з необхідними ресурсами та службами, 
які забезпечують освітній процес. У з’язку з цим, управління в 
навчальному закладі варто розглядати в двох аспектах: управління 
відносинами між людьми в процесі реалізації освітньої діяльності; 
управління власне освітнім процесом, включаючи ресурси, методологію, 
методику, технології, з метою досягнення високої якості освітніх послуг. 

При виборі організаційної структури діяльності підрозділів варто 
врахувати низку факторів: мету діяльності підрозділів і кваліфікацію 
керівника; залежність підрозділів від діяльності інших структур 
навчального закладу; вибір організаційних форм діяльності підрозділів є 
стратегічним рішенням, тому його оцінка повинна відбуватися з 
врахуванням достатньо тривалого наступного періоду. 

Одним з важливих моментів вибору організаційної структури є 
поєднання самостійності і відповідальності. Єдність всіх структур 
освітнього закладу забезпечується лише за умов оптимальної відповідності 
ступеню самостійності в управлінні і ступеню відповідальності, а отже, 
навчальному закладу необхідно свідомо і виважено підходити до вибору 
ефективної організаційної структури управління.  

222 
 



 

Література 
1. Вдовенко С. Управління освітою в перехідний період. Стан, тенденції, напрями 
реформування та критерії оцінки / С. Вдовенко // Вісник УАДУ.- 2016. – № 3.- С. 
176 –180.  
2. Данилишин Б. Ринок освітніх послуг: основні тенденції та шляхи модернізації / 
Б. Данилишин, В. Куценко // Україна: аспекти праці. – 2015. – № 8. – С. 28–35. 
3. Салига С.Я. Управління вищими навчальними закладами: Монографія / За ред. 
проф. С. Я. Салиги. – Запоріжжя: ЗЦНТІ, 2015.- 194 с.  
4. Нижник Н. Р. Системний підхід в організації державного управління / Н.Р. 
Нижник, О.А. Машков. – К.: Вид-во УАДУ, 2017.- 160 с.  

УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ СЕРЕДНЬОЇ 
ОСВІТИ 

Третяк І. Є., 
студентка магістратури ННІПППФВК. 

Науковий керівник – доц. Загородній С. П. 
 «Бути річкою, в якій зливаються гаряче серце й 
холодний розум, не допускати поспішних, 
непродуманих рішень – одна з вічних гілок 
педагогічної майстерності. Якщо вона відмирає, 
всихає – всі книжні знання педагогіки 
перетворюються в прах» (В. Сухомлинський). 

Як відомо, В. Сухомлинський значну увагу приділяв професіоналізму 
вчителя. Одним із перших він увів у науковий обіг поняття професійної 
культури й педагогічної майстерності. Що ж до педагогічної культури, то в 
основу її великий педагог покладав насамперед «глибоке знання вчителем 
свого предмета, багатство методів вивчення особистості учня, педагогічну 
етику, педагогічну творчість, науково-дослідну роботу вчителя, єдність 
науки й майстерності». Якщо проаналізувати ідеї видатного вченого про 
педагогічну культуру й майстерність педагога, то можна стверджувати, що 
саме вони покладені в основу сучасної теорії професійної компетентності 
вчителя [3]. 

Суспільні процеси, що відбуваються в державі, викликали гостру 
потребу в професійно підготовлених фахівцях, які здатні ефективно 
працювати в сучасних умовах. Процеси гуманізації та демократизації 
суспільства вимагають розвитку їхньої педагогічної майстерності та 
творчості і підвищують вимоги до рівня управлінської культури 
керівників, їх компетентності та професіоналізму.  

Проте аналіз літературних і нормативних джерел, наукових праць, 
практика з’ясування та оцінювання стану сформованості управлінської 
культури керівників ЗСО довели, що остання недостатньо відповідає 
сучасним вимогам та освітнім стандартам. Переважна більшість керівників 
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ЗСО не акцентують увагу на вивченні власного рівня сформованості 
управлінської культури та визначенні шляхів її розвитку [1]. 

В умовах глибоких соціальних, духовних та економічних зрушень, 
прискорення прогресу знань і вмінь, реформування системи освіти сприяє 
всебічному розвитку людини як особистості та найвищої цінності 
суспільства, розвитку її талантів, здібностей, задоволенню різноманітних 
освітніх потреб, забезпеченню пріоритетності загальнолюдських 
цінностей, високих моральних якостей. Забезпечення цих умов залежить 
від педагога, керівника-професіонала, здатного вільно орієнтуватися в 
соціальних і природних умовах, розуміти особливості розвитку культури, 
усвідомлювати роль і місце освітніх процесів, систем у світовому 
культурному просторі, поєднувати глибокі теоретичні знання й практичну 
реалізацію цих процесів, пов’язувати власний рівень загальної культури із 
системою знань, умінь, мотивів та цінностей управлінської діяльності.  

Сутнісними характеристиками безперервної освіти керівника є 
гнучкість, розмаїтість, доступність у часі й просторі. Найважливішим 
завданням самонавчання керівників повинно стати не тільки засвоєння 
фахових знань і поглиблення професійної компетентності, але й постійний 
розвиток управлінських якостей. Існуючий досвід свідчить про те, що не 
можна оволодіти цими якостями відразу, поглиблення їх може відбуватися 
протягом досить тривалого часу, за умов чергування періодів навчання та 
практичної діяльності [5]. 

Керівник сучасного освітнього закладу – центральна фігура всього 
освітнього процесу. Він повинен уміти розв'язувати різноманітні 
управлінські проблеми, вміти не тільки керувати освітнім закла-
дом із сталими традиціями та укладом, але й переводити його на якісно 
новий рівень, що потребує спеціальних знань теорії та практики управлін-
ня, певних особистісних якостей. Дуже важливими є особистісні якості 
керівника навчального закладу, що забезпечують мотиваційне управління. 
Керівник освітнього закладу – це не тільки посада, але й професія [4]. 

Отже, управлінська культура керівника в сфері освіти – це комплекс 
управлінських знань, умінь і досвіду, а також професійно значущих 
особистісних якостей лідерської і творчої спрямованості. Управлінська 
культура передбачає синтез ділових, професійних і особистісних якостей 
керівника, необхідних для успішної реалізації адміністративних і 
соціально-психологічних функцій управління. 

Розглянемо компоненти управлінської культури керівника освітнього 
закладу. Характеристика портрета сучасного керівника освітнього закладу 
грунтується на вимогах оптимальної організації праці, сформованому 
сприятливому соціально-психологічному кліматі і високій загальній 
культурі управлінської праці. Детермінуючими компонентами портрета 
керівника є особистісні якості, такі як професійні, комунікативні, 
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морально-вольові і організаційно-управлінські. На їх основі формується 
система взаємодії керівника з колективом (стиль керівництва і його 
ефективність, ставлення підлеглих до особистості керівника та процесу 
керівництва)[4]. 

На думку В. Сластьоніна, компонентами управлінської культури 
керівника освітнього закладу є: аксіологічний, технологічний і 
особистісно-творчий. Аксіологічний компонент культури керівника 
утворений сукупністю управлінсько-педагогічних цінностей, що мають 
значення і сенс у керівництві сучасною освітньою організацією. У процесі 
управлінської діяльності керівник засвоює нові теорії та концепції 
управління, опановує навички, і, в залежності від ступеня їх застосування в 
практичній діяльності, вони оцінюються ним як більш-менш значущі. Ідеї 
та концепції, що мають велику значущість для ефективного управління, 
виступають управлінсько-педагогічними цінностями [2]. 

Технологічний компонент управлінської культури керівника містить 
способи і прийоми управління педагогічним процесом. Технологія 
управління передбачає вирішення специфічних педагогічних завдань, що 
ґрунтується на вміннях керівника в сфері педагогічного аналізу та 
планування, організації, контролю та регулювання педагогічного процесу. 
Рівень управлінської культури керівника залежить від рівня оволодіння 
прийомами і способами вирішення зазначених типів завдань. 

Особистісно-творчий компонент культури розкриває управління 
педагогічними системами як творчий акт. При всій заданості, 
алгоритмічності управління діяльність керівника є творчою. Засвоюючи 
цінності і технології управління, керівник перетворює їх, що визначається 
як особистісними особливостями керівника, так і особливостями об'єкта 
управління. В управлінській діяльності керівник самореалізується як 
особистість, як організатор [3]. 

Отже, критерії вимірювання раціональності управлінської діяльності й 
оцінювання її результативності пов'язані з характером взаємодії зовнішніх і 
внутрішніх змін, що відбуваються в освітньому процесі навчального закладу. 
Важливими для керівника показниками цих змін є спосіб мислення, стиль 
поведінки, вміння вчасно відмовлятися від шкідливих звичок у власному 
управлінні. Впровадження сучасних управлінських технологій ґрунтується на 
діалозі, моделюванні ситуацій вибору, вільному обміні думками, забезпе-
ченні зростання творчої та інноваційної діяльності педагога. 

 Управлінська технологія – це діяльність керівника, побудована на 
принципах та закономірностях теорії й практики управління, що має на 
меті розв'язання суперечності між елементами взаємодії керівної й 
керованої систем [5]. Підхід до управління як до діяльності, результатом 
якої є досягнення певного результату, може бути побудоване на «суб'єкт-
суб'єктних» відносинах, оскільки не кожна людина має право на участь у 
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процесі управління освітою (навчального закладу). Саме на виявлення 
оптимального співвідношення «керівник-підлеглий», що дозволить 
досягти найбільш ефективного надання освітніх послуг, спрямований 
науковий пошук представників особистісно-зорієнтованого підходу до 
управлінської діяльності. Тому в управлінській діяльності провідними 
визнаються людино-центристський підхід, технологічною базою якого є 
мотиваційне програмно-цільове управління, адаптивний підхід, що 
базується на технології рефлексійного управління. 
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МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У КОНТЕКСТІ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ МАРІЇ МОНТЕССОРІ 

Чеперната М., 
студентка 4 курсу ФФЖ імені Михайла Стельмаха. 

Науковий керівник – доц. Волошина О. В. 
 
В умовах духовного та культурного відродження українського 

суспільства, його розбудови на гуманістичних і демократичних засадах 
завданням першочергового значення постає моральне виховання особис-
тості. На особливу увагу заслуговує формування моральності протягом 
дошкільного дитинства та шкільного віку, адже цей період життя людини 
має надзвичайну цінність для закладання моральних основ особистості. 

Особливе місце серед педагогічних систем, що розглядають шляхи 
морального виховання підростаючого покоління, належить освітній 
технології всесвітньо відомого італійського педагога Марії Монтессорі. 
Розроблена педагогом концепція виховання вирізняється духом гуманізму, 
поглядом на кожну дитину як на унікальну особистість, безмежною вірою в 
її невичерпні потенційні можливості, сприяє гармонійному, повноцінному 
та всебічному розвитку людської особистості та її моральної свідомості.  

Мета статті – проаналізувати провідні положення, що 
характеризують сутність педагогічної теорії М. Монтессорі: виховання 
повинно бути вільним; виховання повинно бути індивідуальним; 
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виховання повинно спиратись на результати спостережень за дитиною. 
Марія Монтессорі народилася в К’яравалле (Центральна Італія, 

провінція Анкона) в родині фінансового службовця. Її мати була 
племінницею відомого теолога і священника Антоніо Стоппані. Коли 
дівчинці виповнилося 12 років, батьки разом з нею переїхали до Риму, щоб 
дати дочці гарну освіту. У 14 років Марія почала цікавитися математикою, 
і цей інтерес вона не втратила до кінця життя. Батьки хотіли, щоб вона 
стала вчителькою, адже в той час це була практично єдина професія, 
відкрита для жінок. Однак Марія відхилила цей шлях. У 1886-1890 роках 
вона відвідувала загальноосвітню школу з технічним нахилом, в якій 
навчалися тільки хлопчики, що для того часу було забороненим. По 
закінченню школи Марія вступила до Римського університету на 
факультет математики та природничих наук, але незабаром в її інтересах 
відбулася переорієнтація у сферу біології та медицини. У 1892 році Марія 
закінчила медичні підготовчі курси. І хоча жінкам в той час не дозволялося 
вивчати медицину, Марія все ж твердо вирішила бути лікарем. Вона стала 
студенткою медичного факультету. У 1895 році Марія почала працювати 
асистенткою у лікарні, а в 1896 році захистила дисертацію з психіатрії. 
Вона була першою жінкою в історії Італії, яка закінчила курс медицини і 
стала першою в Італії лікаркою, що здобула вчений ступінь доктора наук. 

Працюючи в університетській клініці, М. Монтессорі отримала 
приватну практику. Тут відбулася її перша зустріч з дітьми з обмеженими 
можливостями. Ніхто не сприяв розвитку цих дітей. Ніщо не могло 
спонукати їх до активних корисних дій. Оточуюча обстановка не сприяла 
цьому. Саме тоді, під час спостереження за цими дітьми в М. Монтессорі 
виникла і зміцнилась думка, що для дітей, як хворих, так і здорових, 
необхідне спеціальне розвивальне середовище, в якому будуть 
сконцентровані всі знання про навколишній світ, представлені еталонами 
основних досягнень людської думки, а дитина повинна пройти шлях до 
людської цивілізації ще в дошкільному віці. Таке середовище М. 
Монтессорі вибудовувала відповідно до потреб кожної дитини.  

Світову славу і визнання М. Монтессорі здобула у зв'язку з 
розробленою нею педагогічною системою, що отримала назву «педагогіка 
Монтессорі». Перша «школа Монтессорі» була відкрита нею 6 січня 
1907 року в Римі. Методи, що ґрунтувалися на досвіді роботи в цій школі, 
були пізніше успішно розвинуті і вдосконалені і, попри критику в наступні 
роки, досі залишаються популярними в багатьох країнах світу. Після того, 
як робота Монтессорі в римському Будинку Дитини отримала широку 
популярність, на її метод звернули увагу в Північній Америці (близько 
1913), хоча цей інтерес пізніше поступово згас. М. Монтессорі, окрім 
Італії, довгі роки жила і працювала в Каталонії (Іспанія) та Нідерландах. З 
Нідерландів, де вона перебувала до 1936 року, М. Монтессорі, на 
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запрошення Теософського товариства, переїхала до Індії, де вона читала 
лекції в Мадрасі, Карачі та інших містах, а пізніше відкрила свою школу в 
Кодайканалі, яка функціонувала навіть під час Другої світової війни. Після 
Індії вона оселилася в Нідерландах і проживала там до кінця свого життя. 

Померла М. Монтессорі у 1952 році в Ноордвік-ан-Зеє. Міжнародна 
Монтессорі-Організація (AMI) була також заснована в Нідерландах у 1929 
р. (діє по сьогодні). Син М. Монтессорі Маріо очолював цю організацію до 
своєї смерті (1982 р.). 

Успіх методу М. Монтессорі забезпечується роллю тих людей, яким 
довіряють керівництво розвитком дітей, тих, кого вона називає 
керівниками, вчителями, директорами. Ці люди покликані керувати 
розвитком дитини, не здійснюючи на неї ніякого зовнішнього впливу. 
М. Монтессорі підкреслює, що ефективність педагогічного методу спосте-
реження забезпечується свободою дитини, яка може бути обмежена лише 
інтересами колективу. Звідси робиться висновок про те, що дитині варто 
гальмувати, те що може образити іншого або завдати йому школи, що має 
характер грубих та неввічливих учинків. Всі інші прояви, в якій би формі 
вони не були виражені, повинні бути дитині дозволені [2, с. 246-247].  

Педагог у школах М. Монтессорі – це спостерігач та експериментатор. 
Він фіксує всі зміни, які відбуваються в фізіологічному та психічному 
розвитку дитини, не кваплячись, спрямовує її, помічаючи паростки нового 
в житті дитини, в потрібних випадках приходить на допомогу. Провідним 
гаслом у Будинках дитини було: «Допоможи мені, щоб я зробив це сам». 
Тобто педагог виступав зацікавленим помічником.  

При вправах з дидактичним матеріалом не стільки важливі самі знання, 
скільки внутрішні процеси психічного і фізичного розвитку, набуття 
нового «бачення», яке допоможе розпізнати предмети та їх властивості. 
Самостійне виправлення дитиною помилок у діях потребує зосередженої 
уваги, спостережливості, терпіння, волі [3, с. 247].  

Дисципліна у свободі – друге правило, яке важко зрозуміти 
прихильнику традиційної школи. М. Монтессорі мріяла про відродження 
людства. Кажуть, що дорослі дітей не розуміють і судять про них за 
власною міркою. Найперше завдання, на думку М. Монтессорі, 
стимулювати розвиток дитини, а потім дати їй вільно розвиватися. 
М. Монтессорі безповоротно засуджувала старий порядок речей, при 
якому говорилися гарні слова про виховання, але дитину тримали в 
рабстві. Вона поклала кінець всім старим формам і пройнялась гаслом 
останніх часів – «визволення дитини».  

Особливо сильна і талановита М. Монтессорі там, де мова йде про 
вільність дитини і про розкриття її особистості. Цікаво і оригінально 
М. Монтессорі тлумачила ідею вільності дитини. М. Монтессорі починає 
визволення дитини з розвитку в ній самостійності. Вже у віці трьох років 
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дитина, на думку М. Монтессорі, повинна мати можливість виявляти 
самостійність і волю. Вихователі повинні полегшувати дітям вступ на цей 
шлях самостійності: вчити ходити без сторонньої допомоги, бігати, 
підніматися і спускатися сходами, підбирати впущені предмети, 
самостійно вдягатися і роздягатися, купатися, вимовляти виразно слова і 
точно висловлювати свої побажання. Вихователі повинні розвивати у дітей 
уміння ставити і досягати індивідуальні цілі. Все це М. Монтессорі називає 
етапами виховання в дусі незалежності. Нічого такого у житті дітей раніше 
не було. Батьки, що намагаються прислуговувати дітям, поспішають 
виконувати за них те, що діти повинні робити самі, позбавляють дитину 
свободи і незалежності. Одночасно з розвитком у дитини самостійності, 
М. Монтессорі ставить її в такі умови, що сприяють розкриттю її природи 

Після принципу свободи найважливіше місце у системі М. Монтессорі 
відводиться вихованню почуттів. Особливість методу М. Монтессорі 
базується саме на вихованні почуттів. На думку М. Монтессорі, розвиток 
почуттів передує розвитку вищої духовної діяльності: дитина у віці від 3 
до 7 років знаходиться в періоді створення, формування організму. Це 
період швидкого фізичного розвитку, час освіти, різних видів 
психосенсорної діяльності. В цьому віці дитина виховує свої почуття, 
потім її увага зосереджується на середовищі у формі пасивної допитли-
вості. Увагу її в цю пору привертають стимули, а не причини речей.  

Отже, на цьому етапі педагоги повинні методично спрямовувати 
чуттєві стимули, щоб відчуття дитини розвивались розумним шляхом. Це 
виховання почуттів і підготовить істинний фундамент, на якому 
виховується ясний і сильний дух. Ось основне положення і вихідна точка 
для М. Монтессорі.  

Індивідуалізація навчання і виховання, за системою М. Монтессорі, 
здійснюється за допомогою виявлення індивідуальних особливостей 
кожної дитини, застосування індивідуальної роботи вчителя з кожною 
дитиною, навіть з такою, що недостатньо розвинена чи, навпаки, не 
потребує додаткової допомоги. При цьому вчителеві, перш за все, 
необхідно приймати до уваги розумові й фізичні можливості дітей. 
Завдання вчителя, за М. Монтессорі, полягає в тому, щоб полегшити 
самовільний розвиток інтелектуальної, духовної і фізичної особистості, 
слідкувати за тим, щоб цей розвиток відбувався розумним шляхом, дати 
дитині можливість розвивати свої розумові сили без утоми.  

Учитель, що працює за системою М. Монтессорі, повинен надати 
учневі можливість задовольняти власні пізнавальні потреби, допомагати 
йому долати труднощі, а не уникати їх. У час вільної роботи вчитель 
виконує переважно мотивуючу та стимулюючу функції. Він відповідає на 
запитання учнів, здійснює контроль за виконанням робіт та завдань. 
Вчитель у школі М. Монтессорі не повинен обмежувати дитину в її діях та 

229 
 



 

набутті досвіду, йому необхідно ставитися зі спокійною й терплячою 
повагою не лише до дитячих занять, але і до особистості дитини. При 
цьому вчитель має обов’язково бачити в дитині повноцінну людину, 
допомагати їй розвивати волю та самостійність у діях. Під час занять М. 
Монтессорі вимагала від вчителя «перш за все, простоти – нічого, крім 
безумності істини, стислості – веди рахунок словам своїм, об’єктивності – 
кинути промінь світла і дати піти своєю дорогою» [3]. 

Учитель не повинен втручатися у внутрішній світ дитини без підстав, а 
вчасно допомагати до певних меж. Він повинен дати поштовх дії, а потім 
надати можливість вільно розвиватися, вміти придивлятися, нічого не 
пропускати. Поряд зі спостереженням за поведінкою дитини і 
невтручанням у її вільну діяльність, М. Монтессорі вважала за необхідне 
впливати на душу дитини, «будити її голосом, освіжати і зміцнювати 
заохоченням, зачаровувати дитину всіляко: як поглядами, так і позою» [1]. 
Вона також наголошувала на тому, що між учителем і учнем повинно бути 
внутрішнє єднання у настрої і житті. Бути вчителем, за ідеями М. 
Монтессорі, – це бути художником, а не ремісником. Ідеї М. Монтессорі 
про взаємовідносини вчителя з учнем актуальні і для сучасної педагогічної 
теорії та практики, мають бути використані у дитячих садках, 
загальноосвітніх школах, ліцеях та гімназіях. У сучасних умовах у різних 
країнах існує досить широка мережа дошкільних закладів та початкових 
шкіл, які працюють за системою М.Монтессорі. 
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УПРАВЛІНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Шевчук Ю., 
студентка магістратури ННІПППФВК. 

Науковий керівник – доц. Давидюк М. О. 
У педагогічній теорії описаний численний досвід підвищення якості 

освіти, відомі технології і методи, прийоми і засоби навчання, визначені 
пріоритетні напрями створення інноваційного досвіду для забезпечення 
якості сучасної освіти, розроблені критерії і показники якісної освіти, 
окреслено діяльність кожного педагога щодо вдосконалення освітньої 
роботи. Але, на нашу думку, мало уваги приділяється особистості 
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керівника школи та рівню його управлінської культури як гаранта якості 
освітнього процесу, що відбувається в закладі середньої освіти.  

У спеціальній літературі знаходимо наукові підходи до вивчення 
різних видів культури, її аспектів. Деякі науковці присвятили свої праці 
пошуку співвідношення між культурою особистості та культурою 
суспільства (Л. Пономарьов, В. Попов, В. Чічканов). В інших наукових 
дослідженнях проаналізовано особливості соціальної культури особистості 
(А. Прохоров, К. Розлогов, В. Рузін); розглянуто такі види культури, як 
інформаційна (Д. Блюменау), комунікативна, професійна (В. Кричевський) 
[4], управлінська (Г. Єльнікова) [3].  

На думку професора Ю. Конаржевського, культура управління – це 
виконання адміністрацією сукупності вимог, що висуваються до процесу 
управління, зумовлених нормами моралі, етики, естетики, права, 
принципами організації і технології управління [3]. Як бачимо, поняття 
«професійна культура» має всеосяжний характер та містить різні види 
культур [4]. Але всі вчені визнають, що культура є вищим проявом 
людської освіченості і професійної компетентності; саме на рівні культури 
може найбільш повно відобразитися людська індивідуальність [4]. 
Актуальним для сучасного етапу розвитку педагогічної науки є розуміння 
компетентності як професійно цінної якості особистості менеджера, 
причому наголошується на важливості не тільки наявності знань, а й умінь 
їх використовувати, здійснюючи управлінську діяльність. 

У дослідженнях Л. Даниленко та Л. Карамушки компетентність 
керівника загальноосвітнього навчального закладу становить сукупність 
необхідних для ефективної професійної діяльності систематичних 
науково-філософських, суспільно-політичних, психолого-педагогічних, 
предметних та соціально-функціональних знань і вмінь, відповідних 
особистісних якостей [2].  

У контексті нашого дослідження актуальним є аналіз проблеми 
розвитку управлінської професійної компетентності – управлінської 
кваліфікації керівника ЗНЗ як складової його управлінської культури. 
Питання компетентності в управлінській діяльності керівника пов’язані з 
професіоналізмом, тому категорія «професійна компетентність» визна-
чається рівнем професійної освіти і досвідом [6].  

На думку дослідників Л. Даниленко та Л. Карамушки, професійна 
компетентність керівника ЗНЗ визначається сукупністю таких 
компонентів: знання, необхідні для педагогічної спеціальності або посади; 
уміння і навички, потрібні для успішного виконання функціонально-
посадових обов’язків; професійні, ділові та особистісно-значущі якості, що 
сприяють якнайповнішій реалізації власних сил, здібностей і можливостей 
у процесі виконання функціонально-посадових обов’язків; загальна 
культура, необхідна для формування гуманістичного світогляду, визнання 
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духовно-ціннісних орієнтирів, створення системи моральних і етичних 
принципів особистості [2].  

У структурі управлінських здібностей вирізняють такі показники: 
загальні здібності (вони необхідні, але не самодостатні), специфічні якості 
(без них немає організатора) та індивідуальні якості, що дозволяють 
окреслити певні типи організаторів. Можемо констатувати, що тільки 
сукупність усіх цих характеристик може дозволити скласти узагальнений 
портрет організатора як діяча. Значною мірою вони пов’язані зі 
спрямованістю особистості, її підготовкою до управлінської діяльності та її 
рівнем управлінської культури взагалі.  

До загальних здібностей керівника можна віднести:  
• практичність розуму – здатність ефективно використовувати свої 

знання і досвід у різних ситуаціях, пов’язаних з проблемами керівництва 
школою;  

• комунікативність – відкритість до інших, готовність до спілкування, 
потреба мати контакти з людьми;  

• ініціативність – специфічний творчий прояв активності, що 
зумовлює народження нових ідей, пропозицій;  

• наполегливість – прояв сили волі, вміння доводити справу до кінця;  
• саморегуляція – здатність контролювати власні почуття, власну 

поведінку в складних ситуаціях;  
• працездатність – здатність вести напружену роботу, тривалий час не 

стомлюючись;  
• уважність – уміння помічати незначні деталі та зберігати їх у пам’яті 

з метою вироблення подальших аргументованих висновків;  
• організованість – уміння працювати й жити за режимом; планувати 

свою діяльність;  
• самостійність у прийнятті рішень, уміння самому знаходити шляхи 

виконання завдань, брати на себе управлінську відповідальність [6].  
Професійно-управлінська компетентність є вмінням керівника як 

суб’єкта управлінського впливу по-новому структурувати наукові та 
практичні знання з управління [5].  

Управлінська (професійна) компетентність керівника – це комплексне 
поняття, яке не можна звести ані до здібностей з управління, ані до 
освіченості у сфері психології управління, ані до професійно цінних 
особистих якостей, тому що в такому випадку розуміння можливостей 
виявляється однобічним. Психолого-педагогічними основами формування 
управлінської (професійної) компетентності є: сукупність якостей та 
властивостей особистості, зумовлена високим рівнем психологічної 
підготовки; високий рівень професійної підготовленості до ефективної 
взаємодії в команді, якою є педагогічний колектив, що можна розглядати 
як систему внутрішніх ресурсів керівника, необхідних для побудови 

232 
 



 

результативної роботи загальноосвітнього навчального закладу.  
Основним критерієм сформованості управлінської (професійної) 

компетентності можна вважати професійний та особистісний 
саморозвиток керівника [2]. Самоосвіта керівника – найважливіше 
завдання, робота над яким обумовлює впровадження практичну діяльність 
усього власного творчого потенціалу, максимально повне використання 
можливостей та здібностей педагога. Самоосвіта, в свою чергу, повинна 
бути спрямована на самовдосконалення, саморозвиток.  

Сьогоднішні шкільні реалії вимагають від керівника закладу 
переосмислення багатьох освітніх канонів. У будь-якій справі значна доля 
успіху залежить від уміння керівника застосовувати найбільш ефективні 
технології управлінської діяльності, різни прийоми під час вирішення 
управлінських завдань та, звичайно, від рівня управлінської культури 
відповідальної особи. Видатний педагог В. Сухомлинський вважав, що для 
директора школи основне завдання полягає в умілому керівництві творчою 
працею колективу. Навчально-виховний процес, на його погляд, має три 
джерела: науку, майстерність та мистецтво. Добре керувати навчальним 
закладом – це означає досконало володіти наукою, майстерністю та 
мистецтвом навчання та виховання. Виховання в широкому розумінні – це 
багатогранний процес постійного духовного збагачення й оновлення тих, 
кого виховують, і тих, хто виховує. Керувати ним означає насамперед 
самому постійно збагачуватись та оновлюватись, бути сьогодні духовно 
багатше, ніж учора [1]. Все вищевказане є обгрунтуванням передумов 
досягнення високого рівня знань, удосконалення вмінь і навичок та їх 
інтеграції у сферу практичної діяльності, що, у свою чергу, дозволяє 
розглядати зміст управлінської компетентності керівника ЗНЗ як 
сукупності професійних знань, умінь, навичок з урахуванням рівня 
сформованості загальної культури, професійно цінних якостей особистості 
та досвіду управлінської діяльності.  

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що 
управлінська (професійна) компетентність керівника загальноосвітнього 
навчального закладу є складним структурним утворенням, тобто складною 
компетентністю, що складається з часткових, специфічних компонентів. З 
урахуванням сучасних наукових надбань, управлінську компетентність 
керівника ЗНЗ варто розуміти як інтегральну здібність особистості 
будувати свій поступальний професійний розвиток з постійним 
ускладненням завдань і зростанням рівня досягнень. Директор школи має 
володіти навичками нового мислення, пов’язаного з проникненням 
менеджменту в управлінську діяльність керівників навчальних закладів. 
Діяльність керівника будь-якого колективу складна та відповідальна, 
особливо коли йде мова про керівника педагогічного колективу школи. 
Сьогодні він покликаний поєднувати в одній особі вчителя, методиста, 
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державного інспектора, менеджера, організатора навчально-виховного 
процесу, чуйного та уважного наставника колективу. Це вимагає не тільки 
всебічних теоретичних знань та педагогічних умінь, досконалого воло-
діння наукою управління, високого рівня управлінської (професійної) 
компетентності, а й високого рівня сформованості управлінської культури 
керівника в цілому.  

Таким чином, нами встановлено, що між поняттями «компетентність», 
«професійна компетентність», «управлінська компетентність» і 
«управлінська кваліфікація» існує об’єктивна залежність, що від ображає 
їх взаємозв’язок як системоутворюючих елементів управлінської культури 
керівника загальноосвітнього навчального закладу. Відтак, доходимо 
висновку, що управлінська культура керівника прямим чином залежить від 
його управлінської кваліфікації, де кваліфікація розглядається як 
досягнення належного рівня професійної (управлінської) компетентності, 
тобто рівня знань, умінь, навичок, професійно значущих якостей, загальної 
культури, досвіду керівної діяльності. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Шевчук В. Р., 
студентка магістратури ННІПППФВК.  

Науковий керівник – доц. Давидюк М.О.  
 
Пізнання є складним і досить суперечливим процесом. Людина, 

перебуваючи ще зовсім маленькою, вже починає вивчати світ, цікавитися 
всім, що її оточує. Зазвичай, перший досвід пізнання навколишнього світу 
в малюків починається з іграшок та ігор. Тому пізнання світу як 
безперервний процес, котрий триває все життя людини, безпосередньо 
залежить від того, з чим дитина стикається постійно. Гра – одне з 
найважливіших занять дитини. Тому саме ігрові методи навчання є одним 
з найефективніших способів вивчення, розуміння та засвоєння важливої 
для нас інформації. 

Мета статті – описати сутнісні характеристики ігрових технологій 
навчання і визначити їхні освітні й розвивальні функції. 

Активність, змодельована у грі, виступає певною організаційною 
основою, навколо якої накопичуються знання та вміння гравців. Риси, які 
вирізняють ігрову діяльність з-поміж інших видів діяльності, це: а) 
умовність (учасники усвідомлюють, що вони діють у межах умовної 
діяльності); б) символічний характер (у грі знімається моральна й 
матеріальна відповідальність за помилки, а учасник має можливість 
експериментувати зі своєю поведінкою, досліджуючи різні варіанти 
розв’язання ситуації); в) невизначеність (учасники ігор не можуть завжди 
використовувати готові схеми для ухвалення рішень і змушені бути 
винахідливими, тобто виявляти творчу активність, оскільки гра впливає на 
мотивацію). 

Розвиток ігрової діяльності починається в ранньому дитинстві, триває 
в дошкільному віці, набуває нового значення в період шкільного навчання; 
водночас на всіх цих етапах у процесі гри формується особистість. Якщо 
лаконічно охарактеризувати особливості дитячої гри, то варто відзначити, 
що вона, по-перше, глибоко вкорінена в культуру, у ній виявляються й 
задовольняються перші дитячі потреби та інтереси, під час виконання 
ігрових ролей формується уява, розвивається фантазія, розвиваються 
психічні процеси дитини, відбувається тренування комунікативних 
навичок і вмінь, необхідних для подальшого навчання в школі. 

Різні форми серйозної ігрової діяльності дорослих слугують свого роду 
взірцем для відтворення в ігровій діяльності дітей. Дорослі, враховуючи 
можливості дитини, створюють для неї на основі своєї праці такі форми 
існування, при яких гра стає основним видом дитячої діяльності (скажімо, 
імітування дій мами на кухні з продуктами за допомогою пластиліну, 
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фарб, паперу – приготування їжі «невзаправду», «буцім-то») [4]. Сюжети 
своїх ігор дитина найчастіше черпає з безпосереднього спілкування з 
дорослими, імітуючи, наслідуючи дії старших, і це, в свою чергу, стає 
підготовкою дитини до життя, засобом її навчання й виховання. 

Вже в дорослому віці гра, відділившись від неігрової діяльності, 
переходить у творчість – аматорську і професійну, пов’язану з рольовим 
моделюванням, – театр, естраду, кіно, при цьому гра стає захопленням, 
потім – мистецтвом, а відтак, можливо, й покликанням [4, с.45]. 

Психологи стверджують, що гра – це своєрідне ставлення до 
реальності, створення вигаданих ситуацій, свого власного світу, де можна 
встановити прийнятні для себе правила, абстрагуватися від проблем, а 
також побудувати продуктивну взаємодію між дітьми і дорослими [5]. 

Ми схиляємося до визначення гри як діяльності, мотиви якої – не в 
результаті, а в процесі діяльності, і відповідно функціями гри, важливими 
саме для системи освіти, визначаємо: розважальну (пробудження інтересу, 
задоволення, захоплення); комунікативну (опанування навичок взаємодії і 
отримання інформації); самореалізації (дитина в грі реалізує себе як 
особистість); терапевтичну (допомагає долати негаразди в житті дитини); 
соціалізації (шляхом включення дитини в систему соціальних взаємодій 
відбувається засвоєння соціальних норм, морально-етичних цінностей); 
освітню (засвоєння наукової, навчальної інформації в ігровій формі, 
формування світогляду, ціннісних орієнтацій, здатність підкорятися 
колективним вимогам). 

Зауважимо, що роль і місце гри в освітньому процесі значною мірою 
залежить від усвідомлення педагогом сутності і функцій ігрових 
технологій у навчанні. Педагогічну гру часто називають дидактичною, 
оскільки її метою є засвоєння знань, умінь і навичок. Сьогодні для 
підвищення ефективності освітнього процесу часто використовуються 
методи активного навчання, серед яких чільне місце відведено грі. Ігрові 
технології можуть бути використані як автономний дидактичний засіб для 
вивчення понять, тем і розділів дисципліни, або ж як складові більш 
об’ємних технологій, за допомогою яких моделюється навчальне заняття, 
або як технологія позаурочної діяльності. 

Дослідники, освітяни-практики класифікують ігрові технології, 
практиковані в освіті, на таких засадах: 

• за видом діяльності (рухливі, інтелектуальні, психологічні, 
педагогічні, соціальні, трудові); 

• за характером організації освітнього процесу (навчальні, контрольні, 
тренувальні, узагальнювальні); 

• за характером активності (пізнавальні, розвивальні, виховні, 
соціалізаційні); 

• за творчою активністю (репродуктивні, творчі, продуктивні); 
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• за метою діяльності (комунікативні, профорієнтаційні, діагностичні, 
психотехнічні та ін.); 

• за дидактичним спрямуванням (активізація пізнавального інтересу 
до дисципліни, формування вмінь і навичок, комунікативних здібностей, 
соціальних компетенцій тощо); 

• за характером ігрової методики (сюжетні, предметні, рольові, 
імітаційні, ділові, ігри-драматизації) [2]. 

Але для того, щоб доцільно ввести ігрові технології в освітній процес, 
необхідно з'ясувати: якого роду компетенції повинні бути сформовані в 
учнів, як поєднати гру з іншими дидактичними засобами, яка ігрова 
технологія найбільш адекватна для конкретної навчальної теми, 
дисципліни, групи дисциплін (в умовах інтегрованого підходу). 

Сьогодні ігри стали вже справжнім освітнім трендом – без них важко 
будувати процес навчання, на цій основі виникає новий напрям сучасної 
теорії навчання – гейміфікація. 

Гейміфікація – це спосіб впливу на людську поведінку, який базується 
на використанні ігрових елементів. Перетворюючи досвід за допомогою 
ігор, він долає соціальні та психологічні обмеження, що уможливлює 
вивільнення людського потенціалу. Щоб процес називався 
гейміфікованим, він повинен відповідати чотирьом характеристикам, 
виокремленим Дж. Макгонігал у її виступі на TedEX: 

• чітко визначені цілі, що забезпечують мотивацію участі у грі; 
• логічні та послідовні правила, що задають обмеження у досягненні 

поставлених цілей; 
• стабільна система зворотнього зв’язку, яка гарантує, що поставлені 

цілі досяжні, а гравці слідують правилам; 
• добровільна згода на участь у грі і слідування правилам досягнення 

мети. 
За матеріалом української Вікіпедії, гейміфікація (ігрофікація, 

геймізація, від англ. gamification) – це використання ігрових практик та 
механізмів у неігровому контексті для залучення користувачів до 
вирішення проблем [1]. Переваги гейміфікації в освітньому процесі 
очевидні – непідробна зацікавленість учня, його залученість у процес. На 
відміну від традиційних форм навчання, гра містить дуже важливий 
компонент – розважальний характер. Утім, варто пам’ятати головне: 
гейміфікація – це не занурення в тривимірний віртуальний світ, не ігри під 
час освітнього процесу. Це тільки допоміжний інструмент, яким має 
мастерно користуватися вчитель з метою підвищення пізнавальної 
активності і мотивації учнів. 
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Сьогодні в умовах величезних змін в українській освіті постала 

проблема ґрунтовної перебудови у сфері виховання. Як і хто повинен 
виховувати майбутнє покоління українців? Міністр освіти України Л. 
Гриневич зазначає: «Нова українська школа – це школа для життя у XXI 
столітті. …зараз ми не можемо точно знати, з якими викликами 
зустрінуться діти, які зараз навчаються у школі. Тому ми хочемо перейти 
від школи, яка напихає дітей знаннями, … до школи, яка вчить знання 
використовувати» [4]. 

Нова українська школа залишила виховний момент в освіті, 
задекларувавши, що школа буде не лише навчати, але й «формувати 
ціннісні ставлення і судження, які слугують базою для щасливого 
особистого життя та успішної взаємодії з суспільством» [6]. 

Виховна робота в школі за роки незалежності України практично не 
зазнала змін у своїх формах і суті. Інерція радянської моделі у цій сфері 
шкільного життя виявилася дуже сильною. Змінилися хіба зовнішні 
атрибути, перелік визначних дат й технічне забезпечення позаурочних 
заходів. Однак рутина, недосконалість підходів, формальне планування, 
зацикленість нашої освітньої системи на звітності потребують змін в 
управлінні та організації виховної роботи в закладах освіти. Саме тому 
дослідження особистісних якостей заступника директора з виховної 
роботи як чинника ефективності управлінського процесу виховною 
роботою стає одним із пріоритетних напрямів наукових досліджень, а 
обмеженість публікацій і наукових розробок у цій сфері обумовлюють 
актуальність даної проблеми. 

Проблема управління виховною роботою в закладах загальної 
середньої освіти привертає увагу багатьох дослідників. Дослідженню 
проблеми управління в закладах освіти присвячені наукові праці В. 
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Бондаря, Г. Дмитренко, Г. Єльникової, Л. Калініної, Ю. Конаржевського, 
О. Мармаза, М. Поташник, В. Маслова, Г. Тимошко. Психологічні аспекти 
управління знайшли відображення в монографії Л. Карамушки. 
Філософський та соціологічний аспекти висвітлено в роботах В. 
Андрущенка, Б. Гершунського, І. Зязюна, В. Кудіна, В. Кременя; В. Лутая, 
В. Солодкова та ін. 

Окремі аспекти, що забезпечують якісне управління виховною 
системою, аналізували Л. Кацинська, І. Погоріла; методики організації 
виховної системи в школі та ефективного управління нею представлені у 
доробку О. Коберник, В. Кукушина, В. Мірочник. 

Але сьогодні існує необхідність подальших досліджень особистісних 
факторів ефективності управлінської діяльності заступника директора з 
виховної роботи закладу загальної середньої освіти, яка зумовлена низкою 
суперечностей між:  

станом недостатньої наукової розробленості проблеми 
взаємозалежності результативності виховного процесу і особистісних 
характеристик заступника директора з виховної роботи;  

необхідністю застосування інноваційних технологій для організації і 
здійснення виховного процесу та існуючим рівнем професійної 
компетентності заступника директора з виховної роботи закладу загальної 
середньої освіти. 

Мета статті: визначити роль особистісних факторів ефективності 
управлінської діяльності заступника директора школи з виховної роботи. 

В умовах творення Нової української школи завданням виховання є 
створення таких умов, за яких може розвинутися людина європейського 
мислення, тобто людина, яка добре знає себе, вміє використовувати 
власний потенціал, розробляє й реалізує власний життєвий сценарій. 
Виховний процес має бути, як визначається у Концепції нової школи, 
невід’ємною складовою усього освітнього процесу та орієнтуватиметься 
на загальнолюдські цінності, «які слугують базою для щасливого 
особистого життя та успішної взаємодії з суспільством»[3]. 

Зрозуміло, що якість виховного процесу мають забезпечити 
педагогічні працівники на чолі з керівниками навчальних закладів, 
управлінська діяльність яких має бути спрямована на створення умов для 
пристосування учасників освітнього процесу до реформування в цій галузі. 
Забезпечення якості управління виховним процесом є однією з 
найактуальніших проблем у педагогічній теорії та практичній діяльності 
закладу загальної середньої освіти.  

На сучасному етапі розвитку НУШ «уміння управляти» займає 
особливе місце. Аналізу сучасних підходів до управління освітою, пошуку 
шляхів удосконалення управління в цій сфері присвячено праці вчених та 
досвідчених фахівців у галузі освіти: Л. Даниленко, Т. Дуткевич, 
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Г. Єльникової, Л. Карамушки та ін. Так, Л. Карамушка вважає, що 
управління закладом загальної середньої освіти в сучасних умовах – це 
складний процес, складовими якого є правильний вибір цілей і завдань, 
вивчення і аналіз досягнутого рівня освітнього процесу, система 
раціонального планування, організація діяльності учнівського та 
педагогічного колективів [8, с.12]. Управління виховним процесом – це 
діяльність педагогічного колективу, що забезпечує планомірний і 
цілеспрямований виховний вплив на вихованців. 

Нові підходи до побудови виховних систем загальноосвітніх 
навчальних закладів вимагають від педагогічних працівників певних 
перегрупувань і тіснішої комунікації. Концепція нової української школи 
передбачає нову роль педагога – не як єдиного наставника та джерела 
знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній 
освітній траєкторії дитини [6].  

Метою організаторів виховного процесу має стати створення цілісної 
моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських 
цінностей.  

В управлінні виховною системою беруть участь усі працівники 
навчального закладу, тому можливість ефективного управління 
обумовлена наявністю відповідної системи. Кожен її елемент взаємодіє з 
іншими елементами системи та має своє функціональне призначення. 
Узгодження діяльності відбувається через розподіл функціональних 
обов’язків та прав працівників, Положення про Раду закладу, про 
методичне об’єднання класних керівників, про науково-методичну раду, 
про учнівську раду тощо. 

Яким має бути ефективне управління? Поняття «ефективність 
управління» не отримало поки чіткого визначення і тлумачення ні в 
науковій літературі, ні в практиці управління [15, с.155]. Поняття 
«ефективність» досить часто розкривається через такі поняття, як «якість», 
«результативність», «оптимальність», «дієвість», які не лише перебувають 
у тісному взаємозв’язку, а й іноді підміняють одне одного. Таке 
застосування зазначених понять обумовлено контекстом їх використання з 
метою характеристики соціально-психологічних аспектів управлінського 
процесу. 

На нашу думку, при дослідженні освітнього аспекту підвищення 
ефективності управління, найбільш коректним є використання поняття 
«ефективність» (від англійського «effect» – результат, наслідок). 

Роль заступника директора з виховної роботи виявляється в його 
здатності реалізувати покладені на нього управлінські функції. Він 
повинен не лише доводити до відома своїх підлеглих вимоги вищих 
органів, але і роз’яснити зміст поставлених завдань, зробити їх метою 
діяльності кожного педагога і колективу в цілому. Відповідно до 
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посадових обов’язків, заступник директора з виховної роботи організовує 
поточне й перспективне планування позакласної й позашкільної роботи та 
її здійснення, організовує і координує розробку необхідної документації з 
цього питання. Ефективність впливу заступника директора з виховної 
роботи на освітню діяльність школи залежить не тільки від його офіційних 
повноважень, але й від особистого авторитету, тобто має дві складові: 
вплив формального керівника та неформального лідера. Він повинен бути 
не тільки управлінцем, але й автором системи виховної роботи, метою якої 
є створення такого виховного середовища, де дитина відчуває себе 
впевнено, спокійно, відкрита до спілкування. У такому виховному 
середовищі школи сповідуються основні духовні Ідеали, які здавна 
прийнято вважати абсолютними, тобто вічними і незмінними: Істина, 
Добро, Краса [1,с.201]. 

Освітня управлінська діяльність потребує особливих якостей, вмінь, 
здібностей. Особисті якості заступника директора з виховної роботи 
сприяють його авторитету, повазі до нього з боку педагогів, школярів, 
батьків; створюють передумови ефектного управління колективом. Ними, 
зокрема, є: високі моральні стандарти: високі життєві ідеали, чесність і 
правдивість, справедливість та об’єктивність, розсудлива воля і мужність, 
упевненість у собі, розвинуте почуття обов’язку та відповідальності; 
фізичне і психічне здоров’я; високий рівень внутрішньої культури 
інтелігентність, тактовність, толерантність, порядність і скромність, 
самокритичність; оптимізм, впевненість у собі, врівноваженість, чуйність, 
розсудливість, доброзичливість, дбайливість [6, с. 126-127]. 

Під час численних психологічних досліджень встановлено, що в 
управлінській діяльності є низка характеристик, які співпадають, що 
дозволяє виокремити основні професійно важливі якості заступника 
директора з виховної роботи. У різних авторів (В. Андросюк, О. Мармаза, 
П. Перепелиця, В. Рибалка) частіше зустрічаються: інтелект, аналітичність, 
рефлективність, швидкість реакції, креативність, спостережливість, 
критичність та цілісність мислення. Інтелект має бути вищим за середній 
рівень, важливою є здатність до вирішення складних та абстрактних 
проблем. Інтелектуальний керівник спроможний генерувати ідеї і 
знаходити інноваційні рішення стандартних і нестандартних проблем, дає 
можливість іншим побачити нові можливості та формує напрям найбільш 
ефективного досягнення поставлених цілей; ініціативність та ділова 
активність, наявність мотиву до дії, самостійність та винахідливість; 
впевненість у собі, що пов’язана з високою самооцінкою компетентності 
та високим рівнем домагань; здатність тривалий час напружено 
працювати; спостережливість – уміння спостерігати за процесом, 
запам’ятовувати головне; здатність підніматися над конкретикою та 
сприймати ситуацію у більш широкому контексті [14, с. 224]. 
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Американські психологи М. Вудкок і Д. Френсіс надають такий 
перелік якостей управлінця: здатність управляти собою; розумні особисті 
цінності; чіткі особисті цілі; спрямування на постійний особистий ріст; 
навички вирішення проблеми; винахідливість та здатність до інновацій; 
висока здатність впливати на оточуючих; знання сучасних управлінських 
підходів; здатність керувати; вміння навчати та розвивати підлеглих; 
здатність формувати та розвивати ефективні робочі групи [2, с. 63]. 

Вітчизняні дослідники (Б. Косов, В. Лозниця) виокремлюють такі риси 
успішного керівника (табл. 1, [10, с.32]). 

Таблиця 1 
Особистісні якості успішного керівника 

Групи якостей Якості керівника 
Психологічні Прагнення до лідерства, здатність до керівництва; 

вольові якості; готовність до розумного ризику; 
прагнення до успіху; здатність до домінування в 
екстремальних умовах; самодостатність особистості; 
стійкість проти стресу; адаптабельність 

Інтелектуальні 
 

Прагнення до постійного самовдосконалення; 
схильність до сприйняття нових ідей і досягнень, 
панорамність мислення і професійна предметність; 
мистецтво швидко опрацьовувати, ранжувати 
інформацію і на цій основі приймати рішення; 
здатність до самоаналізу; вміння розуміти, приймати і 
використовувати з користю для справи думки, 
протилежні власним; психологічна освіта 

Професійні 
 

Уміння ефективно використовувати кращі досягнення 
педагогічного досвіду; мистецтво приймати 
нестандартні управлінські рішення ; уміння ефективно 
і раціонально розподіляти завдання і виділяти на них 
оптимальний час; діловитість, ініціатива 

Соціальні 
 

Уміння враховувати наслідки рішень; схильність 
керуватися принципами соціальної справедливості; 
мистецтво попереджати і розв’язувати конфлікти, 
виступати в ролі посередника; уміння встановлювати і 
підтримувати систему стосунків з людьми; тактовність 
і ввічливість, переважання демократичності в стосун-
ках з людьми; уміння брати на себе відповідальність. 

Отже, професійно важливі якості заступника директора з виховної 
роботи – це особистісні характеристики, що забезпечують максимальну 
ефективність управлінської діяльності.  

Сьогодні перед закладами загальної середньої освіти постає завдання 
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побудувати виховну діяльність таким чином, щоб сама її організація, 
приклади старших, освітнє середовище виховували дітей, оскільки 
випускник Нової української школи – це цілісна особистість, усебічно 
розвинена, здатна до критичного мислення; патріот з активною позицією, 
який діє згідно з моральними принципами і здатний ухвалювати 
відповідальні рішення; інноватор, здатний змінювати навколишній світ, 
розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж 
життя. 

Діяльність, яку організовує заступник директора з виховної роботи 
вважається творчою, якщо її продукт характеризується новизною та 
ефективністю.  

Освіта – єдина зі сфер суспільства, де директор і завучі управляють 
таким специфічним ресурсом, що має одночасно три складники: діти, 
батьки і педагогічний колектив. Саме тому менеджмент необхідний. Проте 
в підходах до дитини необхідна педагогіка. Тож і директор, і його 
заступники мусять бути чудовими педагогами.  

Заступник директора з виховної роботи сучасного освітнього закладу – 
центральна фігура всього виховного процесу. Він повинен уміти 
розв’язувати різноманітні управлінські проблеми, вміти не тільки керувати 
виховним процесом з урахуванням традицій та стабільного укладу, але й 
переводити його на якісно новий рівень, що потребує спеціальних знань 
теорії та практики управління, певних особистісних якостей. Сучасний 
завуч з виховної роботи в закладах загальної середньої освіти – це людина, 
яка постійно працює над собою, над своїми професійними і особистісними 
якостями.  

На думку автора, найважливішим фактором ефективності управління 
виховною роботою є особистість самого заступника директора з виховної 
роботи, його здатності, соціально-психологічні особливості, рівень 
комунікабельності, вміння знайти спільну мову й організувати роботу як 
педагогічного, так і учнівського та батьківського колективів.  
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ТЕОРЕТИЧНА МОДЕЛЬ СУБ’ЄКТНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

Шиманська А. С.,  
студентка магістратури ННІПППФВК. 

Науковий керівник – доц. Холковська І. Л. 
Moдeлювaння – цe вiдтвopeння xapaктepиcтик oднoгo oб'єктa нa iншoмy 

oб'єктi, cпeцiaльнo cтвopeнoмy для йoгo вивчeння, який нaзивaєтьcя пpи 
цьoмy мoдeллю [1]. Biдпoвiднo, пeдaгoгiчнe мoдeлювaння – цe мeтoд 
cтвopeння i пoтiм вивчeння пeдaгoгiчниx мoдeлeй, тoбтo вiдoбpaжeння 
ocнoвниx xapaктepиcтик пeвнoї пeдaгoгiчнoї cиcтeми (пpoцecy, явищa) в 
cпeцiaльнo cтвopeнoмy oб'єктi – y пeдaгoгiчнiй мoдeлi. Taким чинoм, 
пeдaгoгiчнa мoдeль – цe пoдyмки пpeдcтaвлeнa чи мaтepiaльнo peaлiзoвaнa 
cиcтeмa пeдaгoгiчнoгo пpoцecy, явищa, якa aдeквaтнo вiдoбpaжaє 
дocлiджyвaний пpeдмeт пeдaгoгiчнoї дiйcнocтi, в нaшoмy випaдкy – пpoцec 
фopмyвaння пpoфeciйнoї cyб'єктнocтi мaйбyтнix yчитeлiв [7]. 

Aнaлiз i yзaгaльнeння нayкoвиx джepeл дaє мoжливicть виoкpeмити 
oзнaки мoдeлi фopмyвaння пpoфeciйнoї cyб'єктнocтi мaйбyтнix yчитeлiв, 
щo пoвиннi, нa нaшy дyмкy, вiдпoвiдaти тaким вимoгaм:  

1) бyти iдeaльнoю cиcтeмoю, oптимiзoвaнoю для вивчeння пpoцecy 
фopмyвaння пpoфeciйнoї cyб'єктнocтi мaйбyтнix yчитeлiв;  

2) в ocнoвнoмy мaти cxoжicть з opигiнaлoм, a в пeвниx acпeктax 
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вiдpiзнятиcя вiд opигiнaлy;  
3) зaбeзпeчyвaти мoжливicть oтpимaння нoвoгo знaння пpo opигiнaл y 

peзyльтaтi дocлiджeння [10]. 
Taким чинoм, гoлoвнoю пepeвaгoю тaкoї мoдeлi є цiлicнicть 

пpeдcтaвлeнoї iнфopмaцiї, щo дaє мoжливicть здiйcнювaти cиcтeмний 
пiдxiд в пiзнaннi пpoцecy фopмyвaння пpoфeciйнoї cyб'єктнocтi мaйбyтнix 
yчитeлiв. Toмy caмe пeдaгoгiчнe мoдeлювaння є caмocтiйним нaпpямoм y 
зaгaльнoмy мeтoдi дocлiджeння, пpичoмy цeй нaпpям мaє cпeцифiчнi 
oзнaки, щo дeмoнcтpyють ocoбливicть мoдeльoвaниx явищ. Bлacнe 
пpoблeмнe пoлe пeдaгoгiчнoгo мoдeлювaння фopмyєтьcя зaвдяки 
пeдaгoгiчнoмy дocвiдy. Пeдaгoгiчнe мoдeлювaння, з iншoгo бoкy, нe мoжe 
oбмeжитиcя тiльки змicтoвнoю чacтинoю, ocкiльки в ocвiтi ми мaємo 
cпpaвy з тaкими тeopiями, щo нe в пoвнoмy oбcязi вiдтвopюють дiйcний 
cтaн cпpaв, a є лишe cпpoщeнoю iдeaлiзaцiєю кoнкpeтнoгo пoлoжeння. 

Moжнa cфopмyвaти тaкi ocнoвнi eтaпи пeдaгoгiчнoгo мoдeлювaння: 
вxoджeння в пpoцec мoдeлювaння i вибip йoгo мeтoдoлoгiчниx ocнoв для 
якicнoгo oпиcy пpeдмeтy дocлiджeння; пocтaнoвкa зaвдaнь мoдeлювaння; 
кoнcтpyювaння мoдeлi з yтoчнeнням зaлeжнocтi мiж ocнoвними 
eлeмeнтaми дocлiджyвaнoгo oб'єктy, визнaчeнням пapaмeтpiв oб'єктy i 
кpитepiїв oцiнювaння їx змiн, вибip мeтoдик вимipювaння; дocлiджeння 
вaлiднocтi мoдeлi y виpiшeннi пocтaвлeниx зaвдaнь; зacтocyвaння мoдeлi в 
пeдaгoгiчнoмy eкcпepимeнтi;змicтoвнa iнтepпpeтaцiя peзyльтaтiв 
мoдeлювaння [5]. 

У пpoцeci пeдaгoгiчнoгo мoдeлювaння фopмyвaння пpoфeciйнoї 
cyб'єктнocтi мaйбyтнix yчитeлiв бaжaнo дoтpимyвaтиcя тaкиx вимoг [4]: 

• oпиc мoдeлi її фopмyвaння мaє бyти тaким, щoб цю мoдeль мoжнa 
бyлo вiднecти тiльки дo цiєї пeдaгoгiчнoї пpoблeми, тoбтo yникнyти 
cтaндapтнoї пoмилки бiльшocтi дocлiдникiв, кoли мoдeлi cxoжi oднa нa 
oднy; 

• зa включeнням y мoдeль кoмпoнeнтiв зa їx змicтoм мaє бyти 
зpoзyмiлo: щo, в якiй лoгiчнiй i змicтoвiй пocлiдoвнocтi, якi opгaнiзaцiйнo-
пeдaгoгiчнi дiї вapтo здiйcнювaти, щoб фopмyвaти пpoфeciйнy cyб'єктнicть 
мaйбyтнix yчитeлiв; 

• нaпoвнeння кoмпoнeнтiв мoдeлi пoвиннo вiдoбpaжaти cпeцифiкy 
фopмyвaння пpoфeciйнoї cyб'єктнocтi мaйбyтнix yчитeлiв i cфopмoвaнoї y 
ниx iнтeгpaльнoї пpoфeciйнo вaжливoї якocтi (чepeз її cтpyктypy, динaмiкy 
i cпeцифiчнi пpoяви); 

• y змicтi мoдeлi пoвинeн вкaзyвaтиcя зв'язoк i взaємoзв'язoк нe тiльки 
мiж yciмa її кoмпoнeнтaми, a й зв’язoк мiж внyтpiшнiм нaпoвнeнням oдниx 
кoмпoнeнтiв iншими, щoб мoжнa бyлo зpoзyмiти вплив oдниx eлeмeнтiв 
мoдeлi нa iншi; 

• нaпoвнeння мoдeлi пoвиннo мaти нoвизнy – в нaшoмy випaдкy, 
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cyб'єктнo-дiяльнicний пiдxiд; пoкaзyвaти cyть aвтopcькиx пpoпoзицiй, щo 
виpaжeнo в мoдeлi пpoфeciйнoї cyб'єктнocтi мaйбyтнix yчитeлiв, в 
мeтoдичнoмy зaбeзпeчeннi i cyпpoвoдi її фopмyвaння, щo 
викopиcтoвyютьcя в пpoгpaмax i зaxoдax. Пpoвiднy мeтoдoлoгiчнy ocнoвy 
мoдeлi cклaдaє cиcтeмa iдeй cyб'єктнo-дiяльнicнoгo пiдxoдy в пcиxoлoгiї тa 
пeдaгoгiцi. Цi iдeї пpoявляютьcя тaким чинoм: 

• дiяльнicть зaвжди cyб'єктнa, вoнa нe мoжe бyти бeзcyб'єктнoю, a 
пeдaгoгiчнa дiяльнicть нe мoжe бyти бeз yчитeля, тoбтo iнтeгpaльним 
пpoявoм yчитeля як cyб'єктa пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi є йoгo пpoфeciйнa 
cyб'єктнicть; 

• пeдaгoгiчнa дiяльнicть здiйcнюєтьcя в yмoвax cпiльнoї дiяльнocтi її 
cyб'єктiв, тoбтo нe мoжливa бeз cпiльнoї дiяльнocтi вчитeлiв тa yчнiв, якi є 
вiдпoвiднo cyб'єктaми пeдaгoгiчнoї тa нaвчaльнoї дiяльнocтi; 

• пeдaгoгiчнa дiяльнicть yчитeля icнyє в pycлi гyмaнicтичнoгo, 
ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo пiдxoдy, зaвжди пepeдбaчaє aктивнy cyб’єкт-
cyб’єктнy взaємoдiю вчитeлiв тa yчнiв, тoбтo вoнa зaвжди cyб'єкт-
cyб'єктнa; 

• пeдaгoгiчнa дiяльнicть yчитeля є тим чинникoм, дe йoгo пpoфeciйнa 
cyб'єктнicть, з oднoгo бoкy, є yмoвoю ycпiшнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, a з 
iншoгo, – виявляєтьcя, poзвивaєтьcя i вдocкoнaлюєтьcя, тoбтo 
aктyaлiзyєтьcя [9]. 

Cyб’єктнicть є пpoфeciйнo вaжливoю якicтю пeдaгoгa, щo пpoявляєтьcя 
y пpaгнeннi тa здaтнocтi дo caмoвизнaчeння, caмoдeтepмiнaцiї тa 
caмopeгyляцiї пoвeдiнки [1; 2]. 

У мeжax cyб'єктнo-дiяльнicнoгo пiдxoдy cyб'єктнa пoзицiя пeдaгoгa 
poзглядaєтьcя як: 

• cyкyпнicть oб'єктивнoгo i cyб'єктивнoгo cтaвлeння ocoбиcтocтi дo 
пpoфeciйнoї дiяльнocтi тa cyб'єктiв ocвiтньoгo пpoцecy, щo yтвopює цiлicнy 
cиcтeмy, якa peгyлює пoвeдiнкy i дiяльнicть пeдaгoгa; 

• влacтивий ocoбиcтocтi cпociб peaлiзaцiї cтpaтeгiї cвoгo ocoбиcтicнo-
пpoфeciйнoгo poзвиткy нa ocнoвi iнтeгpaцiї yзгoджeнoї cиcтeми cтaвлeння 
пeдaгoгa дo пpoфeciйнoї дiяльнocтi, з oднoгo бoкy, i вимoг пpoфeciї дo 
ньoгo, з iншoгo. 

• типoвий для дaнoгo вчитeля cпociб poзв'язaння cyпepeчнocтeй мiж 
cвoїми iндивiдyaльнo-пcиxoлoгiчними ocoбливocтями, вiкoвими, 
cтaтycними мoжливocтями i oб'єктивнoю нeoбxiднicтю змiн y coбi, 
пiдвищeння piвня cвoгo пpoфecioнaлiзмy, пoв'язaнoгo з пepeбyдoвoю вciєї 
cиcтeми ocвiти [11]. 

Цe пpoтиpiччя виpiшyєтьcя нaми тaким чинoм: пoвиннi бyти 
cфopмyльoвaнi кpитepiї iдeaльнoї бaжaнoї cyб'єктнoї пoзицiї пeдaгoгa, a 
пoтiм, вiдпoвiднo дo ниx, визнaчeнi piвнi її peaльнoгo cтaнy, виявлeнi 
фaктopи, щo cпpияють i пepeшкoджaють її фopмyвaнню, тa визнaчeнo 
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ocнoвнi нaпpями oптимiзaцiї цьoгo пpoцecy. Taким чинoм, мeтoю нaшoгo 
дocлiджeння є вивчeння ocoбливocтeй фopмyвaння cyб'єктнoї пoзицiї 
пeдaгoгa нa eтaпi caмoaктyaлiзaцiї i визнaчeння нaпpямiв oптимiзaцiї цьoгo 
пpoцecy. 

Moдeль фopмyвaння cyб'єктнo-пpoфeciйнoї пoзицiї – цe тeopeтичний 
oпиc цьoгo пpoцecy. Meтoдoлoгiя її пoбyдoви гpyнтyєтьcя нa пoлoжeнняx 
cиcтeмнo-дiяльнicнoгo, aкcioлoгiчнoгo i пoзицiйнoгo пiдxoдiв, a тaкoж нa 
пpинципax нayкoвocтi, пpoгнocтичнocтi, динaмiчнocтi, гyмaнicтичнoї тa 
пpoфeciйнoї cпpямoвaнocтi. Moдeль є пpoeктoм пeдaгoгiчнoгo пpoцecy, щo 
пoвинeн бyти peaлiзoвaний y ЗBO [6]. 

Moдeль пpoeктyє шляx дocягнeння нaйвищoгo piвня пpoфeciйнoї 
пiдгoтoвки мaйбyтньoгo фaxiвця. Boнa мicтить кoнцeптyaльнe 
oбгpyнтyвaння – пpинципи cиcтeмнoгo i ocoбиcтicнo-дiяльнicнoгo 
пiдxoдiв; oпиc цiлeй i зaвдaнь фopмyвaння пpoфeciйнoї ocoбиcтicнoї 
пoзицiї cтyдeнтiв y зaгaльнiй cтpyктypi цiлeй пpoфeciйнoї ocвiти (цiльoвий 
кoмпoнeнт); cyкyпнicть yмoв, зacoбiв i мeтoдiв фopмyвaння пpoфeciйнoї 
cyб'єктнoї пoзицiї (oпepaцiйнo-тexнoлoгiчний кoмпoнeнт); змicт мoдyльниx 
пpoгpaм i дiaгнocтикy piвнiв cфopмoвaнocтi пpoфeciйнoї ocoбиcтicнoї 
пoзицiї (змicтoвнo-пpoцecyaльний кoмпoнeнт); мoнiтopинг peзyльтaтiв 
нaвчaльнoгo пpoцecy, oпиc piвнiв cфopмoвaнocтi пpoфeciйнoї cyб'єктнoї 
пoзицiї cтyдeнтiв – дoпpoфeciйнoгo, пoчaткoвo-пpoфeciйнoгo, пpoфeciйнo-
peпpoдyктивнoгo, пpoфeciйнo-peзyльтaтивнoгo, пpoфeciйнo-твopчoгo 
(peзyльтaтивнo-пpoгнocтичний кoмпoнeнт) [8]. 

Moдeль фopмyвaння cyб'єктнo-пpoфeciйнoї пoзицiї cклaдaєтьcя з тaкиx 
блoкiв: кoнцeптyaльний блoк; цiльoвий блoк; змicтoвнo-пpoцecyaльний 
блoк; oпepaцiйнo-тexнoлoгiчний блoк; peзyльтaтивнo-пpoгнocтичний блoк.  
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Наявність значного спектру наукових теорій щодо управління 

пояснюється складністю та багатоаспектністю самого феномена 
управління. З кінця ХХ століття дослідження у сфері управління 
сфокусовані на лідерстві. Пояснення цього факту вбачається С. 
Калашніковою у прояві суспільної потреби у лідерстві (яка особливо 
зростає в період значних суспільно-політичних і соціально-економічних 
трансформацій) та відповідності саме лідерства сучасним суспільним 
вимогам і викликам [5].  

У сучасному суспільстві лідерство є засобом побудови влади, 
заснованої на інтеграції різних соціальних прошарків (груп), що 
утворюються за допомогою специфічних механізмів навколо висунутої 
лідером програми вирішення різних проблем і завдань суспільного 
розвитку. Особливо проблема лідерства та керівництва відчутна в 
діяльності державних структур, органів регіонального та місцевого 
самоврядування. Лідерство, за своєю природою, здатне згуртувати людей у 
спільних зусиллях, причому здійснюється це завдання залежно від 
загальної мети та місії організації, в якій поступово вирішуються 
оперативні та стратегічні цілі. У процесі вивчення проблеми лідерства 
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вченими було запропоновано багато різних визначень цього поняття. 
Наведемо деякі з них. О. Романовський, Н. Середа визначають лідерство як 
здатність впливати на індивідуумів і групу людей з метою примусити їх 
працювати разом задля досягнення встановлених цілей [11]. Т. Кочубей Т. 
та А. Семенов зазначають, що лідерство – результат взаємодії членів малої 
групи в конкретний часовий проміжок, на який впливає як наявність тих 
чи інших якостей або їх сукупності у її членів, так і їх прояв у конкретній 
ситуації, а також взаємний вплив наявних якостей і конкретної ситуації [7]. 
С. Філонович визначає лідерство як процеси внутрішньої самоорганізації 
та самоуправління групи чи колективу, обумовлені індивідуальною 
ініціативою її членів [13].  

У науці представлені різноманітні теорії лідерства. Сьогодні великої 
популярності набули теорії, що значно впливають на практику соціальних 
відносин, освіту, політику тощо. Серед них виокремлюють три основні 
теорії лідерства:  

1. «Теорія рис» (харизматична теорія), що концентрує увагу на 
природжених якостях лідера. Витоки цієї теорії знаходяться у німецькій 
психології кінця ХХ – початку ХХІ століття. Лідером, згідно з цією 
теорією, може бути лише така людина, що має набір особистісних якостей 
або сукупність певних психологічних рис. Харизматичного лідера 
розглядали як особу, що може перебудувати мораль і запропонувати 
позитивне бачення розвитку організації у майбутньому. Б. Келлерман 
зазначає, що науковці повинні пам’ятати, що лідерство не є концепцією 
моралі. Лідери – це такі самі люди, як і решта: вони заслуговують на 
довір’я, але можуть й обманювати, вони боягузи та сміливці, скупі та 
щедрі одночасно. Не можна стверджувати, що всі лідери добрі [14]. 
Харизматична особистість завжди прагне захопити лідерські позиції. 
Лідер-харизматик завжди є людиною протестною, яка прагне змінити 
ситуацію, виконує функцію перетворювача світу. Харизматична 
особистість пропонує своє власне розуміння ієрархії цінностей, моралі та 
ідеології. Немає харизматичного лідера, що був би «слугою» самому собі, 
він завжди є «слугою» якоїсь надзвичайної («надцінної») ідеї та вождем 
тієї групи, яка за ним рухається. Такий лідер відмовляється від життєвих 
радощів і благ заради втілення у життя своїх мрій та ідей. Але, разом з тим, 
не можна бути харизматичним лідером для всіх людей одразу, такий 
індивід стає авторитетом для більшої або меншої групи, яка виступає 
опозицією щодо інших груп і прагне нав’язати їм свої цілі. За умов 
виникнення проблемної ситуації, коли значна частина населення ставиться 
критично до способу вирішення цієї проблеми правлячою елітою 
суспільства, харизматичний лідер розглядається його послідовниками як 
провідник з «темного минулого» у «світле майбутнє» [6].  
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2. Ситуаційна теорія лідерства. Ситуаційний підхід визначає, що люди 
стають лідерами не стільки завдяки своїй особистості, скільки через різні 
ситуаційні фактори і відповідність взаємозв’язків між лідером і ситуацією. 
На думку американського вченого Ф. Фідлера [4], існують три критичні 
ситуації, що впливають на ефективність лідерства: вплив посади – лідер, 
що має більше посадових повноважень, може значно легше вести за 
собою, ніж той, хто не володіє такими повноваженнями; структура завдань 
або чіткість, з якою вони поставлені; взаємовідносини між лідером і 
членами групи. Тобто ця ситуаційна теорія визначає лідерство як продукт 
ситуації: людина, ставши лідером в одному випадку, набуває авторитету, 
який починає на неї «працювати» внаслідок дії стереотипів. Тому вона 
може розглядатися групою як «лідер взагалі». Ф. Фідлера справедливо 
вважають засновником ситуаційної теорії лідерства. Його модель 
ситуаційного лідерства, роботу над якою він почав ще у 60-ті роки XX 
століття, дозволяє передбачити ефективність робочої групи, яку веде лідер 
[13]. У моделі використовуються три ситуаційні змінні: стосунки в 
колективі, структурованість роботи та посадова влада (рис. 1). Цими 
змінними визначається ступінь контролю ситуації в моделі. Дана модель 
відображає зв’язок між ситуаційними змінними, тобто змінними, від яких 
залежить поведінка лідера в тій чи іншій ситуації, між обраним стилем 
лідерства залежно від цих змінних та рівнем виконання роботи. 

Рис. 1. Модель ситуаційного лідерства Ф. Фідлера 
Сприятливість ситуації по відношенню до конкретного використаного 

стилю визначається відповідно до трьох раніше розглянутих ситуаційних 
змінних. Це означає, що ефективність лідерства залежить від того, 
наскільки ситуація дозволяє лідеру впливати на інших людей. 

3. Системна теорія лідерства. О. Саврук [12] стверджує, що лідерство – 
це процес організації міжособистісних відносин у групі, а лідер є 
суб’єктом управління цим процесом. Лідерство інтерпретується як функція 
групи, і вивчати його потрібно з погляду цілей та завдань групи. Також на 
лідерство суттєвий вплив здійснює обраний стиль керівництва.  

Стиль лідерства 
• високий 
• низький 

Рівень виконання 
роботи 

• високий 
• середній 

 

Ситуаційні змінні 
• стосунки в колективі 
• структурованість роботи 
• посадова влада 
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Залежно від стадій розвитку організації керівник змінює свій стиль 
керівництва, оскільки це зумовлено умовами зовнішнього середовища і 
внутрішніми стратегіями організації. Ситуативні теорії, виявивши 
взаємозв’язок між характером ситуації та проявами лідерства, допомогли 
довести хибність ідеї про існування універсального набору лідерських 
якостей. Але виключно ситуативний підхід у поясненні лідерства є 
неправильним. Ситуація лише створює можливість для появи 
потенційного лідера, яка не обов’язково має бути реалізована. Зокрема, 
деякі вчені вважають, що модель ефективного лідерства базується на тому, 
що лідерство ситуаційне [9].  

На ступінь ефективності лідерства впливають деякі особистісні якості. 
Потреба в них зумовлена специфікою ситуації й особливостями 
поставлених завдань. У будь-якому разі необхідне поєднання особистісних 
рис із професійною компетентністю. Для ефективного лідера необхідно 
вміти: здійснювати стратегічне окреслення перспектив розвитку керованої 
організації; моделювати вирішення складних ситуацій; прораховувати 
ризики; змінювати організаційну структуру й культуру [12]. Можна з 
впевненістю говорити про те, що в ефективності керівництва вирішальну 
роль можуть відіграти додаткові, ситуативні чинники: потреби і особисті 
якості підлеглих, характер завдання, вимоги і вплив середовища, 
інформація та інше [12]. 

Провівши порівняльну характеристику, можна зробити висновок, що 
найефективнішою є ситуаційна теорія, оскільки вона поєднує не тільки 
вплив ситуаційних факторів, але й особисті якості керівника. Але, на наше 
переконання, всі теорії лідерства взаємодоповнюють одна одну, а тому 
розглядати їх варто у сукупності. Зазначимо, що ефективне лідерство 
прямо залежить від обраного стилю керівництва. Оскільки ми розглядаємо 
ідеальну ситуацію, в якій керівник та лідер є однією особою, то формула 
ефективного лідерства буде мати такий вигляд: ефективне лідерство = 
складові харизматичної теорії + складові системної теорії + складові 
ситуаційної теорії + складові стилю керівництва. На нашу думку, 
лідерство, перш за все, пов’язане з особистісними якостями. Якщо людина 
володіє цими якостями, або вони закладені у ній від народження, вона 
зможе ефективно, а головне, не використовуючи формальної влади, вести 
послідовників у правильному напрямку для досягнення спільних цілей. 
Але при цьому велике значення мають ситуаційні фактори та 
взаємовідносини в колективі.  

Отже, більш глибоке розуміння сутності та чинників лідерства в 
сучасних умовах дасть нам змогу розширити кругозір тих, хто працює в 
системі «людина-людина», вивести ефективність діяльності людини на 
рівень більш високих стандартів, а також сприяти формуванню 
особистості, здатної досягти великих результатів за допомогою своїх 
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неординарних здібностей. Процес формування лідерства дасть змогу 
вдосконалити внутрішньоуправлінську структуру відносин в організації, 
забезпечити постійний рух вперед для досягнення найкращих результатів, 
корисних як для суспільства, так і країни в цілому [3].  
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СУЧАСНІ МЕТОДИ І ФОРМИ ПОЗАКЛАСНОЇ ОСВІТНЬОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

Яременко М., 
студентка магістратури ННІПППФВК.  

Науковий керівник – канд. пед. наук Опушко Н. Р. 
 
Сьогодні в Україні відбуваються значні реформаційні процеси в 

системі освіти, що обумовлює нові вимоги до виконання професійних 
обов’язків, що висуваються перед сучасним учителем. Гармонійний, 
цілісний, різнобічний розвиток особистості учня має відбуватися не лише в 
межах уроку, а й у позаурочній освітній діяльності. У зв’язку з цим, на 
особливу увагу заслуговує анваліз сучасних методів та форм позакласної 
освітньої діяльності, що враховують індивідуальні здібності учнів.  

Зважаючи на потреби учнів, майбутні педагоги повинні вміти 
використовувати у своїй практиці новітні методи та форми позакласної 
роботи, орієнтовані на закріплення набутих школярами у межах уроку 
знань та навичок. Таким чином буде реалізовано особистісно орієнтований 
принцип освіти, що базується на пошуку оптимальних шляхів задоволення 
освітніх потреб і якнайповнішого розкриття можливостей особистості, а 
також мотивації підростаючого покоління до неперервної освіти. Держава 
досить чітко сформулювала вимоги до професійної готовності вчителів, які 
закріплені на законодавчому рівні, насамперед, у Національній доктрині 
розвитку освіти України [5]. 

Аналіз наукової літератури дав змогу виокремити у дослідженні 
проблеми позакласної освітньої діяльності декілька напрямів: методику 
підготовки та проведення позакласної роботи вивчали Л. Базильчук, 
В. Білоусова, П. Глухова, Д. Григорьєв, І. Гришай, Т. Калечиць, З. Кейліна, 
І. Колесник, Б. Купріянов, В. Кутьєв, В. Лозова, Н. Мойсеюк, 
М. Петрухіна, В. Сипченко, С. Смірнов, Г. Троцко, М. Фіцула, М. Чепіль, 
Н. Шеліхова; над змістом і специфікою позакласної роботи, спрямованої 
на розвиток творчих здібностей учнів, працювали В. Бєлова, Л. Бруднов, 
І. Винниченко, А. Возняк, В. Горський, А. Журкіна, І. Колесник, 
О. Лаврентьєва, Е. Марієнгоф, Л. Якубова та ін. 

У педагогічній науці терміном «позаурочна», «позакласна», 
«позанавчальна», «позашкільна» діяльність позначають частину роботи, 
яку вчитель проводить з учнями у вільний від навчання час. Вищеназвані 
терміни є тотожними, їх об’єднують спільні форми організації та 
проведення, а також методи виховного впливу на учнів. 

Визначення поняття «позакласна освітня діяльність» пропонує 
Г. Пустовіт, який потрактовує його як: «процес, що організовується 
педагогічним колективом школи у вільний від навчання час, в умовах, які є 
комфортними для школярів, і спрямовується на задоволення різноманітних 
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пізнавальних інтересів та освітніх запитів дітей». Закон України «Про 
освіту» визначає позакласну освітню діяльність як невід'ємну частину 
системи освіти, спрямовану на розвиток здібностей і талантів учнівської 
молоді, задоволення її інтересів і духовних запитів. Енциклопедія освіти 
подає таке тлумачення позакласної освітньої діяльності: це складова 
частина навчально-виховної роботи, організовані й цілеспрямовані 
заняття, що проводяться групою вчителів чи всім педагогічним 
колективом, з групою чи всіма учнями, які відбуваються в позаурочний час 
для розширення знань, умінь і навичок, розвитку самостійності, 
індивідуальних здібностей і схильностей учнів, а також задоволення їхніх 
інтересів і забезпечення розумового відпочинку [2]. 

Найчастіше використовують методи позакласної освітньої діяльності, 
що передбачають організацію навчального заняття чи позакласного 
заходу, які б сприяли розвитку вмінь розумової або фізичної праці, 
комунікативної активності та готовності швидко приймати виважені 
рішення. Серед найпопулярніших методів виокремлюють: «мозковий 
штурм», експрес-вікторини та багато інших.  

«Мозковий штурм» передбачає генерування учнями ідей, пов’язаних з 
необхідністю вирішення творчого завдання. Під час використання цього 
методу перед учнями постає проблемне запитання, на яке вони мають 
знайти відповідь завдяки нестандартному підходу. Такий вид діяльності 
був винайдений у ХХ столітті американським діячем у галузі реклами А. 
Осборном [4].  

Основні правила використання методу: до групи генераторів ідей 
долучаються фахівці з різних галузей (4 – 12 осіб), тобто учні зі знаннями з 
різних предметів; під час роботи має бути сформульована максимальна 
кількість ідей; на обдумування та формулювання ідей відводиться 2-3 
хвилини; критика ідей забороняється; загальна тривалість використання 
методу – від 20 до 40 хвилин [4].  

Метод експрес-вікторини передбачає письмові чи усні відповіді на 
запитання у формі гри. Різниця між «мозковим штурмом» та експрес-
вікториною полягає у правилах їх проведення: черговості ходів, типах та 
складності питань, їх порядку, а також у процедурі нагородження за 
правильні відповіді [3]. 

Форму позаурочної виховної роботи з дітьми можна визначити як 
конкретний спосіб організації їх відносно вільної діяльності у школі, їх 
самодіяльності при педагогічно доцільному керівництві дорослих. 

Ефективність організаційних форм залежить від умілого використання 
методів досягнення відповідних цілей (інструментування). У виховній 
практиці є велика різноманітність форм роботи. 

Педагогами-практиками доведено, що користь від таких позакласних 
освітніх заходів полягає у розвитку учнів не лише на уроках, а й після них, 
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коли в вчителя є більше можливостей та часу звернути увагу на 
індивідуальні особливості учнів. В загальноосвітніх закладах 
пріоритетними формами позакласної роботи є ігрові, дискусійні, 
ситуативно-творчі та змагальні форми позакласної освітньої діяльності. 

Найпопулярніші серед них: предметні тижні, масові свята, 
театралізована, інтерактивна, ігрова, інтелектуально-пізнавальна, 
художньо-прикладна та проективна (дослідження) види діяльності. 

Предметні тижні з певних дисциплін є запорукою зацікавленості учнів 
предметом. Головними педагогічними умовами їх проведення є: 
заздалегідь складений та продуманий план; добровільна участь учнів у їх 
проведенні. Інтелектуально-пізнавальна діяльність – олімпіади, громадські 
огляди знань, загальношкільні, міські, обласні конкурси, чемпіонати. 
Також проводяться масові свята, які передбачають організацію колектив-
но-творчих справ. Учні можуть брати участь у творчих конкурсах: 
розвитку уяви і фантазії, талантів, інтелектуальних турнірах тощо [5]. 

До переваг указаних форм позакласної освітньої діяльності можна 
віднести: високу результативність засвоєння учнями знань та формування 
в них практичних умінь і навичок; можливість збільшення обсягів 
виконаної роботи за конкретний проміжок навчального часу; сприяння 
формуванню вміння працювати в команді; розвиток гуманних, 
толерантних стосунків між учасниками навчально-виховного процесу; 
активізацію власний досвіду учнів, актуалізацію їх знань та вмінь, 
розвиток пам’яті та здатності до самоконтролю [1]. 

Аналіз провідних форм та методів позакласної освітньої діяльності 
дозволив дійти висновку, що для того, щоб краще розкрити потенціал 
учнів, зацікавити їх набуттям сучасних знань, майбутньому педагогові 
варто готуватися до проведення позакласної діяльності з використанням 
різноманітних форм та методів. Саме такі форми роботи допомагають 
учителеві краще порозумітись з учнями, з’ясувати їхні інтереси, пробудити 
в них бажання до поглибленого вивчення певних предметів.  
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