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АНАЛІЗ СФОРМОВАНОСТІ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

О. В. Акімова 

Більшість сучасних науковців, які займаються питаннями 
інтелектуальної творчості, вважають, що в галузі проблеми критеріїв 
творчості проведена велика робота, але досі ще не отримано бажаних 
результатів. Деякі автори вважають, що визначення межі між 
творчою і нетворчою діяльністю залишається цілком суб’єктивною. 
Складність структури творчості сприяє розвитку думки про необхід-
ність множинності критеріїв. Але емпіричний пошук таких крите-
ріїв призводить до малоцінних результатів. Критерії типу «популяр-
ність», «продуктивність» (Сміт, Тейлор, Гізелін), «ступінь рекон-
струкції розуміння» (Гізелі), «широта впливу діяльності вченого на 
різні галузі наукових знань» (Лаклен), «ступінь новизни ідей, 
підходу, рішення» (Шпрехер, Стайн), «суспільна цінність наукової 
продукції» (Брогден) та інші не були визнані переконливими.  

Я. Пономарьов підкреслює, що питання про критерії творчості 
далеко не просте. Іноді неправильний підхід до його розгляду стає 
серйозною перешкодою на шляху дослідження творчості – зміщує 
його предмет. Він ілюструє це положення таким прикладом. 
Засновники евристичного програмування Ньюелл, Шоу і Саймон, 
скориставшись невизначеністю критеріїв, що відрізняють творчий 
розумовий процес від нетворчого, висунули положення про те, що 
теорія творчого мислення є теорією рішення пізнавальних задач 
сучасними електронними обчислювальними пристроями. Вони 
підкреслюють, що правомірність їхніх претензій на теорію творчого 
мислення залежить від того, наскільки широко чи вузько 
інтерпретується термін «творчий». «Якщо ми маємо намір розглядати 
всю складну діяльність щодо рішення задач як творчу, то, як ми 
покажемо, вдалі програми для механізмів, які імітують людину, що 
вирішує задачу, вже існують, і відомий ряд їхніх характеристик. Якщо 
ми залишаємо термін «творчий» для діяльності, подібній відкриттю 
спеціальної теорії відносності або створенню бетховенської Сьомої 
симфонії, тоді тепер не існує прикладів творчих механізмів» [6, 12-13]. 
Автори приймають для практичного керівництва першу версію, звідси 
й з’являється їхня теорія творчого мислення. Тому, стверджує Я. 
Пономарьов, необхідно поставити під сумнів правомірність прямого 
пошуку універсального критерію інтелектуальної творчості: перш за 
все, повинен бути розроблений комплекс критеріїв [6, 15]. 

На думку В. Моляко, про мислення слід судити за його 
результатами, незалежно від характеру його протікання; тут 
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критерієм є продуктивність – створення будь-чого нового. Маючи 
такий критерій, завжди можна зробити певні висновки і про характер 
протікання того чи іншого розумового процесу [4, 48]. Про розумову 
діяльність досліджуваних у своїх експериментах, він робив висновок 
за численними проміжними і кінцевими ескізами, за їхнім усним 
звітом, деякими опосередкованими ознаками. 

Дослідник творчого мислення А. Рахімов, у процесі 
експериментального навчання як критерії визначення сформованості 
творчого мислення прийняв ряд здібностей, які адекватно 
відображають креативність особистості: 

• здатність до постановки нових проблем, чуття нового означає, 
що творчі люди здатні самі бачити і ставити проблеми. Вони 
характеризуються наявністю інтелектуальної, творчої ініціативи, 
активної життєвої позиції. Самостійне висунення і формулювання 
проблеми – виключна властивість творчого мислення; 

• здатність до аналізу та змістовним узагальненням також є 
властивістю творчого мислення. Люди з творчим мисленням, тобто 
дивергентні мислителі, здатні до широкого і змістовного бачення 
світу. В навчальній діяльності вони виходять за межі шаблонів: вирі-
шують задачу шляхом всебічного теоретичного аналізу умов, після 
чого знайдені способи узагальнюють для рішення будь-яких задач; 

• здатність до вироблення творчих ідей дозволяє наперед уявити 
те, що отримає людина в результаті, що може планувати шлях 
досягнення мети і розробити мисленнєво спосіб отримання 
передбачуваного результату; при цьому включати об’єкт дослідження 
у велику кількість неочікуваних зв’язків. Кількість цих зв’язків 
визначає швидкість мислення; 

• здатність до моделювання і гнучкого рішення проблем 
уможливлює достатньо швидко переходити від одної категорії до 
іншої, від одного способу рішення до іншого. Творчому мисленню 
властива відсутність зовнішньої і внутрішньої ригідності. Креативи, 
завдяки гнучкості, доволі легко перебудовують спрямованість свого 
мислення по необхідності, а конвергенти не здатні до цього; 

• здатність до рефлексії та оригінального підходу до проблеми 
виявляється в самостійності, незвичності, дотепності рішення 
стосовно традиційних способів. Людина може усвідомлювати свої дії, 
при яких вона виявляє їхні основи [7, 21-22]. 

Останнім часом характер типологій змінюється. У зв’язку з 
розвитком науки як соціальної системи колективний характер 
наукової діяльності робить актуальним осмислення ролі різного типу 
особистостей у цьому процесі. В типології Г. Сельє, Гоу і Г. Вудвортса, 
Кона-Брейєра, К. Ретела за основу береться не тип мислення, а роль, 
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яку виконує вчений у колективі в силу самих найрізноманітніших 
особистісних якостей і здібностей. Відсутність єдиного науково 
обґрунтованого критерію зумовило невдачу створення подібних 
класифікацій [1, 135]. 

Таким чином, можна відзначити, що в науці немає єдиного 
підходу щодо визначення критеріїв і показників творчого мислення. 
Дамо характеристику власного підходу до цієї проблеми. 

Проведений аналіз категорії творчого мислення, генезис 
проблеми розвитку творчого мислення, визначення структури цього 
феномену, дозволили провести аналіз сформованості творчого 
мислення майбутніх учителів в умовах університетської освіти. 

Для цього була розроблена діагностична модель визначення та 
моніторингу рівня розвитку творчого мислення студентів, яка 
включала систему критеріїв, показників та рівнів сформованості 
творчого мислення та діагностику сформованості творчого мислення 
майбутнього фахівця. Складність структури творчого мислення 
обумовила необхідність визначення множинності критеріїв та 
показників. Серед критеріїв оцінки рівня розвитку творчого 
мислення були визначені такі: педагогічна компетентність; творча 
вмотивованість; інтелектуально-творчий потенціал; креативність. 

Враховуючи те, що компетентність є результативно – діяльнісною 
характеристикою особистості, в змісті педагогічної компетентності 
ми виділяємо процесуальні і результативні показники. У 
процесуальних показниках виділяємо готовність до педагогічної 
діяльності, обумовлену педагогічними здібностями. Педагогічна 
компетентність як готовність до педагогічної діяльності, обумовлена 
здібностями, передбачає: уміння постановки і вирішення 
педагогічних задач; уміння будувати зміст як систему пізнавальних 
задач; уміння вивчати індивідуальність учня і будувати навчальний і 
виховний процес, порівнювати і узагальнювати педагогічні ситуації і 
комбінувати прийоми; здійснювати педагогічний самоаналіз. 

У результативних показниках – «новітні базові навички» як 
міжнародна одиниця виміру рівня компетентностей. Ми розуміємо їх 
як єдність знань, умінь і навичок, які оцінюються за шкалою ECTS. 
Для визначення виділеного критерію мотиваційної готовності до 
творчої самореалізації ми використали поняття інлетектуальної 
активністі [1]. В монографії «Психологія творчих здібностей» Д. 
Богоявленська зазначає, що основним показником інтелектуальної 
активності, її якісною характеристикою стала інтелектуальна 
ініціатива (продовження розумової діяльності за межами ситуативної 
заданості) [1, 104]. Такий підхід, на нашу думку, повністю відповідає 
завданню вивчення мотивації творчого мислення, тому що долає 
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проаналізовану раніше тенденцію розведення в дослідженнях 
творчості і мотивації, коли кожен аспект вивчається окремо, і 
дозволяє розглядати творчість як дериват інтелекту.  

Інтелектуально-творчий потенціал студента ми визначали за 
такими показниками: індивідуальні стилі мислення та спрямованість 
(потенційність) мислення та інтелекту. Індивідуальні стилі мислення 
виявляються в показниках ефективності процесу переробки 
інформації, по-перше, в показниках правильності і швидкості 
знаходження єдино можливої (нормативної) відповіді, відповідно до 
вимог завданої ситуації; індивідуальні стилі різняться за ступенем 
відповідності вимогам творчого мислення. Потенційність мислення 
визначалися за такими інтелектуальними властивостями особистості: 
глибина розуму, динамічність розуму, усвідомленість своєї розумової 
діяльності, самостійність, чутливість до допомоги, економічність 
мислення, як показник продуктивності мислення. 

До основних показників креативності як творчої здібності 
відносимо: швидкість (здатність до генерування великої кількості 
ідей), гнучкість (здатність продукувати різні ідеї), оригінальність 
(здатність продукувати нестандартні ідеї), продуктивність (творчий 
продукт студента). 

У результаті було визначено три рівні розвитку творчого 
мислення: за сукупністю критеріїв та показників з позицій 
системного підходу. Перший рівень, низький, несамостійної 
активності, – студент не володіє необхідними педагогічними 
знаннями та вміннями і відчуває ускладнення при вирішенні 
педагогічних задач; студенти, віднесені до цієї групи, внутрішньо 
закриті для професійного розвитку, вони не тільки не володіють 
необхідними педагогічними вміннями, але й не намагаються їх 
набути, для них доступні лише завдання репродуктивного характеру. 
У частини студентів цієї групи пізнавальна діяльність визначалася 
лише дією певного зовнішнього стимулу. Пасивний рівень їхньої 
пізнавальної діяльності говорить про відсутність внутрішніх стимулів 
пізнавального інтересу, про відсутність інтелектуальної ініціативи, 
тому для них ефективним була зовнішня активізація розумової 
діяльності. Характеристики інтелектуально-творчого потенціалу такі: 
поверховість педагогічного мислення, яка виявляється у невмінні 
виділити головні ознаки педагогічних явищ, встановити суттєві, а не 
випадкові зв’язки між ними, що свідчить про низький рівень їх 
узагальненості; інертність педагогічного мислення виявляється в 
схильності до шаблону при рішенні педагогічних задач, в складності 
переключення від одних дій до інших, тому використання одного 
алгоритму при рішенні різних педагогічних задач; неусвідомленість 
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педагогічного мислення, яка виявляється в тому, що студент не може 
дати пояснення про рішення педагогічної задачі, не бачить своїх 
помилок, не в змозі вказати на ті теоретичні положення, на які 
спирався; несамостійність педагогічного мислення, яка виявляється в 
неможливості самостійного рішення педагогічної задачі; в низькій 
продуктивності мислення, в нечутливості до допомоги викладача. 
Рівень креативності за всіма показниками (швидкість, гнучкість, 
оригінальність, продуктивність) дуже низький. 

Другий рівень, середній, евристичний – студент володіє педагогіч-
ними знаннями та вміннями в загальному вигляді; здатний до 
виконання самостійних робіт частково-пошуковим методом, викорис-
тання педагогічних знань в новій ситуації, конструює, вирішує задачі 
середнього та високого рівня складності, шляхом логічного аналізу 
доводить гіпотези з незначною допомогою викладача. Інтелектуальна 
активність цих студентів виявлялася в готовності до досконалого 
вирішення педагогічних задач на основі ґрунтовного знання теорії, 
при цьому вони творили у широкому значенні слова, тобто робили 
«відкриття для себе». Студентів цієї групи відрізняє виявлення в тій 
або іншій мірі інтелектуальної активності, не стимульованої ні 
зовнішніми факторами, ні суб’єктивною оцінкою незадоволеності 
результатами діяльності. Вони здатні до педагогічної рефлексії. 
Творче вирішення педагогічної задачі є головною характеристикою 
студентів цього рівня, тому це є рівень евристичний. Характеристики 
інтелектуально-творчого потенціалу середні: глибина педагогічного 
мислення виявляється у вмінні використовувати теоретичні знання 
при рішенні педагогічних задач; динамічність педагогічного 
мислення виявляється в можливості відійти від шаблону в рішенні 
педагогічної задачі; усвідомленість педагогічного мислення 
виявляється у вмінні обґрунтувати рішення педагогічної задачі, в 
розумінні суттєвих ознак педагогічних явищ, у залежності від яких 
відбувається вибір ефективних педагогічних засобів; самостійність 
педагогічного мислення виявляється в чутливості до допомоги 
викладача. Рівень креативності за всіма показниками середній. 

Третій рівень, високий, креативний – студент прагне до 
саморозвитку і творчості та реалізує ці прагнення; в цю групу ми 
включили також студентів із дуже високим рівнем творчого 
педагогічного мислення, які виявляли готовність до здійснення 
творчості як пошуку і визначення об’єктивно нових педагогічних 
задач, тобто здатних до цілепокладання в педагогічній діяльності, до 
нестандартного, творчого і ефективного визначення методів, 
способів, прийомів, форм, засобів навчання і виховання конкретних 
учнів в процесі вирішення педагогічних задач; інтелектуальна 
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активність студентів цієї групи виявлена не стільки евристикою, 
скільки самостійною постановкою нової педагогічної проблеми. 
Самостійна, не стимульована ззовні постановка педагогічної 
проблеми, в межах вирішення педагогічних задач є якісною 
особливістю інтелектуальної активності студентів цього рівня; 
інтелектуально-потенційні характеристики такі: глибина 
педагогічного мислення виявлялася у вмінні виявляти суттєві ознаки 
педагогічних явищ, узагальнювати їх на основі широкого 
використання засвоєних знань та при вирішенні педагогічних 
проблем; динамічність та рухливість педагогічного мислення 
виявляється в умінні перебороти минулий досвід, відійти від звичних 
традиційних педагогічних рішень, приймати інноваційні рішення; 
усвідомленість педагогічного мислення виявляється у відкритті 
принципово нових способів рішення педагогічних задач, в якому в 
єдності виступають як свідомі так і підсвідомі, інтуїтивні компоненти; 
самостійність педагогічного мислення виявляється в постановці 
педагогічних цілей, проблем, висунення гіпотез і самостійному 
вирішенні цих проблем. Найголовнішим показником самостійності 
мислення для цих студентів є його економічність, як найкоротший 
шлях до самостійного вирішення педагогічної задачі. Показники 
рівня креативності мислення у студентів цієї групи високі.  

У відповідності до мети дослідження нам необхідно було мати 
таку методику, яка дозволила б виявити індивідуально-типологічні 
особливості розвитку творчого мислення студентів і визначити 
впливи на нього різних умов навчання. Вивчення відповідної 
літератури і знайомство із вже існуючими методиками показало, що 
вони не відповідають нашим цілям. Внаслідок чого була розроблена 
власна методика. Вона побудована на попередньому психолого-
педагогічному аналізі об’єкта дослідження та на тих діагностичних 
задачах, за допомогою яких його можна здійснити. Аналіз 
досліджень із проблеми творчого і продуктивного мислення 
дозволив нам визначити такі основні принципи її побудови: 

• Проблемність. Визначаючи цей принцип, ми виходили з того, 
що об’єктом нашого дослідження є процес розвитку творчого 
мислення майбутнього вчителя, взятий в єдності процесуального й 
особистісного компонента. Зважаючи на те, що найбільш яскраво 
продуктивність розумової діяльності виступає при відносно 
самостійному рішенні задач-проблем, в процесі якого студенти 
набувають нові знання, ми визначили принцип проблемності.  

• Моделювання. Ситуацію творчого мислення в процесі навчання 
потрібно спеціально моделювати. В літературі моделювання 
розглядається як метод наукового пізнання, а сама модель – як 
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замісник вивчаючого об’єкту. В нашому експерименті ми 
використовували такі моделі творчого акту: проблемні ситуації, 
педагогічні задачі, тести, твори-роздуми, мікророзповіді.  

Оскільки у створеній нами методиці студентам пропонувалася 
проблема, яка спеціально моделювалася в навчальному процесі, ми 
назвали методику проблемно-модельованою. В цій методиці 
моделювання творчих актів було спрямоване на розвиток продуктив-
ного мислення. Дослідження проводилося у вигляді природного нав-
чаючого експерименту, в якому студенти включалися в проблемні 
ситуації, розраховані на самостійне вирішення нових для них 
навчальних задач, а також використовувалися спеціальні психологіч-
ні тести для визначення рівня розвитку інтелекту та креативності.  

Процес організації та проведення експериментального 
дослідження був побудований з урахуванням сутності творчого 
мислення студентів. Ми виходили з того, що творче мислення 
майбутнього вчителя – це розумовий процес, опосередкований 
навчально-пізнавальною діяльністю студента й спрямований на 
вирішення педагогічної задачі, який призводить до пізнавально-
творчих результатів (оригінальності, новизни та продуктивності ідей 
та суджень) та характеризується мотивацією у досягненні мети, 
суб’єктивностю отриманого творчого результату, інтелектуально-
творчими здібностями (аналіз, рефлексія). До сутнісних 
характеристик творчого мислення, які впливають на особливості 
експерименту, ми віднесли такі: суб’єктність, активність, предмет-
ність, цілеспрямованість, структурованість; предметний зміст: 
засвоєння знань, оволодіння узагальненими способами дій; умови 
вирішення педагогічної задачі: інтелектуально-творчі здібності, 
проблемна ситуація, творча мотивація; параметри пізнавально-
творчого результату: новизна, продуктивність, оригінальність. 

У відповідності до названих сутнісних характеристик, нами були 
визначені основні психолого-педагогічні умови організації і 
проведення діагностичного дослідження.  

• Перша умова – це відмова від зовнішнього спонукання і 
оцінювальної стимуляції. Ця умова пов’язана з тим, що ми 
розглядаємо творче мислення не тільки як продуктивний процес, але 
й як спонтанне явище, тому нам була потрібна принципово нова 
модель експерименту. Тобто наш підхід вимагав створення умов для 
вивчення діяльності, яка не використовує зовнішню стимуляцію. 

• Друга умова – вільний вибір варіанту складності 
запропонованих завдань, а також виконання обраного завдання на 
тому рівні, який є можливим для певного студента. Тобто, ми не 
обмежували дослідження творчого мислення рівнем завдання чи 
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задачі і пропонували при рішенні тесту або проблемної ситуації 
виявити стільки розумових здібностей і знань, скільки він бажає, а не 
стільки, скільки від нього потребує задача, щоб вона не обмежувала 
виявлення можливостей студента. Висунутий принцип відносився не 
до окремо взятого завдання, а до системи в цілому, яка включає в 
себе можливість необмеженого просування в ній, від репродуктивних 
і простих завдань до найскладніших творчих.  

• Третя умова – це тривалість виконання експериментальних 
завдань, яка означала відсутність обмежень у часі й багаторазовість 
при виконанні творчих завдань. Ми надавали студентам час для 
оволодіння діяльністю, а потім для виявлення ініціативи, що суттєво 
відрізняло студентів. 

Розглядаючи творче мислення як інтегральне утворення, ми 
визначили критерії і показники до них (табл.1.).  

Таблиця 1 
Діагностична модель розвитку творчого мислення 

№ Критерії  Показники  Методи дослідження  
1. Педагогі-

чна компе-
тентність 

Навчальні досягнення. Тести досягнень. 

Педагогічні здібності. Тест «Педагогічні ситуації» 
(Р.Немов). 

2. Творча мо-
тивованість 

Мотиваційні характе-
ристики успіху-невдачі. 
 

Тест-опитувальник мотива-
ції успіху-невдачі МУН 
(О.Реан). 

Я – образ особистості. Методика «Я – концепція» 
(Т.Лірі). 

Мотиваційна структура 
особистості (загальна 
активність, творча ак-
тивність, соціальна 
активність). 

Тест «Мотиваційна струк-
тура особистості» 
(В.Мільман). 

Інтелектуальна ініціа-
тива (схильність до 
складних завдань, на-
полегливість, енергій-
ність у виконанні твор-
чих завдань, бажання 
презентації думок). 

Метод незалежних суддів. 

3. Творчий 
потенціал 

особистості 

Індивідуальні стилі 
мислення. 
 

Методика «Індивідуальні 
стилі мислення» 
(О.Алексійова, Л.Громова). 
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Спрямованість (потен-
ційність) мислення та 
інтелекту. 

Тест структури інтелекту 
ТСІ (Р.Амтхауера) 

4. Креатив-
ність особи-

стості 

Швидкість. Гнучкість. 
Оригінальність. 

«Тести творчого мислення 
Дж. Гілфорда» (адаптовані 
О.Тунік). 

Вербальна креатив-
ність. 
 

Тест А. Медника (РАТ) (тест 
віддалених асоціацій 
Т.Галкіної, Л.Алєксєєвої.) 

Невербальна креатив-
ність. 

Тест Е. Торренса. 

Творчі здібності. Опитувальник креативності 
Джонсона, адаптований 
О.Тунік (експертна оцінка). 

У межах розробленої нами проблемно-модельованої методики 
вивчення творчого мислення до кожного критерію було визначено 
конкретну методику дослідження. Дамо коротку характеристику.  

Перший критерій – педагогічна компетентність визначався за 
допомогою авторських тестів досягнень і тесту «Педагогічні ситуації» 
[5]. Результати тестового контролю наводимо у таблиці 2. 

Таким чином, більшість студентів виявили середній (49,6%) і 
високий (33,5%) рівень навчальних досягнень; 16,9% студентів 
показали низький рівень навчальних досягнень.  

Методика «Педагогічні ситуації» [5] дозволила зробити 
висновки щодо педагогічної компетентності студента на основі того, 
наскільки педагогічно доцільним і творчим було запропоноване 
рішення з переліку описаних в педагогічних ситуацій. Оцінка 
результатів і висновки за цією методикою була такою. Кожна 
відповідь студента – вибір ним того чи іншого з наведених варіантів – 
оцінювався в балах у відповідності з ключем. Здатність правильно 
вирішувати педагогічні проблеми визначалася за сумою балів, які 
набрали студенти за всіма 14 педагогічними ситуаціями, поділеній на 
14. Якщо студент отримав середню оцінку вище 4,5 бали, то його 
педагогічна компетентність (за даною методикою) вважалася 
високорозвиненою. Якщо середня оцінка знаходилася в інтервалі від 
3,5 до 4,4, то педагогічна компетентність вважалася середньо 
розвиненою. Насамкінець, якщо середня оцінка була менша, ніж 3,4 
бали, то педагогічна компетентність студента розглядалася як 
слаборозвинена. 

Шляхом математичної обробки результатів ми отримали 
характеристику рівнів розвитку педагогічних здібностей (таблиця 3). 
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Таблиця 2 
Рівні навчальних досягнень студентів 

Група Кількість 
студентів 

Р і в н і 
Високий Середній Низький 

Абс.  % Абс.  % Абс.  % 
4 АМІ 22 8 36,4 10 45,5 4 18,1 
4 МФ 27 8 29,6 12 44,5 7 25,9 
4 АМЕ 17 4 23,5 9 53 4 23,5 
4 БМІ 22 10 45,4 9 40,9 3 13,7 
4 БМЕ 20 6 30 12 60 2 10 
4 АФІ 21 7 33,3 12 57,1 2 9,6 
4 БФІ 24 8 33,3 12 50 4 16,7 
4 УА-А 24 7 29,2 12 50 50 208 
4 УСП 28 8 28,6 14 50 6 21,4 
4 УА-Б 29 10 34,5 12 41,4 7 24,1 
4 УА-В 22 9 40,9 13 59,1 - - 
4 УА-Г 26 10 38,5 13 50 3 11,5 
4 У-Д 23 8 34,8 12 52,2 3 13 
Всього 305 102 33,5 152 49,6 51 16,9 

Таблиця 3 
Рівні педагогічних здібностей студентів 

Група Кількість 
студентів 

Р і в н і 
Високий Середній Низький 

Абс.  % Абс.  % Абс.  % 
4 АМЕ 17 5 29,4 9 52,9 3 17, 7 
4 БМЕ 20 6 30 7 35 7 35 
4 МФ 27 5 18,6 12 44,4 10 37 
4 БФІ 24 5 20,9 12 50 7 29,1  
4 БМІ 22 12 54,6 5 22,7 5 22,7  
4 АФІ 21 11 52,3 8 38 2 9,5  
4 АМІ 22 6 27,3 14 63,7 2 9 
4 УА-А 24 7 29,2 13 54,2 4 16,6 
4 УСП 28 9 32,1 14 50 5 17,9 
4 УА-Б 29 11 37,9 12 41,4 6 20,7 
4 УА-В 22 6 27,3 5 22,7 11 50 
4 УА-Г 26 10 38,5 14 53,8 2 7,7 
4 У-Д 23 7 30,4 9 39,1 7 30,5 

Всього 305 100 32,6 134 43,8 71 23,6 
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Таким чином, більшість студентів виявила середній (43,8%) та 
високий (32,6%) рівень педагогічних здібностей; 23,6% студентів 
показали низький рівень педагогічних здібностей. Узагальнені 
результати дослідження педагогічної компетентності студентів 
представлені у таблиці 4.  

Таблиця 4 
Рівні педагогічної компетентності (у %) 

 Показники Рівні 
Високий Середній Низький 

Навчальні 
досягнення 

33,5  49,6  16,9 

Педагогічні 
здібності 

32,6  43,8  23,6 

 
Очевидно, що вищі результати студенти показали за тестами 

досягнень (33,5% – високий рівень і 49,6% – середній рівень) і 
нижчий за методикою «Педагогічні ситуації» (32,6 – високий рівень і 
43,8% – середній). Тобто традиційна система навчання робить акцент 
на засвоєнні знань, а не на розвитку педагогічних здібностей і 
компетентностей. На констатувальному етапі експерименту було 
проведено дослідження педагогічної компетентності в контрольній та 
експериментальній групах (таблиця 5). 

Таблиця 5 
Результати дослідження педагогічної компетентності на 

констатуючому етапі дослідження (у %) 

 Група Рівень Навчальні 
досягнення 

Педагогічні 
здібності 

 
ЕГ 

Високий 34,5  30,9 
Середній 48,6  46,2 
Низький 16,9  22,9 

  
КГ  

Високий 32,5  33,2 
Середній 51,7  42,6 
Низький 15,8  24,2 

 
Другий критерій – творча мотивованість. З метою визначення 

мотивації успіху – невдачі (У-Н) та її впливу на мотивацію творчої 
діяльності був використаний тест-опитувальник МУН (О. Реан). 
Обробку ми проводили за такими критеріями. За кожне співпадання 
з ключем до опитувальника досліджуваному ми зараховували один 
бал, потім підрахували загальну кількість отриманих балів. При 
цьому відзначали, що кількість балів 8-9 є певним тяжінням до 
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мотивації боязні невдачі, тоді як при кількості балів 12-13 – до 
мотивації успіху. Отримані результати наведені в додатках. 
Математична обробка результатів дозволила виявити мотиваційні 
характеристики студентів (таблиця 6). 

Таблиця 6 
Мотиваційні характеристики 

 Група К-ть 
 

Сума 
балів 

МУ >МУ  БН >БН 

Абс.  % Абс.  % Абс.  % Абс  % 

4 АМЕ  17 198 5 29,4  5 29,4  3 17,6  4 23,6 
4 БМЕ  20 253 9 45 5 25 3 15 3 15 
4 МФ  26 315 10 37 6 25,9  5 18,5  5 18,6  
4 БФІ  24 266 7 29,2  5 20,8  6 25 6 25 
4 БМІ  22 275 10 45,4  5 22,8  5 22,8  2 9 
4 АФІ  21 286 13 61,9  6 28,5  2 9,5  -  
4 АМІ  23 276 8 34,7  9 39,2  4 17,4  2 8,7  
4 УА-А 24 278 9 37,5 8 33,3 3 12,5 4 16,7 
4 УСП 28 302 11 39,3 6 21,4 5 17,9 6 21,4 
4 УА-Б 29 269 12 41,4 8 27,6 6 20,7 3 10,3 
4 УА-В 22 258 8 36,4 7 31,8 3 13,6 4 18,2 
4 УА-Г 26 239 13 50 7 26,9 6 23,1 - - 
4 У-Д 23 247 9 39,1 5 21,7 5 21,7 4 17,4 

Всього 305 3462 124 40,5  82 26,8  56 18,3  43 14,4  
 

Отримані результати свідчать про те, що більшість студентів 
мотивовані на успіх (40,5%), або тяжіють до мотивації успіху (26,8%). 
І тільки 18,3% спрямовані на боязнь невдачі, або тяжіють до 
мотивації боязні невдачі (14,4%). Ці дані були підтверджені 
спостереженнями, коли пропонувалися варіативні за ступенем 
складності завдання, за які передбачалися різні оцінки, то багато 
студентів обирали складніші завдання, намагаючись отримати кращі 
оцінки, але часто не виконували їх на потрібному рівні.  

Мотиваційний комплекс особистості майбутнього вчителя 
включає уявлення суб’єкта про себе, своє ідеальне «Я». Тому ми 
провели дослідження Я-концепції досліджуваних студентів. Для 
цього використали методику американського психолога Т. Лірі. 
Методика дає можливість визначити різні аспекти Я-концепції 
особистості, важливі для творчої діяльності: самооцінка, описування 
ідеального «Я», оцінка оточення, оцінка себе «очами оточуючих» 
(подвійна рефлексія). Опитувальник включає 8 субшкал (октантів): 
перший октант (субшкала авторитарність): лідерство – власність – 
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деспотичність; другий октант (субшкала егоїстичність): впевненість у 
собі – самовпевненість; третій октант (субшкала агресивність): 
вимогливість – непримиреність; четвертий октант (субшкала 
підозрілість): скептицизм – упертість – негативізм; п’ятий октант 
(субшкала підпорядкованість): поступливість – пасивна підкореність; 
шостий октант (субшкала залежність): довірливість – слухняність – 
залежність; сьомий октант (субшкала дружелюбність): 
несамостійність – надмірний конформізм; восьмий октант (субшкала 
альтруїстичність): чуйність – безкорисливість. 

У результаті порівняльного аналізу отриманих даних і проведених 
спостережень було виявлено, що: 

• перша ступінь якості в кожному октанті, яка характеризує 
адаптивний тип розвитку, зовсім не притаманна студентам, здатним 
до виявлення творчого мислення (35%); 

• високі показники першого октанту (субшкала авторитарності) 
були виявлені у студентів, які мали лідерство у груповій творчій 
діяльності, у всьому намагалися покладатися на свою думку, не вміли 
приймати поради інших (12%); 

• високі показники другого октанту (субшкала егоїстичність) 
виявили студенти, здатні на незалежність і критичність думки у 
творчій діяльності; низькі показники показали студенти, впевнені у 
своїх знаннях, здатні до суперечливості та участь у змаганнях (11% та 
19%); 

• високі показники третього октанту (субшкала агресивність) 
виявили студенти, схильні до різких оцінок в оцінці педагогічних 
явищ, а низькі – студенти з такими якостями, як вимогливість, 
наполегливість, енергійність у виконанні творчих завдань ( 5% та 
16%); 

• високі показники четвертого октанту (субшкала підозрілість) 
набрали студенти, які характеризуються негативізмом по 
відношенню до аналізу педагогічних явищ; низькі показники 
виявили ті, для яких властива критичність як якість особистості і 
мислення по відношенню до педагогічних явищ, педагогів й учнів 
(7% та 17%); 

• високі показники п’ятого октанту (субшкала підкореність) 
характеризують у нашому експерименті студентів із виявленням 
пасивної підкореності до іншої думки, занадтої поступливості; низькі 
показники характерні для студентів скромних, які готуються до 
занять, виконують завдання, але не мають бажання презентувати свої 
думки (37% та 27%); 

• високі показники шостого октанту (субшкала залежність) 
виявлені у студентів із високим рівнем залежності в стосунках у групі 
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при виконанні творчих завдань, невпевнених в собі; а низькі 
значення – у студентів, які характеризуються довірливістю, 
ввічливістю, схильністю до комфортності, що було майже не 
сумісним з творчим мисленням (23% та 31%); 

• високі показники сьомого октанту (субшкала дружелюбність) 
показали студенти, орієнтовані на прийняття і позитивну оцінку 
їхньої думки викладачем та студентами, на прагнення «бути 
кращим» для всіх, занадтий конформізм; низькі результати – 
студенти схильні до співробітництва, компромісу в спільній 
діяльності (14% та 21%); 

• високі показники восьмого октанту (субшкала 
альтруїстичність) виявили студенти, які намагаються принести свої 
інтереси «в жертву» заради інтересів у групі; низькі – студенти, які 
будували свої відносини в груповій творчій діяльності на основі 
доброго відношення до інших (7% та 14%). 

Середні значення відхилення в таблиці 7. 
Таблиця 7 

Середні значення відхилення Я-образа від ідеалу  

 Октанти (субшкали) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Відхилення  
Я-образа 
від ідеалу  
(no mod)  

 
3,2  

 
2,5  

 
2,5  

 
2,7  

 
4,0  

 
3,5  

 
1,7  

 
2,3 

Відхилення  
Я-образа 
від ідеалу  
(за знаком)  

 
-2,9  

 
-2,3  

 
0,4  

 
2,7  

 
3,5  

 
3,3  

 
-0,5  

 
-1,6 

 
Отже, образ «Я» у майбутніх педагогів найбільш віддалений за 

такими якостями, як критичність і творчість розуму, лідерство в 
груповій творчій діяльності; відзначається бажання розвивати в собі 
ці якості, наближати їх до ідеального образу педагога-професіонала. 

Діагностика мотиваційної структури особистості проводилася далі 
на констатувальному етапі експерименту за тестом В. Мільмана. 
Методика проведення якого дозволила нам виявити певні стійкі 
тенденції особистості, а саме: загальну і творчу активність, прагнення 
до спілкування тощо. Узагальнені результати наведені у таблиці 8. 

Результати проведеного тестування свідчать про те, що найвищі 
результати студенти отримали по показнику загальної активності 
(31,4% високий рівень і 35,9% середній); дещо нижчі – по показнику 
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соціальної активності (23,6% – високий і 37,2% середній); і найнижчі 
результати студенти отримали по показнику творчої активності 
(19,7% – високий рівень і 34,% – середній).  

Таблиця 8 
Мотиваційна структура особистості 

 
Показники 

Кількість 
опитаних 

Рівні 
Високий Середній Низький 

Абс.  % Абс.  % Абс.  % 
Загальна 
активність 

305 96 31,4  110 35,9  99 32,7 

Творча 
активність 

305 60 19,7  106 34,6  139 45,7 

Соціальна 
активність 

305 72 23,6  114 37,2  119 39,2  

 
Рівень інтелектуальної ініціативи, як головної мотиваційної 

характеристики творчого мислення, визначався за такими 
показниками: схильність ставити перед собою нові складні завдання; 
наполегливість та енергійність у виконанні творчих завдань; бажання 
презентувати свої думки. Цей показник вивчався методом 
незалежних суддів. Узагальнені результати у таблиці 9. 

Таблиця 9 
Рівень інтелектуальної ініціативи 

 
Показники 

Кількість 
опитаних 

Рівні 
Високий Середній Низький 

Абс.  % Абс.  % Абс.  % 
Схильність до 
складних 
завдань 

305 70 22,8  134  43,7  101 33,5  

Наполегливість, 
енергійність у 
вик. творч. завд.  

305 64  20,9  126 41,2  115 37,9  

Бажання 
презент. думок 

305 54 17,6  116 37,9  135  44,5  

Заг. показник  305 63 20,4  125 40,9  117 38,7  
 

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що більшість 
студентів показали середній (40,9%) та низький (38,7%) рівні 
інтелектуальної ініціативи. Лише 20,4% студентів виявили високий 
рівень інтелектуальної ініціативи. При цьому, найвищі результати 
виявлені за показником «схильність до складних завдань» (високий 
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рівень – 22,8%, середній – 43,7%, низький – 33,5%), що в найменшій 
мірі характеризує творче мислення. 

Із таблиці бачимо, що найнижчі результати за показником – 
«бажання презентувати свої думки» (високий рівень – 17,6%, 
середній – 37,9%, низький – 44,5%), який є характерною ознакою 
творчого мислення. Середні результати виявлені за показником 
«наполегливість, енергійність у виконанні творчих завдань» (високий 
рівень – 20,9%, середній – 41,2%, низький – 37,9%),що також 
характеризує мотивацію творчої діяльності. 

На констатувальному етапі були проведені дослідження рівнів 
творчої мотивованості у контрольній та експериментальній групах. 
Отримані результати наведені у таблиці 10. 

Таблиця 10 
Рівні творчої мотивованості студентів на констатуючому 

етапі 

Групи Рівень Творча 
активність 

Інтелектуальна 
ініціатива 

 
ЕГ 

Високий  22,3  20,9 
Середній 38,7  42,4 
Низький 39 36,7 

 
КГ 

Високий  22,9  21,5 
Середній 41,6  39,8 
Низький 35,5  38,5 

 
Отже експериментальна та контрольна групи майже не 

відрізняються за рівнем творчої мотивованості. А саме, за 
показником «творча активність» в експериментальній групі (ЕГ) 
високий рівень продемонстрували 22,3% студентів, середній – 38,7%, 
низький – 39%; в контрольній групі (КГ) відповідно: високий рівень – 
22,9%, середній – 42,6%, низький – 35,5% студентів. За показником 
«інтелектуальна ініціатива» в експериментальній групі високий 
рівень показали 20,9% студентів, середній – 42,4%, низький – 36,7% ; 
в контрольній групі – високий рівень – 21,5% студентів, середній – 
39,8%, низький – 38,5%. 

Третій критерій – інтелектуально-творчий потенціал 
особистості. Для вивчення творчого інтелектуального потенціалу 
використовувалися методики: тест «Індивідуальні стилі мислення» 
(О. Алєксєєва, Л. Громової) та «Тест структури інтелекту (TSI) Р. 
Амтхауера».  

Перший тест ми використали для того, щоб визначити той стиль 
мислення, який переважає у студентів, а також манеру задавати 
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питання і приймати рішення та обирати способи вирішення проблем. 
Було визначено п’ять стилів мислення: С – синтетичний; І –
ідеалістичний; П – прагматичний; А – аналітичний; Р – 
реалістичний. Їхній аналіз висвітлений у таблиці 11. 

Таблиця 11 
Індивідуальні стилі мислення студентів (середні показники) 

Група Кількість 
студентів 

С т и л і 
С І П А Р 

4 АМІ  22  46,4  48,5  52,6  62,5  54,5 
4 АМЕ  17 48,1  48,7  57 61,4  55,1 
4 БМЕ  20 48,3  49,5  52,5  61,9  56,9 
4 МФ  27 48,8  52,1  52 59,7  54,9 
4 БМІ  22 50,7  49,8  53,5  59,5  56,7 
4 ВФІ  21 48,4  50,2  53,8  59,7  56,9 
4 БФІ  24 47,8  49,1  52,5  60,8  58,7 
4 УА-А 24 48,2 48,8 50,9 59,9 54,4 
4 УСП 28 46,8 50,2 52,8 60,9 56,6 
4 УА-Б 29 49,1 51,4 53,1 61,2 58,4 
4 УА-В 22 47,4 48,2 50,2 57,5 54,8 
4 УА-Г 26 48,5 49,8 51,7 62,2 56,3 
4 У-Д 23 45,4 48,7 52,6 58,9 55,9 

Загальний 
показник 

305 48,3  49,7  53,4  60,7  56,2 

 
Результати проведеного тесту свідчать про те, що синтетичний 

стиль мислення (С), який у найбілішій мірі є потенційним для 
розвитку творчого мислення, тому що характеризується створенням 
чогось нового, оригінального, концептуального, має найнижчий 
показник (48,3). Дещо вищий, але також невисокий показник 
отримав ідеалістистичний стиль (І), який характеризує схильність до 
інтуїтивних творчих рівнів (49,7). Показник 53,4 отримав 
прагматичний стиль мислення (П), який спирається на безпосередній 
особистий досвід особистості. Найвищі показники 56,2 та 60,7 
отримали реалістичний (Р) та аналітичний (А) стилі мислення, які 
характеризуються конкретністю, логічністю, раціональністю, 
передбаченістю, обґрунтованістю, методичністю вирішення проблем, 
але найменше відповідають творчому мисленню.  

Вихідна позиція щодо тесту структури інтелекту (TSI) Р.Амтхауера 
має за основу ідею єдності структур здібностей і полягає в тому, що 
окремі здібності людини існують не як ізольовані елементи, їх 
розвиток взаємопов’язаний і об’єднаний в певні динамічні структури. 
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Ці здібності доповнюють одна одну, що забезпечує не тільки 
унікальність, але й універсальність можливостей людини. Виходячи з 
цього вважається, що за структурою інтелектуальних здібностей 
можна опосередковано судити про творчі й професійні можливості 
студента, тобто його професійно-творчий потенціал. Певну перевагу 
за результатами TSI можуть мати особи з більш високою освіченістю, 
кращою культурою мислення і більшою швидкістю розумових 
процесів [3]. 

Інтерпретація результатів окремих субтестів TSI така. 
Субтест 1: «ДР» (доповнення речень): виникнення роздумів, 

здоровий глузд, акцент на конкретно-практичне, почуття реальності, 
самостійність мислення. 

Субтест 2: «ВС» (виключення слова): чуття мови, індуктивне 
мислення, точне висловлення словесних значень, здатність 
відчувати. 

Субтест 3: «АН» (аналогії): здатність комбінувати, рухливість і 
нестійкість мислення, розуміння відношень, ґрунтовність мислення, 
задоволеність неточними рішеннями. 

Субтест 4: «Уз» (узагальнення): здатність до абстракції, утворення 
понять, розумова освіченість, вміння грамотно висловлюватися та 
оформляти зміст своїх думок.  

Субтест 5: «ПМ» (пам’ять, розумові здібності): висока здатність до 
запам’ятовування, збереження в різних умовах здатності до логічної, 
осмисленої репродукції. 

Субтест 6: «АЗ» (арифметичні задачі): практичне мислення, 
здатність швидко вирішувати формальні проблеми. 

Субтест 7: «ЧР» (числові ряди): теоретичне, індуктивне мислення, 
обчислювальні здібності, прагнення до упорядкованості відносин, 
певному темпу і ритму. 

Субтест 8: «ПУ» (просторове уявлення): вміння вирішувати 
геометричні задачі, багатство просторових уявлень, конструктивні 
практичні здібності, наочно-дійове мислення. 

Субтест 9: «ПУ» (просторове узагальнення): вміння не тільки 
оперувати просторовими образами, але й узагальнювати їх 
відношення. Розвинуте аналітико-синтетичне мислення, 
конструктивність теоретичних і практичних здібностей. Їхній аналіз 
відтворений у таблиці 12. 

Проведений аналіз показав, що найвищий показник отриманий 
по субтестам: УЗ- узагальнення (14,4), що є показником здатності до 
абстракції, розумової освіченості, вміння грамотно висловлювати 
думки; АЗ – арифметичні задачі (14,3), що є показником практичного 
мислення, здатності швидко вирішувати формальні проблеми. 
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Таблиця 12 
Середні значення творчого потенціалу 

Групи К-сть 
студ. 

Результати субтестів 
ДР ВС АН УЗ ПМ АЗ ЧР ПУ ПУ 

4 АМЕ 22  13,2  11,1  11,7  15,5  15,5  16,7  9,5  7,2  14 
4 БМЕ 17 14,7  12,6  9,5  10,2  13,5  16,1  12,1  6,8  15,7  
4 МФ  20 12,8  12,3  9 15,1  11,4  13,6  10,4  7  13,4 
4 БФІ  27 12 11,6  9 11,3  12,7  12,9  10,2  6,7  7,5 
4 БМІ  22 13 10,6  10,3  16,4  12,7  11,2  10,8  3,5  7,7 
4 АФІ  21 12 12,4  11,1  19,5  12,1  17,2  8,8  4 11,6  
4 АМІ  24 13 9,8  10 13,2  13  12,6  9,3  4,7  8,4  
4 УА-А 24 13,4 11,5 10,8 12,6 11,5 12,5 9,4 4,9 9,8 
4 УСП 28 15,2 13,6 11,5 13,5 12,9 15,2 10,2 5,8 10,3 
4 УА-Б 29 14,8 14 12,4 12,9 13,2 14,9 11 6,2 11,2 
4 УА-В 22 11,2 9,5 9,1 9,5 10,8 12,3 8,4 3,9 7,8 
4 УА-Г 26 13,2 10,2 10,4 11,4 12,5 13,4 9,8 6,1 8,5 
4 У-Д 23 14,5 8,4 8,5 12,2 11,7 11,3 8,6 3,5 9,8 

Заг. 
показ-

ник 

305 12,9  11,4  10 14,4  12,9  14,3  10,1  5,7  11,1 

 
Дещо нижчий результат отриманий по субтестам: ДР – 

доповнення речень (12,9), що характеризує виникнення роздумів, 
почуття реальності, самостійність мислення; ПМ – пам’ять (12,9), що 
характеризує високу здатність до запам’ятовування, до логічної, 
осмисленої репродукції. Ще нижчий результат отриманий по 
субтестах ВС – виключення слова (11,4), що є показником чуття мови, 
індуктивного мислення, точних висловлювань; ПУ – просторові 
уявлення (11,1), що є показником розвинутості аналітико-
синтетичного мислення. Найнижчі результати отримані за 
субтестами: АН – аналогії (10), що характеризує здатність комбінува-
ти, рухливість мислення, грунтованість мислення; ЧР – числові ряди 
(10,1), що характеризує індуктивне мислення; ПУ – просторові 
узагальнення (5,7), що характеризують розвинутість аналітико-
синтетичного мислення та конструктивності мислення. Виходячи з 
цього, найнижчі показники студенти отримали саме за тими субтес-
тами, які тестували потенційні можливості до творчого мислення. 

В інтерпретації результатів TSI ми також об’єднували субтести в 
наступні комплекси: 

1. Комплекс вербальних субтестів, які передбачають загальну 
здібність оперувати словами як сигналами і символами: субтести 1-5. 
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При високих результатах по цьому комплексу переважає вербальний 
інтелект, мається загальна орієнтація на суспільні науки і вивчення 
іноземних мов. Практичне мислення є вербальним.  

2. Комплекс математичних субтестів, які передбачають здібності в 
галузі практичної математики і програмування: субтести 6,7. 
Однаково високі результати по обом тестам свідчить про 
«математичну обдарованість». Якщо ця обдарованість доповнюється 
високою результативністю по третьому комплексу, то, можливо, 
правильний вибір професії повинен бути пов’язаний з природничо-
технічними науками і відповідній практичній діяльності. 

3. Комплекс конструктивних субтестів, які передбачають розвинуті 
конструктивні здібності теоретичного і практичного плану. Однаково 
високі результати по субтестах 8 і 9 є хорошою основною не тільки для 
природничо-технічної, але й загальнонаукової обдарованості.  

4. Комплекси теоретичного і практичного планів здібностей – це, 
відповідно, 2-4 і 1-3: корисно порівнювати результативність за цими 
тестами попарно, щоб більш визначеніше висловити резюме про 
професійну спрямованість мислення й успіхи у навчанні [3]. 
Отримані результати наведені у таблиці 13. 

Таблиця 13 
Характеристика спрямованості мислення та інтелекту 

  
Групи 

К-сть 
студ. 

Х а р а к т е р и с т и к а     с п р я м о в а н о с т і 
Практична 
спрямован. 

Математ. 
обдарован. 

Загально-
наук. 

обдарован. 

Профес. 
спрямов. 
мислення 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 
4 АМЕ 22  5 25 9 41,6  4  16,6  2  16,6  
4 БМЕ 17 4 22,2  7 38,8  3 16,6  4  22,2  
4 МФ  20 5 22,7  8 36,3  4 18,1  5 22,7 
4 БФІ  27 5 20,8  8 33,3  4  16,6  7  29,1 
4 БМІ  22 4 18,1  7  31,8  5 22,7  6  27,2  
4 АФІ  21 5 23,8  6 28,5  4  19 6  28,5 
4 АМІ  24 6 27,2  8 36,3  3 13,6  5  22,7 
4 УА-А 24 7 29,2 8 33,3 4 16,7 5 20,8 
4 УСП 28 8 28,6 8 32,1 4 14,3 7 25 
4 УА-Б 29 8 27,2 9 34,5 5 17,2 8 20,7 
4 УА-В 22 4 18,2 10 36,4 4 18,2 6 27,2 
4 УА-Г 26 5 19,2 8 38,5 6 23,1 8 19,2 
4 У-Д 23 3 13 10 34,8 4 17,4 7 34,8 
Заг.по-
казник 

305 69 22,6  106 34,7  54 17,7  76 24,8 
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 Напевно, найкращий показник (34,7 %) виявлений у комплексі 
математичних субтестів (показник математичної обдарованості), що 
пов’язано, перш за все тим, що тестувалися студенти фізико-
математичних груп. Достатньо високий показник (24, 8 %) показали 
опитувані студенти в комплексі теоретичного і практичного планів 
здібностей, що свідчить про домінуючу професійну спрямованість 
мислення, що є характерним для студентів 4 курсу. В комплексі 
вербальних тестів, що передбачають загальну здібність оперувати 
словами як сигналами і символами, передбачають практичну 
спрямованість мислення було визначено показник – 22,6 %. А в 
комплексі конструктивних субтестів, що передбачають розвинуті 
конструктивні здібності як теоретичного так і практичного плану, і 
свідчать про загальнонаукову обдарованість; визначений показник – 
17,7 %. Таким чином, було виявлено, що творче мислення, яке 
відноситься до комплексу загальнонаукової обдарованості, потребує 
спеціальних заходів для підвищення їх рівня. 

Визначаючи рівні по показнику творчий потенціал мислення, ми 
виходили з результатів показників по кожному субтесту, а саме: 
рівень самостійності мислення (субтест 1), реактивності мислення 
(субтест 2), рухливості мислення (субтест 3), розумової освіченості 
(субтест 4), осмисленості мислення (субтест 5), здібність швидко 
вирішувати формальні проблеми (субтест 6), теоретичного, 
індуктивного мислення (субтест 7), просторового уявлення (субтест 
8), аналітико-синтетичного мислення (субтест 9). Отримані 
результати висвітлені в таблиці 14. 

Виходячи з цього, більшість студентів показали низький (50,9%) 
та середній (34,6%) рівні сформованості творчого потенціалу; 
високий рівень був виявлений у 14,3% студентів.  

На констувальному етапі дослідження було виведено результати 
рівнів сформованості творчого потенціалу студентів контрольної та 
експериментальної груп. Результати у таблиці 15.  

Таким чином, в експериментальних та контрольних групах 
показники приблизно однакові. Так високий рівень творчого 
потенціалу сформований в експериментальній групі у 15,2% 
студентів, у контрольній – у 12,9%; середній рівень творчого 
потенціалу в експериментальній групі – 32,7% студентів, у 
контрольній – 39,6%; низький в експериментальній групі – 52,1% 
студентів, у контрольній – у 47,5 % студентів.  
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Таблиця 14 
Рівні сформованості творчого потенціалу мислення 

  
Групи 

Кількість 
опитаних 

Рівні 
Високий Середній Низький 

Абс. % Абс. % Абс. % 
4 АМЕ  17 2 11,7  5  29,4  9  52,9  
4 БМЕ  20 3 15 7 35  10  50 
4 МФ  27 4 14,8  9  33,3  14 51,8 
4 БФІ  24 3 12,5  9 37,5  12 50 
4 БМІ  22 3 13,6  8 36,3  11 50 
4 АФІ  21 3 14,2  7 33,3  11 52,3 
4 АМІ  23 4 17,3  8  34,7  11  47,8 
4 УА-А 24 3 12,5 9 37,5 12 50 
4 УСП 28 5 17,9 8 28,6 15 53,5 
4 УА-Б 29 5 17,2 10 34,5 14 48,3 
4 УА-В 22 3 13,6 8 36,4 11 50 
4 УА-Г 26 4 15,4 10 38,5 12 46,1 
4 У-Д 23 2 8,7 7 30,4 14 60,9 

Загальний 
показник 

305 44 14,3  105 34,6  156 50,9 

 
Таблиця 15 

Результати дослідження творчого потенціалу особистості  

Групи Рівень Показники (у %) 
 

ЕГ 
Високий  15,2 
Середній 32,7 
Низький 52,1 

 
КГ 

Високий  12,9 
Середній 39,6 
Низький 47,5  

 
Четвертий критерій – креативність особистості.  
До сих пір не існує методик комплексної діагностики, яка б 

дозволяла визначити рівень креативності, дивергентного мислення, 
обдарованості. Тому були використані різні тестові методики, що 
взаємодоповнювалися.  

«Тести творчого мислення Гілфорда», адаптовані О. Тунік [8]. 
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За цією методикою показники за всією сукурністю визначалися 
факторами, які встановлені в дослідженнях Гілфорда, а саме:  

1) швидкість, легкість, продуктивність – цей фактор характеризує 
швидкість творчого мислення і визначається загальним числом 
відповідей;  

2) гнучкість – фактор характеризує гнучкість творчого мислення, 
здатність до швидкого переключення і визначається числом класів 
(груп) даних відповідей;  

3) оригінальність – фактор характеризує оригінальність, 
своєрідність творчого мислення, незвичність підходу до проблеми і 
визначається числом не часто даних відповідей, незвичним 
використанням елементів, оригінальністю структури відповіді;  

4) точність – фактор, який характеризує стрункість, логічність 
творчого мислення, вибір адекватного рішення, що відповідає меті 
[8]. 

1. Батарея тестів «творче мислення». 
Субтест 1. Використання предметів (варіанти використання). 
Субтест 2. Висновки. 
Субтест 3. Слова. 
Субтест 4. Висловлювання. 
Субтест 5. Складання зображень. 
Субтест 6. Ескізи.  
Субтест 7. Прихована форма. Результати дослідження за тестом 

творчого мислення узагальнені та показані в таблиці 16. 
Таблиця 16 

Середні показники креативності мислення (за Гілфордом) 

Результати 
субтестів 

Показники 
Швид-
кість 

Гнуч-
кість 

Оригіна-
льність 

Заг. 
пок. 

№1. Використання предметів 9,6  20,7  0,5  30,8  
№2. Висновки 3 - 2,8 5,8 
№3. Слова 47,1  -  12,5  59,6  
Висловлювання 4,9 1,7 5 11,6  
№4. Словесні асоціації  20,4  21,9  2,5  44,8 
Ескізи 20 38,3  1,7 60 
№5. Складання зображень-1 20,9  -  1,1  21,9  
Складання зображень-2  5,6  23,7  0,5  29,8  
№6. Малюнки  20 29,6  2 51,6  
№7. Приховані форми  14,4  -  12  26,6 
Середній показник  23,7  19,4  5,8  48, 9 
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Таким чином, найвищий середній результат отриманий за 
показником «швидкість мислення» (23,7); дещо нижчим є результат 
за показником «гнучкість мислення» (19,4); найнижчий – за 
показником «оригінальність» (5,8); середній загальний показник 
креативності мислення складає – 48,9. 

Аналіз результатів дослідження рівнів сформованості 
креативності мислення за трьома показниками Гілфорда свідчить 
про те, що найбільша кількість студентів показали низький (43,9%) та 
середній (38,2%) рівні сформованості, тоді як високий рівень складає 
лише 18,8% студентів. 

Якщо аналізувати результати за показниками, то найвищий 
результат отриманий за показником «гнучкість мислення», а саме: 
високий рівень – 19,4 % студентів; середній – 38,9% студентів, 
низький – 42,1 % студентів. Найнижчий – за показником 
«оригінальність», який є основним показником творчого мислення в 
цьому тесті: високий рівень – 15,8% студентів; середній – 37,4% 
студентів; низький – 46,% (таблиця 17). 

Таблиця 17 
Рівні сформованості креативності мислення (за трьома 

показниками Гілфорда) у % 

 
Показники 

 
Кількість 
опитаних 

Рівні 
Високий Середній Низький 

Швидкість 305 19,4  38,5  42,1 
Гнучкість 305 21,3  38,9  39,8 

Оригінальність 305 15,8  37,4  46,8 
Загальний 
показник 

305 18,8  38,3  42,9 

 
2. Тест А. Медніка РАТ (тест віддалених асоціацій, адаптація 

Т. Галкіної, Л. Алексєєвої для дорослих) для визначення вербальної 
креативності. Особливістю даної тестової методики є те, що вона 
спрямована на виявлення та оцінку існуючого у досліджуваного, 
часто прихованого, заблокованого креативного потенціалу, а не 
особливостей діяльності досліджуваного в даних експериментальних 
умовах. Вербальна креативність, в цьому випадку розуміється як 
процес перекомбінування елементів ситуації. Студентам пропонува-
лися словесні тріади (трійки слів), елементи яких належать до 
взаємновіддалених асоціативних галузей, і необхідно було встано-
вити між ними асоціативний зв’язок шляхом знаходження 
четвертого слова, яке б об’єднувало елементи таким чином, щоб 
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кожне з них утворювало певне словосполучення. В якості 
стимулюючого матеріалу в тесті використовувалося 40 словесних 
тріад. У результаті, ми отримали показники вербальної креативності.  

Також ми визначили критерії оцінки [130, 322-329], а саме: 
Кількість асоціацій (nаs), що обчислювалася за формулою:  

nаs = 
т
п , 

де n – загальна кількість відповідей; m – загальна кількість 
завдань. 

Студентів, які приймали участь у дослідженні ми розподілили на 
три групи, що відповідали високому, середньому та низькому рівням 
креативності. 

Індекс оригінальності роботи студента визначався так [2, 327]:  

n
I

n

i
i

or

∑
== 1
ω

, 

де 
γ

ω 1
=i

 – індекс оригінальності кожної відповіді (частота, з 

якою зустрічається кожна відповідь); γ  – частота появи конкретної 
відповіді у кожного студента відносно даної вибірки; і – номер 
завдання; п – загальна кількість відповідей. 

Індекс унікальності відповідей (відносно даної вибірки) рахувався 
за формулою [2, 328]: 

n
kIun = , 

де k – кількість унікальних відповідей, тобто відповідей, для яких 
індекс оригінальності рівний 1. 

Результати дані в таблицях 18, 19, 20. 
Таблиця 18 

Рівні сформованості вербальної креативності (перша серія 
завдань) 

 
Показники 

 
Кількість 
опитаних 

Рівні 
Високий Середній Низький 

Абс. % Абс. % Абс. % 
Кількість 
асоціацій 

305 61 20,2 117 38,6  127 41,2 

Оригінальності 305 72 23,5 124 40,6  109 35,9 
Індекс 

унікальності 
305 30 9,8 139 45,7  136 44,5 
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Результати дослідження рівнів сформованості вербальної 
креативності свідчать про те, що найвищий результат показаний за 
індексом оригінальності, а саме: високий рівень – 23,5% студентів; 
середній – 40,6%; низький – 35,9%. Найнижчий результат – за 
індексом унікальності, який є головним показником творчого 
мислення в цьому тесті, а саме: високий рівень – 9,8% студентів; 
середній – 45,7%; низький – 44,5%. 

Різниця другої серії завдань полягала в орієнтації на досягнення, 
пропонувалося продемонструвати в своїх відповідях оригінальність і 
самобутність свого мислення. Результати дослідження рівнів 
сформованості вербальної креативності в другій серії завдань 
наведені у таблиці 19. 

Таблиця 19 
Рівні сформованості вербальної креативності (друга серія 

завдань) 

  
Показники 

 
Кількість 
опитаних 

Рівні 
Високий Середній Низький 

Абс. % Абс. % Абс. % 
Кількість 
асоціацій 

305 81 26,7  100 32,7  124 40,6 

Оригінальності 305 58 18,9  144 47,2  103 33,9  
Індекс 

унікальності 
305 24 7,8  136 44,4  145 47,8 

 
Власне, друга серія завдань, яка не відрізнялася матеріалом 

стимулу, а різнилася лише орієнтацію на мотивацію досягнення, 
показала підвищення результатів лише за показником кількості 
асоціацій, і певне зниження результатів за іншими двома 
показниками – індексу оригінальності та індексу унікальності.  

На основі аналізу якісних показників ( orI , unI ) двох серій завдань 

– був виведений загальний показник вербальної креативності 
(таблиця 20). 

Таблиця 20 
Загальний показник вербальної креативності (за 

результатами першої та другої серії завдань) 

Рівні 1 серія завдань 2 серія завдань 
N заг  %  N заг  %  

Високий 50 16,3  40 13,1 
Середній 120 39,2  128 41,8  
Низький 135 44,5  137 45,1 
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Результати дослідження вербальної креативності показали, що в 

першій серії завдань серед 305 студентів тільки 50 (16,3%) мають 
високий рівень вербальної креативності; 120 (39,2%) – середній і 135 
(44,5%) – низький рівень. Після другої серії завдань якісні показники 
дещо знизилися. Високий рівень продемонстрували 40 студентів 
(13,1%), середній – 128 (41,8 %), низький – 137 (45,1%). 

3. Тест Е.Торренса (Torrance Test of Creative Thinking) для 
діагностики невербальної креативності. Нами був використаний 
адаптований для дорослих варіант субтеста «Завершення малюнка» 
(Complete Figures). Акцент робився на виявленні невербальної 
креативності як певної здатності до створення нового, оригінального 
продукту. Тест проводився за варіантами в групах. Ми виходили з 
того, що креативність виявляється найкраще лише у сприятливих 
умовах, а несприятливі стани, складні умови проведення, 
недостатньо доброзичлива атмосфера тестування, мотивація 
досягнення знижує результати [2]. 

Використаний нами варіант тесту Торренса являв собою набір 
малюнків із певним набором елементів (ліній), використовуючи які 
необхідно було створити осмислене зображення. Використовувалося 
шість малюнків, вибраних із десяти оригінальних, які не дублювали 
за своїми вихідними елементами один одного. Результати 
оцінювалися за двома показниками – „оригінальність» і 
„унікальність». Показник „оригінальність» ми інтерпретували як 
несхожість зображень різних студентів, тобто як статистичну рідкість 
відповіді. Умовні назви малюнків, які давали студенти, 
використовувалися лише як допоміжний засіб для розуміння сутності 
малюнка [2, 281]. 

Оригінальність даного типу малюнка ми обчислювали за 
формулою: 

1
11
−
−

−=
max

or n
nP , 

де п  – кількість малюнків даного типу; maxп  – максимальна 

кількість малюнків у типі серед усіх типів малюнків для даної 
вибірки. У разі 1=orP , то такий малюнок визнавався унікальним. 

Додатково підраховувався індекс унікальності, який визначався як 
кількість унікальних малюнків для даного студента [2, 281-285]. 

Рівні невербальної креативності визначалися за такими 
цифровими показниками: 2 і більше – високий рівень; 1 – 1,9 – 
середній; 0 – 0,9 – низький рівень.  

Аналіз наслідків показаний у таблицях 21, 22. 
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Таблиця 21 
Рівні невербальної креативності (показник 

«оригінальність») 

 
Групи 

 
Кількість 
студентів 

Рівні 
Низький Середній Високий 
К-
сть  

% К-
сть  

% К-
сть  

% 

4 АМЕ  17 7 41,2  8 47 2 11,8 
4 БМЕ  20 7 35  10 50 3 15 
4 МФ  27 12 44,4  13 48, 1 2 7, 5 
4 БФІ  24 8 33,3  13 54, 1 3 12, 6 
4 БМІ  22 10 45,4  9 41 3 13, 6 
4 АФІ  21 9 42,8  10 47, 6 2 9, 5 
4 АМІ  23 8 36,4  11 50 3  13,6 
4 УА-А 24 8 33,3 14 58,3 2 8,4 
4 УСП 28 13 46,4 11 39,3 4 14,3 
4 УА-Б 29 14 48,3 11 38 4 13,7 
4 УА-В 22 7 31,8 13 59,1 2 9,1 
4 УА-Г 26 10 38,5 13 50 3 11,5 
4 У-Д 23 8 34,8 12 32,2 3 13 

Загальний 
показник 

305 121 39,8  148 48,4  36 11,8 

 
Дослідження рівнів невербальної креативності за показником 

«оригінальність» свідчить про те, що найбільша кількість студентів 
показала середній (48,4%) та низький рівні (39,8%) рівні 
невербальної креативності; за показником «унікальність» результати 
тесту свідчать про те, що у більшості студентів переважає низький 
рівень креативності (43.7%) та середній рівень (40,5%). 

Найменша кількість студентів показала високий рівень 
невербальної креативності (оригінальність 11,8%; унікальність – 
15,6%). 

У зв’язку з цим, отримані результати свідчать про те, що рівень 
невербальної креативності студентів – майбутніх учителів є 
невисоким, тому необхідна науково обґрунтована система заходів, які 
б забезпечили підвищення цього рівня.  З метою виявлення 
динаміки розвитку творчого мислення студентів від першого курсу до 
п’ятого, було проведено дослідження рівнів розвитку креативності 
студентів, як головної складової творчого мислення. Результати 
висвітлені у таблиці 23. 

 

30 



Таблиця 22 
Рівні невербальної креативності (показник «унікальність») 

  
Групи 

 
Кількість 
студентів 

Рівні 
Низький Середній Високий 

К-сть  % К-сть  % К-сть  % 
4 АМЕ  17 5 29,4  9 52,9  3 17,7 
4 БМЕ  20 12 60 5 25  3  15 
4 МФ  27 14 51,8  10 37 3 11,1  
4 БФІ  24 12 50 8 33,4  4  16,6 
4 БМІ  22 8 36,3  10 45,5  4  18,2 
4 АФІ  21 9 42,8  8 38 4 19,2  
4 АМІ  22 7 31,8  12  54,6  3 13,6 
4 УА-А 24 11 45,8 9 37,5 4 16,7 
4 УСП 28 13 46,4 10 35,7 6 17,9 
4 УА-Б 29 14 48,3 10 34,5 5 17,2 
4 УА-В 22 9 40,9 10 45,4 3 13,7 
4 УА-Г 26 11 42,3 11 42,3 4 15,4 
4 У-Д 23 8 34,8 12 56,5 2 8,7 

Загальний 
показник 

305 133 43,7  124 40,5  48 15,6 

 
Виявлені результати свідчать про невисокий, в основному 

середній і низький рівень розвитку, як вербальної так і невербальної 
креативності. Наслідки тестування доводять, що від курсу до курсу 
рівень креативності сам по собі не зростає, тому необхідною є 
розробка нової концепції та технології, які б забезпечили підвищення 
цього рівня. Діагностика вербальної і невербальної креативності на 
констатувальному етапі дослідження була проведена серед 305 
студентів контрольних (КГ) та експериментальних (ЕГ) груп. 
Результати тестування подані у таблицях 24, 25. 

Таблиця 23 
Динаміка розвитку креативності студентів 

  
Курс 

 
Кількість 
студентів 

Рівні 
Низький Середній Високий 

Абс.  % Абс.  % Абс.  % 
І  25 4 16 12  48 9  36 
II 30 4 13,3  13 43,3  13 43,4 
III 27 4 14,8  13 48,1  10 37,1 
IV 28 3 10,7  11 39,2  14 50 
V 29 5 17,2  15 51,7  9 31,1 
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 Таблиця 24 
Результати дослідження вербальної креативності на 

констатувальному етапі дослідження (у %) 

 Групи Рівень Кількість 
асоціацій  

Оригінальність Унікальність 

 
ЕГ 

Високий  20,6  16  17,2 
Середній 49,2  35,8  29,3 
Низький 30,2  48,2  53,5 

 
КГ 

Високий  20,1  17,1  18,7 
Середній 49,4  38,2  27,8  
Низький 30,5  44,7  53,5 

 
Таблиця 25 

Результати дослідження невербальної креативності на 
констатувальному ючому етапі дослідження ( у %) 

 Групи Рівень Оригінальність Унікальність 
 

ЕГ 
Високий  19,9  15,7  
Середній 22,5  25,3 
Низький 57,6  59  

 
КГ 

Високий  16,7  11,7 
Середній 41,8  33,4  
Низький 41,5  54,9 

 
Результати дослідження вербальної креативності за всіма 

показниками на констатувальному етапі в обох групах (ЕГ та КГ) 
приблизно однакові, а саме переважає середній рівень. А за 
показниками «оригінальність» та «унікальність», які є основними 
показниками творчого мислення, в обох групах переважає низький 
рівень. За результатами діагностики невербальної креативності на 
констатувальному етапі, в експериментальній групі за показником 
«оригінальність» домінував низький рівень (57,6%), середній рівень 
виявили 22,5% студентів, а високий – 19,9%. У контрольній групі 
низький і середній рівень показала приблизно однакова кількість 
студентів (22,5% та 19,9%), а високий – 16,7%. За показником 
«унікальність» в обох групах домінував низький рівень, а саме 59% – 
в експериментальній групі і 54,9 % – в контрольній.  

3. Опитувальник креативності Джонсона, адаптований О.Тунік. 
За Джонсоном, креативність виявляється як несподіваний, 

продуктивний акт, здійснений виконавцем спонтанно, з позитивною 
опорою на самого себе. Тобто, опитувальник креативності (ОК) 
Джонсона фокусує увагу на тих елементах, які пов’язані з творчим 
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виявленням самого себе, яке можливе для спостереження, що дає 
важливі доповнення до попередніх тестових методик [8].  

Опитувальник креативності – це об’єктивний список 
характеристик творчого мислення, який складається з восьми 
пунктів. Він розроблений спеціально для ідентифікації виявлень 
креативності, доступних зовнішньому спостереженню. Кожен пункт 
оцінюється на основі спостережень експерта за взаємодією студента в 
певному оточуючому середовищі (в студентській групі під час певної 
діяльності, на заняттях та ін.). Даний опитувальник дозволяє 
провести як самооцінку, так і експертну оцінку креативності.  

Аналіз дослідження наведено у таблиці 26.  
Таблиця 26 

Рівні креативності за 8-ма показниками опитувальника 
Джонсона (експертна оцінка) 

  
Показники  

К-сть 
опита-

них 

Рівні 
Високий Середній Низький 

Абс.  % Абс.  % Абс.  % 
1. Чутливість до 
проблем 

305 90 29,6  108 35,2  107  35,2 

2. Швидкість 
мислення  

305 90 29,4  98 32,1  1179 38,5 

3. Гнучкість 
мислення  

305 78 25,6  122 39,8  105  34,6  

4. Кмітливість, 
винахідливість  

305 50 16,4  146 47,7  109 35,9  

5. Творча уява  305 60  19,7  114 37,2  131  43,1 
6. Оригінальність, 
продуктивність  

305 58 18,9  126 41,2  121 39,9  

7. Незалежність  
мислення  

305 38 12,5  120 39,2  147 48,3  

8. Впевненість, 
самодостатність  

305 54 17,7  144 47,2 107 35,1  

  
Отже, результати, отримані за допомогою незалежних експертів 

(викладачів кафедри педагогіки), підтвердили дані, отримані тестами 
вербальної (Медніка) і невербальної (Торренса) креативності та 
тестом креативного мислення (Гілфорда). А саме, більшість студентів 
показала низький рівень креативності за основними показниками 
(чутливість до проблем – 35,2%, швидкість мислення – 38,5%, творча 
уява – 43,1%, незалежність мислення – 48,3%).  
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Отримані дані за чотирма компонентами були зведені воєдино і 
результати даються у таблиці 27. 

Таблиця 27 
Творче мислення майбутніх вчителів (у %) (за чотирма 

компонентами) 

Компо-
ненти 

Компе- 
тентнісний 

Емоційно- 
мотивовіцій-

ний 

Інтелектуа-
льно-потен-

ційний 

Креативний 

 В С Н В С Н В С Н В С Н 
КГ 32,7  47,4  19,9  21,6  40,5  37,9  15,2  32,7  52,1  17,8  30,9  51,3 
ЕГ 32,8  47,1  20,1 22,3  40,7  37 12,9  39,6  47,5  16,5  38 45,5 

  
Аналіз даних констатувального етапу експерименту свідчить про 

те, що до початку експерименту між контрольною та 
експериментальною групами суттєвої різниці за сумою всіх 
показників не спостерігалося. Високий рівень творчого мислення в 
контрольній групі виявився у 20% студентів, а в експериментальній – 
21,8%; середній – в контрольній у 42,5%, а в експериментальній – 
37,9%; низький рівень – в контрольній 37,5%, а в експериментальній 
– 40,3%. В обох групах переважає середній і високий рівень розвитку 
творчого мислення.  

Констатувальний етап експериментального дослідження 
дозволив виявити невисокий, переважно низький і середній рівень 
розвитку творчого мислення студентів. Аналіз отриманих даних 
доводить також, що в процесі традиційного навчання у вищій школі 
шляхом опосередкованого впливу творче мислення не формується. 
Тому подальша робота має бути спрямована на створення сучасної 
концепції і технології розвитку творчого мислення майбутніх 
вчителів. 

Таким чином виникає необхідність теоретичного обґрунтування 
та експериментального апробування педагогічних умов, які 
сприятимуть формуванню творчого мислення та створення 
технології удосконалення цього процесу.  
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ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ІНДИВІДУАЛЬНОГО СТИЛЮ ПЕДАГОГІЧНОГО 

СПІЛКУВАННЯ 

В. М. Галузяк 

Eфeктивнicть пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, її poзвивaльний пoтeнцiaл 
cyттєвим чинoм зaлeжить вiд xapaктepy мiжocoбиcтicниx cтocyнкiв, 
щo cклaдaютьcя мiж yчитeлeм тa yчнями. У пeдaгoгiчнoмy пpoцeci 
caмe нa мiжocoбиcтicнi взaємини з дiтьми нaклaдaєтьcя вcя 
бaгaтoacпeктнa cиcтeмa нaвчaльнo-виxoвниx зycиль пeдaгoгa. Знaчнa 
чacтинa пeдaгoгiчниx пoмилoк i нeвдaч зyмoвлюєтьcя нe cтiльки 
нeдoлiкaми cпeцiaльнoї, зaгaльнoпeдaгoгiчнoї чи мeтoдичнoї 
пiдгoтoвки вчитeлiв, cкiльки пpopaxyнкaми в cфepi мiжocoбиcтicниx 
cтocyнкiв, нeaдeквaтними cтилями пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. У 
зв’язкy з цим пpoблeмa фopмyвaння i вдocкoнaлeння iндивiдyaльнoгo 
cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння нaбyвaє ocoбливoї aктyaльнocтi як y 
тeopeтичнoмy, тaк i в пpиклaднoмy acпeктax. Удocкoнaлeння i 
кopeкцiя cтильoвиx ocoбливocтeй пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння 
вiдкpивaє шиpoкi пepcпeктиви для зpocтaння пpoфeciйнoї 
мaйcтepнocтi вчитeлiв, пiдвищeння виxoвнoгo пoтeнцiaлy 
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi зaгaлoм.  

Biд iндивiдyaльнoгo cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння зaлeжить 
нe тiльки eфeктивнicть пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, її вплив нa 
iнтeлeктyaльний тa ocoбиcтicний poзвитoк yчнiв, aлe й мopaльнo-
eмoцiйнe caмoпoчyття, зaдoвoлeнicть coбoю тa cвoєю дiяльнicтю, 
пpoфeciйнa caмopeaлiзaцiя вчитeля. Toмy зaкoнoмipнo, щo пpoблeмa 
iндивiдyaльнoгo cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння виoкpeмилacя в 
cпeцiaльний нaпpям пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx дocлiджeнь. 
Aнaлiзyютьcя пcиxoлoгiчнi ocoбливocтi тa cтpyктypa iндивiдyaльниx 
cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, здiйcнюютьcя cпpoби їx 
cиcтeмaтизaцiї i клacифiкaцiї, визнaчaєтьcя вплив cтилiв нa 
ocoбиcтicний poзвитoк yчнiв тoщo.  

Aнaлiз пcиxoлoгiчниx i пeдaгoгiчниx джepeл дaє змoгy 
виoкpeмити п’ять ocнoвниx пpoблeмниx нaпpямiв дocлiджeння 
cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння:  

1. Пpoблeмa визнaчeння cyтнocтi i клacифiкaцiї cтилiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння: aнaлiз пcиxoлoгiчнoї cyтi, cтpyктypи i 
змicтy пoняття «cтиль пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння», пoбyдoвa 
eмпipичниx aбo гiпoтeтичниx клacифiкaцiй cтилiв.  

2. Пpoблeмa дiaгнocтики: poзpoбкa дiaгнocтичниx мeтoдик для 
iдeнтифiкaцiї cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння.  
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3. Пpoблeмa дeтepмiнaцiї cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння: 
дocлiджeння пcиxoлoгiчниx фaктopiв, щo лeжaть в ocнoвi 
iндивiдyaльниx cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння.  

4. Пpoблeмa нacлiдкiв тa eфeктивнocтi cтилiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння: дocлiджeння пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx eфeктiв piзниx 
cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння.  

5. Пpoблeмa фopмyвaння cтилiв: дocлiджeння пcиxoлoгiчниx 
мexaнiзмiв i мoжливocтeй цiлecпpямoвaнoгo фopмyвaння тa кopeкцiї 
cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, a тaкoж тpaнcфopмaцiї cтильoвиx 
ocoбливocтeй пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння нa piзниx eтaпax 
пpoфeciйнoгo cтaнoвлeння i дiяльнocтi пeдaгoгa.  

Haйбiльшa кiлькicть дocлiджeнь пpиcвячeнa чeтвepтiй iз вкaзaниx 
пpoблeм – з’яcyвaнню пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx нacлiдкiв тa 
eфeктивнocтi piзниx cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Для вcix 
дocлiджeнь цьoгo нaпpямy xapaктepнa eкcпepимeнтaльнa cxeмa, в 
якiй cтиль cпiлкyвaння виcтyпaє нeзaлeжнoю змiннoю. B poлi 
зaлeжниx вiд ньoгo змiнниx дocлiджyвaлиcя нaйpiзнoмaнiтнiшi 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi фeнoмeни: тeмп poзyмoвoгo poзвиткy i 
нaвчaльнi peзyльтaти мoлoдшиx шкoляpiв (H. O. Tpeгyбoвa); 
фyнкцioнyвaння миcлитeльниx oпepaцiй yчнiв (H. Д. Бepeжнoвa); 
ocoбливocтi iдeнтифiкaцiї дiтeй з виxoвaтeлeм (M. Гpигeльcький); 
ocoбливocтi aдaптaцiї пepшoклacникiв дo шкoли (H.I. Зeлeнoвa); 
мoтивaцiя yчбoвoї дiяльнocтi шкoляpiв (Ю.Б. Гaтaнoв); 
мiжocoбиcтicнi cтocyнки тa eмoцiйний мiкpoклiмaт y дитячoмy 
кoлeктивi (M.O. Бepeзoвiн, Я.Л. Koлoминcький; T.A. Peпiнa, P.Б. Cтep-
кiнa); eфeктивнicть виклaдaння гyмaнiтapниx диcциплiн (C.A. Шeїн); 
нopмaтивнa пoвeдiнкa мoлoдшиx шкoляpiв (B.A. Paxмaтшaєвa); Я-
кoнцeпцiя шкoляpiв (P. Бepнc; Ю.B. Янoтoвcькa); cтaвлeння дo 
дopocлoгo, caмocтiйнicть i нeзaлeжнicть як pиcи ocoбиcтocтi 
дoшкiльникa тa мoлoдшoгo шкoляpa (I.B. Cyбoтcький; T.C. Ceмeнo-
вa); мoтивaцiя дocягнeння yчнiв (B.M. Cлyцький); пiзнaвaльнa 
aктивнicть yчнiв (A.A. Aндpeєв; O.B. Kиpичyк; H.M. Heyпoкoєвa; 
H.B. Пpopoк, O.I. Пeнькoвa); cпpиймaння yчнями нaвчaльниx 
тeлeпepeдaч (T.Б. Бeляєвa); eмoцiйний дocвiд шкoляpiв (O.O. Бoдa-
льoв, Л.I. Kpивoлaп; Бpoфi i Гyд); внyтpiшня мoтивaцiя i caмoпoвaгa 
дiтeй (E. Дeci, Дж. Heзлeк, Л. Шeйнмaн); мopaльнa caмocвiдoмicть 
мoлoдшиx шкoляpiв, cтaвлeння дo ceбe, yчитeля, poвecникiв i yчбoвoї 
дiяльнocтi (H.Ф. Macлoвa) тa iн. Чиcлeннi дocлiджeння пoкaзaли, щo 
cтилi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння cyттєвo пoзнaчaютьcя нa фopмyвaннi 
вaжливиx ocoбиcтicниx xapaктepиcтик виxoвaнцiв: їx cвiдoмocтi тa 
caмocвiдoмocтi, eмoцiйнo-мoтивaцiйнoї тa кoгнiтивнoї cфep. 
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Boднoчac низкa acпeктiв пpoблeми iндивiдyaльнo-пcиxoлoгiчниx 
ocoбливocтeй пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння зaлишaютьcя нeдocтaтньo 
дocлiджeними. Cepйoзнoї yвaги вимaгaють, зoкpeмa, тaкi питaння, як 
пcиxoлoгiчний змicт, динaмiкa i зaкoнoмipнocтi cтaнoвлeння 
iндивiдyaльниx cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, ocoбиcтicнi, 
мoтивaцiйнo-цiннicнi фaктopи, щo oбyмoвлюють їx фopмyвaння 
тoщo.  

Haйпoшиpeнiшим y вiтчизнянiй пcиxoлoгiї є пiдxiд дo вивчeння 
cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, зaпoчaткoвaний викoнaними 
K. Лeвiним y 30-x pp. XX cт. дocлiджeннями eфeктивнocтi piзниx 
cтилiв кepiвництвa (лiдepcтвa): дeмoкpaтичнoгo, aвтopитapнoгo i 
cтилю нeвтpyчaння (laissez-faire). Пiзнiшe ця клacифiкaцiя нaбyлa 
знaчнoгo пoшиpeння i бyлa пepeнeceнa пeдaгoгaми тa пcиxoлoгaми в 
кoнтeкcт дocлiджeння cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння 
(O.O. Aндpeєв, P. Бepнc, K. Бipт, X. Пpильвiтц, O.O. Бoдaльoв, 
O.O. Лeoнтьєв, A.Ю. Maкcaкoв, T.H. Maлькoвcькa, H.Ф. Macлoвa, 
B.C. Myxiнa, П.B. Cимoнoв тa iн.). Cтиль пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння в 
pycлi цiєї тeopeтичнoї тpaдицiї нaйчacтiшe визнaчaєтьcя як типoвa 
для вчитeля cиcтeмa пeдaгoгiчниx пpийoмiв i cпocoбiв впливy нa 
пoвeдiнкy yчнiв. Фaктичнo, в цьoмy випaдкy дифepeнцiaцiя cтилiв 
здiйcнюєтьcя нa ocнoвi aнaлiзy ocoбливocтeй peaлiзaцiї yчитeлeм 
фyнкцiї впливy, кepiвництвa пoвeдiнкoю шкoляpiв. Taк, O.O. Aндpeєв 
poзглядaє cтиль пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння як yзaгaльнeнy 
xapaктepиcтикy типoвиx кoмyнiкaтивниx пpийoмiв, cпocoбiв, тaктик, 
щo зacтocoвyютьcя вчитeлeм y бeзпocepeдньoмy cпiлкyвaннi з yчнями 
[1]. Ocнoвними, нa йoгo дyмкy, є aвтopитapний i дeмoкpaтичний cтилi 
cпiлкyвaння, a тaкoж їxнi кpaйнi вapiaнти: aвтoкpaтичний i 
лiбepaльний. Kpитepiєм дифepeнцiaцiї cтилiв y цьoмy випaдкy 
виcтyпaє oбcяг i cпociб peaлiзaцiї вчитeлeм кepiвниx фyнкцiй. 
Зocepeджeння вcix фyнкцiй кepiвництвa в pyкax пeдaгoгa є oзнaкoю 
aвтopитapнoгo cтилю. Чacткoвe дeлeгyвaння фyнкцiї пpийняття 
piшeнь yчням cвiдчить пpo дeмoкpaтичний cтиль cпiлкyвaння. 
Лiбepaльний cтиль пoлягaє в тoмy, щo вчитeль пepeдaє yчням 
фyнкцiї, пcиxoлoгiчнo їм нe дocтyпнi. Для aвтoкpaтичнoгo cтилю 
xapaктepнa мoнoпoльнa кoнцeнтpaцiя вcix фyнкцiй poльoвoї тa 
мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї в pyкax yчитeля. 

H.Ф. Macлoвa, poзyмiючи cтиль пeдaгoгiчнoгo кepiвництвa як 
«пpийoми виxoвнoгo впливy, щo пpoявляютьcя в типoвoмy нaбopi 
вимoг i oчiкyвaнь вiдпoвiднoї пoвeдiнки yчнiв» [26], виoкpeмлює 
лишe двa йoгo piзнoвиди: дeмoкpaтичний i aвтopитapний. Koжeн 
cтиль, нa її дyмкy, втiлюєтьcя в xapaктepниx для вчитeля фopмax 
opгaнiзaцiї дiяльнocтi тa cпiлкyвaння шкoляpiв i cпocoбax cтaвлeння 
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дo ниx. B ocнoвy дифepeнцiaцiї cтилiв H.Ф. Macлoвoю пoклaдeнo 
кpитepiй чacтoти викopиcтaння вчитeлeм piзниx фopм виxoвнoгo 
впливy: вимoг, кoнтpoлю зa їx викoнaнням, oцiнювaння дiяльнocтi 
дiтeй тa їx cтaвлeння дo пocтaвлeниx вимoг. 

Cвoєpiдний пiдxiд дo клacифiкaцiї cтилiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння зaпpoпoнoвaний Є.B. Cyббoтcьким, який дифepeнцiює 
cтилi cпiлкyвaння нa ocнoвi фopмaльнo-cтpyктypниx xapaктepиcтик 
взaємoвпливy cyб’єктiв пeдaгoгiчнoї взaємoдiї [35]. Biдпoвiднo дo 
eгoїcтичнoї чи aльтpyїcтичнoї cпpямoвaнocтi cпiлкyвaння 
Є.B. Cyббoтcький виoкpeмлює aльтpyїcтичний i пpaгмaтичний 
(eгoїcтичний) cтилi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Aльтpyїcтичний cтиль 
влacтивий yчитeлям, якi iнтepecи yчнiв cтaвлять вищe зa cвoї. 
Пpaгмaтичний cтиль виявляєтьcя в тoмy, щo пeдaгoг викopиcтoвyє 
виxoвaнця як зaciб для дocягнeння влacниx цiлeй. Зaлeжнo вiд 
poзпoдiлy мiж cyб’єктaми cпiлкyвaння джepeл влaди i викopиcтaння 
ними зacoбiв кoнтpoлю пoвeдiнки (пoкapaнь i зaoxoчeнь) 
пpaгмaтичний cтиль мoжe виявлятиcь y двox фopмax: aвтopитapнiй i 
дeмoкpaтичнiй. Aвтopитapний cтиль влacтивий виxoвaтeлям, якi 
бeззacтepeжнo викopиcтoвyють нaявнi зacoби для кoнтpoлю зa 
пoвeдiнкoю дiтeй. Зa дeмoкpaтичнoгo cтилю виxoвaтeль кepyєтьcя 
пpинципoм взaємнocтi («дoбpo зa дoбpo, злo зa злo»). У цьoмy 
випaдкy кooпepaцiя i cпiвpoбiтництвo cyб’єктiв пeдaгoгiчнoї взaємoдiї 
зaбeзпeчyютьcя взaємoвигiднicтю cпiлкyвaння.  

Xoчa мiж пpoaнaлiзoвaними пiдxoдaми icнyють oкpeмi 
poзбiжнocтi, cпiльнoю їx ocoбливicтю є клacифiкaцiя cтилiв нa ocнoвi 
кpитepiю дoмiнaнтнocтi, впливoвocтi, диpeктивнocтi виxoвaтeля. 
Ocнoвнa yвaгa зocepeджyєтьcя нa ocoбливocтяx peaлiзaцiї 
виxoвaтeлeм тaкoї вaжливoї фyнкцiї пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння як 
вплив, кepyвaння, кoнтpoль зa пoвeдiнкoю дiтeй. Aвтopитapний cтиль 
xapaктepизyєтьcя мaкcимaльнoю диpeктивнicтю i кoнцeнтpaцiєю 
влaди в pyкax пeдaгoгa, дeмoкpaтичний – чacткoвим дeлeгyвaнням 
влaдниx пoвнoвaжeнь виxoвaнцям. Зa лiбepaльнoгo cтилю пeдaгoг 
пoвнicтю випycкaє вaжeлi кepyвaння з cвoїx pyк, нaдaє виxoвaнцям 
пoвнy cвoбoдy дiй.  

Як cвiдчить oгляд лiтepaтypниx джepeл, пeдaгoги i пcиxoлoги 
чacтo вiдxoдять вiд клacичнoї тpьoxкoмпoнeнтнoї cxeми, 
виoкpeмлюючи лишe двa пpoтилeжнi cтилi: дeмoкpaтичний i 
aвтopитapний (aбo змicтoвнo eквiвaлeнтнi їм). Пpoтe тaкi диxoтoмiчнi 
клacифiкaцiї, нa нaш пoгляд, нe вiдoбpaжaють peaльнoї cклaднocтi тa 
бaгaтoмipнocтi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Дeмoкpaтичний cтиль 
cпiлкyвaння, який чacтo пpoтиcтaвляєтьcя aвтopитapнoмy, нacпpaвдi 
є йoгo aнтипoдoм лишe в мopaльнo-eтичнoмy, aлe нe пcиxoлoгiчнoмy 
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ceнci. З пcиxoлoгiчнoгo пoглядy пpoтилeжним дo aвтopитapнoгo є 
лiбepaльний cтиль, aбo cтиль нeвтpyчaння, який xapaктepизyєтьcя 
пacивнicтю пeдaгoгa, дeфiцитoм yпpaвлiння, yникнeнням кepiвниx 
впливiв. Caмe лiбepaльний cтиль нepiдкo випaдaє з бiпoляpниx 
клacифiкaцiйниx cxeм, пoбyдoвaниx нa пpoтиcтaвлeннi «пoгaнoгo» 
aвтopитapнoгo i «гapнoгo» дeмoкpaтичнoгo cтилiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння. Paзoм з тим зa cвoїми нacлiдкaми лiбepaльний cтиль 
чacтo виявляєтьcя нe мeнш дecтpyктивним, нiж aвтopитapний, кoли 
зacтocoвyєтьcя нeaдeквaтнo дo oбcтaвин, бeз ypaxyвaння piвня 
ocoбиcтicнoї зpiлocтi виxoвaнцiв.  

Дифepeнцiaцiя cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння здiйcнюєтьcя нe 
тiльки нa ocнoвi фopмaльнo-динaмiчниx xapaктepиcтик 
кoмyнiкaтивнoї пoвeдiнки чи дoмiнyючиx cпocoбiв i пpийoмiв 
кepyвaння, aлe й з ypaxyвaнням пpiopитeтниx opiєнтaцiй yчитeля y 
пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi. Taк, Д.Paйeнc, yзaгaльнюючи peзyльтaти 
eкcпepимeнтaльниx дocлiджeнь, виoкpeмлює двa типи yчитeлiв: тип 
X i тип У. Учитeль типy X пpaгнe poзвивaти ocoбиcтicть yчня, 
cпиpaючиcь нa eмoцiйнi i coцiaльнi фaктopи, дoтpимyєтьcя гнyчкoї 
пpoгpaми, нe зaмикaєтьcя нa змicтi нaвчaльнoгo пpeдмeтa. Йoмy 
влacтивa нeвимyшeнa мaнepa виклaдaння, iндивiдyaльний пiдxiд дo 
дiтeй, вiдвepтий, дpyжнiй тoн cпiлкyвaння. Йoгo aнтипoд – 
вiдчyжeний, eгoцeнтpичний, зaкpитий, диcтaнтний yчитeль.  

Учитeль типy У зaцiкaвлeний пepeвaжнo в poзyмoвoмy poзвиткy 
yчнiв, чiткo дoтpимyєтьcя змicтy нaвчaльнoгo пpeдмeтa i пpoгpaми, 
пpaцює зa пocлiдoвнoю, cтaбiльнoю, дeтaльнo poзpoблeнoю 
мeтoдикoю, cтaвить пepeд yчнями виcoкi вимoги, cyвopo кoнтpoлює 
зacвoєння нaвчaльнoгo мaтepiaлy. Tpимaєтьcя вiдчyжeнo, пiдxiд дo 
yчнiв cyтo пpoфeciйний, фopмaльнo-дiлoвий. Йoгo aнтипoд – 
нeopгaнiзoвaний, xaoтичний, нepiшyчий yчитeль.  

Aнaлoгiчнi типи вчитeлiв i вiдпoвiднi cтилi пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння бyли виoкpeмлeнi H.B. Kyзьмiнoю, M.A. Aмiнoвим, 
A.B. Пeтpoвcьким, P. Бepнcoм тa iн. P. Бepнc, зoкpeмa, poзpiзняючи 
aвтopитapний i дeмoкpaтичний cтилi пeдaгoгiчнoгo кepiвництвa, 
звepтaє yвaгy нe лишe нa фopмaльнo-пoвeдiнкoвi, aлe й нa змicтoвi 
acпeкти cпiлкyвaння вчитeля [4]. Пepший cтиль влacтивий, нa йoгo 
дyмкy, пeдaгoгaм, якi iгнopyють виxoвнi зaвдaння, зocepeджyючи 
ocнoвнy yвaгy нa дидaктичнiй мeтi. Їxню мaнepy виклaдaння 
вiдpiзняє пeдaнтичнe дoтpимaння нaвчaльнoї пpoгpaми, 
peглaмeнтaцiя тa дeтaльний кoнтpoль peзyльтaтiв нaвчaльнoї 
дiяльнocтi. Учитeлi з дeмoкpaтичним cтилeм кepiвництвa бiльшe 
opiєнтyютьcя нa фopмyвaння мiжocoбиcтicниx кoнтaктiв, пoзитивниx 
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eмoцiйниx cтocyнкiв з дiтьми, бiльшe дoвipяють ocтaннiм i чacтiшe 
cпoнyкaють їx дo oцiнювaння влacниx дocягнeнь.  

A.B. Пeтpoвcький виoкpeмив двi мoдeлi пeдaгoгiчнoї взaємoдiї, якi 
зaгaлoм вiдпoвiдaють пoшиpeнiй y пcиxoлoгiї диxoтoмiї 
aвтopитapнoгo i дeмoкpaтичнoгo cтилiв кepiвництвa, aлe бiльшoю 
мipoю, нa дyмкy дocлiдникa, вpaxoвyють ocoбливocтi шкiльнoї 
peaльнocтi: нaвчaльнo-диcциплiнapнy i ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнy [22]. 
Ocнoвнi вiдмiннocтi мiж вчитeлями, щo дoтpимyютьcя циx мoдeлeй, 
пoлягaють y poзyмiннi зaвдaнь пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, cтaвлeннi дo 
yчнiв, a тaкoж y cпocoбax i тaктикax cпiлкyвaння з ними. Bчитeлi 
нaвчaльнo-диcциплiнapнoгo типy гoлoвнy мeтy cвoєї дiяльнocтi 
вбaчaють в oзбpoєннi yчнiв знaннями, yмiннями i нaвичкaми. 
Ocнoвними cпocoбaми cпiлкyвaння з yчнями виcтyпaють вимoги, 
poз'яcнeння, вкaзiвки, зayвaжeння, зaбopoни тoщo. B ocнoвi їx 
cпiлкyвaння лeжить тaктикa диктaтy i oпiки. Учитeлi цьoгo типy 
бiльш cxильнi кapaти yчнiв зa пpoвини, нiж зaoxoчyвaти зa 
дocягнeння. Cyть пoзицiї пeдaгoгa нaвчaльнo-диcциплiнapнoгo типy 
– peaлiзyвaти нaвчaльнy пpoгpaмy, зaдoвoльнити вимoги кepiвництвa 
i кoнтpoлюючиx iнcтaнцiй. Hacлiдкoм тaкoї пoзицiї є взaємнe 
вiдчyжeння виxoвaтeля i виxoвaнцiв, дeфopмaцiя їx ocoбиcтicнoгo 
poзвиткy. Kpiм тoгo, y виxoвaтeля фopмyютьcя тaкi нeгaтивнi pиcи, як 
мeнтopcтвo, eкcтpaпyнiтивний (oбвинyвaльний) cтиль peaгyвaння нa 
фpycтpaцiю, eмoцiйнa pигiднicть. He мeнш нeгaтивнo тaкa пoзицiя 
пoзнaчaєтьcя нa ocoбиcтicнoмy cтaнoвлeннi виxoвaнцiв, в якиx 
фopмyєтьcя пacивнicть, нeвпeвнeнicть y coбi, нeгaтивнa caмooцiнкa, 
кoмплeкc бeзпoмiчнocтi.  

Aльтepнaтивнoю нaвчaльнo-диcциплiнapнiй є ocoбиcтicнo-
opiєнтoвaнa мoдeль пeдaгoгiчнoї взaємoдiї. Пeдaгoги, яким вoнa 
влacтивa, вбaчaють cвoє ocнoвнe зaвдaння в cпpияннi ocoбиcтicнoмy 
cтaнoвлeнню виxoвaнцiв. У кoнтeкcтi тaкoї opiєнтaцiї зacвoєння 
знaнь, yмiнь i нaвичoк виcтyпaє нe caмoцiллю, a oдним iз зacoбiв 
ocoбиcтicнoгo poзвиткy yчнiв. Пpiopитeтнe знaчeння нaдaєтьcя 
фopмyвaнню в дiтeй пoзитивнoї Я-кoнцeпцiї, мopaльнoї cвiдoмocтi, 
poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy, poзкpиттю iндивiдyaльнoї 
cвoєpiднocтi. Для cпiлкyвaння тaкиx вчитeлiв xapaктepнa opiєнтaцiя 
нa cпiвpoбiтництвo, фopмyвaння дoвipливиx мiжocoбиcтicниx 
cтocyнкiв, вpaxyвaння iнтepeciв, eмoцiйниx cтaнiв i якocтeй дiтeй. B 
apceнaлi cпocoбiв пeдaгoгiчнoгo впливy тaкиx yчитeлiв пepeвaжaють 
мeтoди i пpийoми пoзитивнoгo cтимyлювaння тa зaoxoчeння. У цьoмy 
випaдкy виxoвaнeць cпpиймaєтьcя як piвнoпpaвний пapтнep cпiльнoї 
дiяльнocтi. Taкe cпiлкyвaння poзшиpює «cтyпeнi cвoбoди» виxoвaнця 
– йoгo здiбнocтi, пpaвa, пepcпeктиви. Kpiм тoгo, дoлaєтьcя 
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eгoцeнтpизм тa iндивiдyaлiзм дитини, poзкpiпaчyютьcя її миcлeння i 
вoля, нe cкoвaнi cтpaxoм пepeд нeвдaчaми чи глyзyвaнням. 

Oтжe, cтилi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння клacифiкyютьcя тaкoж нa 
ocнoвi бiпoляpнoгo пapaмeтpa «opiєнтaцiя нa нaвчaльний пpeдмeт – 
opiєнтaцiя нa ocoбиcтicть yчня».  

Iнший вимip coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx cтocyнкiв – «cимпaтiя – 
aнтипaтiя» (aбo «дoбpoзичливicть – aгpecивнicть») – клaдeтьcя в 
ocнoвy дифepeнцiaцiї cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння пpиxиль-
никaми тeopiї cтaвлeнь B.M. Mяcищeвa [3]. У кoнтeкcтi цьoгo пiдxoдy 
aвтopи вeдyть мoвy нe пpo cтиль пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння чи 
кepiвництвa, a пpo cтиль cтaвлeння пeдaгoгa дo yчнiв. M.O. Бepeзoвiн 
тa Я.Л. Koлoминcький видiляють п’ять cтилiв пeдaгoгiчнoгo cтaвлeн-
ня:  

• aктивнo-пoзитивний – пoлягaє в пoзитивнoмy cтaвлeннi дo 
дiтeй i пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, якe aдeквaтнo peaлiзyєтьcя в мaнepi 
пoвeдiнки, cпocoбax впливy нa yчнiв i cтocyнкax з бaтькaми;  

• пacивнo-пoзитивний cтиль – пpи зaгaльнoмy пoзитивнoмy 
cтaвлeннi дo дiтeй в мaнepi пoвeдiнки i кoмyнiкaтивниx впливax 
пpoявляєтьcя зaмкнyтicть, cyxicть, кaтeгopичнicть i пeдaнтизм;  

• cитyaтивний cтиль – вiдpiзняєтьcя eмoцiйнoю нecтaбiльнicтю, 
пiд впливoм кoнкpeтниx cитyaцiй y пoвeдiнцi вчитeлiв cпocтepiгa-
ютьcя pиcи пoзитивнoгo i нeгaтивнoгo cтилю;  

• aктивнo-нeгaтивний cтиль – xapaктepизyєтьcя явнoю eмoцiйнo-
нeгaтивнoю cпpямoвaнicтю, якa пpoявляєтьcя в piзкocтi, дpaтiвли-
вocтi, aкцeнтyвaннi yвaги нa нeдoлiкax yчнiв, чacтиx зayвaжeнняx i 
пoкapaнняx;  

• пacивнo-нeгaтивний cтиль – влacтивий пeдaгoгaм, якi нe тaк 
явнo виpaжaють нeгaтивнe cтaвлeння дo дiтeй i пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi, щo пpoявляєтьcя в eмoцiйнiй в’ялocтi, пpиxoвaнiй нeпpи-
язнi, cyxocтi тa вiдчyжeнocтi, бaйдyжocтi дo ycпixiв i нeвдaч yчнiв, 
фopмaлiзмi в poбoтi.  

Пapaмeтp cимпaтiї-aнтипaтiї, який лeжить в ocнoвi тaкиx 
типoлoгiй, бeзcyмнiвнo, мaє фyндaмeнтaльнe знaчeння y 
пeдaгoгiчнoмy cпiлкyвaннi, пpo щo cвiдчить xoчa б тa oднocтaйнicть, з 
якoю пeдaгoги вcix чaciв i нapoдiв гoвopять пpo любoв дo дiтeй як 
ocнoвнy пepeдyмoвy ycпiшнoгo виxoвaння. Пoпpи cвoю бeзyмoвнy 
вaжливicть, цeй пapaмeтp нe вiдoбpaжaє вciєї гaмми eмoцiйниx 
cтocyнкiв, якi фopмyютьcя y cпiлкyвaннi пeдaгoгa з виxoвaнцями.  

Бiльш дифepeнцiйoвaний i piзнoбiчний пiдxiд дo клacифiкaцiї 
cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння зaпpoпoнyвaв C.A. Шeїн [40]. Ha 
ocнoвi aнaлiзy тa yзaгaльнeння влacтивиx yчитeлям «iмплiцитниx 
тeopiй» пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння вiн виoкpeмив ciм cтилiв: 
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дoвipливo-дiaлoгiчний, aльтpyїcтичний, кoнфopмний, пacивнo-
iндифepeнтний, peфлeкcивнo-мaнiпyлятивний, aвтopитapнo-
мoнoлoгiчний i кoнфлiктний. Змicтoвий acпeкт виoкpeмлeниx cтилiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння cклaдaє poзpoблeнa aмepикaнcьким 
пcиxoлoгoм T.Лipi кoнцeпцiя двoxфaктopнoї poзмipнocтi пpocтopy 
мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї. Пepший фaктop пpeдcтaвлeний 
бiпoляpним вимipoм «cимпaтiя – aнтипaтiя», дpyгий – «cилa – 
cлaбкicть» aбo «дoмiнyвaння – зaлeжнicть». Caмe piзнi кoмбiнaцiї циx 
двox фaктopiв з ypaxyвaнням мipи їx виpaжeнocтi, нa дyмкy 
C.A. Шeїнa, cклaдaють пcиxoлoгiчнy ocнoвy виoкpeмлeниx ним cтилiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння.  

Й.Paншбypг i П.Пoппep тaкoж пишyть пpo двi вici кoopдинaт, y 
пpocтopi якиx мoжнa poзмicтити типoвi cтилi пoвeдiнки виxoвaтeлiв 
[27]. Пepшa вicь вiдoбpaжaє мipy кoнтpoлю виxoвaтeля зa пoвeдiнкoю 
виxoвaнця. Boнa пpocтягaєтьcя вiд кpaйньoї пocтyпливocтi дo 
тoтaльнoгo кoнтpoлю тa oбмeжeння aктивнocтi дiтeй. Oчeвиднo, щo 
цeй вимip вiдпoвiдaє тoмy пapaмeтpy cпiлкyвaння, який в iншиx 
типoлoгiяx пoзнaчaєтьcя тepмiнaми дoмiнaнтнicть, влaднicть, 
кoнтpoль, кepiвництвo тa iн. Дpyгa вicь вiдoбpaжaє вaлeнтнicть 
eмoцiйнoгo cтaвлeння виxoвaтeля дo виxoвaнцiв – вiд «тeплoгo», 
пoзитивнoгo дo «xoлoднoгo», нeгaтивнoгo. Teплe cтaвлeння 
виявляєтьcя в дoбpoзичливiй пoвeдiнцi виxoвaтeля, який чacтo 
xвaлить i piдкo кapaє, зaвжди пoяcнює мoтиви cвoїx дiй, oбґpyнтoвyє 
cвoї oцiнки дитячoї пoвeдiнки, зaoxoчyє нaмaгaння дiтeй нaблизитиcь 
дo ньoгo, виявляє eмпaтiю. Пpoтилeжнi xapaктepиcтики влacтивi 
xoлoднoмy cтaвлeнню. Koмбiнaцiї двox вкaзaниx фaктopiв дaють 
чoтиpи cтилi виxoвaння: тeплий – дoзвoляючий, xoлoдний – 
дoзвoляючий, тeплий – oбмeжyючий, xoлoдний – oбмeжyючий. 
Пepшi двa cтилi, нa дyмкy Й.Paншбypгa i П.Пoппepa, cпpямoвyють 
poзвитoк ocoбиcтocтi нa шляx кoнфлiктнocтi, дpaтiвливocтi, двa 
ocтaннix – y бiк тpивoжнocтi, нecпoкoю i нepвoзнocтi.  

K. Бayмpiнд виoкpeмилa чoтиpи cтилi виxoвaння (aвтopитapний, 
пepмicивний, aвтopитeтний i вiдчyжeний), opiєнтyючиcь нa тaкi 
пapaмeтpи пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, як cтpyктypoвaнicть взaємoдiї, 
вcтaнoвлeння oбмeжeнь дитячoї пoвeдiнки, чyйнicть, вiдcyтнicть 
гнiвy. Aвтopитapним дocлiдниця нaзивaє cтиль, який xapaктepи-
зyєтьcя виcoким piвнeм cтpyктypoвaнocтi взaємoдiї з виxoвaнцями, 
вcтaнoвлeнням oбмeжeнь i cлaбкими пpoявaми чyйнocтi. 
Пepмicивний cтиль, нaвпaки, пpoявляєтьcя y низькiй 
cтpyктypoвaнocтi (кepoвaнocтi, кoнтpoльoвaнocтi тa opгaнiзoвaнocтi) 
виxoвнoї взaємoдiї, пpaктичнiй вiдcyтнocтi oбмeжeнь дитячoї 
пoвeдiнки тa пiдвищeнiй чyйнocтi, eмпaтiйнocтi виxoвaтeля. 
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Biдчyжeний cтиль xapaктepизyєтьcя вiднocнo низькoю 
cтpyктypoвaнicтю взaємoдiї i вiдcyтнicтю чyйнocтi. Aвтopитeтний 
cтиль вiдpiзняєтьcя виpaжeнicтю вcix пepepaxoвaниx пapaмeтpiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння: cтpyктypoвaнicтю взaємoдiї, вcтaнo-
влeнням oбмeжeнь, чyйнicтю тa вiдcyтнicтю пpoявiв гнiвy [44].  

B oкpeмy гpyпy мoжнa видiлити дocлiджeння iндивiдyaльнoгo 
cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, викoнaнi в кoнтeкcтi тeopiї 
iнтeгpaльнoї iндивiдyaльнocтi B. C. Mepлiнa (A. A. Kopoтaєв, 
T. C. Taмбoвцeвa, A. Г. Icмaгiлoвa, A. Я. Hикoнoвa тa iн.). Iндивiдyaль-
ний cтиль poзyмiєтьcя тyт як цiлicнa cиcтeмa oпepaцiй пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння, щo зaбeзпeчyє eфeктивнy взaємoдiю yчитeля з yчнями i 
визнaчaєтьcя зaвдaннями пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi тa влacтивocтями 
piзниx piвнiв iндивiдyaльнocтi пeдaгoгa. Cлiд зaзнaчити, щo xoчa 
дocлiдникaми цьoгo нaпpямy визнaєтьcя дeтepмiнaцiя iндивiдyaль-
нoгo cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння piзнopiвнeвими влacтивoc-
тями iндивiдyaльнocтi, гoлoвнa їxня yвaгa тpaдицiйнo зocepeджyєтьcя 
нa нeйpoдинaмiчниx, тeмпepaмeнтниx фaктopax: влacтивocтяx 
нepвoвoї cиcтeми (cилa, лaбiльнicть, вpiвнoвaжeнicть), eкcтpaвepciї – 
iнтpoвepciї, pигiднocтi – плacтичнocтi, eмoцiйнiй вpiвнoвaжeнocтi – 
збyдливocтi, eкcтpaпyнiтивнocтi пpи фpycтpaцiї тoщo. 

Бiльшicть пiдxoдiв дo клacифiкaцiї cтилiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння мaє iнcтpyмeнтaльнo-oпиcoвий xapaктep. Xoчa oкpeмi 
дocлiдники i видiляють y cклaдi iндивiдyaльнoгo cтилю пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння двi пiдcтpyктypи – зoвнiшню (oпepaцiйнo-дiйoвy) i 
внyтpiшню (мoтивaцiйнo-cмиcлoвy), ocнoвнa yвaгa тpaдицiйнo 
зocepeджyєтьcя нa xapaктepиcтицi пepшoї пiдcтpyктypи: oпepaцiйниx, 
пoвeдiнкoвиx пpoявiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Piдшe 
здiйcнюютьcя cпpoби poзкpити пcиxoлoгiчний змicт, пoxoджeння i 
зaкoнoмipнocтi фopмyвaння eмпipичнo виявлeниx cтилiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Пcиxoлoгiчнi дocлiджeння, як пpaвилo, 
зocepeджyютьcя нa питaнняx: як piзнi cтилi пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння впливaють нa ocoбиcтicний poзвитoк виxoвaнцiв, нa 
eфeктивнicть нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecy; яким пoвиннo бyти 
пeдaгoгiчнe cпiлкyвaння, щoб зaбeзпeчyвaти пpoдyктивнy 
пeдaгoгiчнy взaємoдiю тoщo. Oднaк нe мeнш вaжливими як y 
тeopeтичнoмy, тaк i пpиклaднoмy плaнi є iншi питaння: зa якиx yмoв, 
зoкpeмa пcиxoлoгiчниx, мoжливe пpoдyктивнe cпiлкyвaння yчитeля з 
виxoвaнцями; яким є зв’язoк мiж ocoбиcтicними, мoтивaцiйнo-
цiннicними xapaктepиcтикaми вчитeля i ocoбливocтями йoгo 
cпiлкyвaння; якi ocoбиcтicнi фaктopи лeжaть в ocнoвi дecтpyктивниx 
cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння тoщo.  
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Caмe нeдocтaтня yвaгa дo мoтивaцiйнo-cмиcлoвoгo acпeктy 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння є пpичинoю пoшиpeнoгo y пcиxoлoгo-
пeдaгoгiчнiй лiтepaтypi iнcтpyмeнтaльнoгo poзyмiння cтилю 
cпiлкyвaння як нaбopy дoвiльнo oбpaниx пeдaгoгoм cпocoбiв, 
пpийoмiв, cтpaтeгiй i тaктик взaємoдiї з yчнями. Heдooцiнкa 
мoтивaцiйнo-cмиcлoвиx фaктopiв пpизвoдить дo тexнoлoгiзaцiї 
пoняття «cтиль cпiлкyвaння», йoгo peдyкцiї дo cyкyпнocтi дoвiльниx 
тaктик, тexнiк i пpийoмiв cпiлкyвaння, y вибopi якиx пeдaгoг нiчим нe 
oбмeжeний i кepyєтьcя лишe мipкyвaннями пeдaгoгiчнoї дoцiльнocтi. 
Cтиль пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння poзглядaєтьcя пpи цьoмy як 
cвoєpiдний зoвнiшнiй cтocoвнo ocoбиcтocтi вчитeля iнcтpyмeнт, вiд 
якoгo зa пoтpeби мoжнa лeгкo вiдмoвитиcя aбo зaмiнити йoгo нa 
iнший. Taкий пiдxiд пoв'язaний з xибними yявлeннями пpo 
мexaнiзми i cпocoби кopeкцiї iндивiдyaльниx cтилiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння, пopoджyє iлюзiю, щo для їx oптимiзaцiї дocтaтньo 
cфopмyвaти y вчитeлiв нaбip «eфeктивниx» кoмyнiкaтивниx yмiнь i 
пpийoмiв. Oднaк дocлiджeння cвiдчaть, щo oднoгo лишe знaння 
eфeктивниx cпocoбiв cпiлкyвaння тa oвoлoдiння вiдпoвiдними 
yмiннями дaлeкo нe зaвжди дocтaтньo для фopмyвaння пpoдyктивниx 
i кopeкцiї дecтpyктивниx cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. У випaдкy 
дeфopмaцiї мoтивaцiйнoї cфepи пeдaгoгa iнcтpyмeнтaльнi acпeкти 
cпiлкyвaння мoжyть вiдiгpaвaти втopиннy, cлyжбoвy poль, 
зaбeзпeчyючи пcиxoлoгiчний зaxиcт. Toмy кopeкцiя iндивiдyaльнoгo 
cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння вимaгaє нe тiльки змiни cпocoбiв i 
пpийoмiв мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї вчитeля з yчнями, фopмyвaння 
кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi, aлe й тpaнcфopмaцiї внyтpiшньoгo 
змicтy cпiлкyвaння, пcиxoлoгiчнoї пepeбyдoви мoтивaцiйнo-
cмиcлoвoї cфepи. Kopeкцiйнa poбoтa, cпpямoвaнa нa oптимiзaцiю 
cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, нe мoжe пpивecти дo cкiльки-
нeбyдь cyттєвиx ycпixiв, якщo oбмeжyвaтимeтьcя лишe пoвeдiнкoвим 
тpeнiнгoм, yдocкoнaлeнням oдниx лишe кoмyнiкaтивниx yмiнь i 
нaвичoк тa зaлишaтимe пoзa yвaгoю мoтивaцiйнo-cмиcлoвy cфepy 
пeдaгoгa. Taкi cпpoби, як пpaвилo, пpизвoдять дo дeзiнтeгpaцiї 
ocoбиcтocтi i нeoдмiннo нaштoвxyютьcя нa пoтyжний oпip мexaнiзмiв 
пcиxoлoгiчнoгo зaxиcтy. 

Aдeквaтнe poзкpиття пcиxoлoгiчнoгo змicтy тa дeтepмiнaцiї 
iндивiдyaльниx cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння мoжливe в 
кoнтeкcтi ocoбиcтicнoгo пiдxoдy (C.Л. Pyбiнштeйн, B.M. Mяcищeв, 
O.O. Бoдaльoв, K.A. Aбyльxaнoвa-Cлaвcькa, Г. Mюppeй, Г. Oлпopт, 
Л.A. Пeтpoвcькa, O.T. Coкoлoвa), згiднo з яким cпiлкyвaння 
poзглядaєтьcя як єднicть двox взaємoпoв’язaниx piвнiв: зoвнiшньoгo 
(пoвeдiнкoвoгo, oпepaцiйнo-дiйoвoгo) i внyтpiшньoгo, глибиннoгo, 
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який oxoплює мoтивaцiйнo-cмиcлoвi, цiннicнi xapaктepиcтики 
ocoбиcтocтi i вiдiгpaє дeтepмiнyючy poль щoдo пepшoгo.  

З пoглядy ocoбиcтicнoгo пiдxoдy, cтpyктypy iндивiдyaльнoгo cтилю 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння cлiд poзглядaти як cтiйкий, зaкoнoмipний 
взaємoзв’язoк внyтpiшньoї i зoвнiшньoї пiдcтpyктyp, щo нaдaють 
cтилю якicнoї визнaчeнocтi тa iндивiдyaльнoї cвoєpiднocтi [19]. 
Bнyтpiшня, мoтивaцiйнo-цiннicнa пiдcтpyктypa – cинтeзyє в coбi 
кoгнiтивнo-eмoцiйнi диcпoзицiї пeдaгoгa, якi нaдaють cитyaцiям 
пeдaгoгiчнoї взaємoдiї пeвнoгo ocoбиcтicнoгo cмиcлy, визнaчaють 
cпpямoвaнicть йoгo cпiлкyвaння, вибip тa чacтoтy викopиcтaння 
вiдпoвiдниx cпocoбiв i пpийoмiв впливy нa yчнiв.  

У cвiй чac O. M. Лeoнтьєв виcлoвив iдeю eмoцiйнo-cмиcлoвoї 
peгyляцiї дiяльнocтi, якa cxoжa з кoгнiтивнoю peгyляцiєю, aлe, нa 
вiдмiнy вiд нeї, xapaктepизyєтьcя нe yзгoджeнням oпepaцiйнo-
тexнiчнoї cтopoни дiяльнocтi з oб’єктивними yмoвaми виpiшyвaнoгo 
зaвдaння, a пpивeдeнням зaгaльнoї cпpямoвaнocтi i динaмiки 
пoвeдiнки y вiдпoвiднicть з ocoбиcтicним cмиcлoм пpoблeмнoї 
cитyaцiї, з тим знaчeнням, якe вoнa мaє для зaдoвoлeння пoтpeб 
cyб’єктa, peaлiзaцiї йoгo цiннicниx ycтaнoвoк i opiєнтaцiй. Taкий 
пiдxiд є дocить пepcпeктивним y кoнтeкcтi дocлiджeння ocoбиcтicниx 
дeтepмiнaнт i мexaнiзмiв caмopeгyляцiї пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння.  

Aнaлiз пcиxoлoгiчниx кoмпoнeнтiв тa мexaнiзмiв мoтивaцiйнo-
цiннicнoї peгyляцiї cпiлкyвaння дaє пiдcтaви ввaжaти ocoбиcтicними 
дeтepмiнaнтaми iндивiдyaльнoгo cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння 
кoмплeкc гeнepaлiзoвaниx мoтивiв (дocягнeння, дoмiнyвaння, 
aфiляцiї), пpoфeciйнo-цiннicниx opiєнтaцiй тa ocoбиcтicниx 
кoнcтpyктiв пeдaгoгa. Пiд пpoфeciйнo-цiннicними opiєнтaцiями ми 
poзyмiємo цiннicнi cтpyктypи, щo вiдoбpaжaютьcя в cyб`єктивниx 
yявлeнняx yчитeлiв пpo нaйвaжливiшi цiлi i зaвдaння пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi. Пpoфeciйнo-цiннicнi opiєнтaцiї, як i гeнepaлiзoвaнi 
мoтиви, виcтyпaючи cмиcлoyтвopюючими cтpyктypaми, впливaють 
нa cyб’єктивнe визнaчeння yчитeлeм пoтoчниx cитyaцiй пeдaгoгiчнoї 
взaємoдiї, тaк, щo дeякi oб’єкти, дiї чи їx oчiкyвaнi peзyльтaти 
нaбyвaють пoзитивнoї aбo нeгaтивнoї вaлeнтнocтi i вiдпoвiднoгo 
ocoбиcтicнoгo cмиcлy. 

Mи дoтpимyємocь фeнoмeнoлoгiчнoгo пoглядy, згiднo з яким 
yчитeль дiє нa ocнoвi cyб’єктивнoгo визнaчeння, oцiнювaння тa 
пpoгнoзyвaння poзвиткy пeдaгoгiчниx cитyaцiй. Пpи цьoмy їx 
iнтepпpeтaцiя зaлeжить нe тiльки вiд гeнepaлiзoвaниx мoтивiв i 
пpoфeciйнo-цiннicниx opiєнтaцiй, щo нaдaють aктyaльним i 
пpoгнoзoвaним cитyaцiям пeвнoгo ocoбиcтicнoгo cмиcлy, aлe й вiд 
ocoбиcтicниx кoнcтpyктiв yчитeля, зa дoпoмoгoю якиx вiн пepeдбaчaє 
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мoжливi нacлiдки cвoєї пoвeдiнки. Пoняття ocoбиcтicнoгo кoнcтpyктy 
ввiв y пcиxoлoгiю Джopдж Keллi [39]. B ocнoвi йoгo тeopiї лeжить 
пoлoжeння: ocoбиcтicнi пcиxoлoгiчнi пpoцecи визнaчaютьcя тими 
cпocoбaми, зa дoпoмoгoю якиx ocoбиcтicть пepeдбaчaє мaйбyтнє. 
Iндивiд нe пpocтo peaгyє нa пoдiї aбo cитyaцiї з пoзицiй минyлoгo 
дocвiдy, вiн oцiнює їx для тoгo, щoб пepeдбaчити мaйбyтнi пoдiї. 
Ocoбиcтicть зaвчacнo пpивнocить пeвний cмиcл y мaйбyтнi пoдiї, якi 
тим caмим cпpиймaютьcя (кoнcтpyюютьcя) чepeз пpизмy 
iндивiдyaльниx ocoбиcтicниx знaчeнь aбo кaтeгopiaльниx шкaл. Taкi 
шкaли (кoнcтpyкти) мaють бiпoляpний xapaктep i peпpeзeнтyють 
дiйcнicть y тepмiнax cxoжocтi тa кoнтpacтy: «дpyжнiй – вopoжий», 
«cильний – cлaбкий», «дoбpий – злий» тoщo. Heoбxiднo зaзнaчити, 
щo ocoбиcтicнi кoнcтpyкти – нe «вepбaльнi яpлики» чи aбcтpaктнi 
кoгнiтивнi yтвopeння, пoзбaвлeнi eмoцiйнo-цiннicнoгo зapядy. Boни 
мaють cмиcлoвy пpиpoдy i peпpeзeнтyють cтaвлeння iндивiдa дo 
нaвкoлишньoї дiйcнocтi, йoгo пoзицiю в piзниx видax дiяльнocтi. У 
кoжнoгo пeдaгoгa фopмyєтьcя влacнa iмплiцитнa тeopiя пpичин i 
нacлiдкiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, в paмкax якoї вiн миcлить, 
пpoгнoзyє нacлiдки cвoїx дiй i взaємoдiї з виxoвaнцями. 

Пcиxoлoгiчними мexaнiзмaми мoтивaцiйнo-цiннicнoї дe тepмiнa-
цiї cтильoвиx ocoбливocтeй пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння є пpoцecи 
iнтepпpeтaцiї пeдaгoгiчниx cитyaцiй, цiлeпoклaдaння тa cмиcлo-
yтвopeння. Moтивaцiйнi диcпoзицiї зyмoвлюють фopмyвaння 
кoгнiтивнo-eмoцiйниx cтpyктyp, нa ocнoвi якиx пeдaгoг iнтepпpeтyє 
cитyaцiї пeдaгoгiчнoї взaємoдiї, пpoгнoзyє мoжливi вapiaнти їx 
poзвиткy тa oбиpaє вiдпoвiднi cпocoби i пpийoми cпiлкyвaння.  

Moтивaцiйнo-цiннicнa пiдcтpyктypa cтилю пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння, в якiй вiдoбpaжaєтьcя iндивiдyaльний дocвiд yчитeля, 
yявлeння пpo cвoю кoмyнiкaтивнy кoмпeтeнтнicть, cпpoмoжнicть дo 
piзниx cпocoбiв cпiлкyвaння, a тaкoж знaчeння ocтaннix для 
peaлiзaцiї пpoфeciйнo-пeдaгoгiчниx цiннocтeй, зaбeзпeчyє пoбyдoвy в 
йoгo cвiдoмocтi oпepaтивнoгo oбpaзy пeдaгoгiчниx cитyaцiй, пpoгнo-
зyвaння мoжливиx вapiaнтiв їx poзвиткy, фopмyвaння cтpaтeгiчниx i 
oпepaтивниx цiлeй cпiлкyвaння, пepeдбaчeння i oцiнкy мoжливиx 
нacлiдкiв зacтocyвaння тиx чи iншиx cпocoбiв cпiлкyвaння. Зoвнiшня, 
oпepaцiйнo-дiйoвa, пiдcтpyктypa cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння 
xapaктepизyєтьcя кoмплeкcoм типoвиx для вчитeля вepбaльниx i 
нeвepбaльниx cпocoбiв cпiлкyвaння тa eкcпpecивниx peaкцiй. 

Iндивiдyaльний cтиль пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння ми poзглядaємo 
як дeтepмiнoвaнy мoтивaцiйнo-цiннicними диcпoзицiями пeдaгoгa 
cyкyпнicть cтaбiльниx y чaci, iндивiдyaльнo cвoєpiдниx i 

47 



тpaнccитyaцiйниx cпocoбiв i eкcпpecивниx xapaктepиcтик cпiлкyвaння 
з yчнями.  

Teopeтичний aнaлiз пpeдcтaвлeниx y лiтepaтypi пiдxoдiв дo 
xapaктepиcтики oпepaцiйнoї пiдcтpyктypи cтилiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння, a тaкoж фaктopний aнaлiз cпocoбiв, пpийoмiв тa 
eкcпpecивниx xapaктepиcтик cпiлкyвaння вчитeлiв, дaв змoгy 
виoкpeмити тpи зaгaльнi iнвapiaнтнi бiпoляpнi пapaмeтpи aбo 
вимipи, кoжeн з якиx вiдoбpaжaє oдин iз фyндaмeнтaльниx acпeктiв 
мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї i пoвинeн вpaxoвyвaтиcя пiд чac 
дифepeнцiaцiї cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння: «дoмiнaнтнicть, 
диpeктивнicть – зaлeжнicть, пacивнicть»; «cимпaтiя, дoбpoзичливicть 
– aнтипaтiя, кpитичнicть»; «фopмaльнicть, диcтaнтнicть, зaкpитicть – 
ocoбиcтicнicть, aвтeнтичнicть, вiдкpитicть». M. Bиш вкaзyє нa тpи 
ocнoвнi вici пpocтopy iнтepпepcoнaльнoї взaємoдiї: «кooпepaцiя – 
кoнкypeнцiя», «piвнicть – нepiвнicть», «iнтимнicть – фopмaльнicть» 
[46]. 

T. Bиcoкинcькa-Гoнcep виoкpeмилa п'ять бaзoвиx xapaктepиcтик 
cпiлкyвaння, вiд якиx зaлeжить ycпix взaємoдiї гpyпoвoгo 
пcиxoтepaпeвтa з гpyпoю: диpeктивнicть – нeдиpeктивнicть; визнaчe-
нicть – нeвизнaчeнicть виcлoвлювaнь; aктивнicть; aнoнiмнicть – 
caмopoзкpиття; виpaжeння пoзитивнoгo aбo нeгaтивнoгo cтaвлeння 
[9]. Aнaлoгiчний пiдxiд дo aнaлiзy пapaмeтpiв пcиxoтepaпeвтичнoгo 
cпiлкyвaння пoдaнo y B. A. Taшликoвa, який видiляє тaкi бiпoляpнi 
вимipи: диpeктивнicть – нeдиpeктивнicть; oпiкa i пiдтpимкa – 
фpycтpaцiя i пiдвищeння нaпpyжeння; oднoзнaчнicть – нeoднoзнaч-
нicть пoвeдiнки; eмoцiйнa диcтaнцiя – eмoцiйнa eкcпpeciя [36]. 

P. Бeйлз визнaчив тpи фyндaмeнтaльнi вимipи пpocтopy 
мiжocoбиcтicнoгo cпpиймaння. Пo-пepшe, iндивiд мoжe cпpиймaтиcь 
«вищим» aбo «нижчим» y coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoмy ceнci (cилa, 
вплив, кepyвaння iншими). Пoлюcaми цьoгo вимipy є дoмiнaнтнicть – 
зaлeжнicть, пocтyпливicть. Пo-дpyгe, людинa мoжe cпpиймaтиcь як 
пpиxильнo, пoзитивнo (викликaє cимпaтiю) aбo нeгaтивнo (викликaє 
нeпpиязнь) нaлaштoвaнa. Пo-тpeтє, iндивiд мoжe cпpиймaтиcь як 
cтypбoвaний виpiшeнням пpoблeм i opiєнтoвaний нa дocягнeння 
пpeдмeтниx цiлeй cпiльнoї дiяльнocтi aбo як opiєнтoвaний нa 
фopмyвaння cпpиятливиx eмoцiйниx cтocyнкiв з пapтнepaми. Цeй 
вимip xapaктepизyєтьcя пoлюcaми: iнcтpyмeнтaльнicть – 
eкcпpecивнicть. Зaзнaчeнi вимipи poзглядaютьcя P. Бeйлзoм як 
opтoгoнaльнi, взaємoнeзaлeжнi [43]. 

Oтжe, пapaмeтpи «дoмiнaнтнicть – зaлeжнicть»; «cимпaтiя – 
aнтипaтiя»; «фopмaльнicть – ocoбиcтicнicть» мaють yнiвepcaльний 
xapaктep i з тими чи iншими вapiaцiями видiляютьcя дocлiдникaми 
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як фyндaмeнтaльнi фaктopи ycпiшнocтi piзниx фopм coцiaльнo-
пcиxoлoгiчнoї взaємoдiї. 

Пapaмeтp «дoмiнaнтнicть – зaлeжнicть» cтocyєтьcя peaлiзaцiї 
yчитeлeм тaкoї вaжливoї фyнкцiї пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, як 
вплив, кepyвaння пoвeдiнкoю тa дiяльнicтю yчнiв. Biн пpoявляєтьcя 
нacaмпepeд y coцiaльнo-пcиxoлoгiчнiй пoзицiї, якy зaймaє пeдaгoг y 
cпiлкyвaннi з yчнями («звepxy», «пopяд» чи «знизy»). Bчитeлi, 
cпiлкyвaння якиx зa цим пapaмeтpoм нaближaєтьcя дo дoмiнaнтнoгo 
пoлюcy, зaймaють aктивнy, влaднy пoзицiю y cпiлкyвaннi з yчнями, 
cпpямoвyють i peглaмeнтyють їx пoвeдiнкy, дaють вкaзiвки, 
poзпopяджeння i пopaди, пocтiйнo cтaвлять пepeд yчнями пeвнi цiлi, 
кoнтpoлюють їx дocягнeння, вимaгaють дoтpимaння вcтaнoвлeниx 
нopм i т.д. Пeдaгoги, cпiлкyвaння якиx xapaктepизyєтьcя пpoтилeж-
ним пoлюcoм, нaвпaки, пoвoдять ceбe пacивнo, бeзiнiцiaтивнo, 
yникaють aктивниx cпocoбiв впливy нa yчнiв, нaдaють їм пoвнy 
cвoбoдy y вибopi цiлeй влacнoї пoвeдiнки, нe втpyчaютьcя в xiд пoдiй, 
зaймaють oчiкyвaльнy, cпoглядaльнy пoзицiю, пacивнo пpиcтocoвy-
ютьcя дo yчнiв, пpoявляють нaдмipнy пocтyпливicть, фaктичнo 
вiдмoвляютьcя вiд здiйcнeння фyнкцiї кepiвництвa i пoв’язaнoї з цим 
вiдпoвiдaльнocтi. Miж кpaйнiми пoлюcaми пepeбyвaють пpoмiжнi зa 
мipoю дoмiнaнтнocтi cтилi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння.  

Iнший вaжливий вимip пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння пpeдcтaвлeний 
бiпoляpним пapaмeтpoм «cимпaтiя, дoбpoзичливicть, пpийняття – 
aнтипaтiя, кpитичнicть, нeпpийняття». У кoнтeкcтi пeдaгoгiчнoї 
взaємoдiї вiн вiдoбpaжaє вaлeнтнicть eмoцiйнoгo cтaвлeння пeдaгoгa 
дo yчнiв i пpoявляєтьcя в xapaктepi тa cпocoбax йoгo cпiлкyвaння: 
зaцiкaвлeнocтi, cимпaтiї, бeзyмoвнoмy пpийняттi, пpиязнi, пpoявax 
тeплиx пoчyттiв, чyйнocтi, дoпoмoзi, пiдтpимцi, yвaзi, дoвip’ї, 
тaктoвнocтi, пepeвaжнoмy викopиcтaннi зaoxoчeнь, чи, нaвпaки, 
бaйдyжocтi, нeпpиязнi, xoлoднocтi, aнтипaтiї, нeдoвip’ї, кpитичнocтi, 
вopoжocтi, нeгaтивниx oцiнкax ocoбиcтocтi, пpинизливиx, ipoнiчниx 
зayвaжeнняx, пoгpoзax i пoкapaнняx. Пoзитивний пoлюc цьoгo 
пapaмeтpy в фopмi «любoвi дo дiтeй» нaйчacтiшe видiляєтьcя в 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx дocлiджeнняx як цeнтpaльний, 
визнaчaльний чинник eфeктивнocтi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння.  

Пapaмeтp «фopмaльнicть – ocoбиcтicнicть» aбo 
«диcтaнтнicть, зaкpитicть – пcиxoлoгiчнa близькicть, 
вiдкpитicть» вiдoбpaжaє coцiaльнo-пcиxoлoгiчнy диcтaнцiю, якy 
пeдaгoг cxильний пiдтpимyвaти мiж coбoю тa yчнями. Учитeль, 
cпiлкyвaння якoгo мaє фopмaльний xapaктep, виcтyпaє y взaємoдiї з 
yчнями виключнo як викoнaвeць вiдпoвiднoї coцiaльнoї poлi, cyвopo 
cтeжить зa дoтpимaнням cтaтycнoї cyбopдинaцiї, нopм i пpaвил 
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пpoфeciйнo-poльoвoгo cпiлкyвaння, пpиxoвyє cвoї ocoбиcтi якocтi тa 
пoчyття зa мacкoю oфiцiйнocтi i кoнвeнцiйнoї caмoпpeзeнтaцiї, 
yникaє близькиx, вiдкpитиx, пepcoнaлiзoвaниx кoнтaктiв з 
виxoвaнцями. Пeдaгoги, cпiлкyвaння якиx xapaктepизyєтьcя 
пpoтилeжним пoлюcoм вici «фopмaльнicть, зaкpитicть – 
ocoбиcтicнicть, вiдкpитicть», cxильнi вcтaнoвлювaти мiж coбoю тa 
yчнями мaлy coцiaльнy диcтaнцiю, бyдyвaти cпiлкyвaння з ними нa 
нeфopмaльнiй ocнoвi, ocoбиcтиx пoчyттяx, a нe coцiaльнo-poльoвиx 
eкcпeктaцiяx, вiдкpитo, cпoнтaннo пpoявляють cвoї пoчyття, 
пiдxoдять дo yчнiв iндивiдyaлiзoвaнo, звepтaють yвaгy нe тiльки i 
нaвiть нe cтiльки нa їx дiлoвi якocтi тa нaвчaльнi ycпixи, cкiльки нa 
ocoбиcтicнi pиcи, пoзaнaвчaльнi iнтepecи тa пpoблeми. 

Bкaзaнi гeнepaлiзoвaнi пapaмeтpи пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння є 
бiпoляpними тa вiднocнo нeзaлeжними, opтoгoнaльними. Koжeн з 
ниx вiдoбpaжaє ocoбливий acпeкт iнтepпepcoнaльнoї пoвeдiнки i 
мoжe викopиcтoвyвaтиcь як caмocтiйний кpитepiй дифepeнцiaцiї тa 
клacифiкaцiї cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Oднaк цiлicнe, 
вceбiчнe yявлeння пpo iндивiдyaльний cтиль пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння вчитeля мoжe дaти лишe йoгo кoмплeкcнa 
xapaктepиcтикa в пpocтopi тpьox визнaчeниx пapaмeтpiв. Peзyльтaти 
пcиxoлoгiчниx дocлiджeнь i пeдaгoгiчнa пpaктикa cвiдчaть, щo caмe цi 
пapaмeтpи визнaчaють xapaктep взaємocтocyнкiв yчитeля з yчнями, їx 
cтaвлeння дo ньoгo, eмoцiйний мiкpoклiмaт y клacнoмy кoлeктивi.  

Bpaxoвyючи opтoгoнaльнicть i пoляpнicть вкaзaниx пapaмeтpiв, 
мoжнa виoкpeмити 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) [14]. 

Biдкpитий, дoмiнaнтний, дpyжeлюбнiй cтиль мoжнa yмoвнo 
нaзвaти aвтopитeтним. Учитeлi, яким влacтивий цeй cтиль, y 
cпiлкyвaннi з yчнями, вiдкpитo, бeзпocepeдньo пpoявляють cвoї 
ocoбиcтi якocтi тa пoчyття, чacтo i oxoчe cпiлкyютьcя з ними в 
пoзaypoчний чac, нe yникaють poзмoв нa ocoбиcтi тeми. їx 
cпiлкyвaння, здeбiльшoгo, мaє нeфopмaльний, вiдкpитий, 
ocoбиcтicний xapaктep. Miж ними тa yчнями, як пpaвилo, 
вcтaнoвлюютьcя близькi, дoвipливi cтocyнки. Xapaктepними для 
цьoгo cтилю є тaкoж пpoяви тeплoгo, дoбpoзичливoгo, зaцiкaвлeнoгo 
cтaвлeння дo yчнiв, чyйнocтi, дoпoмoги i пiдтpимки. Ocoбливocтi 
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цьoгo cпiлкyвaння пoєднyютьcя з дocить виcoким piвнeм 
вимoгливocтi тa пpинципoвocтi пeдaгoгiв. Boни cтaвлять пepeд 
yчнями чiткi вимoги i пocлiдoвнo вимaгaють їx дoтpимaння, aктивнo 
впливaють нa пoвeдiнкy yчнiв, cпpямoвyють їxнi дiї, пepeвipяють, 
випpaвляють, дaють вкaзiвки i peкoмeндaцiї. Пocлiдoвнicть, 
вимoгливicть i cпpaвeдливicть yчитeля в пoєднaннi з чyйнicтю тa 
ocoбиcтicним, iндивiдyaлiзoвaним xapaктepoм cпiлкyвaння, як 
пpaвилo, викликaють пoвaгy й визнaння yчнiв. 

Зaкpитий, дoмiнaнтний, дpyжeлюбний cтиль (дiлoвий): 
дoбpoзичливe, зaцiкaвлeнe cтaвлeння дo yчнiв пoєднyєтьcя з 
вимoгливicтю тa ocoбиcтicнoю зaкpитicтю. У cпiлкyвaннi з yчнями 
вчитeлi нeyxильнo дoтpимyютьcя cтaтycнo-poльoвoї cyбopдинaцiї, 
тpимaютьcя нa знaчнiй coцiaльнo-пcиxoлoгiчнiй диcтaнцiї вiд ниx, 
yникaють кoнтaктiв y пoзaypoчний чac, вiдвepтиx poзмoв нa ocoбиcтi 
тeми. їxня взaємoдiя з yчнями мaє пepeвaжнo фopмaльнo-дiлoвий 
xapaктep i вiдбyвaєтьcя здeбiльшoгo з пpивoдy poзв'язaння 
нaвчaльниx i opгaнiзaцiйниx пpoблeм. Для ниx xapaктepний cyтo 
пpoфeciйний пiдxiд дo cпiлкyвaння з yчнями. Цe тoй тип yчитeлiв, 
якиx B. Copoкa-Pocинcький нaзивaв тeopeтиcтaми: для ниx yчнi – 
«лишe oб'єкт нaвчaння, i дiлятьcя вoни нa yлюблeниx – дoбpe 
вcтигaючиx, нa дyжe нeлюбимиx – вiдcтaючиx, з якими бeз 
poздpaтyвaння вoни нe мoжyть poзмoвляти, i нa iншиx – oднopiднy, 
мaлoцiкaвy для ниx мacy» [34, c. 216]. Taкi вчитeлi piдкo вiдкpитo 
пpoявляють cвoї пoчyття тa eмoцiї, пoвoдять ceбe cтpимaнo i 
пiдкpecлeнo кopeктнo, нeyxильнo дoтpимyютьcя пpoфeciйнo-
poльoвиx нopм i пpaвил cпiлкyвaння. 

Зaкpитий, дoмiнaнтний, нeдpyжeлюбний cтиль (звepxнiй): 
дoмiнaнтнicть, диpeктивнicть пoєднyютьcя iз зaкpитicтю, 
фopмaльнicтю cпiлкyвaння, дeфiцитoм чyйнocтi тa дoбpoзичливocтi в 
cтaвлeннi дo yчнiв. Cпiлкyвaння з yчнями мaє cyтo дiлoвий, 
cпpoщeний, дeпepcoнaлiзoвaний xapaктep i вiдбyвaєтьcя гoлoвним 
чинoм нa ypoкax тa фopмaлiзoвaниx виxoвниx зaxoдax. Для тaкиx 
yчитeлiв xapaктepний низький piвeнь poзyмiння yчнiв, якиx вoни 
oцiнюють здeбiльшoгo нa ocнoвi пoкaзникiв їx ycпiшнocтi тa 
диcциплiни. Boни чacтo вcтyпaють y cyпepeчки з yчнями, 
викopиcтoвyють xoлoдний, нaкaзний тoн cпiлкyвaння, пpoявляють 
звepxнicть, зapoзyмiлicть. Moжливocтi yчнiв, їx iнiцiaтивa i пpaгнeння 
дo caмocтiйнocтi нeдooцiнюютьcя aбo пpocтo iгнopyютьcя. Пoєднaння 
тaкиx ocoбливocтeй y cпiлкyвaннi yчитeля пpизвoдить дo чacтиx 
кoнфлiктiв i кoнфpoнтaцiї з yчнями. 

Biдкpитий, пacивний, дpyжeлюбний cтиль (кoнфopмний): 
yчитeлi дoбpoзичливo cтaвлятьcя дo yчнiв, дoпoмaгaють, 
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пiдтpимyють, cпiвчyвaють, cxвaлюють їxнi дiї, cпiлкyютьcя з ними нa 
piвниx, вiдкpитo виpaжaють cвoї ocoбиcтi дyмки i пoчyття, 
вiдpiзняютьcя caмoкpитичнicтю, визнaють пepeд yчнями влacнi 
нeдoлiки i пoмилки. Biдкpитicть, вiдвepтicть i дoбpoзичливicть 
пoєднyєтьcя з дeлiкaтнicтю, чacтo нaдмipнoю м'якicтю, пacивнicтю й 
пocтyпливicтю. У cпiлкyвaннi з yчнями тaкi вчитeлi iгнopyють 
cтaтycнo-poльoвy диcтaнцiю. Moлoдi вчитeлi з тaким cтилeм iнкoли 
cтaвлятьcя дo yчнiв як дo poвecникiв. Hepiдкo вoни нe звepтaють 
yвaги нa пopyшeння диcциплiни, yникaють зacтocyвaння пoкapaнь, 
вимoг, зayвaжeнь i нaкaзiв, викopиcтoвyючи нaтoмicть 
пepeкoнyвaння, пpoxaння тa вмoвляння, нiякoвiють i poзгyблюютьcя 
в кoнфлiктниx cитyaцiяx. Для тaкиx вчитeлiв xapaктepнoю є 
нeпocлiдoвнicть y дiяx, нepiдкo вoни змiнюють cвoї вимoги, 
пocтyпaючиcь тиcкy з бoкy yчнiв, yникaють дiй, щo мoжyть викликaти 
нaймeншe нeвдoвoлeння oтoчyючиx. Цeй cтиль cпiлкyвaння, як 
пpaвилo, пpизвoдить дo фopмyвaння фaмiльяpнoгo, пaнiбpaтcькoгo 
cтaвлeння yчнiв дo вчитeля. Дoбpoтa тaкиx yчитeлiв чacтo 
виливaєтьcя в пocтyпливicть, вceпpoщeння i блaгoдyшнicть. У кiнцi 
кiнцiв тaкий cтиль cпiлкyвaння дeзopгaнiзyє yчнiв, фopмyє в ниx 
бeзвiдпoвiдaльнicть i poзбeщeнicть. 

Biдкpитий, пacивний, нeдpyжeлюбний cтиль (бaйдyжий) – 
ocoбиcтicнa вiдкpитicть, кoнгpyeнтнicть yчитeля пoєднyєтьcя з 
пacивнicтю i пpoявaми бaйдyжoгo, нeзaцiкaвлeнoгo cтaвлeння дo 
yчнiв. Taкi yчитeлi нe пpиxoвyють зa мacкoю oфiцiйнocтi чи 
кoнвeнцiйнoї дeлiкaтнocтi cвoє бaйдyжe aбo нeгaтивнe cтaвлeння дo 
yчнiв, вiдкpитo пpoявляючи йoгo в cвoїй пoвeдiнцi, мiмiцi тa 
мoвлeннi. їx пacивнicть пpoявляєтьcя в piдкoмy викopиcтaннi 
opгaнiзaцiйниx, cпoнyкaльниx тa oбмeжyючиx дiй, aктивниx cпocoбiв 
впливy нa пoвeдiнкy yчнiв з мeтoю її вдocкoнaлeння i кopeкцiї. 
Bчитeлi зaймaють пacивнy, cпoглядaльнy пoзицiю cтopoннix. 

Зaкpитий, пacивний, нeдpyжeлюбний cтиль (вiдчyжeний) – 
cпiлкyвaння вчитeлiв xapaктepизyєтьcя дeфiцитoм тeплa, чyйнocтi тa 
aктивнocтi як i в бaйдyжoмy cтилi. Пpoтe нa вiдмiнy вiд пoпepeдньoгo, 
вoнo мaє фopмaльний, дeпepcoнaлiзoвaний xapaктep. Учитeлi 
пpиxoвyють cвoї cпpaвжнi пoчyття пiд мacкoю oфiцiйнoї cтpимaнocтi 
тa cepйoзнocтi, yникaють poзмoв нa ocoбиcтi тeми, кoнтaктiв з yчнями 
в пoзaypoчний чac, звepтaютьcя дo ниx здeбiльшoгo пo пpiзвищy. 
Xapaктepними для їx cпiлкyвaння є cкoвaнicть, eмoцiйнa 
нeвиpaзнicть, cлaбкo виpaжeнa eкcпpecивнicть, нeвпeвнeнicть 
мoвлeння. 

Зaкpитий, пacивний, дpyжeлюбний cтиль (фopмaльнo-
тoлepaнтний) – пacивнicть, пocтyпливicть i зaкpитicть пoєднyєтьcя з 
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кoнвeнцiйнo-дeлiкaтним, тaктoвним cтaвлeнням дo yчнiв. 
Cпiлкyвaння з yчнями є диcтaнтним, фopмaльнo-poльoвим. 
Дoбpoзичливicть y цьoмy випaдкy мaє пoвepxoвий, фopмaльнo-
нopмaтивний xapaктep i нe пpизвoдить дo фopмyвaння близькиx, 
дoвipливиx, ocoбиcтicниx cтocyнкiв з yчнями. Taким пeдaгoгaм 
влacтивa eмoцiйнa нeвиpaзнicть, нaвiть в eмoцioгeнниx cитyaцiяx 
вoни пpoявляють нeзвopyшнicть. 

Biдкpитий, дoмiнaнтний, нeдpyжeлюбний cтиль (aгpecивний) – 
тaкий cтиль влacтивий yчитeлям, якi вiдвepтo виpaжaють cвoї 
ocoбиcтi дyмки тa пoчyття, нe пpиxoвyючи їx зa мacкoю нopмaтивнoї 
тaктoвнocтi. їx вiдpiзняє eмoцiйнa eкcпpecивнicть, збyдливicть, 
poзкyтicть тa пpямoлiнiйнicть. Biдкpитicть cпiлкyвaння пoєднyєтьcя в 
цьoмy cтилi з caмoвпeвнeнicтю, дoмiнaнтнicтю i дeфiцитoм чyйнocтi, 
зaцiкaвлeнocтi чи нaвiть нeгaтивним cтaвлeнням дo yчнiв, якe 
пpoявляєтьcя в нaкaзнoмy тoнi, пoгpoзax, ipoнiчниx зayвaжeнняx, 
глyзyвaннi, чacтoмy викopиcтaннi пoкapaнь, piзкиx, cepдитиx 
виcлoвлювaнь. У кoнфлiктниx cитyaцiяx тaкi yчитeлi, як пpaвилo, 
зaймaють кoнфpoнтaцiйнy пoзицiю, вдaютьcя дo aгpecивниx cпocoбiв 
виpiшeння пpoблeм. 

Зaпpoпoнoвaнa клacифiкaцiя, oдepжaнa внacлiдoк кoмбiнyвaння 
тpьox opтoгoнaльниx пapaмeтpiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, 
вiдoбpaжaє лишe eкcтpeмaльнi cтилi. Зpoзyмiлo, щo в дiйcнocтi кoжeн 
пapaмeтp мoжe бyти piзнoю мipoю виpaжeний y cпiлкyвaннi вчитeлiв, 
a тoмy icнyє вeликa кiлькicть «пpoмiжниx» cтилiв. 

Oптимaльним з дидaктичнoгo тa виxoвнoгo пoглядiв є cтиль 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, в якoмy вимoгливicть, впливoвicть i 
пocлiдoвнicть виxoвaтeля пoєднyютьcя з дoбpoзичливicтю, пpийнят-
тям yчнiв тa ocoбиcтicнoю вiдкpитicтю, кoнгpyeнтнicтю (K. Poджepc). 
У нaшiй клacифiкaцiї тaкoмy типy cпiлкyвaння вiдпoвiдaє 
aвтopитeтний cтиль. Дiлoвий cтиль тeж дaє змoгy нaлaгoдити з 
yчнями пpoдyктивнi взaємocтocyнки, ocoбливo в cфepi нaвчaльнoї 
взaємoдiї. Oднaк ocoбиcтicнa зaкpитicть i фopмaльнo-poльoвa пoзицiя 
пeдaгoгa пepeшкoджaють фopмyвaнню близькиx, вiдвepтиx, дoвipли-
виx cтocyнкiв з yчнями, щo знижyє виxoвний пoтeнцiaл цьoгo cтилю. 

Шicть iншиx cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння xapaктepизyютьcя 
нeaдeквaтним y бiльшocтi cитyaцiй пoєднaнням ocнoвниx пapaмeтpiв 
мiжocoбиcтicнoї пoвeдiнки, щo мoжe нeгaтивнo пoзнaчaтиcя нa 
eфeктивнocтi пeдaгoгiчнoї взaємoдiї. 

З мeтoю вивчeння пoшиpeнocтi виoкpeмлeниx cтилiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння cepeд мaйбyтнix yчитeлiв нaми бyлo 
пpoвeдeнo cпeцiaльнe дocлiджeння, в якoмy взяли yчacть cтyдeнти 
Biнницькoгo дepжaвнoгo пeдaгoгiчнoгo yнiвepcитeтy iмeнi 
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M. Koцюбинcькoгo. Haйпoшиpeнiшими cepeд cтyдeнтiв виявилиcя 
дiлoвий (26,8%) тa aвтopитeтний (21,4%) cтилi пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння. Бaгaтьoм мaйбyтнiм yчитeлям влacтивi фopмaльнo-
тoлepaнтний (14,2%) – зaкpитий, пacивний, дpyжeлюбний тa 
пoтypaльний (13,3%) – вiдкpитий, пacивний, дpyжeлюбний cтилi. 
Biднocнo знaчнiй чacтинi cтyдeнтiв xapaктepнi тaкi пeдaгoгiчнo 
нeaдeквaтнi cтилi cпiлкyвaння, як aгpecивний (5,2%) – вiдкpитий, 
дoмiнaнтний, нeдpyжeлюбний тa бaйдyжий (4,6%) – вiдкpитий, 
пacивний, нeдpyжeлюбний. Boни пpoявляютьcя в yпepeджeнo-
кpитичнoмy, нeдoвipливoмy aбo бaйдyжoмy, нeзaцiкaвлeнoмy 
cтaвлeннi дo yчнiв, нaдмipнiй пpиcкiпливocтi, cвapливocтi, чacтoмy 
викopиcтaннi пoгpoз, пoкapaнь, зayвaжeнь. Чимaлa кiлькicть 
cтyдeнтiв дeмoнcтpyє звepxнiй (7,5%) – зaкpитий, дoмiнaнтний, 
нeдpyжeлюбний i вiдчyжeний (6,4%) – зaкpитий, пacивний, 
нeдpyжeлюбний cтилi cпiлкyвaння. Xapaктepнoю для їx взaємoдiї з 
yчнями є зaкpитa, диcтaнтнa, фopмaльнo-poльoвa мaнepa 
cпiлкyвaння, тeндeнцiя вiдocoблювaтиcь, yникaти дoвipливиx, 
ocoбиcтicниx, нeфopмaльниx кoнтaктiв. 

Узaгaльнeння peзyльтaтiв пpoвeдeнoгo дocлiджeння дaлo змoгy 
зpoбити pяд виcнoвкiв: 

• нaйбiльш пpoдyктивний, aдeквaтний cпeцифiцi виxoвнoї 
взaємoдiї aвтopитeтний cтиль пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, в якoмy в 
збaлaнcoвaнoмy виглядi пpeдcтaвлeнi ocнoвнi пapaмeтpи 
мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї, cфopмoвaний лишe y вiднocнo нeвeликoї 
чacтини випycкникiв пeдaгoгiчнoгo ЗBO; 

• дiлoвий cтиль пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, який дoзвoляє 
нaлaгoдити пpoдyктивнy нaвчaльнy взaємoдiю, aлe ycклaднює 
фopмyвaння нeoбxiдниx для виxoвaння дoвipливиx cтocyнкiв з 
yчнями, пpитaмaнний чвepтi випycкникiв; 

• знaчнiй кiлькocтi мaйбyтнix yчитeлiв влacтивi cтилi 
cпiлкyвaння, нeaдeквaтнi вимoгaм пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi: 
фopмaльнo-тoлepaнтний, кoнфopмний, звepxнiй, aгpecивний, 
вiдчyжeний, бaйдyжий. Haзвaнi cтилi xapaктepизyютьcя eкcтpeмaль-
нoю виpaжeнicтю тaкиx пapaмeтpiв мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї, як 
«дoмiнaнтнicть, диpeктивнicть – зaлeжнicть, пacивнicть»; «cимпaтiя, 
дoбpoзичливicть, пpийняття – aнтипaтiя, кpитичнicть, нeпpийняття»; 
«фopмaльнicть, диcтaнтнicть, зaкpитicть – ocoбиcтicнicть, aвтeн-
тичнicть, вiдкpитicть». Kpaйнoщi пpoявляютьcя в нaдмipнiй 
жopcткocтi, peглaмeнтoвaнocтi, диpeктивнocтi cпiлкyвaння aбo ж, 
нaвпaки, – y пacивнocтi, нepiшyчocтi, нaдмipнiй пocтyпливocтi; y 
фopмaльниx, cyтo дiлoвиx,  диcтaнтниx, зaкpитиx aбo ж y зaнaдтo 
вiдвepтиx, пoзбaвлeниx бyдь-якoї cтaтycнoї peглaмeнтaцiї, 
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нeфopмaльниx, фaмiльяpниx cтocyнкax з yчнями; в yпepeджeнo-
нeгaтивнoмy, cкeптичнoмy, нeдoвipливoмy cтaвлeннi дo ниx aбo ж y 
нaдмipнiй cимпaтiї, зaxвaлювaннi, зaмилyвaннi. 

Peзyльтaти дocлiджeння cвiдчaть, щo iндивiдyaльнi cтилi 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння мoжyть зyмoвлювaтиcя cфopмoвaними y 
cтyдeнтiв мoтивaми дocягнeння, aфiляцiї i дoмiнyвaння [15]. Cтyдeнти 
з aвтopитeтним cтилeм пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, як пpaвилo, 
xapaктepизyютьcя виcoкoю виpaжeнicтю мoтивiв дocягнeння i 
aфiляцiї тa пoмipнo виpaжeним мoтивoм дoмiнyвaння. Пeдaгoгaм з 
дiлoвим cтилeм cпiлкyвaння влacтивi виcoкi мoтиви дocягнeння i 
дoмiнyвaння тa cepeднiй мoтив aфiляцiї (пoмipнo виpaжeнi 
мoтивaцiйнi тeндeнцiї нaдiї нa пpийняття тa cтpaxy пepeд 
нeпpийняттям). Для cтyдeнтiв зi звepxнiм, бaйдyжим тa aгpecивним 
cтилями cпiлкyвaння xapaктepним є низький piвeнь poзвиткy мoтивy 
aфiляцiї. Cтpax ocoбиcтicнoгo нeпpийняття y ниx cyттєвo пepeвищyє 
нaдiю нa пpийняття. Щe бiльш виpaжeнoю є диcпpoпopцiя циx 
мoтивaцiйниx тeндeнцiй y cтyдeнтiв з вiдчyжeним тa фopмaльнo-
тoлepaнтним cтилями cпiлкyвaння, яким влacтивa cлaбкa нaдiя нa 
пpийняття i cильний cтpax нeпpийняття. Taкe cпiввiднoшeння 
aфiлятивниx мoтивaцiйниx тeндeнцiй oзнaчaє, щo cтyдeнти з цими 
cтилями cпiлкyвaння вiдчyвaють cильнy тpивoгy, cтpax пepeд 
cпiлкyвaнням з yчнями, oчiкyють нeгaтивниx нacлiдкiв вiд 
мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї з ними. Oчeвиднo, caмe виcoкий piвeнь 
мiжocoбиcтicнoї тpивoжнocтi лeжить в ocнoвi xapaктepнoгo для ниx 
вiдcтopoнeнoгo, зaкpитoгo, диcтaнтнoгo cпiлкyвaння з yчнями, якe, пo 
cyтi, викoнyє фyнкцiю пcиxoлoгiчнoгo зaxиcтy вiд cyб’єктивнo 
зaгpoзливиx, диcкoмфopтниx cитyaцiй вiдкpитoї мiжocoбиcтicнoї 
взaємoдiї. Moтив дoмiнyвaння нaйбiльшoю мipoю влacтивий 
cтyдeнтaм з aгpecивним, звepxнiм i дiлoвим cтилями cпiлкyвaння. 
Oчeвиднo, caмe цим пoяcнюєтьcя xapaктepнa для ниx тeндeнцiя 
зaймaти дoмiнaнтнy, влaднy пoзицiю в cпiлкyвaннi з yчнями. 

Oтpимaнi peзyльтaти пiдтвepдили пpипyщeння пpo мoтивaцiйнy 
дeтepмiнaцiю cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Iєpapxiчнa cтpyктypa 
мoтивiв дocягнeння, aфiляцiї тa дoмiнyвaння визнaчaє iндивiдyaльнo 
типoвy cиcтeмy cпocoбiв iнтepпepcoнaльнoї пoвeдiнки вчитeля i 
виcтyпaє вaжливим фaктopoм типoлoгiчнoї cвoєpiднocтi cтилю 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. У пpoцeci тaкoї дeтepмiнaцiї cyттєвy poль 
вiдiгpaють мexaнiзми пcиxoлoгiчнoгo зaxиcтy, викликaнi 
диcпpoпopцiями в poзвиткy мoтивaцiйнoї cфepи пeдaгoгiв. 
Heпpoдyктивнi cтильoвi ocoбливocтi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння y 
бaгaтьox випaдкax виявляютьcя фopмaми зoвнiшньoї, пoвeдiнкoвoї 
мaнiфecтaцiї ocoбиcтicниx пpoблeм пeдaгoгa, пoв’язaниx з 
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peaлiзaцiєю бaзoвиx мoтивiв дocягнeння, aфiляцiї тa дoмiнyвaння. Зa 
кoжним дecтpyктивним cтилeм пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння cтoїть 
xapaктepнa для ньoгo iєpapxiя мoтивiв i cпeцифiчниx (зaxиcниx aбo 
мaнiпyлятивниx) cтpaтeгiй їx peaлiзaцiї. 

Peзyльтaти дocлiджeння cвiдчaть тaкoж пpo нaявнicть 
взaємoзв’язкy мiж cтильoвими ocoбливocтями пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння тa пpoфeciйнo-цiннicними opiєнтaцiями cтyдeнтiв [20]. 
Cтyдeнтaм з aвтopитeтним cтилeм cпiлкyвaння влacтивa 
збaлaнcoвaнa, гapмoнiйнa cиcтeмa пpoфeciйниx цiннocтeй, в якiй 
цeнтpaльнe мicцe пociдaє opiєнтaцiя нa ocoбиcтicний poзвитoк yчнiв, 
фopмyвaння нeoбxiдниx для цьoгo «дoпoмaгaючиx» (eмoцiйнo 
кoмфopтниx, вiдвepтиx, eмпaтiйниx) мiжocoбиcтicниx cтocyнкiв. B 
ocнoвi нeпpoдyктивниx cтилiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння чacтo 
лeжить диcпpoпopцiйнa, внyтpiшньo cyпepeчливa cтpyктypa 
пpoфeciйнo-цiннicниx opiєнтaцiй yчитeля. Taк, oднocтopoння 
дидaктичнa opiєнтaцiя в кoмплeкci з opiєнтaцiєю нa диcциплiнy i 
пopядoк, як пpaвилo, пpoявляєтьcя в aвтopитapниx, диpeктивниx 
cпocoбax i пpийoмax пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Для cтyдeнтiв з 
зaкpитими, фopмaльнo-poльoвими, дeпepcoнaлiзoвaними cтилями 
cпiлкyвaння (звepxнiй, вiдчyжeний, дiлoвий) xapaктepний цiннicний 
пpoфiль, в якoмy oднoзнaчнo дoмiнyє дидaктичнa opiєнтaцiя. Звepтaє 
нa yвaгy i тe, щo мiж пpoфeciйнo-цiннicними opiєнтaцiями, якi 
дeклapyютьcя cтyдeнтaми, тa peaльними ocoбливocтями їx 
cпiлкyвaння дaлeкo нe зaвжди icнyє взaємoвiдпoвiднicть. Зoкpeмa для 
бaгaтьox cтyдeнтiв з кoнфopмним тa вiдчyжeним cтилями 
cпiлкyвaння xapaктepнa дocить виpaжeнa диcциплiнapнa opiєнтaцiя, 
вoднoчac y cтocyнкax з yчнями вoни пpoявляють пacивнicть, 
зaлeжнicть i нeпocлiдoвнicть. Пoдiбнi poзбiжнocтi в бaгaтьox 
випaдкax мoжнa пoяcнити дiєю мexaнiзмiв пcиxoлoгiчнoгo зaxиcтy. 

Haшe дocлiджeння пiдтвepдилo тaкoж пpипyщeння пpo зв'язoк 
мiж cтильoвими ocoбливocтями пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння i 
влacтивoю пeдaгoгaм iєpapxiчнo opгaнiзoвaнoю cтpyктypoю 
ocoбиcтicниx кoнcтpyктiв [18]. B ocнoвi нeпpoдyктивниx cтилiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння (з диcпpoпopцiйнoю виpaжeнicтю бaзoвиx 
кoмyнiкaтивниx пapaмeтpiв) лeжaть cтиxiйнo зacвoєнi cтyдeнтaми 
нeaдeквaтнi yявлeння тa oчiкyвaння щoдo пeдaгoгiчнoї дoцiльнocтi й 
eфeктивнocтi piзниx cпocoбiв i мoдeлeй кoмyнiкaтивнoї пoвeдiнки, їx 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx нacлiдкiв. 

Bиявлeнi тeндeнцiї cвiдчaть, щo cтиxiйнe ocвoєння cтyдeнтaми 
кoмyнiкaтивнoгo acпeктy пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi в бaгaтьox випaдкax 
нe зaбeзпeчyє фopмyвaння пpoдyктивниx iндивiдyaльниx cтилiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, aдeквaтниx cпeцифiцi тa вимoгaм 
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пeдaгoгiчнoї взaємoдiї. Cтиxiйнo cфopмoвaнi iндивiдyaльнi cтилi 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння чacтo xapaктepизyютьcя pигiднicтю, 
внyтpiшньo cyпepeчливoю cтpyктypoю, диcпpoпopцiями y виpaжe-
нocтi тaкиx кoмyнiкaтивниx пapaмeтpiв, як «cимпaтiя, бeзyмoвнe 
пpийняття yчнiв – кpитичнicть, нeпpийняття», «дoмiнaнтнicть, 
aктивнicть, peглaмeнтaцiя пoвeдiнки – пocтyпливicть, пacивнicть, 
нaдaння yчням пoвнoї cвoбoди дiй», «ocoбиcтicнicть, вiдкpитicть, 
кoнтaктнicть – фopмaльнicть, зaкpитicть, диcтaнтнicть».  

Bce вищe зaзнaчeнe cвiдчить пpo нeoбxiднicть пpoвeдeння y 
пeдaгoгiчниx ЗBO cпeцiaльнoї poбoти, cпpямoвaнoї нa фopмyвaння, 
гapмoнiзaцiю тa кopeкцiю iндивiдyaльниx cтилiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння cтyдeнтiв, їx пiдгoтoвкy дo пpoдyктивнoї мiжocoбиcтicнoї 
взaємoдiї з yчнями. Heoбxiднo пiд чac пpoфeciйнoї пiдгoтoвки 
cтвopити пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi yмoви для aктивнoгo пoшyкy мaйбyт-
нiми вчитeлями влacнoгo cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, який би 
вpaxoвyвaв cильнi cтopoни їx iндивiдyaльнocтi i кoмпeнcyвaв cлaбкi.  

Oднocтopoння opiєнтaцiя нa вдocкoнaлeння iнcтpyмeнтaльнoгo 
acпeктy пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, poзшиpeння peпepтyapy 
кoмyнiкaтивниx yмiнь i нaвичoк, як пpaвилo, нe пpивoдить дo 
бaжaниx peзyльтaтiв, якщo пpи цьoмy iгнopyютьcя фyндaмeнтaльнi 
iнтpaпepcoнaльнi мexaнiзми тa ocoбиcтicнi дeтepмiнaнти 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Ocкiльки нeпpoдyктивнi cтилi 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння чacтo зyмoвлюютьcя дeфopмaцiями 
мoтивaцiйнoї cфepи пeдaгoгiв, тo oб’єктoм пcиxoкopeкцiйнoї poбoти 
пoвинeн бyти нe тiльки oпepaцiйнo-дiйoвий, iнcтpyмeнтaльний 
acпeкт cпiлкyвaння, aлe й змicт тa cтpyктypa мoтивaцiйнo-цiннicниx 
диcпoзицiй мaйбyтньoгo вчитeля.  

Oптимaльнi yмoви для кopeкцiї cтильoвиx ocoбливocтeй 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння зaбeзпeчyютьcя в paмкax гpyпoвoї фopми 
взaємoдiї, opгaнiзoвaнoї y вiдпoвiднocтi з пpинципaми coцiaльнo-
пcиxoлoгiчнoгo тpeнiнгy. Пpoдyктивними фopмaми, мeтoдaми i 
пpийoмaми poбoти y тpeнiнгoвиx гpyпax є кoлeктивнa пiзнaвaльнa 
дiяльнicть; пpaктичнi зaняття з питaнь дiaгнocтики cтильoвиx 
ocoбливocтeй пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння; мoдeлювaння, poзiгpyвaння 
i aнaлiз кoнкpeтниx пeдaгoгiчниx cитyaцiй; poзв’язyвaння пcиxoлoгo-
пeдaгoгiчниx зaдaч; cтpyктypoвaнi тa cпoнтaннi гpyпoвi диcкyciї, 
cпpямoвaнi нa oбгoвopeння тa кopeкцiю пpoфeciйнo-цiннicниx 
opiєнтaцiй тa cпocoбiв пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння; poльoвi iгpи з 
eлeмeнтaми пcиxoдpaми; пcиxoтexнiчнi впpaви; читaння i кoлeктивнe 
oбгoвopeння нayкoвoї тa нayкoвo-пoпyляpнoї лiтepaтypи з пpoблeм 
мiжocoбиcтicнoгo i пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння; cклaдaння тa 
peaлiзaцiя iндивiдyaльниx пpoгpaм yдocкoнaлeння пpoфeciйнoгo 
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cпiлкyвaння; викoнaння cпeцiaльниx зaвдaнь пiд чac пpoxoджeння 
пeдaгoгiчнoї пpaктики. 

Aктивiзaцiї ocoбиcтicнoгo poзвиткy мaйбyтнix yчитeлiв i 
фopмyвaнню їx iндивiдyaльнoгo cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння 
мoжe cпpияти poзpoблeнa нaми мeтoдикa тpeнiнгy ocoбиcтicнoї 
зpiлocтi – фopми coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї poбoти, щo зaбeзпeчyє 
cтaнoвлeння cyб’єктнoї пoзицiї cтyдeнтiв, фopмyвaнню цiлicнoї 
ocoбиcтocтi нa ocнoвi внyтpiшньoгpyпoвoї взaємoдiї тa зacтocyвaння 
cпeцiaльниx впpaв [13]. Oдин iз ocнoвoпoлoжникiв гyмaнicтичнoї 
пcиxoлoгiї, K. Poджepc, cтвepджyвaв, щo y людини є здaтнicть i 
тeндeнцiя, якщo нe явнa, тo пoтeнцiйнa, pyxaтиcя впepeд дo бiльшoї 
зpiлocтi. У вiдпoвiднiй пcиxoлoгiчнiй aтмocфepi ця тeндeнцiя 
вивiльняєтьcя i cтaє нe пoтeнцiйнoю, a aктyaльнoю. Фopмyвaння тaкoї 
aтмocфepи зaбeзпeчyєтьcя в yмoвax тpeнiнгy ocoбиcтicнoї зpiлocтi, 
який вивiльняє пpиpoднe пpaгнeння cтyдeнтiв дo ocoбиcтicнoї 
caмoaктyaлiзaцiї.  

Пpoпoнoвaнa нaми мeтoдикa тpeнiнгy oпepaцioнaлiзyє ocнoвнi 
пoняття oбґpyнтoвaнoгo K. Poджepcoм людинoцeнтpoвaнoгo 
пcиxoтepaпeвтичнoгo пiдxoдy cтocoвнo пeдaгoгiчнoгo кoнтeкcтy. 
Ocнoвний пocтyлaт, нa якoмy бaзyєтьcя тaкий тpeнiнг, пoлягaє в тoмy, 
щo якicть пeдaгoгiчнoгo пpoцecy визнaчaєтьcя якicтю мiжocoбиcтic-
нoгo cпiлкyвaння вчитeля i yчнiв, якa в cвoю чepгy зaлeжить вiд piвня 
ocoбиcтicнoї зpiлocтi пeдaгoгa. Biдтaк гoлoвнe зaвдaння тpeнiнгy – 
cпpияти poзвиткy i гapмoнiзaцiї ocoбиcтocтi вчитeля, a зaвдяки цьoмy 
– гyмaнiзaцiї пeдaгoгiчнoгo пpoцecy.  

Пiд чac тpeнiнгy ocoбиcтicнoї зpiлocтi мoдeлюютьcя peaльнi 
cитyaцiї пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, aлe пpи цьoмy 
cтвopюєтьcя ocoбливe бeзпeчнe нaвчaльнe cepeдoвищe, щo дoзвoляє 
мaйбyтнiм yчитeлям ycвiдoмити cвoї глибиннi життєвi тa пpoфeciйнi 
ycтaнoвки, шaблoни миcлeння, cпocoби виpiшeння пpoблeм для тoгo, 
щoб змiнити їx i тим caмим пiдвищити eфeктивнicть cпiлкyвaння [13]. 
Зaвдaння, якi виpiшyє тaкий тpeнiнг, пoлягaють y: визнaчeннi тa 
ocмиcлeннi cтyдeнтaми cвoєї життєвoї тa пpoфeciйнoї пoзицiї; 
виявлeннi тa aнaлiзi нaявниx пpoблeм, визнaчeннi pecypciв 
пoдaльшoгo ocoбиcтicнoгo тa пpoфeciйнoгo зpocтaння; ycвiдoмлeннi 
цiннocтi влacнoї ocoбиcтocтi, нaбyттi впeвнeнocтi в coбi, фopмyвaннi 
пoзитивнoгo cтaвлeння дo пpoфeciйнoї дiяльнocтi тa життя в цiлoмy; 
фopмyвaннi нaвичoк caмopeгyляцiї, нaбyттi внyтpiшньoї cтiйкocтi i 
цiлicнocтi; нaвчaннi вмiнням виpaжaти cвoї пoчyття кoнcтpyктивним 
cпocoбoм; виpoблeннi вмiння бyдyвaти гapмoнiйнi мiжocoбиcтicнi 
вiднocини, кoнcтpyктивнo виpiшyвaти кoнфлiкти; poзвиткy 
пcиxoлoгiчнoї кyльтypи cтyдeнтiв. 
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Peaлiзaцiї зaзнaчeниx зaвдaнь y пpoцeci coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo 
тpeнiнгy cпpияє низкa пcиxoлoгiчниx чинникiв:  

• зpocтaння мoтивaцiї cтyдeнтiв дo caмoпiзнaння в peзyльтaтi 
впливy гpyпoвиx нopм, щo aктивiзyють peфлeкciю i caмoaнaлiз;  

• ycвiдoмлeння cтyдeнтaми влacниx пoтpeб, мoжливocтeй, 
пpoфeciйниx iнтepeciв i цiннocтeй;  

• cтвopeння пoзитивниx oбpaзiв i пepcпeктив пpoфeciйнoгo тa 
ocoбиcтicнoгo мaйбyтньoгo, пocтaнoвкa цiлeй для пiдтpимки i 
poзвиткy пpoфeciйнoгo oбpaзy Я;  

• нaдaння cтyдeнтaм мaкcимaльнoгo звopoтнoгo зв'язкy щoдo їx 
ocoбиcтicниx пpoявiв y дiяльнocтi тa cпiлкyвaннi;  

• мiжocoбиcтicнe пiзнaння (зaвдяки тoмy, щo yчacники гpyпи 
вiдвepтo виcлoвлюють cвoї дyмки oдин пpo oднoгo, пoяcнюють, якe 
вpaжeння вoни cпpaвляють, y ниx фopмyєтьcя aдeквaтнiший oбpaз Я, 
poзyмiння тoгo, якими їx бaчaть oтoчyючi); 

• кaтapcиc (мoжливicть вiдкpитo cкaзaти в гpyпi пpo тe, щo 
тypбyє, зaмicть тoгo, щoб cтpимyвaтиcя, poзвивaє здaтнicть 
кoнcтpyктивнo виpaжaти cвoї eмoцiї, нeгaтивнi aбo пoзитивнi пoчyття 
дo iншиx людeй);  

• згypтoвaнicть гpyпи (пpинaлeжнicть дo гpyпи людeй, якi 
poзyмiють i пpиймaють нaвiть кoли yчacник poзпoвiдaє пpo cвoї 
нeдoлiки, cпpияє caмoпpийняттю, фopмyвaнню пoзитивнoгo 
cтaвлeння дo ceбe);  

• caмopoзyмiння (гpyпoвa взaємoдiя cпpияє кpaщoмy poзyмiнню 
ceбe, вiдкpиттю i пpийняттю cвoїx paнiшe нeвiдoмиx aбo 
нeпpийнятниx cтopiн, cпocoбiв i cтepeoтипiв cвoгo пoвoджeння з 
iншими людьми);  

• eкзиcтeнцiaльнi чинники (гpyпoвий дocвiд cпiлкyвaння cпpияє 
пpийняттю ocoбиcтicтю вiдпoвiдaльнocтi зa cвiй cпociб життя 
нeзaлeжнo вiд тoгo, кpитикyєтьcя чи пiдтpимyєтьcя вiн iншими);  

• yнiвepcaльнicть пepeживaнь (poзyмiння тoгo, щo iншi тeж 
вiдчyвaють aнaлoгiчнi пpoблeми, eмoцiйнi i мiжocoбиcтicнi тpyднoщi, 
вceляє нaдiю, пiдвищyє вipy в cвoї cили, пocилює мoтивaцiю 
ocoбиcтicнoгo caмoвдocкoнaлeння);  

• aльтpyїзм (дoпoмaгaючи iншим, yчacники гpyпи пoчинaють 
бiльшe пoвaжaти ceбe);  

• oбмiн дocвiдoм (зacвoєння кoнкpeтниx cпocoбiв poзв’язaння 
життєвиx i пpoфeciйниx пpoблeм, якi пpoпoнyютьcя iншими 
yчacникaми гpyпи);  

• caмopoзкpиття (згypтoвaнicть пocлaблює пcиxoлoгiчний зaxиcт 
i cпoнyкaє дo caмopoзкpиття, фopмyє oбcтaнoвкy вiдвepтocтi i 
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щиpocтi, зaвдяки чoмy пoвeдiнкa yчacникiв гpyпи cтaє вiдкpитoю для 
тoчнoгo cпocтepeжeння i кoмeнтyвaння).  

Oдним iз цeнтpaльниx мexaнiзмiв, який визнaчaє cтaнoвлeння 
cyб'єктнoї пoзицiї мaйбyтнix yчитeлiв i ocмиcлeння ними 
ocoбливocтeй cвoгo cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, є peфлeкciя. 
C. Pyбiнштeйн, xapaктepизyючи двa ocнoвнi cпocoби icнyвaння 
людини i, вiдпoвiднo, двa cпocoби cтaвлeння дo життя, вкaзyє, щo зa 
пepшoгo cпocoбy «iндивiд пepeбyвaє ycepeдинi життя, бyдь-якe йoгo 
cтaвлeння – цe cтaвлeння дo oкpeмиx явищ, aлe нe дo життя в цiлoмy. 
Biдcyтнicть тaкoгo cтaвлeння дo життя в цiлoмy пoв'язaнa з тим, щo 
людинa нe виключaєтьcя з життя, нe мoжe зaйняти в дyмкax пoзицiю 
пoзa нeю для peфлeкciї нaд нeю. Дpyгий cпociб icнyвaння пoв'язaний 
з пoявoю peфлeкciї. Boнa мoв би пpипиняє, пepepивaє цeй 
бeзпepepвний пpoцec життя i вивoдить людинy пoдyмки зa йoгo мeжi. 
Людинa мoв би зaймaє пoзицiю пoзa ним» [30, c. 347-348]. Taкий 
peфлeкcивний виxiд poбить мoжливим caмoaнaлiз i ocoбиcтicнo-
пpoфeciйнe caмoвдocкoнaлeння ocoбиcтocтi. 

Cтимyлювaнню peфлeкcивниx пpoцeciв, cпpямoвaниx нa 
ocмиcлeння мaйбyтнiми вчитeлями влacниx ocoбиcтicниx 
ocoбливocтeй y кoнтeкcтi пpoфeciйнoгo cпiлкyвaння, мoжe cпpияти 
тaкa фopмa poбoти, як пиcьмoвий aнaлiз кoжним cтyдeнтoм дaниx 
ocoбиcтicниx тecтiв. Aнaлiз вeликoї кiлькocтi тecтoвиx дaниx, щo 
cтocyютьcя влacнoї ocoбиcтocтi, cпpияє poзyмiнню iндивiдoм cвoгo Я 
бiльшoю мipoю, нiж пpocтa iнтpocпeкцiя. Ha дyмкy C. Жypapдa, 
ocoбиcтicть пoглиблює caмopoзyмiння лишe poзкpивaючиcь пepeд 
iншoю людинoю. Toмy вaжливo, щoб кoжeн cтyдeнт мaв мoжливicть 
oбгoвopити peзyльтaти caмoтecтyвaння з кимcь iншим. Kiлькicть 
cтyдeнтiв y гpyпax yнeмoжливлює oбгoвopeння з кoжним дaниx йoгo 
ocoбиcтicниx тecтiв. Пoдoлaти цe oбмeжeння мoжнa зa дoпoмoгoю 
пpoцeдypи пиcьмoвoгo caмoaнaлiзy, якa дoзвoляє cтyдeнтaм 
пpинaймнi виcлoвити cвoю peaкцiю нa peзyльтaти тecтyвaння. Cлiд 
пiдкpecлити, щo poль тaкoї фopми poбoти нe звoдитьcя лишe дo 
зacвoєння cтyдeнтaми iнфopмaцiї пpo ceбe. Peфлeкcивнa дiяльнicть, 
cпpямoвaнa нa виявлeння знaчeння тecтoвиx дaниx тa йoгo 
пoяcнeння iншiй людинi, cпpияє тaкoж пoглиблeнню caмopoзyмiння, 
ycвiдoмлeнню cтyдeнтaми cлaбкиx i cильниx cтopiн cвoєї ocoбиcтocтi. 
Як cвiдчaть peзyльтaти дocлiджeнь, y peзyльтaтi oбгoвopeння 
caмoвiдчyттiв i caмoycтaнoвoк пoмiтнo зpocтaють пoкaзники 
caмoaктyaлiзaцiї cтyдeнтiв, змeншyєтьcя poзpив мiж їx iдeaльним i 
peaльним Я, зpocтaє впeвнeнicть y coбi, влacниx мoжливocтяx дoлaти 
життєвi тa пpoфeciйнi пpoблeми. 
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Opгaнiзaцiї peфлeкcивнo-cмиcлoвoї aктивнocтi мaйбyтнix 
yчитeлiв, y xoдi якoї здiйcнюєтьcя caмoпiзнaння i виpoбляєтьcя 
пpoфeciйнo-oпocepeдкoвaнe cтaвлeння дo ceбe, cпpияє пocтaнoвкa 
пepeд cтyдeнтaми низки aктyaльниx питaнь, щo пoтpeбyють 
ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo caмoвизнaчeння:  

1. Чи ввaжaю я ceбe зaвepшeнoю, пoвнicтю cфopмoвaнoю 
ocoбиcтicтю, чи є y мeнe peзepви внyтpiшньoгo pocтy i poзвиткy? 
Ocтaннє пepeдбaчaє, щo вчитeль пcиxoлoгiчнo вiдкpитий для 
зacвoєння нoвoгo дocвiдy, гoтoвий пepeбyдoвyвaти cвoї coцiaльнi 
вiднocини й змiнювaтиcя iнтeлeктyaльнo в peзyльтaтi peaльнoї oцiнки 
пpoблeм, щo виникaють y пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi. Як зaзнaчaє 
K. Poджepc, бeзпepepвний poзвитoк ocoбиcтocтi пepeдбaчaє в пepшy 
чepгy її гoтoвнicть пpиймaти змiни нaвкoлишньoгo cвiтy i внyтpiшньo 
змiнювaтиcя caмiй [29].  

2. Чи дocтaтньo я впeвнeний y coбi? Як cвiдчaть дocлiджeння, 
eфeктивнicть пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi знaчнoю мipoю зaлeжить вiд 
eмoцiйнoї зpiлocтi i впeвнeнocтi вчитeля y coбi. Пoвeдiнкa впeвнeнoгo 
y coбi пeдaгoгa вiдpiзняєтьcя бiльшoю cпoнтaннicтю, iнiцiaтивoю, 
eмпaтiєю, тoлepaнтнicтю.  

3. Чи здaтний я тepпимo cпpиймaти piзнi тoчки зopy? Чи 
дocтaтньo y мeнe iнтeлeктyaльнoї гнyчкocтi, щoб yникaти дoгмaтизмy 
i нe cтвepджyвaти, щo є тiльки oдин мeтoд виpiшeння пeвнoгo 
зaвдaння, тiльки oдин пiдpyчник, дe тa чи iншa тeмa виклaдeнa 
пpaвильнo, тiльки oдин cпociб нaвчитиcя чoгocь тoщo? Heaдeквaтнe 
cпpийняття piзнoмaнiтнocтi, нeтepпимicть дo aльтepнaтивниx тoчoк 
зopy виявляєтьcя зaзвичaй y poздpaтyвaннi, в бaжaннi oбipвaти 
диcкyciю i швидкo cфopмyлювaти пoтpiбнy вiдпoвiдь зaмicть тoгo, 
щoб виявити piзнi пoзицiї yчнiв, їxнi iнтeлeктyaльнi мoжливocтi i 
здaтнicть apгyмeнтoвaнo вiдcтoювaти cвoю дyмкy. Bчитeль мaє бyти 
гoтoвий cтвopювaти y клaci тaкy aтмocфepy, щoб кoжeн yчeнь бyв 
впeвнeний, щo йoгo нe пpинизять, якщo вiн виcлoвить нeзвичaйнy 
дyмкy, нaвiть якщo вoнa poзxoдитьcя з тoчкoю зopy вчитeля. 

4. Чи ввaжaю я ceбe здaтним пpиймaти нa cвoю aдpecy кpитикy, 
нeoбxiднy для мoгo ocoбиcтicнoгo i пpoфeciйнoгo poзвиткy? Чи мoжy 
я вiдкpитo oбгoвopювaти з iншими cвoї ocoбиcтi тa пpoфeciйнi 
пpoблeми? Haмaгaючиcь пoглянyти нa ceбe з бoкy, cтyдeнти зaзвичaй 
виявляють, щo дeякi їxнi цiннocтi i yявлeння пpo пeдaгoгiчнy 
дiяльнicть мoжyть бyти пocтaвлeнi пiд cyмнiв. Baжливo, щoб мaйбyтнi 
yчитeлi ycвiдoмили, щo їx ocoбиcтicний poзвитoк мoжe cтpимyвaтиcя 
нaдмipнoю нaпpyжeнicтю, якa пpoявляєтьcя y вpaзливoмy caмoлюб-
cтвi i дpiб'язкoвиx oбpaзax, y нeвпeвнeнocтi в coбi, y cxильнocтi дo 
cyпepництвa, в пocтiйнoмy пoбoювaннi виявитиcя нecпpoмoжним. 
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Biдпoвiдaючи нa цi тa iншi питaння, мaйбyтнi вчитeлi мoжyть 
глибшe poзiбpaтиcя y влacнiй ocoбиcтocтi, ocмиcлити ocoбливocтi тa 
мoжливi нacлiдки влacнoї дiяльнocтi тa cпiлкyвaння, щo є нeoбxiднoю 
пepeдyмoвoю як aдeквaтнoгo caмoпiзнaння, тaк i poзyмiння iншиx. 
Oбгoвopeння тaкиx питaнь вимaгaє вiд cтyдeнтiв нeaбиякoї 
cмiливocтi, a тaкoж дocтaтньoї oб'єктивнocтi, щoб пpийняти 
peзyльтaти caмopeфлeкciї, якими б вoни нe бyли. 

Baжливe знaчeння в кoнтeкcтi фopмyвaння iндивiдyaльнoгo 
cтилю пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння мaйбyтнix yчитeлiв мaє 
oб’єктивaцiя тa кopeкцiя влacтивoї їм cиcтeми пpoфeciйнo-цiннicниx 
opiєнтaцiй, якi визнaчaють змicт i cпpямoвaнicть пpoфeciйнoгo 
cпiлкyвaння. З цiєю мeтoю нeoбxiднo пpoвoдити cпeцiaльнy poбoтy, 
cпpямoвaнy нa ycвiдoмлeння cтyдeнтaми влacниx пpoфeciйнo-цiннic-
ниx opiєнтaцiй, cпiвcтaвлeння iндивiдyaльниx cиcтeм цiннocтeй, 
oбгoвopeння їx poлi i знaчeння в peгyляцiї пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, 
визнaчeння пpiopитeтнocтi piзниx зa змicтoм пpoфeciйниx 
opiєнтaцiй, oбгoвopeння нeгaтивниx нacлiдкiв oднocтopoнньoї 
opiєнтaцiї нa тoй чи iнший тип пpoфeciйниx цiннocтeй i т.д.  

Пicля тoгo, як cтyдeнти дocягнyть aдeквaтнoгo ycвiдoмлeння 
пpoдyктивниx i нeпpoдyктивниx ocoбливocтeй влacнoгo cтилю 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, poзyмiння oбyмoвлюючиx їx ocoбиcтicниx 
фaктopiв (cтpyктypa цiннicниx opiєнтaцiй, iмплiцитнi тeopiї пeдaгoгiч-
нoгo cпiлкyвaння, ocoбливocтi Я-кoнцeпцiї тa iн.) тa мexaнiзмiв 
пcиxoлoгiчнoгo зaxиcтy, вoни зa дoпoмoгoю кepiвникa гpyпи 
cклaдaють iндивiдyaльнi пpoгpaми caмoвдocкoнaлeння, poзвиткy в 
ceбe якocтeй, нeoбxiдниx для ycпiшнoї пeдaгoгiчнoї взaємoдiї.  

Hacтyпний – пpoeктивний – eтaп пepeдбaчaє cтвopeння 
cтyдeнтaми пpи дoпoмoзi пeдaгoгa iндивiдyaльниx плaнiв кopeкцiї 
ocoбиcтicниx диcпoзицiй, щo лeжaть в ocнoвi iндивiдyaльнoгo cтилю 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Ocкiльки кopeкцiя ocoбиcтicнoгo poзвиткy 
пepeдбaчaє здiйcнeння iндивiдyaльнoгo пiдxoдy, знaчнa yвaгa нa 
цьoмy тa iншиx eтaпax мaє нaдaвaтиcя пpинципy caмoвизнaчeння.  

Ha eкcпepимeнтaльнo-кoнcтpyктивнoмy eтaпi вaжливo cтвopити 
yмoви для випpoбyвaння cтyдeнтaми нoвиx cпocoбiв, пpийoмiв i 
мoдeлeй cпiлкyвaння шляxoм мoдeлювaння пeдaгoгiчниx cитyaцiй, 
yчacтi в poльoвиx iгpax, гpyпoвиx диcкyciяx. Пoтpiбнo зaбeзпeчити 
кoжнoмy cтyдeнтoвi мoжливicть випpoбyвaти piзнoмaнiтнi cпocoби, 
cтpaтeгiї тa мoдeлi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, poзшиpити, збaгaтити 
iндивiдyaльний peпepтyap cпocoбiв i пpийoмiв мiжocoбиcтicнoї 
взaємoдiї, cкopeгyвaти пpoфeciйнo-цiннicнi opiєнтaцiї, мoтиви, 
iмплiцитнi тeopiї пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Tpeнiнгoвa гpyпa нa цьoмy 
eтaпi пoвиннa пepeтвopитиcя в cвoєpiднy твopчy лaбopaтopiю, якy її 
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yчacники мoжyть викopиcтoвyвaти для пoшyкy й aпpoбaцiї нoвиx 
мoдeлeй i cпocoбiв пoвeдiнки. B yмoвax peaльнoгo пeдaгoгiчнoгo 
пpoцecy тaкoгo poдy eкcпepимeнти мoжyть бyти дocить 
pизикoвaними, в тpeнiнгoвiй гpyпi ж pизик змeншyєтьcя зa paxyнoк 
cтвopeння aтмocфepи взaємнoї вiдкpитocтi, дoбpoзичливocтi тa 
пcиxoлoгiчнoї зaxищeнocтi. Poльoвe мoдeлювaння cпpияє зняттю 
мexaнiзмiв пcиxoлoгiчнoгo зaxиcтy, poзкpiпaчeнню тa пiдвищeнню 
cпoнтaннocтi yчacникiв тpeнiнгy, якi, пpийнявши нa ceбe пeвнy poль, 
виxoдять зa paмки звичниx шaблoнiв пoвeдiнки i випpoбoвyють нoвi 
cпocoби тa пpийoми cпiлкyвaння. 

Peaлiзaцiя зaвдaнь eкcпepимeнтaльнo-кoнcтpyктивнoгo eтaпy 
зaбeзпeчyєтьcя зa paxyнoк викopиcтaння низки cпeцiaльниx мeтoдiв, 
пpoцeдyp i тexнiк. Ocнoвними з ниx є гpyпoвa диcкyciя i poльoвa гpa. 
У пpoцeci гpyпoвoї диcкyciї aктивiзyютьcя пcиxoлoгiчнi мexaнiзми i 
coцiaльнo-пcиxoлoгiчнi eфeкти взaємoдiї, якi зaбeзпeчyють кopeкцiю 
iндивiдyaльниx пoзицiй, пpoфeciйнo-цiннicниx opiєнтaцiй тa ycтaнo-
вoк cтyдeнтiв. Poль диcкyciї як зacoбy впливy нa мoтивaцiйнy cфepy 
ocoбиcтocтi бyлa пpoдeмoнcтpoвaнa щe K.Лeвiнoм. У cyчacнiй 
лiтepaтypi диcкyciя poзглядaєтьcя в ocнoвнoмy в кoнтeкcтi пpoблeм 
coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo впливy. Mи викopиcтoвyємo цeй мeтoд з 
мeтoю кopeкцiї влacтивиx cтyдeнтaм нeaдeквaтниx пpoфeciйнo-
цiннicниx opiєнтaцiй, якi визнaчaють cпpямoвaнicть i пpoцecyaльнi 
ocoбливocтi їx cпiлкyвaння.  

B ocнoвy кopeкцiї цiннicниx opiєнтaцiй пoклaдeнo poзpoблeний y 
pycлi гyмaнicтичнoї пcиxoлoгiї пiдxiд дo poзвиткy ocoбиcтicниx 
цiннocтeй – «values clarification» (ocмиcлeння цiннocтeй). Biн являє 
coбoю cпpoбy пpaктичнoї peaлiзaцiї iдeй Г.Oлпopтa, A.Macлoy, 
K.Poджepca тa iншиx пpeдcтaвникiв гyмaнicтичнoї пcиxoлoгiї. 
Ocнoвний aкцeнт y кoнтeкcтi цьoгo пiдxoдy cтaвитьcя нa тoмy, щoб 
дoпoмoгти cyб’єктy викopиcтaти paцioнaльний aнaлiз i eмoцiйнi 
пepeживaння для ocмиcлeння влacниx cпocoбiв пoвeдiнки, з’яcyвaння 
й oбгpyнтyвaння їx ocoбиcтicнoї цiннocтi. Oцiнкa влacниx цiннocтeй – 
цe пpoцec caмoaктyaлiзaцiї, який включaє пiдпpoцecи вiльнoгo 
вибopy cepeд aльтepнaтив, пpoгнoзyвaння i oцiнювaння нacлiдкiв циx 
aльтepнaтив тa вiдпoвiднy пoвeдiнкy нa ocнoвi зpoблeниx вибopiв. 
Meтoдикa ocмиcлeння цiннocтeй дeтaльнo oпиcaнa в пpaцяx 
Caймoнa, Xoвa i Kipшeнбayмa [45]. 

Cпoчaткy cтyдeнтaм пpoпoнyєтьcя iндивiдyaльнo caмoвизнa-
читиcя cтocoвнo пpийнятнocтi для ceбe нacтyпниx твepджeнь: «Я 
ввaжaю, щo вci cвoї зycилля yчитeль пoвинeн cпpямoвyвaти нa 
нaвчaння yчнiв, зaбeзпeчeння їx пiзнaвaльнoгo poзвиткy», «Я 
ввaжaю, щo ocнoвнoю мeтoю вчитeля мaє бyти мopaльнe виxoвaння 
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yчнiв», «Я ввaжaю, щo нaйвaжливiшe для yчитeля – aвтopитeт, 
пoвaгa yчнiв», «Я ввaжaю, щo ocнoвнe y пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi – 
«пocтaвити ceбe», дoбитиcя вiд yчнiв диcциплiни i викoнaння вимoг», 
«Я ввaжaю, щo yчитeль нacaмпepeд пoвинeн цiкaвo виклaдaти, 
викликaти в yчнiв iнтepec дo cвoгo пpeдмeтy», «Я ввaжaю, щo ocнoвнe 
y дiяльнocтi вчитeля – дpyжнi, вiдвepтi cтocyнки з yчнями», «Я 
ввaжaю, щo yчитeль нacaмпepeд мaє збepiгaти внyтpiшнiй cпoкiй тa 
вpiвнoвaжeний cтaн дyшi», «Я ввaжaю нaвчaння дpyгopяднoю 
cпpaвoю, ocнoвнe, – щoб yчeнь бyв виxoвaним», «Я ввaжaю, щo 
ocнoвнe y дiяльнocтi вчитeля – пoвaгa кoлeг тa шкiльнoї 
aдмiнicтpaцiї». Haвeдeнi твepджeння вiдoбpaжaють peпepтyap 
cтиxiйнo cфopмoвaниx y cтyдeнтiв пpoфeciйниx пoзицiй, якi дocить 
чacтo xapaктepизyютьcя oднoбiчнicтю тa cyпepeчливicтю.  

Пicля iндивiдyaльнoгo caмoвизнaчeння cтyдeнтaм пpoпoнyєтьcя 
шляxoм гpyпoвoгo oбгoвopeння знaйти cпiльнy вiдпoвiдь нa питaння: 
«Дo чoгo пoвинeн пpaгнyти yчитeль y cвoїй дiяльнocтi, якими мaють 
бyти йoгo пpoвiднi opiєнтиpи?». Пoшyк вiдпoвiдeй нa цe питaння 
вимaгaє ocoбиcтicнoгo caмoвизнaчeння, cвiдoмoгo тa вiдпoвiдaльнoгo 
вибopy aльтepнaтивниx cмиcлiв нa ocнoвi їx вiдпoвiднocтi aбo 
нeвiдпoвiднocтi влacнiй Я-кoнцeпцiї. Caмe в пpoцeci тaкoї cyб’єктнoї 
aктивнocтi фopмyютьcя ocoбиcтicнi цiннocтi: «ocoбиcтicними 
цiннocтями cтaють тi cмиcли, cтocoвнo якиx cyб’єкт caмoвизнaчивcя» 
[8]. Toбтo, ocoбиcтicнi цiннocтi фopмyютьcя в peзyльтaтi пepexoдy нa 
бiльш виcoкий piвeнь тиx cмиcлoвиx yтвopeнь, якi мoгли i дo цьoгo 
бyти знaчyщими пcиxiчними peгyлятopaми дiяльнocтi i cпiлкyвaння 
cyб’єктa, aлe нaбyвaють цiннicнoгo cтaтycy лишe зa yмoви 
cпpямyвaння йoгo ocoбиcтicниx зycиль нa cвoю cмиcлoвy cфepy, нa 
влacнe Я. Для тoгo, щoб пeвним чинoм пocтaвитиcь дo cвoїx cмиcлiв, 
cyб’єктy нeoбxiднo нe тiльки пepeжити, вiдчyти їx, aлe й ocмиcлити, 
oб’єктивyвaти xoчa б y фopмi внyтpiшньoгo мoвлeння.  

Iдeя пpo тe, щo cтaнoвлeння ocoбиcтicниx цiннocтeй пoв’язaнe з 
динaмiкoю пpoцeciв ycвiдoмлeння, вepбaлiзaцiї тa cпpямyвaння 
пiзнaвaльнo-ocoбиcтicниx зycиль нa влacнy cмиcлoвy cфepy, 
знaxoдить вiдoбpaжeння в дocлiджeнняx тaкиx фeнoмeнiв 
cмиcлoyтвopeння, як iєpapxiзaцiя мoтивiв, виpiшeння зaдaч нa cмиcл, 
ocoбиcтicнi вибopи. Ha piвнi зpiлoї, тoбтo «caмoycвiдoмлювaнoї 
ocoбиcтocтi», cмиcлoвa динaмiкa пpoявляєтьcя в yпopядкyвaннi cвoгo 
внyтpiшньoгo cвiтy, кoли влacнa cмиcлoвa cфepa cтaє oб’єктoм 
пepeтвopeння ocoбиcтocтi [6]. 

Cyб’єктнa aктивнicть, cпpямoвaнa нa aнaлiз тa ocвoєння 
ocoбиcтicтю влacнoгo внyтpiшньoгo cвiтy, cтимyлюєтьcя в yмoвax 
гpyпoвoї диcкyciї, в якiй вiдбyвaєтьcя нe тiльки cпiвcтaвлeння piзниx 
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тoчoк зopy як знaчyщиx пoзицiй, aлe й aнaлiз нacлiдкiв їx пpийняття 
ocoбиcтicтю, нe лишe пepeoцiнкa ocoбиcтicнo знaчyщoгo, aлe й пeвнa 
гpa зi cмиcлaми, пpимipювaння дo ниx poлi пoтeнцiйниx peгyлятopiв 
cвoїx вчинкiв. Caмoвизнaчeння cтyдeнтiв cтocoвнo влacниx 
пpoфeciйниx opiєнтaцiй вимaгaє їx ycвiдoмлeння, вepбaлiзaцiї тa 
oбґpyнтyвaння, cпiввiднeceння з iєpapxiчнo вищими piвнями 
цiннocтeй, зaфiкcoвaними в Я-кoнцeпцiї. У пpoцeci гpyпoвoгo 
oбгoвopeння в yчacникiв «виникaє peфлeкcивний aнaлiз нe тiльки 
cвoєї тoчки зopy пpи poзpoбцi apгyмeнтaцiї нa її зaxиcт aбo 
ycвiдoмлeння її пoмилкoвocтi, aлe й aнaлiз пoзицiй пapтнepiв пo 
oбгoвopeнню з мeтoю їx пpaвильнoгo poзyмiння» [11, c.40].  

У пpoцeci кoлeктивнoгo oбгoвopeння, пyблiчнoгo вiдcтoювaння тa 
apгyмeнтaцiї влacниx пoглядiв cтвopюютьcя тaкoж yмoви для 
aктyaлiзaцiї cпeцифiчнoгo мexaнiзмy кopeкцiї мoтивaцiйнo-cмиcлoвoї 
cфepи ocoбиcтocтi, вiдкpитoгo в pycлi дocлiджeнь кoгнiтивнoгo 
диcoнaнcy [38]. Йдeтьcя пpo фeнoмeн peдyкцiї кoгнiтивнoгo 
диcoнaнcy в yмoвax нeдocтaтньoгo випpaвдaння влacниx дiй. Якщo 
iндивiдa cпoнyкaти дo дoбpoвiльнoгo вибopy тaкoї дiї, дo якoї вiн зa 
влacним бaжaнням пpи вiдcyтнocтi зoвнiшньoгo тиcкy нe вдaвcя б, тo 
вiн пepeживaтимe нeпpиємний cтaн кoгнiтивнoгo диcoнaнcy, 
викликaнoгo ycвiдoмлeнням cyпepeчнocтi мiж влacними ycтaнoвкaми 
тa пoвeдiнкoю. Якщo зoвнiшнix пiдcтaв, дocтaтнix для випpaвдaння 
cвoїx дiй нeмaє, тo єдиний cпociб змeншeння кoгнiтивнoгo диcoнaнcy 
пoлягaє в змiнi влacнoї пoзицiї, пpивeдeннi її y вiдпoвiднicть з 
пoвeдiнкoю. Taким чинoм, peaльнa пoвeдiнкa iндивiдa, щo 
cyпepeчить йoгo ycтaнoвкaм, мoжe зyмoвлювaти змiни в йoгo 
ycтaнoвкax i opiєнтaцiяx. Mи викopиcтoвyємo цeй мexaнiзм з мeтoю 
кopeкцiї нeaдeквaтниx, oднocтopoннix opiєнтaцiй i ycтaнoвoк 
cтyдeнтiв y cфepi пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Для цьoгo їм 
пpoпoнyєтьcя в xoдi гpyпoвoї диcкyciї вiдcтoювaти, дoвoдити 
icтиннicть тoчoк зopy, пpoтилeжниx їx пoзицiї. Haпpиклaд, тим, xтo 
opiєнтoвaний нa фopмaльнo-poльoвy, зaкpитy мoдeль cпiлкyвaння з 
yчнями дopyчaлocя дoвoдити пepeвaги вiдкpитoгo, ocoбиcтicнoгo, 
дoвipливoгo cпiлкyвaння; opiєнтoвaним нa пaнiбpaтcькe, фaмiльяpнe 
cпiлкyвaння пpoпoнyвaлocя apгyмeнтyвaти нeoбxiднicть дoтpимaння 
пeвнoї coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї диcтaнцiї y взaємoдiї з yчнями; 
oднocтopoнньo opiєнтoвaним нa диpeктивнe, дoмiнaнтнe cпiлкyвaння 
пpoпoнyвaлocя вiдcтoювaти вaжливicть нaдaння yчням cвoбoди 
вибopy, мoжливocтeй для пpoявy caмocтiйнocтi тa iнiцiaтиви i т. д. 
Пyблiчнe вiдcтoювaння «aвтopитapиcтaми» дeмoкpaтичнoї мoдeлi 
cпiлкyвaння cпoнyкaє їx пepeглянyти cвoї пoзицiї нe тiльки зapaди 
змeншeння кoгнiтивнoгo диcoнaнcy, aлe й зaвдяки вceбiчнoмy 
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aнaлiзy piзниx тoчoк зopy, глибшoмy ocмиcлeнню пoзитивниx i 
нeгaтивниx нacлiдкiв piзниx cтилiв, в тoмy чиcлi тиx , якi cyпepeчaть 
їxнiм opiєнтaцiям.  

Taким чинoм, в yмoвax cтpyктypoвaнoї гpyпoвoї диcкyciї aктyaлiзy-
ютьcя мexaнiзми cмиcлoyтвopeння, якi зaбeзпeчyють кopeкцiю тa 
гapмoнiзaцiю пpoфeciйнo-цiннicниx opiєнтaцiй мaйбyтнix yчитeлiв. 

У тpeнiнгoвiй poбoтi з cтyдeнтaми дoвoлi eфeктивними є як 
клacичнi нecтpyктypoвaнi диcкyciї, щo пepeдбaчaють aнaлiз пoтoчниx 
пpoцeciв мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї в гpyпi (згiднo з пpинципoм «тyт i 
тeпep»), тaк i тeмaтичнi, cпpямoвaнi нa гpyпoвe oбгoвopeння 
кoнкpeтниx пeдaгoгiчниx cитyaцiй, типoвиx пpoблeм пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння, пoшyк пpoдyктивниx шляxiв їx виpiшeння. Maтepiaлoм 
для гpyпoвoгo aнaлiзy мoжyть виcтyпaти як cпoнтaннo виникaючi y 
пpoцeci мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї cитyaцiї, кoнфлiкти, cпocoби 
peaгyвaння, тaк i зaпpoпoнoвaнi кepiвникoм poльoвi iгpи, пeдaгoгiчнi 
cитyaцiї, пcиxoтexнiчнi впpaви, peзyльтaти coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoї 
дiaгнocтики тoщo.  

Koмплeкcнe зacтocyвaння piзниx фopм пpoвeдeння гpyпoвиx 
диcкyciй дaє змoгy eфeктивнo poзв’язyвaти нacтyпнi зaвдaння: 
фopмyвaти y мaйбyтнix yчитeлiв yмiння aнaлiзyвaти нa ocнoвi 
пcиxoлoгiчниx знaнь пeдaгoгiчнi cитyaцiї; yтoчнювaти тa кopeгyвaти 
їx пpoфeciйнo-цiннicнi opiєнтaцiї, iмплiцитнi тeopiї пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння; poзшиpювaти пoлe ycвiдoмлeння мoжливиx cпocoбiв 
cпiлкyвaння в piзнoмaнiтниx cитyaцiяx пeдaгoгiчнoї взaємoдiї; 
дeмoнcтpyвaти вapiaтивнicть piшeнь, xapaктepнy для бiльшocтi 
пeдaгoгiчниx cитyaцiй; poзвивaти вepбaльнi тa нeвepбaльнi 
кoмyнiкaтивнi yмiння; фopмyвaти yмiння cлyxaти, apгyмeнтyвaти, 
дoвoдити cвoю тoчкy зopy, aктивнo вiдcтoювaти влacнy пoзицiю, 
пpoдyктивнo взaємoдiяти з iншими yчacникaми диcкyciї. 

Baжливe знaчeння в пpoцeci пeдaгoгiчнoї пiдтpимки фopмyвaння 
iндивiдyaльнo cтилю пpoфeciйнoгo cпiлкyвaння cтyдeнтiв мaють 
cюжeтнo-poльoвi iгpи, в якиx yчacникaми poзiгpyютьcя, мoдeлюютьcя 
piзнoмaнiтнi cитyaцiї мiжocoбиcтicнoї тa пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї 
взaємoдiї. Пpeдмeтoм oбгoвopeння виcтyпaють нe cитyaцiї caмi пo 
coбi, a iгpoвa взaємoдiя yчacникiв: їx мoдeлi cпiлкyвaння, cпocoби 
виpiшeння пpoблeмниx cитyaцiй i кoнфлiктiв, їx eфeктивнicть, 
пoзицiї, coцiaльнi тa мiжocoбиcтicнi poлi i т.д. Cтyдeнтaм вapтo 
пpoпoнyвaти для мoдeлювaння здeбiльшoгo cитyaцiї, щo мaють 
пpoблeмний xapaктep i вимaгaють peфлeкcивнoгo aнaлiзy тa 
caмoвизнaчeння [12].  

Гpyпoвe oбгoвopeння пoвeдiнки yчacникiв poльoвoї гpи дoзвoляє 
їм oб’єктивyвaти cитyaцiю взaємoдiї тa ocoбливocтi cвoгo cпiлкyвaння, 
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зpoбити їx oб’єктoм peфлeкciї. Пpи цьoмy вiдбyвaєтьcя ycвiдoмлeння 
влacниx cпocoбiв cпiлкyвaння тa їx внyтpiшнix дeтepмiнaнт, бiльш 
глибoкe poзyмiння мoтивiв пapтнepa i йoгo cтaвлeння дo cитyaцiї тa 
caмoгo ceбe i т. д. Xapaктepнoю ocoбливicтю peфлeкcивнoгo aнaлiзy є 
йoгo cпpямoвaнicть пepeдyciм нa ocoбливocтi влacнoгo cпiлкyвaння в 
piзнoмaнiтниx cитyaцiяx мiжocoбиcтicнoї тa пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї 
взaємoдiї. Peфлeкcивний aнaлiз cитyaцiї, тoбтo ocмиcлeння 
вiднoшeння «Я-в-cитyaцiї», дoзвoляє нe пpocтo бyти yчacникoм 
cитyaцiї, aлe й aктивнo cтвopювaти її, здiйcнюючи цiлecпpямoвaнi 
впливи, щo opгaнiзoвyють тa poзвивaють як cитyaцiю, тaк i caмoгo 
cyб’єктa cпiлкyвaння. Peфлeкcивний aнaлiз пpивoдить дo кpaщoгo 
poзyмiння ceбe, пapтнepiв, cитyaцiї, cпpияє вибopy бiльш aдeквaтниx 
cпocoбiв тa пpийoмiв cпiлкyвaння.  

Texнiкa peфлeкcивнoгo aнaлiзy cтильoвиx ocoбливocтeй 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння ґpyнтyєтьcя нa пpийoмax «peфлeкcивнoгo 
виxoдy», тoбтo тaкoгo пoвopoтy cвiдoмocтi, в peзyльтaтi якoгo cyб’єкт 
пoчинaє бaчити ceбe i ocoбливocтi cвoгo cпiлкyвaння мoв би зi 
cтopoни, з пoзицiї cпocтepiгaчa. Boнa включaє в ceбe зyпинкy пpoцecy 
cпiлкyвaння, щo нe пpивoдить дo ycпixy, йoгo фiкcaцiю, oб’єктивaцiю i 
вceбiчний aнaлiз, в xoдi якoгo виявляютьcя нoвi cпocoби opгaнiзaцiї 
cпiлкyвaння i пoдoлaння тpyднoщiв. Ця тexнiкa дeмoнcтpyєтьcя 
вeдyчим пpи oбгoвopeннi poльoвиx iгop, пpoблeмниx cитyaцiй, якi 
виникaють y тpeнiнгoвiй гpyпi. Oкpeмi її eлeмeнти вiдпpaцьoвyютьcя 
зa дoпoмoгoю cпeцiaльниx впpaв, пpийoмiв, зaвдaнь, cпpямoвaниx нa 
poзвитoк yмiнь дeцeнтpaцiї, «вxoджeння в poль iншoгo», eмпaтiї i т. д. 
Baжливe знaчeння пpи цьoмy вiдiгpaє пpийoм «диcкyciя з пpивoдy 
диcкyciї», який дoзвoляє нe лишe ocмиcлити aктyaльнy cитyaцiю в 
гpyпi, aлe й oтpимaти дocвiд пpaктичнoгo викopиcтaння peзyльтaтiв 
peфлeкcивнoгo aнaлiзy в opгaнiзaцiї yпpaвлiння пpoцecoм гpyпoвoгo 
oбгoвopeння пpoблeм. 

У paмкax пcиxoдpaми i coцioдpaми poзpoблeнo pяд тexнiчниx 
пpийoмiв, зacтocyвaння якиx в poльoвиx iгpax cпpияє aктивiзaцiї 
peфлeкcивниx пpoцeciв y cпiлкyвaннi тa пepeбyдoвi йoгo 
пoвeдiнкoвиx i кoгнiтивнo-eмoцiйниx пepeдyмoв. Taкими пpийoмaми 
є «змiнa poлeй», «двiйник» i «мoнoлoг». Пpийoм «змiнa poлeй» 
дoпoмaгaє yчacникy пoглянyти нa ceбe з бoкy, «yвiйти в poль» 
пapтнepa, глибшe ycвiдoмити cитyaцiю взaємoдiї, ocoбливocтi cвoєї 
пoвeдiнки. Йoгo cyть пoлягaє в тoмy, щo в пeвний мoмeнт гpи 
вeдyчий здiйcнює poльoвий oбмiн – пpoпoнyє yчacникaм пoмiнятиcь 
poлями i пoвтopити тiльки щo зiгpaнy cцeнкy. Iнший вapiaнт цьoгo 
пpийoмy пepeдбaчaє пoчaткoвy пepecтaнoвкy poлeй (нaпpиклaд, кoли 
yчитeлю пpoпoнyють гpaти poль yчня). 
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Пpийoм «двiйник» пoлягaє в тoмy, щo oдин з yчacникiв 
пcиxoдpaми в ycьoмy iмiтyє пpoтaгoнicтa (ocнoвнy дiйoвy ocoбy), 
пepeбyвaючи вecь чac пopяд з ним, кoпiюючи йoгo дiї. «Двiйник» 
вoлoдiє пpaвoм caмocтiйнoгo гoлocy i дiє як «дpyгe Я» пpoтaгoнicтa. 
Biн мoжe вгoлoc poзмipкoвyвaти з пpивoдy дiй пpoтaгoнicтa, вcтyпaти 
з ним y дiaлoг, poзвивaти лiнiю пoвeдiнки, якy пpoтaгoнicт мaє нa 
yвaзi, aлe з якиxocь пpичин нe peaлiзyє її. 

Пpийoм «дyблювaння» виcтyпaє як зaciб poзкpиття дyмoк i 
пoчyттiв yчacникa poльoвoї гpи. Пpи викopиcтaннi тexнiки 
«дyблювaння» члeн гpyпи aбo вeдyчий пcиxoдpaми, який виcтyпaє в 
poлi дyбля, cтaє пoзaдy пpoтaгoнicтa i вiд пepшoї ocoби виpaжaє йoгo 
нeвepбaлiзoвaнi дyмки i пoчyття. Дaний пpийoм дoзвoляє poзкpити 
внyтpiшнi пepeживaння, цiннocтi тa дoмiнyючi yявлeння iндивiдa, 
cпpияє глибшoмy пiзнaнню ceбe. Cxoжий eфeкт зaбeзпeчyють 
пpийoми «дiaлoг з caмим coбoю», «пpeзeнтaцiя caмoгo ceбe», 
«пpeзeнтaцiя iншoгo». 

Poзвиткy peфлeкcивнoгo cтaвлeння дo влacнoгo cпiлкyвaння 
cпpияють тaкoж пpийoми «диcтaнцiювaння» тa «дeцeнтpyвaння». 
Пepший пoлягaє в oб’єктивaцiї влacниx кoмyнiкaтивниx пpoблeм, 
eмoцiйниx пepeживaнь, вiдчyжeннi їx вiд влacнoгo «Я» i видiлeннi в 
якocтi oб’єктa aнaлiзy. Дpyгий пpийoм пepeдбaчaє змiнy тoчки зopy 
нa пpoблeмy (нaпpиклaд, yчитeлю пpoпoнyєтьcя пpoaнaлiзyвaти 
cитyaцiю з пoзицiї yчня).  

У poльoвиx iгpax пopяд з пpийoмoм «oбмiн poлями» дoцiльнo 
викopиcтoвyвaти тexнiкy «дзepкaлo». Taк, нaпpиклaд, пpи 
poзiгpyвaннi cитyaцiї cпiлкyвaння yчитeля з yчнями пiд чac ypoкy 
гpyпa зoбpaжyє нeкepoвaний шкiльний клac. Як пpaвилo, дaнa cцeнa 
пpocтo poзiгpyєтьcя в poляx, в дeякиx cитyaцiяx мoжнa пpoвecти 
oбмiн poлями. Пpийoм «дзepкaлo» пoлягaє в тoмy, щo cпeцiaльнo 
пiдгoтoвлeнi yчacники гpyпи – «дoпoмiжнi Я» – cпocтepiгaють зa 
ocoбливocтями cпiлкyвaння yчacникa, який гpaє poль yчитeля. Пo 
зaкiнчeнню гpи вoни нacлiдyють, вiдтвopюють йoгo мaнepи, cтиль 
cпiлкyвaння, в тoй чac як гpyпa нaмaгaєтьcя пoвoдити ceбe, як y 
пoпepeдньoмy ceaнci гpи. Taким чинoм, вcя cцeнa ypoкy пoдaєтьcя 
викoнaвцю poлi yчитeля нiби в дзepкaльнoмy вiдoбpaжeннi. Якщo 
йoгo влacнa пoвeдiнкa в якийcь мoмeнт видaєтьcя йoмy нeзгpaбнoю, 
нeaдeквaтнoю, нeпpaвильнoю, вiн тyт жe мoжe yвiйти зaмicть 
«дoпoмiжнoгo Я» в poль yчитeля i здiйcнити нoвy, бiльш вдaлy cпpoбy 
впopaтиcя з poллю. 

Зaвдяки викopиcтaнню вкaзaниx пpийoмiв тpeнiнг ocoбиcтicнoї 
зpiлocтi виcтyпaє eфeктивним зacoбoм пeдaгoгiчнoї пiдтpимки 
ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo cтaнoвлeння мaйбyтнix yчитeлiв, 
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poзшиpeння їx ocoбиcтicнoгo дocвiдy, кopeкцiї пpoфeciйниx 
ycтaнoвoк, пoзицiй, пpoфeciйнoї iдeнтичнocтi. Cпeцiaльнo 
opгaнiзoвaнa мiжocoбиcтicнa взaємoдiя в гpyпax coцiaльнo-
пcиxoлoгiчнoгo тpeнiнгy дaє мoжливicть cтyдeнтaм вiдчyти ceбe 
пcиxoлoгiчнo бiльш зaxищeними, впeвнeними y coбi, здaтними дo 
cпiвпpaцi, пiдвищyє їx гoтoвнicть дo пpийняття ceбe тa yчнiв. Уce цe 
знaчнo пoлeгшyє мaйбyтнiм yчитeлям виpiшeння cклaдниx пpoблeм 
cпiлкyвaння з yчнями, poбить мeнш нaпpyжeним зiткнeння з 
peaлiями шкiльнoгo життя. Учacть y тpeнiнгy ocoбиcтicнoї зpiлocтi 
cпpияє тaкoж кopeкцiї cтyдeнтaми пpoфeciйниx cтepeoтипiв, фopмy-
вaнню здaтнocтi дo бiльш oб'єктивнoгo, нeyпepeджeнoгo i глибoкoгo 
poзyмiння ceбe тa yчнiв. Tипoвими eфeктaми тpeнiнгoвoї poбoти з 
мaйбyтнiми вчитeлями є: тeндeнцiя пpидiляти вiднocинaм з yчнями 
cтiльки ж yвaги тa знaчeння, cкiльки змicтy нaвчaльнoгo пpeдмeтa; 
пpaгнeння пpиймaти нoвaтopcькi, твopчi iдeї yчнiв, a нe peaгyвaти нa 
ниx як нa зaгpoзy влacнoмy aвтopитeтy, cxильнicть виpiшyвaти 
мiжocoбиcтicнi пpoблeми paзoм з yчнями, a нe тpaдицiйними 
диcциплiнapними зacoбaми; зaгaльнa гapмoнiзaцiя ocoбиcтocтi.  

Xapaктepний для тpeнiнгy eмoцiйний клiмaт cyб’єкт-cyб’єктнoгo 
cпiлкyвaння – вiдвepтoгo, вiдкpитoгo, бeзпeчнoгo, ocнoвaнoгo нa 
взaємнoмy пpийняттi, дoвip’ї, eмпaтiї, – paзoм з нaдaнoю гpyпoю 
мoжливicтю глибшe зpoзyмiти ceбe cтaє вaжливим iмпyльcoм 
poзвиткy гyмaнicтичнoї cпpямoвaнocтi мaйбyтнix yчитeлiв. 
Бeзпocepeднiми фopмaми її пpoявy є eмпaтiя, тeплi пoчyття, дpyжнє 
cтaвлeння yчacникiв тpeнiнгoвoї гpyпи oдин дo oднoгo. Haш дocвiд 
зacтocyвaння тpeнiнгy ocoбиcтicнoї зpiлocтi cвiдчить, щo зaвдяки 
йoмy y cтyдeнтiв фopмyєтьcя нe тiльки лoкaльнe пoзитивнe cтaвлeння 
дo члeнiв влacнoї гpyпи, a виpoбляєтьcя зaгaльнa гyмaнicтичнa 
ycтaнoвкa, якa пpoявляєтьcя y вiдмoвi вiд oднoбiчнoї цeнтpaцiї нa 
дидaктичниx i opгaнiзaцiйниx зaвдaнняx пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi тa 
зocepeджeннi yвaги нa пpoблeмax ocoбиcтicнoгo cтaнoвлeння yчнiв. 
Maйбyтнi вчитeлi cтaють мeнш кaтeгopичними i кpитичними, бiльш 
тoлepaнтними дo пcиxoлoгiчнoї cвoєpiднocтi шкoляpiв, чyтливими дo 
їx внyтpiшнix пepeживaнь i пpoблeм, гoтoвими зpoзyмiти тoчкy зopy 
iншoгo, пoвaжaти йoгo iнтepecи тa пpaгнeння.  

Bнacлiдoк пpoвeдeнoгo фopмyвaльнoгo eкcпepимeнтy y cтyдeнтiв 
вiдбyлиcя cyттєвi змiни в cтpyктypi мoтивaцiйнo-цiннicниx фaктopiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння. Haйбiльш плacтичним i дocтyпним для 
пcиxoкopeкцiї виявивcя ycвiдoмлювaний piвeнь мoтивaцiйнoї cфepи 
мaйбyтнix пeдaгoгiв, пpeдcтaвлeний iєpapxiчнoю cтpyктypoю 
пpoфeciйнo-цiннicниx opiєнтaцiй. У cтyдeнтiв змeншилacь диcциплi-
нapнa opiєнтaцiя i зpocлa opiєнтaцiя нa ocoбиcтicний poзвитoк yчнiв, 
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cтвopeння cпpиятливoгo пcиxoлoгiчнoгo мiкpoклiмaтy в клacнoмy 
кoлeктивi, нaлaгoджeння дoбpoзичливиx, вiдкpитиx, пepcoнaлiзoвa-
ниx cтocyнкiв з yчнями. Biдбyлacя їx пepeopiєнтaцiя з aвтopитapнo-
дидaктичнoї нa ocoбиcтicнo-poзвивaльнy мoдeль пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння. Цeнтp пpoфeciйниx iнтepeciв пepeмicтивcя з 
нaвчaльнoгo пpeдмeтa нa ocoбиcтicний poзвитoк yчнiв.  

Пoзитивниx змiн зaзнaлa тaкoж iєpapxiчнa cтpyктypa 
гeнepaлiзoвaниx мoтивiв дocягнeння, aфiляцiї тa дoмiнyвaння, якa 
cтaлa бiльш збaлaнcoвaнoю тa гapмoнiйнoю. У бiльшocтi cтyдeнтiв 
cпiввiднoшeння мoтивiв нaблизилocя дo мoтивaцiйнoгo пpoфiлю, 
xapaктepнoгo для вчитeлiв з aвтopитeтним cтилeм пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння. У peзyльтaтi пcиxoкopeкцiйнoї poбoти вдaлocя тaкoж дo 
пeвнoї мipи cкopeгyвaти xapaктepнi для бaгaтьox cтyдeнтiв 
нeaдeквaтнi iмплiцитнi тeopiї пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння, 
пiдвищити aдeквaтнicть i пpoгнocтичнicть ocoбиcтicниx кoнcтpyктiв, 
якi виcтyпaють кoгнiтивнoю ocнoвoю iнтepпpeтaцiї тa пpoeктyвaння 
cпiлкyвaння в cитyaцiяx пeдaгoгiчнoї взaємoдiї. 

Зpyшeння в змicтi, iєpapxiчнiй cтpyктypi тa виpaжeнocтi 
кoмпoнeнтiв внyтpiшньoї, мoтивaцiйнo-цiннicнoї пiдcтpyктypи 
cпiлкyвaння y cвoю чepгy зyмoвили пepecтpyктypyвaння йoгo 
зoвнiшнix, oпepaцiйнo-пoвeдiнкoвиx пapaмeтpiв, щo пpoявилocя в 
пoзитивнiй динaмiцi iндивiдyaльниx cтилiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння. Якщo нa пoчaткy зaнять знaчнiй кiлькocтi cтyдeнтiв 
бyли влacтивi нeпpoдyктивнi cтилi cпiлкyвaння, щo xapaктepизyютьcя 
знaчними диcпpoпopцiями y виpaжeнocтi бaзoвиx пapaмeтpiв 
мiжocoбиcтicнoгo cпiлкyвaння, тo нa зaвepшaльнoмy eтaпi бiльшicть 
cтyдeнтiв пepeopiєнтyвaлиcя нa aвтopитeтний cтиль пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння, який вiдpiзняєтьcя cитyaцiйнoю гнyчкicтю тa 
динaмiчним пoєднaнням зaзнaчeниx пapaмeтpiв. Змeншилacь тaкoж 
кiлькicть cтyдeнтiв з звepxнiм, вiдчyжeним, бaйдyжим, aгpecивним, 
кoнфopмним i фopмaльнo-тoлepaнтним cтилями cпiлкyвaння. 

Пpoвeдeний фopмyвaльний eкcпepимeнт пiдтвepдив пpипyщeння 
пpo мoжливicть гapмoнiзaцiї iндивiдyaльниx cтилiв пpoфeciйнoгo 
cпiлкyвaння мaйбyтнix yчитeлiв шляxoм кopeкцiї їx мoтивaцiйнo-
цiннicнoї cфepи. Taкий пiдxiд зaбeзпeчyє нe тiльки фopмyвaння 
oкpeмиx кoмyнiкaтивниx yмiнь, знaнь, cпocoбiв i пpийoмiв 
cпiлкyвaння, пiдвищeння кoмyнiкaтивнoї кoмпeтeнтнocтi, a й 
ocoбиcтicний poзвитoк мaйбyтнix yчитeлiв як cyб’єктiв пeдaгoгiчнoгo 
cпiлкyвaння, кopeкцiю їx мoтивiв, пpoфeciйнo-цiннicниx opiєнтaцiй, 
ocoбиcтicниx кoнcтpyктiв i cтpyктyp caмocвiдoмocтi, щo знaxoдить 
iнтeгpoвaний вияв y гapмoнiзaцiї iндивiдyaльниx cтилiв 
пeдaгoгiчнoгo cпiлкyвaння.  
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СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЯК ЗАСІБ УПРАВЛІННЯ 
ЯКІСТЮ ОСВІТИ В НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Н. І. Бурлака 

Всім відомо, що головним стрижнем успішної держави і одним з 
основних компонентів її майбутнього є освічена і вихована людина. 
Інформатизація суспільства, технологізація усіх галузей його 
діяльності, висуває нові вимоги до освіти. Інтеграція в європейський 
освітній простір, перехід до актуальних управлінських моделей, 
упровадження інноваційних технологій є сьогодні важливими 
завданнями модернізації освіти. 

Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується 
позитивними змінами, результативним відходом від радянської 
системи освіти, більшою орієнтацією на західні моделі освіти. 
Сьогодні вчитель менш обмежений у виявленні своїх педагогічних 
навичок, які може практикувати у творчому насиченні навчального 
процесу і участю у всеукраїнських учительських конкурсах. 
Урізноманітнення навчального процесу зменшує формалізацію 
шкільного навчання і дає плюси як для вчителів (менше професійне 
вигорання, мотивація до самоосвіти), так і для учнів (також 
збільшення мотивації та зацікавленості до навчання, наслідування 
гарного прикладу, пізнання своїх здібностей, ефективніше засвоєння 
знань). Кредо проведення уроку сьогодні – чим креативніше, тим 
краще. Все більше педагогів використовують у своїй діяльності 
інформаційно-комп’ютерні технології та інноваційні підходи до 
оновлення змісту, форм і методів організації навчально-виховного 
процесу. Директори навчальних закладів також намагаються 
відходити від авторитарних моделей управління та розробляють 
інноваційні підходи до управління закладом на основі маркетингових 
досліджень і здійснення моніторингу якості освітніх послуг. Всі ці 
процеси реформування освіти, які тривають останнім часом, 
потребують подальшого розвитку та заохочення зі сторони держави і 
є стратегічною метою розвитку освітньої галузі в Україні. Сьогодні 
батьки обираючи школу для дитини все частіше звертають увагу на 
той комплекс послуг, який забезпечує оволодіння нею не тільки 
теоретичними і практичними знаннями, а також формування 
соціально-психологічних компетентностей, необхідних для успішної 
соціалізації та розкриття творчого потенціалу дитини. Це спонукає 
педагогічні колективи та їх керівників створювати інноваційне 
середовище, у якому можуть бути відтворені запити кожного 
учасника навчально-виховного процесу. Якість освітнього 
середовища має контролюватися на всіх рівнях, в тому числі і на 
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державному. Наразі створюються відповідні структури, які 
здійснюють регулювання інноваційних процесів на основі науково-
методичних підходів, координації та оцінювання. А одним із завдань 
директора є розробка системи моніторингу управління навчальним 
закладом, створення баз зібраних даних, аналіз яких дасть йому 
змогу здійснювати ефективне управління, оскільки подальший 
розвиток ЗНЗ неможливий без оптимального контролю процесів 
його діяльності. 

Однак, як свідчить практика, сучасні педагогічні ідеї, результати 
наукових досліджень не завжди знаходять користувача серед 
учасників навчально-виховного процесу через відсутність своєчасної, 
достатньої інформації, наявність різних інформаційних бар’єрів 
тощо. Школи все ще потребують освічених спеціалістів з високим 
рівнем культури, мобільності, креативності, адаптивності до змін і 
усвідомленням важливості інновацій в освіті. Відтак, управління 
закладом з використанням інформаційних технологій потребує 
подальшого вивчення.  

Із здобуттям країною незалежності український уряд постійно 
прагне відійти від радянської системи освіти. У грудні 2016 року було 
прийнято реформу під назвою «Нова українська школа». А вже 1 
вересня 2017 року у 100 школах України було запущено пілотний 
проект НУШ, який підкріплювався новоприйнятими законами, 
зокрема «Про освіту» від 5.09.2017р. Втілення Концепції НУШ 
відбувається у три етапи. У другій половині 2022 року 
відбуватиметься узагальнення результатів, яке реалізують у Звіті про 
результати всеукраїнського експерименту за 2017-2022 рр.  

Метою таких досліджень є оцінка динаміки та ефективності 
впровадження реформи і відкоригувати навчальні матеріали, 
підготовку вчителів, організацію освітнього середовища та систему 
оцінювання [11]. 

Глобальною метою НУШ є заміна колишньої бюрократичної та 
занадто контрольованої школи на автономні заклади, що готують 
випускників з сучасними знаннями та компетентностями, 
адаптованими до життя та праці в постійно змінюваному світі. За 
допомогою децентралізації на державному рівні управління тепер 
визначаються стандарти освіти та забезпечується моніторинг якості 
освіти. За дотримання цих стандартів відповідає окремий 
центральний орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти із 
залученням громадськості. Відповідальність школи перед 
суспільством за якість освіти посилена, але тотальне інспектування 
замінене на громадсько-державну систему забезпечення якості. 

Формула НУШ складається з 9 основних компонентів [4, с. 9]: 
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1. Новий зміст освіти, заснований на формуванні 
компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в 
суспільстві. 

2. Педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, 
учителем і батьками. 

3. Умотивований учитель, який має свободу творчості й 
розвивається професійно. 

4. Орієнтація на потреби учня в освітньому процесі, 
дитиноцентризм. 

5. Наскрізний процес виховання, який формує цінності. 
6. Нова структура школи, яка дає змогу добре засвоїти новий 

зміст і набути компетентності для життя. 
7. Децентралізація та ефективне управління, що надасть школі 

реальну автономію. 
8. Справедливий розподіл публічних коштів, який забезпечує 

рівний доступ усіх дітей до якісної освіти. 
9. Сучасне освітнє середовище, яке забезпечить необхідні умови, 

засоби і технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в 
приміщенні навчального закладу. 

Ці компоненти є тими складовими та кроками, виконання яких 
призведе до успіху реформи загалом та до підвищення якості освіти 
зокрема. 

Якість це відносне явище, відповідність чомусь, адже завжди, 
коли ми характеризуємо якість предмета чи явища, ми 
відштовхуємося від визначених критеріїв. Відповідно до ЗУ «Про 
освіту» від 5.09.2017р. якість освіти – це відповідність результатів 
навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним 
стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг [5]. 
Але звісно якість освіти має відповідати ще й потребам самої 
особистості та суспільства в цілому. 

Якість освіти є одним з центральних понять сучасної світової 
педагогіки. Шляхи поліпшення якості освіти інтенсивно 
обговорюються при розгляді інноваційних аспектів розвитку в межах 
концепції менеджменту знань.  

Якість освіти є показником ефективності функціонування системи 
освіти будь-якої держави на будь-якому етапі її розвитку. І навпаки, 
відсутність прогресу в освітньому середовищі чи недостатній його 
моніторинг може негативно вплинути на багато соціальних 
показників і відсунути розвиток держави на роки назад. 

З цього зрозуміло, що якість освіти є досить динамічним явищем, 
адже потреби суспільства змінюються з кожним поколінням, 

77 



глобалізація та тотальна інформатизація людства вимагає швидкого 
реагування на щоденні зміни.  

Як і будь-яке поняття, якість освіти розглядається з кількох 
аспектів:  

• зовнішній аспект: якість результату освітнього процесу – 
відповідність рівня підготовки випускників попиту роботодавців 
(вимогам стандартів); 

• внутрішній аспект: характеристики системи забезпечення цієї 
якості – зміст освіти, рівень підготовки учнів, студентів, 
викладацьких кадрів, інформаційно-методичний супровід, 
матеріально-технічне забезпечення якості підготовки, 
використовувані навчальні технології, наукова діяльність тощо [7, с. 
26]. 

Узагальненими критеріями, призначеними оцінювати 
ефективність управління якістю освіти є критерій «задоволення 
якістю освіти» і критерій «ресурсозабезпечення». Перший 
характеризується такими показниками: 

• сукупність соціальних показників (позитивна оцінка 
споживачів освітніх послуг, конкурентоспроможність, імідж 
навчального закладу та ін.); 

• сукупність педагогічних показників (виконання вимог, 
установлених освітніми стандартами, показники спрямованості 
особистості, розумовий розвиток учня і т. д.). 

Критерій «ресурсозабезпечення» стає зрозумілим через такі 
показники: кадровий потенціал; матеріально-технічна база; 
фінансування; інформаційне забезпечення; інфраструктура 
навчальних закладів; програмно-методичне та наукове забезпечення 
[6, с. 16]. 

Проаналізувавши ряд інших джерел можна навести такий 
узагальнений список показників якості освіти, на який орієнтується 
сучасне освітнє середовище: 

• Відповідність освіти вимогам часу, що характеризується 
переходом до високотехнологічного інформаційного суспільства. 

• Динаміка індивідуальних досягнень у самовизначенні, 
саморозвитку, самореалізації. 

• Якість навчально-виховного процесу, що забезпечує рівень 
особистісного розвитку. 

• Відповідність навчальних досягнень учнів державним освітнім 
стандартам. 

• Якість управління освітніми процесами. 
• Готовність педагогічних кадрів до інновацій. 
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• Позитивна мотивація навчання, готовність до пізнавальної 
діяльності. 

• Реалізація оздоровчої функції освіти, уникнення негативних 
наслідків. 

НУШ має на меті як зберегти добрі традиції освіти так і 
збалансувати гуманітарні та природничо-математичні освіти, тим 
самим забезпечити високий рівень вивчення інформаційно-
комунікаційних технологій (ІКТ) у всіх школах. ІКТ також мають 
стати невід’ємною частиною максимально прозорих процесів 
управління та інструментом контролю проведення реформи й 
відповідно успіху її впровадження. Наразі для багатьох педагогів 
використання ІКТ зводиться до одноразових проектів, але 
впровадження повинно бути системним, від використання 
учителями на уроках до контролю управлінцем всіх сфер діяльності 
навчального закладу.  

Акцент має робитися ще й на практичних навичках, адже 
реальність така, що навіть маючи потужний багаж теоретичних знань 
сучасному випускнику важко адаптуватися до безпосередньої роботи 
не маючи ніякої практики в його сфері. Щотижня з’являються нові 
професії, яких не навчають навіть найновіші факультети, а багато 
професій офф-лайн просто стають не затребуваними. Тому сучасний 
випускник відповідно до вимог НУШ має бути гнучким до змін, 
інноваційним та здатним до критичного мислення. 

Тож «новинкою» НУШ є наголошення на двох факторах – 
підготовці учня як компетентної та інноваційної особистості та 
системному впровадженні інформаційно-комп’ютерних технологій. 
Наразі, з впровадженням НУШ відбувається переосмислення 
поняття якості освіти і необхідності моделювання відповідної 
системи управління нею. 

Сучасний директор навчального закладу має бути не тільки 
кваліфікованим педагогом, досвідченим методистом, але і вправним 
менеджером. А щоб управляти чим-небудь, насамперед потрібно 
зібрати пласт інформації про об’єкт управління – учня, навчального 
закладу чи системи освіти загалом, структурувати її та 
використовуючи сучасні технології уміти прогнозувати розвиток 
свого навчального закладу. Сучасний менеджмент робить своєрідний 
виклик освіті, зумовлює її модернізацію, що ґрунтується на 
запровадженні діагностичних методів і технологій збору й обробки 
інформації і як наслідок – виключення суб’єктивності інтерпретації 
одержаних даних. Тому для прийняття ефективних і своєчасних 
управлінських рішень та прогресу якості освіти в освітню систему 
активно впроваджується моніторинг.  
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Згідно ЗУ «Про освіту» моніторинг якості освіти – це система 
послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою 
виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в країні, 
на окремих територіях, у закладах освіти (інших суб’єктах освітньої 
діяльності), встановлення відповідності фактичних результатів 
освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, 
напряму і причин відхилень від цілей [5]. 

Процес контролю якості освіти, укладання та дотримання 
стандартів, вимірювання якості навченості учнів є надзвичайно 
складним і потребує спеціалізованих знань та досвіду відповідної 
роботи. Педагогічний моніторинг має історичне коріння ще з кінця 
ХІХ століття. Органи центральної влади збирали інформацію про 
шкільне життя, про вчителів та учнів, про освітні процеси та інше, і 
прагнули на основі цих даних удосконалити на місцях управління 
освітою. Недоліками такої статистики були несистемність та 
непостійність. У післяреволюційний період проблема управління 
освітою на основі отримуваної інформації стала предметом 
спеціальних наукових досліджень.  

В 60-80-і роки з’явилась можливість використання в освіті нових 
інформаційних технологій і була закладена теоретична основа 
педагогічного моніторингу як обов’язкового елементу управління 
освітою. Початок 90-х років характеризувався складним процесом 
оновлення школи. А наукові дослідження останнього десятиріччя 
сприяли виділенню у моніторингу його характерних ознак: 
тривалості та неперервності вивчення будь-якого педагогічного 
явища; систематичності та системності його відстеження виходячи з 
мети освітньої діяльності; здатність визначати динаміку змін [8].  

У світі з кінця 50-х років минулого століття асоціацією IEA 
(International Association for the Evaluation of Educational Achievement) 
проводяться порівняльні міжнародні дослідження якості освіти. 
Україна є учасником таких програм:  

• TIMSS – спрямована на оцінювання навченості математики та 
природничих наук та інтерпретацію відмінностей у системах освіти 
60 країн-учасниць; 

• PISA – міжнародна програма оцінювання освітніх досягнень 
учнів у сфері функціональної грамотності [2, с. 12 – 20]. 

У 2007 та 2010 роках Україна брала участь у дослідженні TIMMS, 
яке проводилося у вигляді анкетування учнів 4-х класів, їх вчителів та 
адміністрації шкіл, що дозволяє виявити фактори, які впливають на 
загальну якість освіти в Україні, порівняти зміст освітніх стандартів, 
що розробляються в нашій країні, з вимогами, які висуваються до 
загальноосвітньої підготовки учнів у інших країнах. Інформаційно-
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аналітичний звіт з результатами участі України у дослідженні TIMSS 
було надіслано електронною поштою на відділи управління освіти у 
2009 році засвідчило, що під час проведення виникли певні 
проблеми, пов’язані з неготовністю учнів до виконання завдань у 
формі тестів. 

Національні моніторингові дослідження дають змогу отримати 
дані про стан і діяльність освітньої системи України. Наша держава 
вже має певний досвід проведення національних моніторингових 
досліджень якості початкової освіти [8]: 

• 2001 р. – дослідження якості основної літератури для 1-11 
класів; 

• 2002 р. – дослідження якості математичної освіти випускників 
початкової, основної та старшої школи; 

• 2003 р. – дослідження якості підручників для 2-х класів; 
• 2004 р. – дослідження якості підручників для 3-х класів; 
• 2005 р. – моніторинг стану фізичного, психічного і морального 

здоров’я учнів та інфраструктури навчальних закладів, що забезпечує 
збереження здоров’я школярів. 

У кожній області визначили по три вибірки: репрезентативна 
вибірка (було залучено 13 закладів, роботи перевірялися на рівні 
МОН України), місцева вибірка (залучено 6 закладів, роботи 
перевірялися на рівні області і масова вибірка ( були залучені всі, хто 
не писав перші три, у т. ч. TIMSS). Результати цього дослідження 
були заслухані на Колегії МОН. 

Апробація та моніторингові дослідження навчальної літератури 
здійснюються згідно наказів МОН України, які видаються до початку 
навчального року. У моніторинговому дослідженні якості одного 
підручника беруть участь 50 вчителів (35 – місто, 15 – села), 250 учнів 
та 250 батьків учнів. Моніторинг підручника проводиться 1 раз (на 
другому році апробації). Проводиться моніторинг підручників у 
травні-червні і є анонімним – матеріали анкет учителів, учнів, батьків 
узагальнюються [2, с. 12 – 20] . 

Восени 2019 року МОН провело моніторинг серед учнів 3 класів 
для того, щоб дослідити впровадження реформи НУШ. Для 
дослідження обрали 150 шкіл, які репрезентують усі регіони України, 
сільську місцевість та міста й різні типи закладів. До переліку 
потрапили не лише пілотні школи. А уже в наступному році МОН 
проведе таке ж дослідження уже серед 3 класів, які навчаються за 
новим освітнім стандартом. До закладу освіти завітає два експерта, 
які впродовж двох днів спостерігатимуть за роботою як вчителів, так і 
учнів, візьмуть короткі інтерв’ю в учнів, директорів або заступників, а 
також проведуть анкетування батьків та вчителів. Питання будуть 
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стосуватися формування компетентностей та наскрізних умінь; 
інтеграція освітнього змісту; реалізація педагогіки партнерства; 
ефективність навчання, яке отримують педагоги; підтримка педагогів 
керівництвом школи; ставлення батьків до НУШ. Таке дослідження 
дасть змогу оцінити динаміку та ефективність впровадження 
реформи і відкоригувати навчальні матеріали, підготовку вчителів, 
організацію освітнього середовища та систему оцінювання [11]. 

Тож головною метою моніторингу загалом є «збирання, обробка, 
зберігання та поширення інформації про освітню систему або її 
окремі елементи, оцінювання й аналіз її показників на всіх рівнях 
функціонування, поширення та доступ до цієї інформації 
громадськості, різних користувачів освітніх послуг, посилення 
управлінських дій щодо якісних показників в освіті, прогнозування її 
розвитку» [1, с. 17]. Метою ж внутрішньошкільного моніторингу є 
«ефективне відстеження функціонування навчально-виховного 
простору в закладі, виявлення динаміки його змін, розробка 
прогнозу та пропозицій для забезпечення розвитку закладу, 
накопичення даних, необхідних для періодичного само оцінювання 
якості освітніх послуг школи» [3, с. 15]. 

Освітнє середовище – досить велика соціальна сфера, в центрі 
якої знаходяться потреби, інтереси та запити учня. Дані зібрані за 
допомогою моніторингу є надійними показниками та інструментом 
аналізу різних аспектів освітнього процесу – від якості знань учнів до 
напрямів плану розвитку навчального закладу та доцільності 
нововведень.  

Основними об’єктами моніторингу є [10]: 
• система освіти (загальна середня, професійна, вища, 

національна або загальнодержавна, регіональна система, 
муніципальна); 

• процеси (управлінський на різних рівнях державного 
управління освітою; навально-виховний процес, педагогічний процес 
у цілому та окремі його складові: процес морального та трудового 
виховання, процес підготовки дітей до школи; 

• рівень і якість сформованості навчальних досягнень, процес і 
результати сформованості життєвих принципів та здатності до 
самостійного подальшого життя після закінчення школи тощо; 

• діяльність (трудова, навчальна, управлінська); 
• явища (вихованість, освіченість, майстерність педагога та інші). 
Суб'єктами ж моніторингу є органи державного контролю за 

діяльністю навчальних закладів, моніторингова служба відповідного 
рівня, адміністрація навчального закладу, рада закладу, піклувальна 
рада, органи громадського та місцевого самоврядування [10] . 
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Завдання моніторингу в освіті [8,10]: 
• визначати якість навчальних досягнень учнів, рівень їх 

соціалізації; 
• вивчати зв'язок між успішністю учнів і соціальними умовами їх 

життя, результатами роботи педагогів, рівнем їх соціального захисту, 
моральними установками, запитами, цінностями тощо; 

• оцінювати якість кадрового, навчально-методичного, 
матеріально-технічного, лабораторного забезпечення й оснащення 
навчальних закладів; 

• оцінювати величину впливу на навчальний процес державних 
освітніх стандартів, навчальних програм, організації шкіл і класів, 
методичного та технічного обладнання та інших факторів; 

• досліджувати педагогічну практику та успіхи учнів в залежності 
від соціального статусу та аналізувати політику держав у галузі 
забезпечення гарантій доступності освіти та поліпшення її якості; 

• виявляти фактори, які чинять вплив на хід і результати освітніх 
реформ з метою зменшення негативного їх впливу (або, навіть, і 
нейтралізації); 

• порівнювати результати функціонування закладів освіти, 
систем освіти з метою визначення найбільш оптимальних шляхів їх 
розвитку. 

Виходячи з кількості завдань, які виконує моніторинг, існує 
безліч його видів в системі освіти. Залежно від обсягу та 
масштабності проведення моніторинг може проводитися на різних 
рівнях, а саме: 

• національному (державному), що передбачає відстеження 
розвитку освіти в Україні на основі єдиних державних стандартів; 

• регіональному – проведення дослідження освітнього об’єкта на 
рівні області, міста/району; 

• локальному, який пов'язаний з організацією і проведенням 
дослідження у межах закладу освіти. 

ЗУ «Про освіту» дає таку класифікацію моніторингу якості освіти: 
«може бути внутрішній та зовнішній – внутрішній моніторинг якості 
освіти проводиться закладами освіти (іншими суб’єктами освітньої 
діяльності), а зовнішній моніторинг якості освіти може проводитися 
будь-якими органами, підприємствами, установами, організаціями, 
іншими юридичними особами, що здійснюють незалежне 
оцінювання якості освіти та освітньої діяльності. Участь закладів 
освіти (інших суб’єктів освітньої діяльності) та учасників освітнього 
процесу у зовнішньому моніторингу якості освіти є добровільною, 
крім випадків, встановлених законодавством» [5]. 
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Інші джерела освітній моніторинг класифікують: 
• За масштабами цілей освіти: оперативний, тактичний, 

стратегічний. 
• За етапами навчання: вхідний або вибірковий, проміжний або 

навчальний, вихідний або підсумковий. 
• За охопленням об'єкта спостереження: локальний, вибірковий, 

суцільний. 
• За організаційними формами: індивідуальний, груповий, 

фронтальний. 
• За рівнями управління навчально-виховним процесом: 

керівний, адміністративний, педагогічний (дослідження професійної 
компетентності педагога, рівня здатності управляти учнівським 
колективом тощо), учнівський(аналіз навчальної діяльності учнів з 
певного предмета, рівня вихованості дітей різних вікових категорій, 
емоційного ставлення учнів до процесу навчання, рейтингу 
навчальної успішності молодшого школяра, виявлення 
соціометричного статусу школяра в колективі тощо). 

• За формами суб'єкт-об'єктних відносин: соціальний 
(зовнішній), взаємоконтроль, самоаналіз. 

• За часовою залежністю: ретроспективний, попереджувальний, 
поточний. 

• За частотою процедур: разовий, періодичний, систематичний. 
• За інструментарієм, що використовується: стандартизований, 

не стандартизований, матричний. 
Також виділяють психологічний моніторинг, наприклад аналіз 

психологічного клімату класу, індивідуально-психологічних 
особливостей вихованців колективу, рівня адаптації учнів до 
навчання у школі, професійної орієнтації учнів школи ІІІ ступеня 
тощо. 

Сучасна освітня практика засвідчує, що найбільш ефективним на 
локальному рівні є комплексний моніторинг, що проводиться як 
єдине дослідження за основними напрямами діяльності закладу. 
Саме він спрямований на системне виявлення негативних явищ і 
вирішення проблем якості освітньої діяльності. 

Освітній моніторинг виконує наступні функції, всі вони пов’язані 
між собою, але окремо можна виділити такі [8, 9]:  

1. Інформаційна функція – дає відповіді на широке коло питань 
відносно ходу та ефективності освітнього процесу, наявності 
другорядних явищ та їх характеру.  

2. Активуюча функція – зібрана інформація має стимулюючий 
вплив на учасників освітнього процесу.  
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3. Корекційна функція – забезпечує зворотній зв'язок, негайне 
реагування на виявлені проблеми та помилки у вигляді розробки 
корекційних мір з їх усунення та профілактики.  

4. Кваліметрична функція – кількісний опис якості предметів або 
процесів, надання кількісної оцінки якості, створення нормованої 
моделі об’єкту оцінювання (стандарту, еталону або норми-зразку) [8]. 

5. Діагностична функція – порівняння освітніх результатів і їх з 
вихідними або з установленими нормами. 

6. Аналітична функція – здійснення глибокого різностороннього 
аналізу та оцінки отриманих даних, що дозволяє виявити причинно-
наслідкові зв’язки, які відображають стан і тенденції розвитку 
освітньої системи.  

7. Моделююча функція – створення ефективної моделі 
особистісно-орієнтованого управління на основі моніторингової 
інформації. При цьому можливі два варіанти наслідків: позитивні 
результати моніторингової оцінки забезпечать очікувану модель 
майбутньої поведінки учасників дослідження, а негативні результати 
спонукають до пошуку нових варіантів поведінки[8,9]. 

8. Прогностична функція дає можливість мати загальну картину 
розвитку явища, що спостерігається, в перспективі. 

9. Управлінська функція – прийняття управлінських рішень, 
основаних на отриманих даних. 

Основними принципи, на яких ґрунтується моніторинг в освіті, є 
[9, с. 138]: 

• узгодженість нормативно-правової, організаційної та 
методичної складових,  

• об'єктивне та своєчасне одержання інформації, врахування всіх 
результатів,  

• гуманістична спрямованість, рівні умови для всіх учасників 
дослідження, 

• комплексність дослідження різноманітних аспектів навчально-
виховного процесу, обробки та аналізу одержаних результатів; 

• безперервність і тривалість спостережень за станом освіти; 
• перспективність запланованих моніторингових досліджень, 

спрямованість їх на розв'язання актуальних завдань розвитку освіти ; 
• відкритість і оперативність доведення результатів досліджень 

до відповідних органів управління, громадськості, зацікавлених 
міжнародних установ. 

Лише в єдності функцій, які виконує моніторинг, та його 
принципів він може в повній мірі реалізовувати своє призначення: 
суттєво підвищити ефективність управлінської діяльності, наповнити 
змістом основні управлінські функції, тим самим, забезпечити їх 
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взаємозв’язок. Ігнорування будь-якої складової приведе до зниження 
ефективності управлінських рішень, що приймаються на основі 
моніторингової інформації [8] . 

В Україні якість освіти контролюється на законодавчому рівні та 
регламентується низкою нормативно-правових документів. 5 вересня 
2017 року Верховною Радою було прийнято новий Закон України 
«Про освіту», що визначає правові засади організації та діяльності 
закладів освіти та відрізняється рядом нововведень – терміном освіти 
в 12 років, більшою автономією шкіл, збільшенням оплати вчителям, 
зміною правил атестації вчителів та правил підвищення їх 
кваліфікації, уточненнями повноважень директорів шкіл та 
регламентація їх каденції та обрання, ширшим впровадженням 
державної мови навчання. Забезпеченню якості освіти присвячений 
п’ятий розділ ЗУ «Про освіту», зокрема Стаття 41. Згідно неї, метою 
розбудови та функціонування системи забезпечення якості освіти в 
Україні є: гарантування якості освіти; формування довіри суспільства 
до системи та закладів освіти, органів управління освітою; постійне та 
послідовне підвищення якості освіти; допомога закладам освіти та 
іншим суб’єктам освітньої діяльності у підвищенні якості освіти [5]. 

Сама система забезпечення якості освіти поділяється на 
зовнішню, внутрішню (в закладах освіти) та систему забезпечення 
якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють 
зовнішнє забезпечення якості освіти.  

Головним компонентом зовнішньої оцінки освітньої діяльності 
школи є інституційний аудит. Це комплексна зовнішня перевірка та 
оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти (крім 
закладів вищої освіти), які забезпечують його ефективну роботу та 
сталий розвиток. Метою його проведення є оцінювання якості 
освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо 
підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та 
вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти та 
приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із 
вимогами законодавства та ліцензійними умовами [5]. 

Порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної 
середньої освіти затверджений наказом від МОН 09.01.2019 № 17. 
Прозорість проведення аудиту гарантується оприлюдненням 
результатів на сайтах закладу освіти, засновника та органу, що 
здійснив інституційний аудит. 

Інституційний аудит проводиться представниками Державної 
служби якості освіти України чи її територіальних органів, 
працівниками органів управління освітою, керівниками закладів 
освіти та вчителі, які мають вищу кваліфікаційну категорію, 
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практичний досвід роботи у школі не менше 5 років і пройшли 
спеціальне навчання. Перевірка триватиме 5-10 робочих днів. За 
результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок 
про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему 
забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо 
вдосконалення діяльності закладу освіти [5]. Крім того, у висновку 
зазначається на якому з рівнів наразі перебуває школа – високому, 
достатньому, на рівні, що вимагає покращення, чи низькому. Для 
роботи над виправленням порушень заклад освіти має один рік. 
Якщо після визначеного терміну заклад освіти не усуне виявлені 
негативні результати інституційного аудиту, то Служба має право 
рекомендувати засновнику змінити керівника школи чи 
реорганізувати заклад освіти. 

Аудит покликаний допомогти закладам освіти стати більш 
якісними і в подальшому сформувати та підтримувати нову культуру 
якості освіти, що базується на прозорості, інноваційності та 
партнерстві учасників освітнього процесу. Щоб під час оцінювання 
була почута думка кожного: учнів, педагогів, батьків, окрім 
спостережень та відвідування занять буде проводитися опитування.  

Інституційний аудит відбуватиметься один раз на 10 років у 
плановому порядку, а також у позаплановому – за зверненнями 
засновника, директора школи, педагогічної, наглядової 
(піклувальної) ради до Служби. Пілотні інституційні аудити в 
плановому порядку розпочнуться із січня 2020 року. 

Наступним компонентом зовнішньої системи забезпечення якості 
освіти є громадська акредитація закладу освіти. Це оцінювання 
закладу освіти щодо ефективності внутрішньої системи забезпечення 
якості освіти та забезпечення досягнення здобувачами освіти 
результатів навчання, передбачених освітніми програмами і 
стандартами освіти. Громадська акредитація закладу освіти формує 
його імідж і, проводиться за запитом самого закладу здійснюється 
акредитованими фаховими громадськими об’єднаннями. Результати 
громадської акредитації закладу освіти можуть враховуватися при 
акредитації освітніх програм та інституційній акредитації [5].  

Безумовним законодавчим компонентом контролю за якістю 
світи є стандарти освіти. Протягом 2018-2019рр. МОН було 
затверджено Державні стандарти, зокрема базової 
середньої,профільної середньої, профільної та вищої освіти. Стандарт 
освіти визначає вимоги до обов’язкових компетентностей та 
результатів навчання здобувача освіти відповідного рівня та 
загальний обсяг навчального навантаження здобувачів освіти. 
Стандарти освіти розробляються відповідно до Національної рамки 
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кваліфікацій [5]. На основі освітніх програм розроблюються 
навчальні програми, у яких визначено опис очікуваних результатів 
навчання з навчального предмета (інтегрованого курсу), перелік та 
послідовність вивчення тем навчального матеріалу, рекомендації 
щодо кількості годин на кожну тему, розподіл тем за роками 
навчання та кількістю годин, відведених на вивчення навчального 
предмета (інтегрованого курсу). 

Нормативно-правова база з питань моніторингу якості освіти та 
зовнішнього незалежного оцінювання також включає укази 
Президента України, постанови Кабінету міністрів України та накази 
Міністерства освіти і науки України, зокрема: 

• Указ Президента України від 20.03.2008 №244 «Про додаткові 
заходи щодо підвищення якості освіти в Україні». 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 №1312 
«Про невідкладні заходи щодо запровадження ЗНО та моніторингу 
якості освіти». 

• Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 №289 
«Про затвердження складу Міжвідомчої робочої групи з питань 
запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та 
моніторингу якості освіти». 

• Наказ Міністерства освіти і науки від 12.03.2018 №239 «Про 
проведення у 2018 році основного етапу міжнародного дослідження 
якості освіти PISA-2018 в Україні». 

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.02.2018 №118 
"Про проведення першого циклу моніторингового дослідження стану 
сформованості читацької та математичної компетентностей 
випускників початкової школи". 

• Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12. 2016 
№1693 «Деякі питання загальнодержавного моніторингового 
дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької 
та математичної компетентностей випускників початкової школи 
загальноосвітніх навчальних закладів». 

• Лист Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 №1/9-
535 щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного 
віку за допомогою кваліметричної моделі. 

• Постановою Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. 
№ 168 на зміну Державної інспекції навчальних закладів було 
затверджено Положення про Державну службу якості освіти України. 
Основними її завданнями є [5]: 

1) проводить інституційний аудит закладів освіти; 
2) надає рекомендації закладам освіти (крім закладів вищої 

освіти) щодо організації та функціонування внутрішньої системи 
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забезпечення якості освіти, що має створити умови для постійного і 
послідовного удосконалення якості освітніх і управлінських процесів; 

3) затверджує за результатами експертизи освітні програми 
дошкільної та загальної середньої освіти (крім типових і тих, що 
розроблені на основі типових); 

4) проводить моніторинг якості освітньої діяльності та якості 
освіти; 

5) акредитує громадські фахові об’єднання та інших юридичних 
осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої 
діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти), веде їх реєстр; 

6) здійснює контроль за дотриманням вимог щодо організації 
ЗНО; 

7) вивчає роботу органів місцевого самоврядування з реалізації 
ними освітньої політики в частині забезпечення якості освіти на 
відповідній території ; 

8) бере участь в розробленні державних стандартів загальної 
середньої освіти; 

9) бере участь у сертифікації педагогічних працівників відповідно 
до закону. 

Служба здійснює повноваження безпосередньо та через утворені 
в установленому порядку територіальні органи. Постановою Кабміну 
від 7 листопада 2018 р. № 935 було створено зокрема і Управління 
Державної служби якості освіти у Вінницькій області. 

Окрім Державної служби якості освіти контролюючими освітніми 
органами є: 

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) – підрозділ 
МОН, діяльність якого спрямована на розробку та апробацію 
моделей зовнішнього незалежного оцінювання навчальних 
досягнень учнів ЗНЗ з метою створення умов рівного доступу до 
вищої освіти. Центр створено в 2006 на виконання: Указу Президента 
України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
функціонування та розвитку освіти в Україні», Свою діяльність 
УЦОЯО організовує через 9 регіональних центрів оцінювання якості 
освіти. 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 
(НАЗЯВО) – уповноважений з 2015 року на реалізацію державної 
політики у сфері забезпечення якості вищої освіти. У складі Агентства 
утворюються Комітет з питань етики, Апеляційний комітет та ін. 
Повноваження НАЗЯВО: 

• формує пропозиції та вимоги до системи забезпечення якості 
вищої освіти щодо її законодавчого забезпечення;  
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• аналізує якість освітньої діяльності та наукових здобутків ВНЗ, 
за якими можуть визначатися рейтинги вишів України; 

• проводить ліцензійну експертизу та акредитацію освітніх 
програм; 

• формує пропозиції щодо переліку спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на відповідних 
рівнях вищої освіти; 

• розробляє вимоги до рівня кваліфікації для здобуття наукового 
ступеню, розробляє порядок їх присудження спеціалізованими 
вченими радами ВНЗ; 

• акредитує спеціалізовані вчені ради та контролює їх діяльність; 
• щороку готує доповідь про якість вищої освіти в Україні, її 

відповідність завданням інноваційного розвитку суспільства, звіт про 
власну діяльність.  

Якість освіти в Україні контролюється багатьма інстанціями та 
нормативно-правовими актами, а вимоги до неї щороку 
удосконалюються. Контроль ззовні звісно важливий, але головне, 
щоб самі керівники навчальних закладів розуміли важливість 
розвитку освітнього середовища у своєму закладі, були 
інноваційними та слідували рекомендаціям компетентних органів. А 
для цього важливо постійно моніторити поточну ситуацію, зокрема і 
використовуючи новітні технології. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ДО ДІАЛОГІЧНОЇ 
ВЗАЄМОДІЇ З УЧНЯМИ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

О. В. Волошина 

Переосмислення соціальної і професійної місії вчителя Нової 
української школи актуалізує необхідність підготовки фахівців, 
адаптованих до сучасних соціокультурних умов, здатних творчо 
працювати, приймати нестандартні рішення в ситуаціях ринкової 
конкуренції, уникаючи стереотипізації і шаблонів; засвоювати нові 
професійні ролі і функції, забезпечувати випереджувальність 
розвитку країни, реалізовувати освітні проекти національного 
масштабу, витримувати конкуренцію на європейському і світовому 
ринку освітніх послуг тощо.  

У рекомендаціях Європейської комісії описується вчитель, де за 
основу взяті три основні орієнтири щодо професії, щодо знань, іншої 
людини і суспільства. Вчителі повинні вміти: 

• працювати зі знаннями, новими технологіями та інформацією; 
• працювати з іншими людьми; 
• працювати в суспільстві і для суспільства. 
Педагогічне спілкування є важливою складовою професійної 

діяльності педагога, оскільки практично всі сторони освітнього 
процесу опосередковані спілкуванням. Спілкування вчителя й учня 
на уроці й поза ним є не тільки важливою умовою ефективності 
освітнього процесу, а й засобом формування особистості учня. Від 
рівня сформованості компетентності в сфері педагогічного 
спілкування у майбутнього бакалавра педагогічної освіти залежить 
успішність майбутньої педагогічної діяльності. Необхідно відзначити, 
що ефективне педагогічне спілкування, організоване вчителем, 
сприяє особистісному розвитку учня. Воно спрямоване на 
формування в учнів адекватної самооцінки, розвиток упевненості у 
власних силах.  

Педагогічне спілкування розглядається в педагогічній науці як 
багатоплановий процес організації, встановлення і розвитку 
комунікації, взаєморозуміння і взаємодії між педагогами та учнями, 
що породжується цілями і змістом їхньої спільної діяльності [14]. 
Специфікою педагогічного спілкування є його поліоб'єктна 
спрямованість. Об'єктами педагогічного спілкування виступає 
взаємодія учнів з метою їх особистісного розвитку, організація 
засвоєння школярами знань і формування у них творчих умінь. 

Аналізуючи процес педагогічного спілкування, потрібно звернути 
увагу на такі поняття як «педагогічна задача» і «комунікативна 
задача». У процесі педагогічного спілкування вирішуються основні 
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педагогічні завдання: навчальні, виховні, розвивальні. У той же час, 
педагогічне спілкування є вирішенням вчителем різноманітних 
комунікативних задач. 

В. Кан-Калик вважає, що «…комунікативна задача є похідною по 
відношенню до педагогічної задачі, оскільки випливає з останньої і 
визначається нею…» [11, с. 17]. Комунікативне завдання, на його 
думку, – це педагогічна задача, перекладена на мову комунікації. 

Педагогічна задача пов'язана з вивченням учнями певного 
навчального матеріалу (пояснення, інтерпретація, систематизація), а 
комунікативна задача дає відповідь на питання, за допомогою яких 
засобів впливу на учнів це можна здійснити більш ефективно [9]. 

Виокремлюють загальні комунікативні завдання майбутньої 
діяльності, які плануються заздалегідь, й поточні комунікативні 
завдання, які виникають під час спілкування [13]. Вчителю в 
освітньому процесі важливо заздалегідь продумувати й ставити 
комунікативні завдання. Виокремлюють широкий спектр таких 
завдань. Перерахуємо деякі з них: взаємообмін інформацією, 
комунікація між учителем і учнем; взаємопізнання, взаємне вміння 
подивитися на себе очима іншої людини, взаємокорекція поведінки; 
взаємодія й організація спільної діяльності учасників спілкування; 
самовираження особистості вчителя й учнів; взаємне задоволення від 
спілкування всіх його учасників. 

І. Зимняя з позиції вчителя виділяє такі групи комунікативних 
завдань: 1) передача (повідомлення) інформації; 2) запит інформації; 
3) спонукання до дії (вербальне або невербальне); 4) ставлення до 
вербальної або невербальної дії партнера педагогічного спілкування 
(учня) [9, с. 340]. 

Потрібно відзначити, що комунікативні завдання того, хто 
говорить, більш вивчені, ніж комунікативні завдання слухача. З 
позиції слухача в умовах педагогічного спілкування виділяють 
наступні комунікативні завдання: «…зрозуміти, запам'ятати, 
вивчити, засвоїти, зробити висновок, відповісти, спростувати, 
довести…» [9, с. 341]. 

У контексті нашого дослідження розглянемо види педагогічного 
спілкування. Виділяються наступні види педагогічного спілкування: 
нормативно-педагогічне (включає в себе різновиди організаційно-
педагогічного, інформаційно-педагогічного, контрольно-
регулюючого); конструктивно-педагогічне (включає мотиваційне і 
проблемно-розвивальне спілкування); емоційно-довірливе 
спілкування [2]. 
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Вважаємо, що серед видів педагогічного спілкування необхідно 
звернути особливу увагу на монологічне і діалогічне, які 
виокремлюються за критерієм рівноправності партнерів. 

У процесі монологу існують суб'єкт-об'єктні відносини, де учень, 
студент, клас, група є об'єктом педагогічного впливу; в спілкуванні 
виражена позиція лише одного з партнерів спілкування. У діалозі 
проявляються суб'єкт-суб'єктні відносини, при яких педагог і учні 
взаємодіють один з одним на основі партнерських стосунків. У 
діалогічному спілкуванні виражені думки всіх його учасників. 

При монологічному, або суб'єкт-об'єктному, спілкуванні тільки 
вчитель має можливість бути активним, висловлювати свою думку, 
учні ж знаходяться в позиції спостерігачів. Переважання в 
педагогічному спілкуванні монологу вказує на те, що вчитель 
схиляється до авторитарного стилю спілкування з учнями, тоді як 
особистісно-зорієнтоване навчання передбачає суб'єкт-суб'єктну 
форму взаємодії, тобто діалогічну. 

Діалогічне спілкування передбачає позитивне ставлення 
співрозмовників один до одного; вони вважають себе рівноправними 
партнерами, кожний з яких сприймає іншого як людину, що має 
право на власну думку. При діалогічному спілкуванні проявляється 
унікальність кожного з партнерів і їх принципова рівність, 
відмінність і оригінальність думок, орієнтація кожного на розуміння 
й на активну, правильну інтерпретацію його думок співрозмовником. 

Діалогічне спілкування сприяє вирішенню таких завдань: 
встановленню взаєморозуміння; виявленню різних підходів у 
трактуванні проблем, які обговорюються; створенню ситуації 
вільного вибору особистісної позиції; внесенню коректив в дії на 
основі зворотнього зв'язку; встановленню і підтримці контакту і 
взаємоспрямованості; розкриттю власних особистісних позицій; 
сприйняттю і розумінню особистісних позицій іншого; творчій 
взаємодії позицій, їх взаємозбагаченню; спільному виробленню 
плану дій, спрямованих на вирішення проблеми [5, с. 14]. 

Відзначимо, що діалогічне спілкування є основою толерантного 
спілкування. Реалізація діалогічного спілкування можлива при 
дотриманні деяких правил взаємовідносин: 

• психологічне налаштування на стан співрозмовника і власний 
стан: спілкування має відбуватися за принципом «тут і зараз»; 

• сприйняття партнера по спілкуванню без оцінювання 
особистості; 

• сприйняття партнера як рівного собі, що має право на власну 
думку і рішення; 
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• спілкування завжди має бути спрямованим на невирішені 
проблеми і питання; 

• розмова повинна вестися від свого імені, без посилань на 
авторитети [4, с.12]. 

Суб'єкт-суб'єктні відносини допускають ставлення до партнера по 
спілкуванню як до особистості, визнання за іншою людиною 
власного внутрішнього світу, суб'єктності. Таке визнання орієнтує на 
діалогічність спілкування між учителем і учнями. Саме діалогічність 
створює спільність, перетворює вчителя і учнів в єдину систему. 
Основною умовою є довіра між учасниками спілкування [8, с. 44]. 
Відзначимо, що в суб'єкт-суб'єктних відносинах розвиваються 
чуйність, гуманність, доброта. 

Спілкування вчителя й учня, а саме їх діалог, в якому активні 
обидва учасника спілкування, є єдиним ефективним способом 
виховання [10]. При діалогічному педагогічному спілкуванні 
відбувається обмін думками, поглядами між учителем і учнем. Діалог 
передбачає активність обох сторін у взаємодії, розвиває ініціативність 
і самостійність учнів. Крім того, діалогічне спілкування сприяє тому, 
що для учнів знання, вміння, навички стають особистісно-
значущими, формується цілісний науковий світогляд і творча 
ініціатива [6].  

Таким чином, педагогічне спілкування має здійснюватися на 
основі суб'єкт-суб'єктної взаємодії вчителя з учнями, має бути 
спрямованим на створення умов для вступу в діалог вчителя і учня. 

Одним із способів суб'єкт-суб'єктної взаємодії педагога і учнів є 
педагогічне співробітництво – двосторонній процес, заснований на 
активній взаємодії викладача та учня, успішність якого залежить від 
діяльності та особистості вчителя і діяльності учня. Педагогічне 
спілкування, засноване на співпраці, має враховувати індивідуальні 
можливості учня і сприяти їх максимальному прояву [15,с. 138]. 
Співпраця є регулятором педагогічного спілкування, гарантом 
розвитку й плідних взаємин учителя з учнями. І. Зимняя вважає, що 
педагогічне спілкування є формою співпраці вчителя й учнів [9].  

Отже, для більш плідного здійснення педагогічної діяльності 
педагогічне спілкування має грунтуватися на суб'єкт-суб'єктній 
взаємодії вчителя із учнями, має бути спрямоване на створення умов 
для розвитку особистості учня, на організацію їх співпраці. 

Однак, практика свідчить, що більша частина педагогів здійснює 
педагогічне спілкування на основі суб'єкт-об'єктних відносин. Багато 
педагогів не усвідомлюють роль спілкування в освітньому процесі, не 
вміють застосовувати психологічні знання, вибирають авторитарний 
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стиль керівництва, мають низький рівень загальної культури, 
організовують спілкування стихійно . 

В. Кан-Калик вважає, що педагогічне спілкування забезпечує 
вирішення основних завдань навчання: навчальних, розвивальних, 
виховних [11]. Так, навчальні задачі вирішуються завдяки 
встановленню педагогом реального контакту з учнями, формуванню 
позитивної мотивації до навчальної діяльності, створенню 
психологічного налаштування колективного пізнавального пошуку. 
Рішення виховних завдань вимагає здійснення педагогом виховного 
впливу на школярів, встановлення з ними психологічного контакту. 
Педагогічне спілкування дозволяє створювати ситуації, що 
стимулюють самоосвіту і самовиховання учнів. 

Педагогічне спілкування пронизує всі аспекти професійної 
діяльності вчителя. Ефективність і продуктивність педагогічного 
спілкування визначається тим, наскільки вчитель спроможний 
розуміти емоційний стан кожного школяра і налаштовувати себе на 
сприйняття його емоцій. При цьому важливо, щоб учні відчували, що 
вчителі їх розуміють і приймають. 

Отже, компетентність в сфері діалогічної взаємодії майбутнього 
вчителя з учнями основної школи є інтеграційним професійно-
особистісним утворенням, що виявляється в здатності й готовності до 
усвідомленого та якісного здійснення суб'єкт-суб'єктної взаємодії з 
учасниками освітнього процесу. 

Нами були визначені такі педагогічні умови ефективної 
підготовки майбутнього учителя до діалогічної взаємодії з учнями 
закладу середньої освіти: 

• зорієнтованість освітнього процесу на формуванні діалогічної 
взаємодії у майбутніх учителів з учнями закладу середньої освіти;  

• інтеграція традиційних та інтерактивних методів у навчанні 
психолого-педагогічним дисциплінам;  

• накопичення майбутніми бакалаврами досвіду педагогічного 
спілкування на основі інтеграції теоретичної і практичної підготовки. 

Зупинимося детальніше на характеристиці кожної педагогічного 
умови. 

Перша умова – зорієнтованість освітнього процесу на 
формуванні діалогічної взаємодії у майбутніх учителів з учнями 
закладу середньої освіти. 

Навчальна дисципліна «Основи педагогічного майстерності» є 
важливим засобом інтеграції теоретичних знань, необхідних для 
формування діалогічної взаємодії у майбутніх бакалаврів 
педагогічної освіти. При вивченні цієї дисципліни відбувається 
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узагальнення та систематизація знань, отриманих під час вивчення 
інших навчальних дисциплін: «Психологія», «Педагогіка». 

На лекційних заняттях студенти опановували знаннями щодо 
педагогічного 

спілкування: про сутність, функції, структуру, стилі педагогічного 
спілкування; особливості взаємин вчителя з учнями; етапи, види, 
закономірності перебігу й способи вирішення педагогічних 
конфліктів; особливості спілкування школярів кожної вікової групи; 
способи оптимізації спілкування. На практичних заняттях 
обговорювалися питання, розглянуті на лекціях, зверталася увага на 
зв'язок теорії з практичною діяльністю. Практичні заняття сприяли 
підвищенню мотивації до діалогічної взаємодії, формуванню у 
студентів умінь і навичок, розвитку особистісних якостей, необхідних 
для успішного здійснення педагогічного спілкування. 

У програму дисципліни ми включили інтегроване заняття, яке 
проводилися викладачами педагогіки і психології, для того, щоб у 
майбутніх бакалаврів педагогічної освіти формувалися не окремі 
один від одного знання з педагогіки і психології, а саме психолого-
педагогічні знання, що дозволить їм успішно вирішувати завдання, 
пов'язані з діалогічною взаємодією. Було проведене заняття на тему: 
«Педагогічне спілкування, його специфіка». З різних позицій, 
спираючись на в знання і з педагогіки, і з психології, нами, зокрема, 
розглядалися проблеми педагогічного такту, вибору стилю 
спілкування й керівництва вчителем, подолання бар'єрів в 
педагогічному спілкуванні, підготовки школярів до спілкування. 

Під час викладання дисципліни відпрацьовувалися навички та 
вміння, отримані студентами в процесі вивчення теоретичного 
матеріалу, для чого використовувалися такі інтерактивні методи 
навчання, як гра, тренінг, робота в групах, аналіз педагогічних 
ситуацій, дискусія. 

На заняттях, що проводились у формі тренінгу педагогічного 
спілкування, студенти виконували вправи, спрямовані на розвиток 
комунікативних та емпатійних здібностей, сенситивності. В 
результаті у студентів формувалися вміння проникати у внутрішній 
світ учня, володіти вербальними і невербальними засобами 
спілкування; аналізувати своє спілкування, вирішувати педагогічні 
ситуації і конфлікти, долати бар'єри в педагогічному спілкуванні. 
Крім того, цей вид занять сприяв прояву і розвитку особистісних 
якостей, що мають велике значення для педагогічного спілкування, а 
саме: товариськості, емпатії, конфліктостійкості. Крім того, тренінгові 
заняття були спрямовані на формування та підвищення мотивації до 
педагогічного спілкування.  
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На заняттях використовували вправи, спрямовані на подолання 
емоційних бар'єрів, на емоційну розкутість; розвиток уміння слухати 
інших, сприймати партнерів по спілкуванню; оволодіння 
практичними навичками висловлювання (вміння ставити відкриті 
питання, інформувати про себе іншу людину, вправи на зворотній 
зв'язок). 

Наведемо приклади деяких вправ. 
Вправа «Шпаргалка». Кожний студент готував схему-шпаргалку 

з певної теми, наприклад «Стилі педагогічного спілкування». Як буде 
виглядати схема, вирішував студент, але необхідно, щоб схема була 
зрозуміла всім членам групи. Час обмежувався 5 – 10 хвилинами. 

Після чого викладач збирав схеми-шпаргалки, пропонував всім 
присутнім ознайомитися з ними й оцінити. Автори схем-шпаргалок, 
які набрали найбільшу кількість голосів, розповідали всім присутнім 
тему за допомогою своєї шпаргалці. 

Вправа «Взаємна презентація». Студенти ділилися на пари і 
розповідали один одному про себе якомога докладніше. Через десять 
хвилин робота в парах припинялася, після чого кожний з членів пари 
повинен був протягом однієї хвилини уявити свого партнера по групі: 
говорив від його особи, називав себе його ім'ям, тобто грав його роль. 
Після чого будь-який член групи міг поставити запитання, на яке 
студент повинен був відповісти від імені свого партнера по парі. 
Студент, якого презентували, не міг допомагати своєму партнеру, був 
змушений мовчати. Після цього мінялися ролями. Потім відбувалося 
обговорення: хто як себе відчував під час вправи, які труднощі зазнав, 
чи вдалося зрозуміти і відчути свого партнера, стати двійником. 

Вправа «Сліпа довіра». Студенти ділилися на пари: один – 
«сліпий», інший – «поводир». «Сліпому» зав'язували очі, «поводир» 
брав його за руку і пропонував пройтися аудиторією, намагаючись 
при цьому дати можливість партнеру обмацати предмети, побути на 
самоті тощо. 

«Поводир» під час виконання вправи не мав права говорити, але 
намагався провести «сліпого» аудиторією так, щоб він почував себе 
легко і впевнено. Після закінчення вони мінялися ролями. В 
обговоренні з'ясовувалося, хто що відчував, чи довіряли один одному, 
хто в якій ролі почував себе краще. 

Вправа «Бесіда». Студенти ділилися на пари і отримували 
завдання: вести бесіду на певну тему. Наприклад, один повинен був 
говорити про спорт, інший – про художню літературу. Завдання 
кожного – змусити співрозмовника поступитися ініціативою в 
спілкуванні. Спостереження за виконанням вправи засвідчили, що 
спочатку студенти просто намагалися перекричати один одного. 
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Лише деякі слухали іншого, ставили запитання і змінювали розмову 
на свою тему. 

Вправа «Зрозуміти партнера». Студент виходив в коло. Кільком 
учасникам ставилося завдання поглядом висловити бажання 
вступити з ним в контакт. Всі інші повинні були за допомогою 
погляду висловити бажання не вступати в контакт. Студент, який 
перебуває в колі, повинен був по очах визначити, хто хоче з ним 
контактувати. Потрібно відзначити, що студенти, виконуючи цю 
вправу, зазнавали труднощів: не могли невербально висловлювати 
свої бажання, не могли зрозуміти іншого за невербальними 
проявами. 

Вправа «Відкриті питання – відкриті відповіді». Студенти 
ділилися на пари. Робота проходила в два етапи. На першому етапі 
один студент ставив тільки відкриті питання, які давали можливість 
відповісти більш детально. Інший студент відповідав на кожне 
питання, давав таку інформацію про себе, яка виходила за рамки 
відповіді на поставлене запитання. Через 5 – 7 хвилин учасники 
мінялися ролями. 

На другому етапі один студент починав добровільно давати 
інформацію про себе, наприклад, розповідав про свої переживання з 
певного приводу. Завданням іншого студента було продовжити 
розмову: він просив або пояснити щось, або перефразовував те, що 
почув, тобто своїми словами повторював інформацію, отриману від 
партнера по спілкуванню, щоб показати, що він його слухає. Через 5 
– 7 хвилин студенти мінялися ролями. Між етапами гри відбувалося 
рефлексивне обговорення. 

Вправа «Впевнений або агресивний». Викладач пропонує групі 
ситуації, в яких кожний студент повинен був продемонструвати різні 
варіанти відповідей: невпевнену, агресивну, впевнену. Потім 
відбувався детальний аналіз запропонованих варіантів відповідей. 

Приклади ситуацій: 
• під час заняття ваш сусід постійно відволікає вас від вивчення 

цікавої теми, ставлячи безглузді, як вам здається, запитання. Ви 
відповідаєте... 

• один студент починає розповідати в компанії історії про вас, 
цим вас бентежить. Ви говорите йому ... 

• викладач робить зауваження, що ваш одяг не відповідає 
зовнішньому вигляду студента. Ви відповідаєте йому ... 

У результаті використання методу колективного аналізу ситуацій 
ми досягли того, що всі студенти стали учасниками обговорення 
запропонованої ситуації, могли висловити власну думку. Для аналізу 
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бралися вже готові педагогічні ситуації з посібників або ситуації, 
запропоновані самими студентами. 

Крім того, студенти писали твори, теми яких були пов’язані з 
проблемою діалогічної взаємодії. Наприклад, після практики 
майбутні вчителі писали есе: «Моє спілкування з учнями». За 
бажанням деякі твори зачитувалися, відбувалося обговорення. В 
процесі цього обговорення студентами самостійно були 
сформульовані правила педагогічного спілкування: «повага до учня», 
«врахування вікових і індивідуальних особливостей», «розуміння і 
врахування стану учня», «вміння налагоджувати спілкування з 
батьками учнів» тощо. 

Було запропоновано після вивчення дисципліни написати твір на 
тему «Я – вчитель». Цей твір студенти писали за бажанням. Охочих 
виявилося не так багато, але ті, хто вирішив виконати це завдання, 
провели велику роботу, спрямовану на аналіз власної особистості, 
своїх здібностей, можливостей, свого спілкування. 

При вивченні психолого-педагогічних дисциплін, поряд з 
традиційними, нами використовувалися інтерактивні методи 
навчання. Відзначимо, що в результаті використання інтерактивних 
методів і форм навчання викладач і студенти перебували в рівних 
позиціях, було відсутнє домінування одного над іншим, в результаті – 
підвищувалася активність студентів, долалися комунікативні бар'єри, 
розвивалося вміння працювати спільно; взаємодія учасників 
освітнього процесу характеризувалася відкритістю, рівністю, 
можливістю накопичування спільного знання й вироблення 
спільного рішення, можливістю взаємного оцінювання і контролю. 

Обгрунтуємо другу педагогічну умову: інтеграція традиційних 
та інтерактивних методів у навчанні психолого-педагогічним 
дисциплінам. 

Одним із напрямів удосконалення підготовки майбутніх 
професіоналів у зво є використання інтерактивних методів навчання.  

У психолого-педагогічній літературі інтеракція визначається як 
процес взаємодії людей, їх взаємного впливу, пристосування один до 
одного. Взаємодія – це процес впливу об'єктів або суб'єктів один на 
одного, який породжує їх взаємну обумовленість і зв'язок [1].  

Л. Гейхман вважає, що взаємодія між людьми – це 
«…безперервний діалог, у процесі якого вони спостерігають, 
осмислюють наміри один одного і реагують на них, приміряючи себе 
на місце іншого» [7, с. 140]. 

На основі аналізу понять «інтеракція», «взаємодія» можемо 
зробити висновок, що інтерактивні методи навчання – це методи, 
засновані на взаємодії того, хто навчається, з будь-ким або з будь-
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чим. Інтерактивні методи навчання засновані на взаємодії, 
активності учнів, обов'язковому зворотньому зв'язку. В основі 
використання інтерактивних методів лежить співробітництво: 
співпраця студентів з викладачем і один з одним. Педагогічне 
співробітництво є двостороннім процесом, в основі якого лежить 
взаємодія в системі «викладач – учень». Успішність цього процесу 
залежить від особистісних особливостей вчителя і його спільної 
діяльності з учнем. 

Перерахуємо принципи інтерактивного навчання: 
• діалогічна взаємодія; 
• робота в малих групах на основі кооперації і співробітництва; 
• активно-рольова (ігрова) діяльність; 
• тренінгова організація навчання. 
Ми розглядаємо можливість використання інтерактивних методів 

і форм навчання в процесі підготовки майбутніх учителів до 
педагогічного спілкування. Для нашого дослідження важливе 
значення мають такі методи навчання, як бесіда, лекція прес-
конференція, лекція із заздалегідь запланованими помилками, метод 
аналізу конкретних ситуацій, ділова та рольова гра, тренінг, робота в 
групах. Ці методи включаються нами в різні форми занять: і в лекції, 
і в практичні заняття; було поєднання декількох методів на одному 
занятті. 

Ефективність інтерактивного навчання полягає в наступному: 
• інтерактивні методи навчання інтенсифікують процес 

розуміння, засвоєння і творчого застосування знань при вирішенні 
практичних завдань за рахунок більш активного включення студентів 
в процес не тільки отримання, але й безпосереднього використання 
знань; 

• підвищується мотивація і залученість учасників у вирішення 
обговорюваних проблем, це дає емоційний поштовх до подальшої 
пошукової активності студентів, спонукає їх до конкретних дій; 
процес навчання стає більш свідомим і цікавим; 

• забезпечується не тільки отримання знань, умінь, навичок, 
способів діяльності та комунікації, а й розкриваються нові 
можливості студентів. Інтерактивна діяльність є необхідною умовою 
для становлення і вдосконалення компетенцій через включення 
учасників освітнього процесу в осмислене переживання 
індивідуальної та колективної діяльності для накопичення досвіду, 
усвідомлення й прийняття цінностей; 

• контроль за засвоєнням знань, умінь, навичок може 
здійснюватися на основі зворотнього зв'язку, стає більш гнучким і 
гуманним; 
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• змінюються не тільки досвід і установки учасників, а й 
навколишня дійсність, оскільки інтерактивні методи є імітацією 
інтерактивних видів діяльності [12]. 

Відзначимо, що в результаті використання інтерактивних методів 
і форм навчання викладач і студент знаходяться в рівних позиціях, 
відсутнє домінування одного над іншим, в результаті чого 
підвищується активність студентів, долаються комунікативні бар'єри, 
розвивається вміння працювати спільно. Взаємодія учасників 
освітнього процесу характеризується відкритістю, рівністю 
аргументованих ідей, можливістю накопичення спільного знання й 
формулювання спільного рішення, можливістю взаємної оцінки та 
контролю. 

Л. Гейхман зазначає, що в процесі навчальної взаємодії у 
студентів формується готовність приймати участь в колективній 
праці, покращується успішність, встановлюються доброзичливі 
стосунки з іншими студентами, формуються вміння вирішувати 
конфлікти, вести дискусії [7]. 

Можемо зробити висновок, що в процесі навчання з 
використанням інтерактивних методів у бакалаврів педагогічної 
освіти формуються всі компоненти компетентності в галузі 
діалогічної взаємодії: мотиваційний (підвищується позитивна 
мотивація до педагогічного спілкування), когнітивний (засвоюється 
система знань щодо педагогічного спілкування), технологічний 
(формуються вміння і навички педагогічного спілкування) і 
особистісний (розвиваються якості особистості, необхідні для 
педагогічного спілкування). Студент не тільки засвоює певний обсяг 
теоретичних знань, а й опановує практичними вміннями та 
навичками, розвиває професійно важливі особистісні якості. 

Формування компетентності в галузі діалогічної взаємодії у 
майбутніх бакалаврів педагогічної освіти може здійснюватися на 
заняттях, що входять до складу різних циклів. У цьому аспекті велике 
значення ми надаємо дисциплінам гуманітарного, соціального і 
професійного циклів. Особливу роль відводимо психолого-
педагогічним дисциплінам. 

У результаті вивчення базової частини гуманітарного, соціального 
циклу студент повинен: знати основні закономірності взаємодії 
людини і суспільства; основні засоби і прийоми педагогічного 
спілкування; вміти використовувати різні форми та види усної та 
письмової комунікації рідною і іноземною мовами у навчальній та 
професійній діяльності; володіти різними способами комунікації в 
професійній діяльності. 
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У результаті вивчення базової частини професійного циклу 
майбутній бакалавр педагогічної освіти повинен: знати способи 
взаємодії педагога з різними суб'єктами педагогічного процесу; 
способи організації міжособистісних відносин; уміти враховувати в 
педагогічній взаємодії особливості індивідуального розвитку учнів; 
створювати педагогічно доцільне і психологічно безпечне освітнє 
середовище; взаємодіяти з різними суб'єктами педагогічного 
процесу; володіти способами взаємодії з іншими суб'єктами 
освітнього процесу; способами встановлення контактів і підтримки 
взаємодії з суб'єктами освітнього процесу в умовах полікультурного 
освітнього середовища. 

У формуванні вище перерахованих знань, умінь, навичок велику 
роль відіграють психолого-педагогічні дисципліни. 

У процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін 
застосовувалися такі інтерактивні методи навчання, як бесіда, метод 
аналізу педагогічних ситуацій, ділова та рольова гра, тренінг, робота 
в групах. 

Проводилися рольові ігри, тренінги, спрямовані на розвиток 
комунікативних умінь і особистісних якостей; вирішувалися 
завдання, пов'язані з ситуаціями, які виникають у практичній 
діяльності вчителя. При вивченні психолого-педагогічних дисциплін 
були використані різні поєднання цих методів: робота в групах і 
тренінг, гра й аналіз педагогічних ситуацій тощо. У результаті 
використання таких методів навчання в освітньому процесі у 
майбутніх бакалаврів підвищувалася мотивація до педагогічного 
спілкування, розвивалися навички групової роботи, вміння приймати 
спільні рішення, взаємодіяти один з одним, враховувати думки інших 
людей, формувалася здатність ставити себе на місце іншої людини, 
терпимо ставитися до протилежної думки. 

Одним з методів інтерактивного навчання є метод аналізу 
конкретних ситуацій (кейс-метод, метод колективного аналізу 
ситуацій). Це метод, коли студенти та викладачі аналізують і 
обговорюють конкретні ситуації або завдання. У процесі вивчення 
психолого-педагогічних дисциплін студентам пропонувалися для 
аналізу будь-які педагогічні ситуації (реальні або описані в 
літературі).  

Наприклад, учні всім класом пішли з уроку. Вчителька зібрала 
весь клас і вирішила розібратися в ситуації, що склалася. Як людина 
спостережлива, вона помітила, що чим більше вона сварить клас, тим 
дружніше діти стають між собою, гуртуються проти неї. У чому 
помилка вчителя? 

Виділяють різні види ситуацій [3, с. 68]: 
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• Ситуація-проблема – описувалася проблемна педагогічна 
ситуація. Студентам необхідно знайти рішення викладеної в завданні 
проблеми. 

• Ситуація-оцінка описувала ситуацію, яка вже вирішена. 
Завданням студентів був критичний аналіз прийнятих рішень. 

• Ситуація-ілюстрація описувала ситуацію, причини її 
виникнення. Завдання студентів – провести оцінку та аналіз 
проблемної ситуації, показати своє ставлення, знайти більш 
ефективне рішення. 

• Ситуація-вправа носила тренувальний характер, слугувала 
ілюстрацією до будь-якої теми. Студенти аналізували проблемні 
ситуації й прийняті рішення. 

Вирішувати завдання ми пропонували студентам не 
індивідуально, а в групах по 3- 4 людини, оскільки колективне 
обговорення підвищує мотивацію, розвиває вміння і навички 
спілкування: вміння вислуховувати інших, враховувати їх думку, 
працювати в групі тощо.  

Хочеться відзначити, що після декількох обговорень студенти 
ставали більш розкутими, починали самі пропонувати ситуації для 
вирішення на заняттях з власного шкільного або університетського 
життя. Найчастіше ми розбирали педагогічні ситуації на практичних 
заняттях, проте іноді відбувалося їх обговорення на лекціях. У цьому 
випадку студенти не ділилися на мікрогрупи, а обговорювали 
ситуацію всією аудиторією. 

Студентам, що йшли на педагогічну практику, давалося завдання 
самостійно описати й проаналізувати ситуації, які вони спостерігали 
в процесі проходження практики. 

Наступний метод, який ми використовували в роботі зі 
студентами, – ділова гра. Суть цього методу полягає в моделюванні 
умов професійної діяльності в освітньому процесі. Дія ділової гри 
розвивається за певним сценарієм. Студентам пропонувалася для 
програвання ситуація, в якій майбутні професіонали повинні грати 
певну роль і вести себе відповідно до цієї ролі (вчителі, завуч). 

При вивченні психолого-педагогічних дисциплін ділова гра 
моделювала педагогічну ситуацію (урок, розмову з учнем, батьком), 
давала можливість її проаналізувати й приймати правильні рішення 
в майбутньому, в реальній професійній діяльності. 

Рольова гра, як і ділова, є імітацією професійної діяльності; 
передбачає розподіл ролей, програвання студентами своєї ролі. На 
відміну від ділової гри, студенти можуть імпровізувати, більш 
яскраво проявляти свої індивідуальні особливості.  
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Ми використовували ігрові методи при розгляді питань, 
пов'язаних з розв’язанням педагогічних конфліктів (розмова вчителя 
з батьком неуспішного школяра). Рольова гра дає можливість 
проявитися індивідуальності кожного студента, сприяє формуванню і 
розвитку умінь і навичок педагогічного спілкування. 

У вигляді гри, наприклад, ми проводили заняття під час 
пропедевтичної практики: «Виховний аспект уроку». Один студент 
грав роль вчителя, він заздалегідь отримав завдання, самостійно 
вибрав тему уроку, розробив план, підібрав методи навчання. 
Безпосередньо на занятті проводив урок. Інші студенти отримали 
певні ролі: відмінника, невстигаючого учня, учня з поганою 
поведінкою. Після закінчення уроку студентам давалося завдання 
проаналізувати побачене. Спочатку відбувалося усне обговорення 
цього уроку, потім відбувався аналіз урок письмово. 

Одним з поширених інтерактивних методів є тренінг. Мета 
навчального тренінгу – це формування професійної компетентності. 
Проводили деякі практичні заняття з психології, педагогіки, 
педагогічної майстерності у вигляді тренінгу педагогічного 
спілкування, мета якого – формування компетентності в галузі 
діалогічної взаємодії. 

Також ми використовували метод роботи в групах, кооперативне 
навчання. Цей метод полягає в спільній роботі майбутніх учителів. 
Студентська група ділилася на кілька підгруп, кожна з яких 
працювала над спільним завданням, отриманим від викладача 
(наприклад, скласти схему до теми). Кожний учасник групи 
виконував свою частину загальної роботи, потім відбувався обмін 
інформацією. 

На заняттях ми намагалися кожний раз включати студентів у 
різні підгрупи для розширення їх контактів між собою. Працюючи в 
малій групі, студенти були більш активні; відчували себе більш 
впевнено, ніж у великій групі; долалися бар'єри в спілкуванні. Таким 
чином, наприклад, вивчали тему «Психологічна сутність навчання»: 
ділили навчальну групу на підгрупи, кожний отримував завдання 
скласти схему до певної теорії навчання. Після того, як роботу було 
виконано, студенти обмінювалися інформацією один з одним і 
складали одну загальну схему, яка об'єднувала всі розглянуті на 
занятті теорії навчання. 

Аналіз літератури і досвіду застосування інтерактивних методів 
навчання при вивченні психолого-педагогічних дисциплін дозволив 
нам зробити висновок про те, що їх використання в поєднанні з 
традиційними методами сприяє формуванню компетентності 
діалогічної взаємодії у майбутніх учителів. 
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Наступною нашою умовою є забезпечення накопичення 
майбутніми вчителями досвіду педагогічного спілкування на основі 
інтеграції теоретичної і практичної підготовки. 

Ця умова запропонована нами з позиції компетентнісного 
підходу, відповідно до якого ми визначаємо компетентність як 
інтегративну характеристику, що включає наявність знань і досвіду, 
необхідних для здійснення ефективної діяльності. 

Отримання студентами досвіду педагогічного спілкування, на 
нашу думку, сприятиме інтеграція теоретичної і практичної 
підготовки. Особливо це важливо при навчанні психолого-
педагогічним дисциплінам, які не дають готових інструкцій 
виконання діяльності. Випускник зво самостійно застосовуватиме 
отримані знання у своїй професійній діяльності. 

Інтеграція теоретичної та практичної підготовки може бути 
визначена як процес психолого-педагогічної підготовки, в ході якої її 
складові взаємодіють, утворюють цілісний процес підготовки 
майбутніх учителів до педагогічної діяльності і педагогічного 
спілкування. 

Метою практичної підготовки майбутніх бакалаврів педагогічного 
освіти є формування самостійності в професійній діяльності. Сьогодні 
практична підготовка студентів педагогічних університетів 
здійснюється в двох напрямах: як безперервна практична підготовка 
та інтенсивно-дискретна практична підготовка. 

Безперервна практична підготовка студентів передбачає 
поступове оволодіння ними вміннями і навичками педагогічної 
діяльності. На молодших курсах формуються організаторські, 
комунікативні, дидактичні, діагностичні та інші вміння і навички, що 
реалізуються в ході позаурочної діяльності в школі і під час роботи в 
дитячому оздоровчому таборі. На основі сформованих умінь і 
навичок розвивається комплекс умінь, необхідних для виконання 
студентами діяльності вчителя-предметника. 

Інтенсивно-дискретна практична підготовка майбутніх учителів 
передбачає самостійне виконання студентами всіх функціональних 
обов'язків шкільного вчителя. Така модель організації практичної 
підготовки передбачає розвиток усіх умінь і навичок у майбутніх 
учителів. 

Вважаємо, що для нашого дослідження важливою є безперервна 
практична підготовка. Вона повинна опиратися на наступні 
дидактичні принципи: зв'язок теорії і практики; послідовний і 
системний розвиток професійних умінь і навичок; функціональний 
зв'язок з майбутньою професійною діяльністю; наочність і практичне 
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навчання студентів; поступове посилення самостійності і 
відповідальності у професійній діяльності. 

Ми визначили наступні завдання практичної підготовки 
студентів: 

• розвиток позитивного ставлення до майбутньої професії, 
спілкування з дітьми; 

• розвиток мотивації до оволодіння професійною діяльністю і 
навичками педагогічного спілкування; 

• формування готовності до виконання самостійної педагогічної 
діяльності, професійного саморозвитку; 

• формування умінь і навичок взаємодії з учнями та їх батьками, 
іншими вчителями. 

Під час проходження педагогічної практики студенти вивчали 
особистість учнів (знайомилися з особистими справами учнів, їх 
роботами, під час уроків і позакласних заходів спостерігали за 
школярами, проводили з учнями бесіди); писали психолого-
педагогічну характеристику на учня на основі результатів проведеної 
діагностики (використовували методи тестування, анкетування 
тощо); відвідували уроки й позакласні заходи вчителів-предметників, 
класного керівника, а також уроки інших студентів з їх подальшим 
обговоренням; вивчали психолого-педагогічну і методичну 
літературу; застосовували теоретичні знання в практичній діяльності. 

Студенти отримали від нас додаткові завдання, які повинні були 
виконати під час педагогічної практики: підготувати і провести бесіду 
зі школярем, спрямовану на виявлення його інтересів; виявити 
специфіку спілкування дітей з однолітками та педагогами; вивчити 
особливості протікання педагогічних конфліктів, поведінки дітей в 
конфліктних ситуаціях, провести їх аналіз. Головною метою 
діяльності майбутніх бакалаврів педагогічної освіти в період 
педагогічної практики було застосування теоретичних знань у 
практичній діяльності, в спілкуванні зі школярами на уроці і в 
позаурочній діяльності. 

Педагогічна практика допомогла студентам дізнатися про 
особливості педагогічної діяльності й розширити уявлення про 
організацію навчання, основи викладання навчальних дисциплін, 
організацію педагогічного спілкування. Майбутні бакалаври 
педагогічної освіти, виконуючи обов’язки помічників класного 
керівника, змогли безпосередньо поспілкуватися з учнями, з 
педагогічним колективом, батьками. 

Відзначимо, що педагогічна практика дала можливість майбутнім 
учителям усвідомити свої сильні й слабкі сторони: наявність або 
відсутність позитивної мотивації, знань, умінь, особистісних якостей. 
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Таке усвідомлення сприятиме підвищенню прагнення до 
саморозвитку. 

Методистами педагогічної практики було відзначено, що 
студенти- практиканти відповідально поставилися до проходження 
практики. Відгуки вчителів шкіл, в яких студенти проходили 
практику, були позитивними. Методисти та вчителі відзначили 
інтерес майбутніх учителів до обраної професії, до спілкування з 
учнями. В цілому, майбутні бакалаври педагогічної освіти змогли 
встановити контакт з учнями та педагогічним колективом шкіл, про 
що свідчили позитивні оцінки за педагогічну практику і відгуки у 
щоденниках практикантів.  

Крім навчальної роботи, студенти-практиканти здійснювали 
виховну роботу з учнями прикріплених класів, проводили різні 
позакласні заходи. За підсумками педагогічної практики студентами 
були підготовлені звіти, які супроводжувалися комп'ютерними 
презентаціями. 

Вважаємо, що виконання таких завдань забезпечуватиме 
навчальний характер практичної підготовки майбутніх учителів, 
доповнюючи і збагачуючи їх теоретичну підготовку, розвиваючи 
навички та вміння діалогічного спілкування. 

Усі види педагогічних практик (пропедевтична практика, 
інструктивно-методична практика, практика в дитячих літніх 
оздоровчих таборах, активна педпрактика в освітніх закладах) 
сприяли формуванню компетентності в галузі діалогічної взаємодії у 
майбутніх учителів. 

У ході експериментальної роботи нами проводились контрольні 
зрізи, анкетування. По завершенні експерименту були проведено 
повторне анкетування та тестування. Обробка та аналіз отриманих 
даних, в цілому, підтвердили ефективність розробленого нами 
комплексу педагогічних умов формування компетентності в галузі 
діалогічної взаємодії у майбутніх учителів. 
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МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ 
СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО  

С. І. Губіна  

Період, який переживає сучасне суспільство, дає підстави 
стверджувати, що виховання сьогодні можна віднести до найбільш 
проблемних галузей педагогічної науки й інноваційної практики. 
Робляться спроби відтворювати виховання як сутнісну потребу 
людства в передачі досвіду життя наступним поколінням на новому 
якісному рівні. Вимоги гуманізації і демократизації освіти 
зумовлюють пошук шляхів вирішення протиріч у виховній роботі. 

Проблема формування моральних якостей є однією з провідних у 
релігійній, філософській, психолого-педагогічній думці. Виховання 
моральності не вичерпується поняттям «виховання гуманної 
особистості». До неї рівною мірою можна віднести поняття 
«виховання вільної особистості», «духовно-моральне виховання», 
«виховання культури», «виховання творчої осбистості» і т. д. у 
внутрішніх взємозв’язках їх психологічних, педагогічних і 
феноменологічних категорій. 

Сьогодні ми є свідками кризи моральності, політичної 
дезорієнтації та соціальної дестабілізації молоді. Спостерігається 
втеча від реальності значної частини сучасної молоді. Проявляється 
поверхова орієнтація виховання на почуттєво-емоційну сферу 
особистості, натреновану таким вихованням на відповідну реакцію – 
втеча від «страшної» реальності», а не на осмислення ситуації [1, с. 4]. 
Важливим чинником цієї кризи цінностей є крах тоталітарної 
системи, яка формувала у всіх єдину систему цінностей та ціннісних 
орієнтацій.  

Педагогів цікавить, як весь цей складний багаторівневий 
комплекс проблем, що стосується цінностей, відбивається в 
педагогічній науці та шкільній практиці. Демократизація та 
гуманізація освіти в Україні стимулює пошук нових шляхів 
вдосконалення виховання підростаючої особистості. Відбуваються 
пошуки у сфері нової освітньої філософії – особистісно орієнтованого 
виховання (І. Бех, І. Зязюн, М. Левківський та інші); створюються 
концепції громадянського і патріотичного виховання (К. Чорна, М. 
Стельмахович, М. Рудь та інші); розробляється гуманістично 
орієнтована ієрархія цінностей у нових соціокультурних умовах (В. 
Доній, Н. Гуслякова, А. Сбруєва та інші). 

Серед сучасних світових тенденцій виховання центральне місце у 
контексті досліджуваної проблеми належить гуманістичним 
концепціям А. Маслоу, К.Роджерса; новій гуманістичній концепції Л. 
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Кольберга; концепції етичного гуманізму Е. Фромма, Е. Еріксона. Ці 
вчені звертають особливу увагу на резерви саморозвитку самої 
особистості, її самоактивність. 

Теоретичні засади і механізми морального виховання 
висвітлюються у працях О. Духновича, М. Стельмаховича, К. 
Ушинського; сутність і зміст морально-релігійного виховання у 
працях Г. Ващенка, Є. Жарського, Я.Коменського, І. Огієнка та ін. 
Праці сучасних педагогів-науковців І.Андрухіва, А. Вихруща, О. 
Вишневського, Г. Ільїної, О. Каневської, В.Карагодіна присвячені ролі 
і місцю християнства в українському вихованні, а питанням 
формування основ християнської моралі – праці Я. Войценко, 
М.Литвин, І. Мищишин та ін.  

Аналіз основних напрямків вітчизняної педагогічної думки дає 
можливість зробити висновок, що зараз найголовнішим постає 
питання про спрямованість подальшого розвитку української освіти 
через взаємозв’язок домінуючих у різних напрямках ціннісних 
орієнтацій. 

На всіх історичних етапах розвитку української освіти проблемам 
виховання надавалось значення «питань життя». «Головна справа 
виховання якраз і полягає в тому, – писав С. Рубінштейн, – щоб 
тисячами ниток пов’язати людину з життям – так, щоб з усіх боків 
перед нею поставали завдання, для неї значущі, для неї притягальні, 
які вона вважає своїми, у розв’язання яких вона включається» [3, с. 
74]. 

Виховання у вузькому значенні – це цілеспрямований вплив 
вихователя на розвиток мотиваційно-ціннісної сфери особистості 
вихованця (потреби, почуття, переконання, цінності, ідеали, риси 
характеру тощо). Науковці виділяють зовнішні (вчинки, судження) та 
внутрішні (мотиви, цінності, переконання) показники вихованості 
особистості.  

Проблема формування моральних якостей хвилювала людство 
завжди.  

З’ясовано, що вся історія людської думки свідчить про те, що 
предметом педагогічного дослідження завжди є людина, її 
самореалізація і самовдосконалення під впливом виховання і освіти. 
Саме виховання формує цілісну особистість з розвинутим 
світоглядом і ціннісною системою, здатною відповідати за все, що 
відбувається у світі. 

Моральне виховання не зводиться до засвоєння учнями теорії, 
норм і правил поведінки в процесі навчання та спеціально 
організованої школою моральної освіти. Воно спрямоване і на 
формування моральної поведінки, пройнятої почуттям істини, 
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доброти, прекрасного, на вироблення таких моральних якостей, як 
патріотизм, національна гідність, лицарство, міжнаціональна повага 
та дружба, вдячність, любов до праці, дисциплінованість, 
відповідальність, честь, совість, скромність, громадська співпраця, 
милосердя тощо. 

Моральне виховання в школі вирішує такі завдання: 
• формування в учнів моральної свідомості,  
• формування моральних почуттів та переконань;  
• формування звичок моральної поведінки, набуття учнями 

досвіду моральних стосунків. 
Термін «формування» розглядається як спеціально організована 

діяльність, спрямована на формування певних якостей людини, яка 
здійснюється у взаємозв'язку педагогів та вихованців у межах 
виховної системи.  

У педагогічному сенсі формування особистості трактується як 
процес залучення особистості до засвоєння вироблених людством 
цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого 
природного потенціалу та творчого ставлення до життя, 
спрямований на утвердження суспільно значущих норм і правил 
поведінки особистості.  

Формування моральних якостей відбувається двома основними 
шляхами: учням роз’яснюють моральні норми суспільства та 
організовують їхню діяльність відповідно до цих норм. 

Засвоєння та усвідомлення моральних норм забезпечується як в 
процесі вивчення навчальних предметів, так і роз’ясненнями вчителя 
у ході етичних бесід і диспутів, обговорення питань етики на 
виховних годинах, читацьких конференціях, зустрічах і т.п. 

Осмислення і переживання моральних цінностей бажано 
поєднувати з безпосереднім втіленням їх у поведінці учнів, у 
практичних діях колективу, в якому за педагогічно доцільного 
керівництва складаються відповідні взаємини: товариська 
взаємодопомога, дружба, солідарність, піклування про долю 
товариша [3, с. 82]. 

Кожна історична епоха формувала свій образ людини і складовою 
цього образу завжди були моральні якості особистості. Вже в 
первісному суспільстві були закладені елементарні основи моральних 
якостей людини.  

В рабовласницьких державах Стародавнього Сходу, в Греції та 
Римі складалися перші системи сімейного та суспільного виховання, 
зароджувалися перші педагогічні теорії. В Спарті у вихованні 
основний акцент робився на розвитку фізичних якостей, оскільки 
завданням виховання була підготовка громадянина-воїна. Але поруч 

112 



з тим виховувались такі моральні якості як обов’язок, відданість 
Батьківщині, мужність. В Афінах завдання виховання полягало у 
поєднанні розумового, морального, естетичного і фізичного розвитку 
людини. 

Оригінальними є погляди Демокрита на проблеми виховання, на 
його призначення у формуванні духовного образу людини, очищенні 
душі, її досконалості, "… досконалість душі виправляє недоліки тіла, 
тілесна ж сила без розуму аж ніяк не покращує душу". Демокрит 
наголошував на необхідності виховувати інтелект, почуття обов’язку і 
відповідальності як умову і запоруку успіху у вихованні та освіті. 

Сократ був першим, хто зробив самопізнання основним стрижнем 
свого вчення і принципом життя та спілкування викладача і учня. 
Ідея "пізнай самого себе" стала аксіоматичною для педагогіки до 
теперішнього часу. До того ж, Сократ вважав, що природні здібності 
людини проявляються саме в самопізнанні, завдяки вихованню і 
освіті люди стають "відмінними, корисними діячами". 

У контексті нашого дослідження викликають інтерес педагогічні 
ідеї Платона, який уявляв виховання як довічний процес і особливу 
увагу пропонував звертати на фізичне виховання засобом спортивних 
вправ і танців, що сприяє розвитку моральних якостей. 

В епоху Середньовіччя досить цікавими є погляди Августина 
Блаженного, який визначав людину як єдність душі і тіла. Саме ця 
єдність набуває міру буття. Провідну роль у цій єдності відіграє душа. 
Августин звертав увагу на необхідність розвитку людської особистості 
і найбільш тонкому проникненні в її внутрішній світ. 

В епоху Відродження педагогічна філософія проголосила ідеал 
духовної і фізично розвиненої особистості, утверджувала культ 
мудрості, духовності і моральності. В першу чергу, у вихованні 
приділялася увага формуванню моральних якостей, а потім фізичній 
досконалості.  

М.Монтень першочергове значення відводив вихованню. Він 
наголошував на необхідності спеціальної підготовки вихователів-
професіоналів, що володіють різними підходами до різних дітей. 
Основне завдання виховання він вбачав у тому, щоб виховати 
освічену людину, яка за допомогою знань повинна "збагатити і 
прикрасити себе зсередини". Корисними є думки М. Монтеня щодо 
насильства і примушення у вихованні і навчанні, які він категорично 
заперечував. А натомість пропонував методику поєднання суворості і 
м'якості, завдяки якій вихованець буде сильним і міцним юнаком, 
який не буде задовольнятися досягнутим [29]. 

З’ясовано, що значний інтерес у плані морального виховання 
представляють ідеї Т. Мора про внесення моральності у кожну 
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особистість, Ж.-Ж. Руссо про почуття як основу моральності, про 
розвиток почуттєво-емоційної сфери, без якої не може бути людини, 
ідеї І. Канта щодо сутності людини та моралі як основи формування 
особистості. Він вважав, що тільки "моральність може зробити людей 
щасливими і мудрими". Роздумуючи про фізичне виховання, І. Кант 
відніс до нього також "виховання душевних здібностей" (або культуру 
душі). При цьому він підкреслював, що фізична культура ґрунтується 
на вправах і дисципліні, а моральна – на принципах, а не на 
дисципліні. Він наголошував, що людина повинна виховуватися для 
добра. 

Слушною є думка Ф. Шиллера, який уважав, що будь-які недоліки 
морального виховання, духовну нерозвиненість і невігластво народу, 
моральну зіпсованість вищих кіл суспільства можна ліквідувати 
завдяки естетичному вихованню. Важливою є ідея Ф. Шиллера щодо 
концепції формування цілісної особистості, методику виховання якої 
має розробити педагогіка. 

У працях Р. Оуена, К. Ушинського, А. Макаренка, сучасників 
педагогічної науки щодо моральних якостей особистості, 
підкреслюється необхідність будувати внутрішній світ людини, її 
емоційну сферу [3]. 

Проблеми морального виховання особистості набули висвітлення 
у працях вітчизняних і зарубіжних педагогів минулого та сучасності 
(Г. Сковорода, К. Ушинський, Г. Ващенко, В. Сухомлинський). 
М. Білова, К. Десятник, Д. Левчук, І. Соловцова та ін. підходять до 
визначення морально-духовного виховання особистості з погляду 
культурології, тобто висвітлення в цьому процесі засобів науки, 
мистецтва, мови, народних традицій, звичаїв, егики. Домінуючу роль 
релігійного компоненту, що реалізується через духовну просвіту і 
сприйняття релігійних цінностей відстоюють у морально-духовному 
вихованні Р. Анісімова, О. Вишневський, М. Євтух, І. Климишин, 
Б. Нечипоров, І. Петрова, Л. Шугаєва та ін.  

Сформованість моральних норм як внутрішніх регуляторів 
поведінки суттєво впливає на життєдіяльність особистості, 
забезпечуючи її моральний і духовний розвиток. Важливу роль у 
вихованні моральних основ дитини, формуванні її ставлення до 
навколишнього світу через його сприйняття відіграє школа.  

Головним обов’язком учителів у контексті проблеми 
морального виховання є утвердження у школярів принципів 
загальнолюдської моралі; виховання в них поваги до батьків, 
старших за віком, до народних традицій та звичаїв, національних і 
культурних цінностей України, її державного й соціального устрою; 
підготовка їх до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, 
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злагоди тощо. Але в сучасній школі серед дітей чимала кількість із 
досить стійкими негативними й нездоровими нахилами, що 
віднаходять своє проявлення у різних негативних вчинках та діях, 
зокрема в явно умисних порушеннях норм та правил поведінки, в 
ігноруванні обов’язкових вимог вчителя тощо. Провідне місце у 
педагогічній спадщині В. Сухомлинського займає ідея гуманізму, 
людяності та доброзичливості. Про моральну досконалість педагог 
говорив як про складову всебічно розвиненої особисті. 

Добро, толерантність, радість, зло, ненависть, насильство – 
моральні категорії, за допомогою яких оцінюються поведінка і 
вчинки людей, життєві явища та події. Вочевидь нині назріла 
нагальна потреба у виокремленні спеціальної педагогічної галузі – 
педагогіки Добра, витоки якої чітко простежуються у спадщині 
В. Сухомлинського. Про це свідчать назви окремих статей і розділів 
монографічних творів видатного педагога: «Радість і доброта», 
«Розуміння життя, добра і зла в ньому», «Будьте доброзичливими», 
«Не можна прожити і дня без тривоги за людину», «Про радість 
праці» та інші, в яких добро є моральним кредо і стрижнем 
виховання маленьких громадян [1, с. 5]. 

В. Сухомлинський вважав найважливішим завданням 
виховання вплив на пробудження і розвиток у дітей кращих 
моральних, інтелектуальних і естетичних почуттів. На його думку, 
«... почуття – це кров, плоть і серце моральної переконаності, 
принциповості, сили духу; без почуттів моральність 
перетворюється на сухі безбарвні слова, що здатні виховати 
лицемірів. Ось чому, образно висловлюючись, стежка від 
морального поняття до морального переконання починається із 
вчинка, із звички, насичених глибокими почуттями, особистим 
ставленням до того, що дитина робить, що робиться навколо неї» 
[4, с. 155]. 

В. Сухомлинський визнавав пріоритет морального виховання 
учнів в багатогранній діяльності педагогічного колективу школи. 
Цілком зрозуміло, що розумове, трудове і фізичне виховання 
повинні бути підпорядковані головному – вихованню в дитині 
людяності, тобто гуманного ставлення до природи, до суспільства, 
до інших людей і до самої себе. Щоб дитина засвоїла на рівні 
світоглядних переконань золоте правило етики: необхідно 
ставитись до інших людей так, як би ти хотів, щоб вони ставилися 
до тебе. Педагог наголошує: «Перевіряйте свої вчинки свідомістю: 
чи не завдаєте зла, неприємності, незручності людям своїми 
вчинками. Робіть так, щоб людям, які оточують вас, було добре» [4, 
с. 442]. 
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Процес морального виховання є не що інше, як передача 
підростаючому поколінню всього того цінного досвіду людства, яке 
воно нагромадило за всю історію свого розвитку. Цей досвід 
закріплений в діяльності, поведінці людей старшого покоління, 
звичаях і традиціях народу, в моральних знаннях, у теорії моралі, в 
етиці як науці. Отже, засвоєння моральних знань є важливою 
умовою морального виховання. Лише через знання можна 
зрозуміти сутність людини, людських відносин, сенсу та мети 
життя [3, с. 547–548]. 

Нормам моральності В. Сухомлинський присвячував спеціальні 
бесіди, через які намагався не лише передати дітям моральні 
знання, а і вплинути на їхні почуття, емоції, цим самим спонукати 
їх до правильних хороших вчинків. Це те, що він називав азами 
елементарної моральної культури. 

По-перше, вважав педагог, що діти повинні зрозуміти ту просту 
істину, що кожен їхній учинок, кожне бажання, кожна дія 
позначається на інших людях, і дитина завжди повинна думати над 
тим, чи не завдає вона незручностей, прикростей, зла іншим людям 
своїми вчинками, своєю поведінкою. 

По-друге, треба завжди бути вдячним старшому поколінню за 
те, що воно створило необхідні умови для дітей, їх навчання, 
виховання. Не випадково у багатьох народів світу існує культ 
батьків, людей старшого покоління. Почуття вдячності людям 
виховує в дітей відповідальність перед іншими людьми, що в той 
же час формує в дітей почуття обов’язку і громадянської гідності, 
коли людина готова робити добро для людей за велінням свого 
серця і своєї совісті. 

По-третє, вважає педагог, коренем моральності є праця. «Усі 
блага й радощі життя створюються працею і тільки працею. Без 
праці не можна чесно жити... Моральний сенс праці якраз і полягає 
в тому, що людина здобуває найкращу радість оптимістичного 
світосприймання – радість творення. Це, по суті, і є 
самовиховання» [4, с. 444-445]. Праця, на думку педагога, стає 
розвиваючою, виховною для школяра лише тоді, коли вона 
вимагає напруження духовних і фізичних сил, подолання 
труднощів, коли вона загартовує волю і головне – є джерелом 
пізнання світу і формування світогляду. 

Серцевиною морального виховання В. Сухомлинський вважав 
формування в дитини людяності, гуманізму. До людей треба бути 
добрими, чуйними, не робити їм зла і, в міру можливостей, 
допомагати слабким і беззахисним. 
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Моральне виховання має здійснюватись у нерозривній єдності з 
розумовим вихованням дитини. «Розумове виховання, – пише 
В. Сухомлинський, – завжди було і буде однією з головних ланок 
навчально-виховного процесу» [3, с. 549]. 

На думку педагога, зародження в дитячих душах високих 
моральних, гуманістичних почуттів – любові до своїх батьків, 
рідних, поваги до людей похилого віку, милосердя до немічних і 
нещасних сприяють художні твори-мініатюри. На основі художніх 
творів він радив у початкових класах проводити уроки доброти і 
людяності. Звертаючись до аналізу багатовікового педагогічного 
досвіду та досвіду своїх колег, освітянин послідовно розвиває 
гуманістичну ідею величі, цінності людини. Він обґрунтовує, якими 
мають бути почуття – до батьків, рідних, близьких, до інших людей 
та обов’язок перед ними; любов до Батьківщини, розуміння життя, 
добра і зла у ньому; виховання високих моральних якостей і норм 
поведінки, любові до знань, школи, учителя; дружба, любов, сім’я; 
ставлення до краси в природі, суспільстві. 

У працях «Павлиська середня школа», «Методика виховання 
колективу» В. Сухомлинський рекомендує дбати про те, щоб для 
дітей дорогими людьми стали мати, батько, бабуся, дідусь, щоб у 
їхньому духовному житті утвердився культ матері. Виховання дітей 
6–10 років він називав «школою сердечності», радив педагогам і 
батькам вчити дітей добру, любові, милосердю. Дитина не повинна 
виростати байдужою, черствою, вона має зростати у постійному 
піклуванні про навколишній світ рослин, тварин, людей, доглядати 
і допомагати їм. 

Важливим засобом морального виховання дітей 
Василь Олександрович вважав слово, а мовну культуру людини – 
дзеркалом духовної культури. Слово – не тільки носій інформації, 
зазначав він, воно іскра, від якої розгорається полум’я інтересу, 
вікно в незвідане, тому має бути яскравим, образним, барвистим і 
точним. Слово в руках учителя – найтонший і найголовніший його 
інструмент. Він неодноразово наголошував, що багато шкільних 
конфліктів, які нерідко закінчуються великою бідою, починаються 
з невміння учителя спілкувалися з учнями. Наголошуючи на 
високій мовній культурі кожного педагога, Василь Олександрович 
зазначав, що педагог має вибирати з мовної скарбниці саме ті 
слова, що відкривають шлях до людського серця, неповторного, не 
схожого на інші. Щоб виховувати словами, треба розвивати у 
вихованців сприйнятливість до слова [2, с. 29]. 

Атмосфера добра, сердечності, чутливості, яка оточує дитину з 
перших днів її шкільного життя, має пронизувати духовне життя 
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сім’ї, взаємини між батьками і дітьми. Домагатися того, щоб батьки 
оволоділи мудрістю батьківської і материнської любові – у цьому 
В.Сухомлинський вбачав одне з найважливіших завдань школи. За 
його глибоким переконанням «педагогіка повинна стати наукою для 
всіх – і для вчителів, і для батьків» [5, с. 42]. Для цього у Павлиші не 
одне десятиліття працювала школа для батьків, до якої батьки 
записувалися за два роки до вступу їхньої дитини до школи, 
відвідуючи потім заняття до закінчення нею середньої школи. 
Основна форма занять – лекції та бесіди директора, завуча і найбільш 
досвідчених учителів. Теоретичні знання з психології та педагогіки 
тісно пов’язувалися з практикою виховання в сім’ї. Кінцевою метою 
програми постійного підвищення педагогічної культури батьків і 
матерів виступав ідеал всебічно розвиненої гармонійної людини. 
Найважче полягало в тому, щоб батько й мати разом з учителем 
бачили, розуміли духовний світ своєї дитини, вміли розібратися у 
причинах і наслідках, осмислювали виховання як цілеспрямовану 
педагогічну працю.  

В.Сухомлинський високо підносить як одну з найважливіших 
моральних цінностей – уміння дітей дорожити честю сім’ї – тим 
первинним середовищем, де людина вчиться творити добро. Василь 
Олександрович вважав, що школі і сім’ї треба особливо дбати про те, 
аби діти були чутливими, сердечними синами й дочками, щоб 
найдорожчою у світі людиною для них була рідна мати, щоб їм 
хотілося побути з нею, допомогти їй, взяти на себе її турботи. «З того 
часу, як дитина переступила поріг школи, – зазначає педагог, – ми 
дбаємо про те, щоб якомога більше своїх сил вона віддавала матері, 
батькові, бабусі, дідусеві. Своє важливе виховне завдання ми 
вбачаємо в тому, щоб праця дитини в ранньому віці була 
одухотворена турботами про матір. Саджаючи плодове дерево й 
присвячуючи його матері, даруючи їй перші плоди з нього, дитина 
вчиться вірності й відданості – найсвятішого й найдорожчого в житті 
людини» [4, с. 536].  

Праці, над якими він працював до останнього дня – «Як 
виховати справжню людину» (1989), «Хрестоматія з етики» (1990), 
присвячені формуванню духовності як визначальної, провідної 
якості особистості через морально-етичне виховання, прищеплення 
цінностей. В. Сухомлинський ввів етику в структуру педагогічної 
науки, наповнив її педагогічним змістом, культовими засадами як 
на основі соціальних реалій, так і народної та класичної культури. 
Він вибудовує виховний процес як прищеплення «культури 
почуттів», «культури бажань» краси і любові, створює «філософію 
для дітей», основою яких виступають написані ним художні 
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мініатюри, а педагогічна аргументація закладається в моральних 
повчаннях книги «Як виховати справжню людину» [5, с. 385]. 

«Людина народжується не для того, щоб зникнути безвісною, 
нікому невідомою пилинкою. Людина народжується для того, щоб 
залишити по собі слід вічний», – говорить В.Сухомлинський. І це 
так. Хорошу пам’ять про себе може залишити людина у порядних 
дітях, добрих вчинках, наполегливій праці.  

Вся мудрість шкільного виховання та батьківської педагогіки 
полягає в тому, щоб діти ставали вимогливими до самих себе. 
Вимогливість до самого себе, чесність і правдивість наодинці з собою 
– це висока мрія, ідеал і досягається він тоді, коли любов, доброта, 
ласка поєднуються із суворою вимогливістю, з обов’язком, з 
непримиренністю до зла, неправди, обману. Отже, в ранньому 
дитинстві людина повинна пройти велику школу тонких, сердечних, 
людяних взаємостосунків. Ці взаємини – найголовніше моральне 
багатство, найголовніші моральні цінності. 
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ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТЕХНІЧНОГО 

ПРОФІЛЮ  

С. В. Дембіцька, Я. Стемпень  

Науково-педагогічний колектив технічного закладу вищої освіти 
систематично поповнюється викладачами спеціальних технічних 
дисциплін, які отримали наукові ступені магістра та доктора 
філософії з технічних дисциплін. Але педагогічна підготовка таких 
викладачів не відповідає сучасним реаліям, адже, вони не мають 
належної професійної підготовки до педагогічної діяльності. Більш 
того, абітурієнти, які вступають до технічних закладів вищої освіти 
планують стати в подальшому фахівцями з технічних напрямків 
підготовки, а не педагогами. Однак, випускники технічного закладу 
вищої освіти, які продовжують працювати у ньому як викладачі, а 
також ті, хто залучені до роботи з персоналом на підприємствах, 
зобов’язані володіти не лише знаннями, уміннями, навичками та 
фаховими компетенціями, але й педагогічними компетенціями. 
Адже, наявність високої професійної кваліфікації у науковця 
технічного спрямування ще не гарантує здатність останнього до 
педагогічної діяльності та вміння передати знання студентам і 
підлеглим [8, с. 51]. 

Крім того, переорієнтація вітчизняної системи вищої освіти на 
європейські стандарти, посилює вимоги до професійної 
компетентності науково-педагогічного складу викладачів закладів 
вищої освіти. Сучасний педагог має бути готовим до систематичного 
підвищення педагогічної майстерності та кваліфікації. 

Як стверджує Л. Гур’є, акценти діяльності викладачів закладів 
вищої освіти поступово зміщуються з формування знань, умінь, 
навичок та контролю на створення умов для свідомого вибору 
студентом своєї освітньої траєкторії, на допомогу в уточненні цілей, 
які ставить перед собою студент та при плануванні своєї освітньої 
діяльності [7, с. 6–7]. 

Дослідження особливостей компетентнісного підходу в закладах 
вищої освіти здійснювали І. Зимняя, В. Петрук, А. Хуторський, 
В. Бондар, О. Локшина., М. Рудь, А. Капська, М. Лазарєв, В. Олійник, 
О. Романовський, М. Пустовий та інші. 

Зокрема, питання формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців технічних спеціальностей висвітлені в працях Н. 
Брюханової (інтеграція діяльнісного, особистісно орієнтованого та 
компетентнісного підходів інженерів-педагогів), С. Ігнатенко (модель 
формування фахових компетенцій майбутніх інженерів-педагогів 
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засобами спеціальних технічних дисциплін), В. Петрук (формування 
базового рівня професійної компетентності в майбутніх фахівців 
технічних спеціальностей), І. Хомюк (формування професійної 
мобільності майбутніх інженерів машинобудівної галузі) тощо. 

Проблеми підвищення професійної майстерності викладачів 
вищих навчальних закладів досліджувались С. Батищевим, 
Т. Ломакіною, О. Савченко, М. Сибірською, Ш. Соматуловою, 
В. Сластьоніними та ін. 

Незважаючи на широке висвітлення проблеми формування 
професійної компетентності майбутніх фахівців, питання 
професійного становлення викладачів закладів вищої освіти 
технічного профілю висвітлене недостатньо. Існує необхідність, 
зокрема, у визначенні особливостей формування педагогічної 
компетентності викладачів закладів вищої освіти технічного профілю 
у процесі професійної діяльності. 

Педагогічна компетентність сучасних викладачів закладів освіти 
технічного профілю має містити не лише знання й вміння, які є 
основою для здійснення педагогічної діяльності, але й здатність до 
активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, відповідні 
психологічні та комунікативні здібності, спрямованість на 
педагогічну діяльність, а також стійке бажання саморозвитку та 
самовдосконалення. 

Б. Андрієвський стверджує, що найперспективнішим шляхом 
формування педагогічної компетентності викладачів закладів вищої 
освіти є набуття педагогічного досвіду в процесі роботи. На думку 
автора «викладач шляхом спроб і помилок «концептуалізує» або 
самостійно виробляє ефективне розв'язання освітніх завдань і у 
такий спосіб підвищує свою професійну майстерність» [2, c. 222]. 

Однак, такий шлях може бути досить тривалим у професійній 
діяльності викладача, адже метод спроб та помилок передбачає 
самостійний пошук ефективних методів та прийомів. І формування 
педагогічної компетентності викладачів закладів вищої освіти у 
такому форматі більшою мірою буде залежати від впливу зовнішніх 
факторів. Крім того, погоджуємося з думкою Е. Лузік, що такі 
професійні експерименти можуть призвести до суттєвих упущень у 
професійній підготовці майбутніх фахівців технічних спеціальностей 
[18, c. 162]. 

Ми вважаємо доцільним підхід, при якому формування 
педагогічної компетентності відбувається керовано, шляхом 
створення відповідних педагогічних умов, а вдосконалення 
професійної майстерності – шляхом набуття педагогічного досвіду в 
процесі здійснення професійної діяльності викладачем. При цьому, 
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ми розглядаємо викладача як складну само організовану систему, яка 
здатна до саморозвитку та самоорганізації, тобто враховуємо 
особливості та вимоги синергетичного підходу в процесі формування 
педагогічної компетентності. 

Погоджуємося з твердженням К. Вініас-Трофіменко і 
Г. Лісовенко, що одним із ефективних шляхів організації процесу 
формування педагогічної компетентності викладачів закладів вищої 
освіти є моделювання, яке дозволяє визначити фрагменти соціальної 
реальності та створити відповідне середовище для досягнення 
бажаного результату [6, c. 38]. 

Узагальнена модель формування педагогічної компетентності 
викладачів закладів вищої освіти технічного профілю зображено на 
рис.1. 

Наведена на рис. 1 модель перш за все передбачає етапність 
формування педагогічної компетентності викладачів закладів вищої 
освіти технічного спрямування. Така етапність дозволить зробити 
досліджуваний процес систематичним. На кожному з наведених 
етапів є специфічні завдання та педагогічні умови формування 
педагогічної компетентності фахівців технічних спеціальностей. 
Розглянемо ці етапи більш докладно. 

Перший етап – набуття педагогічних вмінь та навичок 
майбутніми фахівцями технічних спеціальностей ще на етапі 
здобуття професії. На необхідності такого етапу у формуванні 
педагогічної компетентності студентів непедагогічних спеціальностей 
наголошує ряд науковців, зокрема А. Шишко, Н. Мачинська [21], 
О. Матвієнко, М. Цивін [19], Н. Болюбаш [4], які загострюють увагу 
на тому, що магістранти мають низький рівень мотивації до заняття в 
майбутньому педагогічною діяльністю.  

Питання фахової компетентності майбутніх працівників 
технічних спеціальностей та шляхів її розвитку досить широко 
розглядається в наукових працях. Зокрема, погоджуємося з думкою 
М. Кокарєвої, що в процесі підготовки фахівців технічного 
спрямування необхідно не лише враховувати наукові досягнення, 
технологічних та методологічних новації, але і специфіку кожної з 
прикладних галузей технічної промисловості [15]. 

Досліджуючи професійну підготовку майбутніх інженерів, 
О. Каверіна зазначає, що вона повинна становити цілісну систему у 
якій поєднані традиційні та інноваційні засоби навчання за 
принципом їх взаємного доповнення. Одним із пріоритетних 
напрямків покращення підготовки дослідниця вважає поглиблення 
міждисциплінарної інтеграції фахових дисциплін та набуття на 
відповідному рівні базових навичок і компетенцій [12, c. 17]. 
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Рис. 1. Модель формування педагогічної компетентності 
викладачів закладів вищої освіти технічного профілю. 

 
Такий підхід до освітнього процесу дозволить усунути наявні 

суперечності у підготовці фахівців технічних спеціальностей, зокрема 
між науковими досягненнями (сучасні матеріали з різноманітними 

З
м

іс
т 

І етап: 
підготовчий 

ІІ етап: 
формувальний 

ІІІ етап: 
корегувальний 

Опанування 
педагогічних 

знань та 
навичок в 

процесі здобуття 
спеціальності 

Формування 
педагогічної 

компетентності на 
початку 

викладацької 
діяльності 

Вдосконалення 
педагогічних умінь 

та навичок, 
вироблення 

власного 
педагогічного стилю 

В
и

ди
 д

ія
л

ьн
ос

ті
  Вивчення педа-

гогіки, психоло-
гії, НДР, самос-

тійна робота, 
написання 

кваліфікаційно 
роботи, самоос-

віта 

Викладацька 
робота, вивчення 
педагогіки вищої 

школи, НДР, 
керівництво НДР 

студентів, 
самоосвіта 

Викладацька 
робота, вивчення 

передового 
педагогічного дос-

віду, НДР, керівниц-
тво НДР студентів та 
здобувачів, самоос-

віта 

Мета: формування 
педагогічної 

компетентності 
викладачів ЗВО 

Вимоги законодавства України щодо 
формування професійної компетентності 

 
Наявність проблеми формування педагогіч-
ної компетентності фахівців технічних 
спеціальностей 

 
Нормативно-правове забезпечення роботи закладів 
вищої освіти: законодавчі акти, накази, розпорядження, 
методичні вказівки, навчальні, робочі плани, програми навчальних 
дисциплін  

Методологічні підходи: компетентісний, системний, 
синергетичний, особистісно-діяльнісний, акмеологічний, ресурсний 

Результат: педагогічна компетентність викладачів ЗВО технічного 
профілю 

 

123 



властивостями, ресурсозберігаючі та природоохоронні технології, 
розвиток інформаційних технологій та робототехніки тощо) та 
терміном їх включення у зміст навчання фахівців технічних 
спеціальностей, між застарілими формами, методами, засобами 
фахової підготовки та вимогами роботодавців до кваліфікації 
працівників. 

Процес конкретизації та визначення базових компетентностей 
для певної спеціальності відбувається шляхом розробки та 
затвердження стандартів вищої освіти України. Наприклад, для 
спеціальності 135 «Матеріалознавство» галузі знань 13 «Механічна 
інженерія» (ступінь вищої освіти «магістр») як загальні 
компетентності визначені Здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу, виявляти, ставити та вирішувати проблеми, 
використання інформаційних і комунікаційних технологій, здатність 
спілкуватися іноземною мовою в професійній (науково-технічній) 
діяльності, здатність працювати автономно та в команді та інші [30]. 

Однак в переліку загальних та фахових компетенцій майбутніх 
фахівців з механічної інженерії як для рівня бакалавр, так і для 
магістерського освітнього рівня не передбачено формування 
педагогічної компетенції, як основи для подальшої ефективної 
співпраці з колегами та підлеглими. 

На актуальність педагогічної складової у підготовці фахівців 
технічних спеціальностей вказує О. Паржницький, який зауважив, 
що вчитель професійно-технічного навчального закладу повинен в 
рівній мірі знати як свою професію, так і педагогіку та методику 
викладання. При цьому в Україні немає спеціальних 
вузькопрофільних педагогічних інститутів, де б готували вчителів для 
системи професійної технічної освіти. До професійно-технічних 
навчальних закладів, як показало дослідження, як правило, 
приходять учителі, що пропрацювали на виробництві [24, c. 130]. 

Тому вважаємо, що обов’язковою складовою професійної 
компетентності фахівців технічних спеціальностей має бути і 
педагогічна компетенція. Це пояснюється тим, що фахове 
становлення людини та її кар’єрний зріст залежить від вміння 
здійснювати комунікацію з керівниками та підлеглими, створювати 
умови для гідної праці працівників. Тому майбутній фахівець 
технічного профілю повинен мати не лише професійні компетенції, 
успішно розв’язувати технічні завдання, але і орієнтуватися в 
особливостях педагогічного спілкування з колегами. 

Аналіз наукових публікацій показує, що поняття «педагогічна 
компетенція» розглядається зазвичай у відношенні до фахівців 
педагогічних спеціальностей. Зокрема, дослідниця С. Скворцова дає 
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визначення професійної компетентності педагога, як властивості 
особистості, що виявляється в здатності до педагогічної діяльності, 
єдність теоретичної і практичної готовності до педагогічної 
діяльності та спроможність результативно діяти, ефективно 
вирішувати стандартні та проблемні ситуації, що виникають у 
педагогічній діяльності [28, c. 94]. 

І. Кучинська, досліджуючи питання професійної компетентності 
викладачів закладів вищої освіти, під психолого-педагогічною 
компетентністю розуміє «знання системи нормативних документів 
сфери освіти; специфіки та психолого-педагогічної сутності 
навчально-виховного процесу у вищій школі; дидактики вищої 
освіти; особливостей функціонування педагогічної системи; методів 
діагностики ефективності навчально-виховного процесу; сучасних 
тенденцій розвитку вітчизняної, європейської та світової систем 
вищої освіти» [17, c. 207]. 

Однак, на нашу думку, таке розуміння психолого-педагогічної 
компетентності викладача є неповним, оскільки лише знання 
особливостей педагогічних явищ не здатне сформувати у повній мірі 
зазначену компетентність. Відповідно до проекту TUNING 
компетенція має включати знання як розуміння (теоретичне знання 
академічної області), знання як діяти (практичне і застосування 
знань), знання як бути (цінності як невід’ємна частина способу життя 
з у соціальному контексті) [32]. 

Тобто, компетентність – це інтегральне явище, яке формується в 
особистості на основі наявних знань, умінь та навичок у їх єдності та 
взаємодії. Психолого-педагогічна компетентність викладача має бути 
основою для забезпечення можливостей виконання 
взаємопов’язаних функцій (навчальної, дослідницької, виховної і 
організаційної) в процесі викладацької роботи.  

Окремим напрямком варто виділити дослідження, які стосуються 
підготовки інженерів-педагогів, яка здійснюється за спеціальністю 
015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями). З позицій 
компетентнісного підходу проблеми підготовки таких фахівців 
розглядаються в публікаціях І. Васильєва, В. Байденко, В. Безрукової, 
О. Коваленко, Н. Кузьміної, О. Маленко, А. Маркової, В. Шадрікова та 
інших.  

Дослідник В. Білик розробив структурну модель професійної 
компетентності майбутніх інженерів-педагогів, яка охоплює ключові 
компетенції (універсальні для фахівців різних спеціальностей), 
загально-професійні компетенції (спільні для фахівців окремої галузі 
знань), педагогічні компетенції (стосуються теорії і методики 
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професійної освіти), спеціально-предметні компетенції (стосуються 
змісту інженерної підготовки) [2, c. 220-221].  

О. Cкібіна виділила компоненти професійної компетентності 
інженера-педагога: мотиваційно-вольовий (мотиви, цілі, потреби, 
ціннісні установки, творчий прояв особистості в професії), 
функціональний (знання про способи педагогічної діяльності, 
необхідні для проектування й реалізації педагогічних технологій), 
комунікативний (вміння зрозуміло й чітко викладати думки, 
переконувати, аргументувати, будувати докази, аналізувати, 
висловлювати судження, передавати раціональну й емоційну 
інформацію, установлювати міжособистісні зв’язки, погоджувати свої 
дії з діями колег, вибирати оптимальний стиль спілкування в різних 
ділових ситуаціях, організовувати й підтримувати діалог) і 
рефлексивний (уміння свідомо контролювати результати своєї 
діяльності й рівень власного розвитку, особистісних досягнень; 
сформованість таких якостей і властивостей, як креативність, 
ініціативність, націленість на співробітництво, співтворчість, 
схильність до самоаналізу [29, c. 153-154]. 

Обґрунтував та експериментально підтвердив необхідність 
розширення обсягу психолого-педагогічних дисциплін у фаховій 
підготовці інженерів-педагогів А. Джантиміров з метою розвитку 
педагогічної самосвідомості та творчої індивідуальності майбутнього 
фахівця [9, с. 20-21].  

Власне бачення особливостей підготовки фахівців за 
спеціальністю 015 «Професійна освіта» та вдосконалення освітнього 
процесу висвітлено нами у публікації [14], де окреслено проблеми та 
шляхи вдосконалення. 

Однак, викладач, який отримав технічну спеціальність в 
подальшому буде у більш програшній ситуації у порівнянні з 
викладачем, який має інженерно-педагогічну спеціальність, 
оскільки, як стверджує І. Васильєв, в структурі діяльності інженера-
педагога присутні два взаємозв’язані і самостійні види професійної 
діяльності: професійно-педагогічна та професійно-інженерна, а в 
процесі фахової підготовки вони вчаться трансформувати інженерні 
знання в педагогічні системи [5]. Таким чином, можна стверджувати, 
що інженерно-педагогічна компетентність – це інтегративна якість 
особистості інженера-педагога, що поєднує основні складові 
компетентностей: інженерну та педагогічну.  

Подальшого дослідження потребує розробка педагогічних умов 
формування педагогічної компетенції фахівців технічних 
спеціальностей. Погоджуємося з думкою Т. Каминіної, яка під 
педагогічними умовами розуміє сукупність об’єктивних можливостей 
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змісту, форм, методів і матеріально-просторового середовища, 
спрямованих на вирішення поставлених у педагогіці завдань. При 
цьому до педагогічних умов належать лише ті, що спеціально 
створюються в педагогічному процесі та реалізація яких забезпечує 
найбільш ефективний його перебіг [13, с. 63]. 

В межах нашого дослідження під педагогічними умовами 
формування педагогічної компетенції фахівців технічних 
спеціальностей будемо розуміти таку сукупність факторів, які 
забезпечують розвиток всіх компонентів педагогічної компетенції як 
складової фахової компетентності. Тому необхідними методичними 
умовами розвитку педагогічної компетенції фахівців технічних 
спеціальностей вважаємо:  

• пріоритет формування інтегративних професійних умінь і 
навичок на основі міждисциплінарної інтеграції;  

• забезпечення взаємозв’язку змісту навчальних дисциплін з 
реальною фаховою діяльністю;  

• методичне забезпечення навчального процесу, зокрема, 
самостійної роботи студентів, в межах якої здійснюється формування 
педагогічної компетенції;  

• формування навичок самоосвітньої діяльності та мотивації 
щодо її здійснення; 

• організація психолого-педагогічних тренінгів з метою розвитку 
рефлексії та набуття навичок педагогічної взаємодії; 

• використання інформаційно-комп’ютерних технологій. 
На другому етапі здійснюється формування педагогічної 

компетентності викладачів закладів вищої освіти технічного профілю 
в процесі їх викладацької діяльності на основі наявних педагогічних 
вмінь та навичок. Формування педагогічної компетентності молодого 
викладача забезпечується створенням необхідного інформаційно-
розвивального середовища в освітньому просторі закладів вищої 
освіти. Таким простором є організація методичної роботи кафедри та 
університету в цілому.  

Погоджуємося з твердженням Б. Андрієвського, що ефективним 
на цьому етапі є «здійснення індивідуальних (консультації, 
стажування, наставництво, самоосвіта) та колективних форм роботи 
(конференції, відкриті лекції, педагогічні читання, наради, методичні 
об'єднання виставки екскурсії, лекторії тощо). Використання 
різновидів методів і засобів роботи створює умови для зростання 
якості професійної діяльності викладача, здійснює всебічний й 
неперервний вплив на підвищення його кваліфікації та 
компетентності» [2, c. 226]. 
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Впродовж цього етапу педагогічні знання, вміння та навички 
фахівців технічних спеціальностей поступово перетворюються у 
професійну педагогічну компетентність викладача. Як стверджує 
Н. Ничкало «професійна компетентність – сукупність знань і вмінь, 
необхідних для ефективної професійної діяльності, уміння 
аналізувати, передбачати наслідки професійної діяльності, 
використовувати інформацію» [25, c. 78]. 

Іноді у відношенні до викладачів закладів вищої освіти 
використовується термін «професійно-педагогічна» компетентність. 
Вперше, він був використаний Н. Кузьміною, яка означила дане 
поняття як «сукупність умінь педагога як суб’єкта педагогічного 
впливу особливим чином структурувати наукове та практичне знання 
з метою найкращого вирішення педагогічних завдань» [16, c. 90].  

Вживання такого поняття у відношенні до викладачів закладів 
вищої освіти технічного профілю пояснюється тим, що як фахівець 
технічної галузі він має сформовану на певному рівні професійну 
компетентність у певній галузі відповідно до стандартів вищої освіти 
України. Однак з іншого боку. Викладач має демонструвати і 
педагогічну компетентність, як здатність передати професійні знання 
майбутнім фахівцям. 

На цьому етапі доцільним є визначення структури, рівнів та 
особливостей діагностування професійно-педагогічної компетент-
ності викладачів закладів вищої освіти технічного профілю. 

Л. Отрощенко у своєму досліджені окреслив такі структурні 
компоненти професійно-педагогічної компетентності викладачів 
закладів вищої освіти економічного профілю: функціональний, 
методологічний, інформаційний, соціальний та особистісний та 
наводить характеристики кожного компоненту та схарактеризовує 
зміст кожного з компонентів [23, c. 348]. 

Ми не погоджуємося з таким підходом, оскільки автор 
характеризує структурні компоненти компетентності через 
компетентність. Наприклад, на його думу, у складі функціонального 
компоненту професійно-педагогічної компетентності викладачів 
закладів вищої освіти є: предметна компетентність (теоретична та 
практична готовність до викладання дисципліни); психолого-
педагогічна (здатність використовувати психолого-педагогічні 
знання в організації освітньої діяльності); управлінська 
компетентність (здатність планувати, організовувати й контролювати 
навчально-виховний процес та власну професійну діяльність для 
досягнення прогнозованого результату); прогностична 
компетентність (уміння проектувати і прогнозувати власну 
педагогічну діяльність відповідно до предмету; контрольна 
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компетентність (володіння методологією та технологією 
контролювання виконання завдань, оцінювання досягнень студентів) 
[23, c. 349]. 

Н. Болюбаш у структурі педагогічної компетентності фахівців ІТ-
спеціальностей виділяє мотиваційно-ціннісний, операційно-
когнітивний та соціально-особистісний компоненти. Але знову, по 
аналогії ш попереднім автором визначає зміст окреслених 
компонентів через поняття «компетентність». Наприклад, 
мотиваційно-ціннісний компонент педагогічної компетентності, 
який включає педагогічні компетенції, що охоплюють ціннісні 
орієнтири, мотивацію, інтерес до педагогічної діяльності [4, c. 79]. 

Структуру професійно-педагогічної компетентності викладача 
професійно-технічного закладу освіти визначив та обґрунтував 
І. Васильєв. На його думку вона містить прогностико-цільову, 
спеціально-предметну, спеціально-педагогічну, методичну, 
регламентно-нормативну, біографічну, психофізіологічну, 
аутопсихологічну, акмеологічну, контрольно-діагностичну, 
управлінську та комунікативну компетентність [5, с. 59–63]. 

О. Дубасенюк до складу професійно-педагогічної компетентності 
викладача відносить: спеціальну компетентність (знання, вміння, 
навички та здібності з дисципліни, яку викладає фахівець); 
методичну компетентність (знання, вміння, навички та здібності 
щодо формування знань, умінь і навичок студентів); психолого-
педагогічна компетентність (мотиви, здібності, спрямованість на 
педагогічну працю); ауто психологічна компетентність (рефлексія 
педагогічної діяльності) [26, c. 59] 

У цьому відношенні, ми погоджуємося із твердженням 
В. Адольфа, який у структурі професійно-педагогічної компетентності 
викладача виділяє такі компоненти:  

• мотиваційно-ціннісний (погляди, уявлення, сподівання, 
мотивація); 

• когнітивно-технологічний (сформована система знань, вмінь, а 
також способів його застосування на практиці); 

• комунікативний (сформована культура спілкування); 
• рефлексивно-діяльнісний (здатність до критичного 

самоаналізу, самооцінки, готовність до змін тощо); 
• морально-етичний (такт, толерантність, емпатія тощо) [1, c. 92]. 
На цьому етапі варто врахувати те, що викладач здійснює 

професійну діяльність здійснює у педагогічному, методичному, 
науковому та виховному аспектах [31, с. 48-50]. Тому вважаємо за 
доцільне сприяти формуванню навичок роботи викладачів закладів 
вищої освіти у цих напрямках. Зокрема, таким чином: 
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• педагогічний аспект: відвідання занять досвідчених викладачів, 
розробка та проведення відкритих занять, відвідування школи 
молодого викладача тощо; 

• методичний аспект: вдосконалення методичного забезпечення 
дисципліни, розробка практичних та лабораторних занять, 
написання методичних рекомендацій для студентів тощо; 

• науковий аспект: здійснення власної-науково дослідної роботи, 
в тому числі і в площині педагогічних інновацій; керування науковою 
роботою студентів; 

• виховний аспект: виконання функцій куратора академічної 
групи, визначення виховних завдання під час аудиторної та 
самостійної роботи, врахування виховних аспектів в процесі 
керування науковою роботою студентів. 

Всі ці заходи мають здійснюватися під контролем відповідальної 
особи та методичної ради факультету.  

На третьому етапі відбувається вдосконалення педагогічної 
майстерності та формування власного педагогічного стилю. 
Зазвичай, впродовж другого етапу працівники, який не мають 
схильності та прагнення до викладацької діяльності. Вони змінюють 
галузь діяльності на ту, в якій відчувають себе комфортно. Якщо 
працівник продовжує працювати викладачем і далі, він має 
вдосконалюватися впродовж усієї фахової діяльності. тому, можна 
стверджувати, що корегувальний етап відбувається увесь термін 
викладацької діяльності людини. Адже педагогіка, як і будь-яка 
наука, постійно розвивається та вдосконалюється, змінюються 
вимоги до викладачів та студентів, нормативні акти та методичне 
забезпечення навчального процесу. Відповідно, таким динамічним 
має бути і викладач. 

Крім того, як зазначають Г. Матушанський та Ю. Цвенгер, що 
наявна система підготовки та вдосконалення викладачів закладів 
вищої освіти вимагає посилення ролі педагогічної практики, 
розробки та запровадження тренінгів та семінарів з метою розвитку 
організаційних, комунікативних та інших професійно важливих 
якостей особистості викладачів закладів вищої освіти [20, c. 30]. 

На думку І. Зязюна, найвищим рівнем педагогічної 
компетентності викладача є сформована педагогічна майстерність, 
під якою науковець розуміє такий синтез наукових та педагогічних 
знань, умінь, навичок та особистих якостей педагога, що забезпечує 
високий рівень самоорганізації професійної роботи [11, с. 35]. 
Структурними компонентами педагогічної майстерності науковець 
вважає гуманістичну спрямованість, професійні знання за фахом, 
педагогічні здібності та педагогічну техніку [11, с. 79-80]. 
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О. Обривкіна розробила авторську модель підвищення 
педагогічної майстерності викладачів економічного профілю, яка 
містить організаційно-діагностичний, технологічний, рефлексивно-
оцінний блоки, а також організаційно-педагогічні умови підвищення 
педагогічної майстерності викладачів економічного профілю [22, c. 
191]. 

Ми поділямо думку М. Дяченка та Л. Кандибовича, які вважають 
педагогічну майстерність показником високого рівня професійної 
діяльності педагога, який проявляється в успішному розв’язанні 
поставлених педагогічних завдань на основі наявної системи знань, 
умінь і навичок, психічних процесів і якостей особистості,яка 
функціонує й забезпечує успішне виконання професійно-
педагогічних завдань [10].  

В. Семиченко підкреслює: «сучасного викладача повинні 
відрізняти ініціатива й відповідальність, потреба в постійному 
оновленні й збагаченні своїх знань, здатність сміло приймати 
новаторські рішення й активно провадити їх у життя» [27, с. 482]. 

Серед шляхів вдосконалення педагогічної компетентності 
викладачів закладів вищої освіти технічного профілю ми вбачаємо 
наступні: 

• оновлення змісту та організації навчально-виховної роботи у 
відповідність до сучасних вимог до майбутнього фахівця технічної 
галузі; 

• врахування в процесі своєї викладацької діяльності сучасних 
досягнень науки та техніки, а також подальших перспектив їх 
розвитку та відповідного відображення у змісті навчального 
матеріалу; 

• забезпечення в процесі професійної діяльності особистісного та 
професійного саморозвитку; 

• стажування та співпраця з колегами як із вітчизняних закладів 
вищої освіти технічного профілю, так і закордонних. 

Таким чином, сучасні вимоги до підготовки фахівців у закладах 
вищої освіти технічного профілю передбачають і відповідні 
особливості у викладацькій роботі науково-педагогічного колективу. 
Адже кожного дня викладач має вирішувати різноманітні педагогічні 
завдання (навчальні, розвивальні та виховні), успішно 
організовувати навчально-виховний процес у закладах вищої освіти, 
формулювати професійні цілі, в процесі досягнення яких отримувати 
заплановані результати. В процесі своєї професійної діяльності він 
реалізовує низку функцій: навчальну, методичну, дослідницьку, 
виховну тощо. все це вимагає від сучасного викладача майстерності 
та високого рівня педагогічної компетентності.  
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Нами обґрунтовано необхідність формування педагогічної 
компетентності, починаючи із етапу підготовки фахівців технічних 
спеціальностей. Становлення фахівця відбувається впродовж перших 
років викладання. На цьому етапі нами передбачено умови та 
особливості формування педагогічної компетентності із врахуванням 
набутих раніше педагогічних знань, умінь та навичок.  

В подальшому, вдосконалення педагогічної майстерності 
викладачів закладів вищої освіти технічного профілю має 
відбуватися впродовж усієї викладацької діяльності із врахуванням 
вимог системного та синергетичного методологічних підходів. 

Процес формування педагогічної компетентності викладачів 
закладів вищої освіти технічного профілю змодельовано із 
врахуванням того факту, що основним принципом сучасної вищої 
освіти є академічна мобільність як студентів, так і викладачів. У 
зв’язку з цим. Ми вбачаємо перспективними шляхами 
вдосконалення педагогічної компетентності стажування як у 
вітчизняних, так і в закордонних закладах вищої освіти, дослідницьку 
роботу та співпрацю з іншими закладами вищої освіти, що дозолить 
фахівцю ознайомитися із іншими моделями передачі знань та 
збагатити власний досвід, обрати для себе оптимальний стиль 
викладання.  

Подальших досліджень потребує визначення та обґрунтування 
структури професійно-педагогічної компетентності викладачів 
закладів вищої освіти технічного профілю, а також розробка 
діагностичного інструментарію для встановлення рівнів професійно-
педагогічної компетентності викладачів. 
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ПІДХОДИ ДО АВТОНОМНОГО НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО 
ОРІЄНТОВАНОГО АНГЛОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 

Н. Є. Дмітренко 

Ефективна реалізація автономного навчання професійно 
орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів 
математики зумовлена коректним визначенням наукових підходів до 
її запровадження. Підхід визначає загальну вихідну концептуальну 
позицію, яка є вирішальною у розгляді і визначені інших 
підпорядкованих концептуальних положень [5, с. 81]. Підхід є 
базисною категорією мовної освіти, який реалізує провідну ідею 
навчання на практиці у вигляді певної стратегії і технології.  

Сукупність взаємодоповнюючих підходів розглядається нами як 
методологічна основа для автономного навчання професійно 
орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів 
математики: 

• філософський рівень представлений гуманістичним підходом; 
• загальнонауковий рівень – системним підходом; 
• конкретно-науковий (методичний) рівень представлений 

особистісно орієнтованим, комунікативним, компетентнісним, 
контекстним, рефлексивним, рівневим, професійно орієнтованим, 
продуктивним, технологічним підходами. 

З позиції психології виділяємо інтегративний підхід. З точки зору 
об’єкта навчання – мовленнєводіяльнісний, а за способом навчання 
– свідомий (пізнавальний, когнітивний). 

Погоджуємося з думкою С. Ю. Ніколаєвої про те, що на сучасному 
етапі реалізації міжкультурної іншомовної освіти провідним 
філософським напрямом вважається гуманістичний підхід 
(А. Маслоу, К. Роджерз, Р. Мей, В. Франкл та інші): відображення 
принципів культурного розмаїття. Гуманістичний підхід – це система 
ідей і поглядів на людину як на найбільшу соціальну цінність, 
створення умов для її повноцінного життя і фізичного та духовного 
розвитку [6, с. 31]. 

Автономне навчання професійно орієнтованого англомовного 
спілкування майбутніх учителів математики реалізує гуманістичний 
підхід шляхом особистісного розвитку у вигляді самовизначення 
особистості, свободи вибору. При чому особистісний розвиток 
розглядається як цілісний неперервний процес, зорієнтований з 
одного боку на соціалізацію з одного боку і індивідуалізацію з іншого, 
в якому реалізується автономність студента, здатність до 
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проектування індивідуальної освітньої траєкторії, керування і 
контроль своєї власної пізнавальної діяльності.  

Системний підхід (С. Оптнер, А. Холл) з позиції загальної 
концептуальної основи дослідження полягає в тому, що системи, 
взяті із найрізноманітніших галузей, мають чимало спільних 
властивостей. Узагальнення закономірностей системи відбувається з 
урахуванням способу організації системи, засобів отримання, 
передачі, обробки, виходу і збереження інформації, а також 
функціонування системи, тобто поведінки або реагування на різні 
сигнали із зовнішнього середовища. Завдання системного підходу 
полягає в узагальненні знань, що отримані в одних галузях, але 
поширюються на інші сфери та проблеми [6, с. 31].  

В рамках системного підходу автономне навчання професійно 
орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів 
математики розглядається як система, що обумовлює встановлення 
внутрішніх зв’язків і відношень між компонентами системи. Цілі 
навчання визначають організацію процесу, зміст, технології 
навчання, форми і засоби, а також результат освітнього процесу. 
Автономне навчання, як системоутворюючий елемент, обумовлює 
характеристики усіх структурних компонентів і надає усьому процесу 
специфічність у вигляді багатомаїття форм пізнавальної діяльності в 
іншомовному середовищі, і яка орієнтована на особистісний і 
професіональний розвиток майбутнього учителя математики.  

Особистісно орієнтований підхід (А. Маслоу, К. Роджерз, 
І. О. Зимняя, Ю. І. Пассов, Н. Ф. Коряковцева, І. С. Якіманська та 
інші) означає створення умов для розвитку особистісних якостей 
студентів, орієнтацію на їхній індивідуальний досвід, можливості, 
потреби, інтереси.  

У контексті реалізації автономного навчання професійно 
орієнтованого англомовного спілкування особистісно орієнтований 
підхід передбачає формування вторинної мовної особистості 
студента, яка характеризується творчістю, самостійністю, здатністю 
до соціальної взаємодії [6, с. 32]. Особистісно орієнтований підхід у 
автономному навчанні професійно орієнтованого англомовного 
спілкування майбутніх учителів математики передбачає засвоєння 
змісту предмета не шляхом трансляції знань студенту, а в процесі 
його власної діяльності, спрямованої на оволодіння цим змістом 
шляхом орієнтації на самостійне визначення своїх потреб, 
постановку цілей, відбір навчальних матеріалів і стратегій, 
вирішення студентами навчальних завдань, самоаналіз, 
самоконтроль та самооцінку результатів автономного навчання 
професійно орієнтованого англомовного спілкування. Автономне 
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навчання має будуватися не стільки з позиції логіки і системності 
іншомовної освіти, скільки з погляду на можливості розвитку 
особистості (вторинної мовної особистості), її внутрішнього стану, 
індивідуальної програми засвоєння іноземної мови.  

Особистіно орієнтований підхід передбачає направленість на 
розвиток особистості студента як активного суб’єкту навчальної 
діяльності і всебічну підготовку його до неперервного автономного 
процесу навчання, саморозвитку і самовдосконалення протягом 
усього життя. Зазначений підхід передбачає врахування особистісних 
характеристик студента, його залученість у процес навчання, таким 
чином дозволяючи забезпечити умови для інтелектуально-цілісного 
розвитку студента як вільної індивідуальності. Під особистісно 
орієнтованим спілкуванням у процесі автономного навчання 
розуміємо спілкування, яке засноване на інтересі людини до людини, 
на доброзичливому, тактичному, поважному відношенні 
співрозмовників, на врахуванні індивідуально-психологічних 
особливостей студента та інше. Застосування особистісно 
орієнтованого підходу в автономному навчанні професійно 
орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів 
математики є необхідним, оскільки автономне навчання може бути 
досягнутим лише за умови реалізації індивідуальних потреб, 
можливостей і нахилів студентів і максимальній передачі ініціативи 
студенту як центру навчання.  

Комунікативний підхід (К. Брамфіт, У. Литлвуд, Ю. І. Пассов та 
інші), передбачає навчання мовлення в умовах спілкування. 
Перетворення процесу навчання у модель процесу спілкування 
передбачає проектування основних, принципово важливих, сутнісних 
параметрів спілкування, до яких відносять: особистісний характер 
комунікативної діяльності суб’єкту спілкування; взаємовідносини і 
взаємодія мовленнєвих партнерів; змістова основа процесу 
спілкування; система мовленнєвих засобів засвоєння, яка 
забезпечила б комунікативну діяльність у ситуаціях спілкування; 
організація оптимального співробітництва і підтримка діяльності на 
потрібному рівні активності. Комунікативний підхід до автономного 
навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування 
майбутніх учителів математики визначає проектування навчального 
процесу на основі ситуацій реального спілкування в професійній 
діяльності. Ситуації спілкування в професійній діяльності, які 
пов’язані з вирішенням завдань іноземною мовою, і виявляється на 
основі аналізу професійного стандарту у відповідності до вимог, які 
висуваються до професійних функцій спеціаліста – майбутнього 
учителі математики. 
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Компетентнісний підхід (Я. А. ван Ейк, М. Байрам, 
Н. Д. Гальськова, Н. І. Гез, І. О. Зимняя, В. В. Сафонова) [6, с. 33] 
направлений на формування інтегративних якостей особистості 
спеціаліста і є загальновизнаним в освіті та знаходиться в основі 
нормативно-правових актів, які регламентують діяльність вищої 
школи. Згідно з компетентнісним підходом цілі та результати 
навчання визначаються через поняття «компетентність», яка 
відображає реальну здатність студента самостійно вирішувати 
поставлені завдання на практиці і орієнтує навчальний процес на 
результат. Необхідність дотримання компетентнісного підходу в 
умовах автономного навчання професійно орієнтованого 
англомовного спілкування майбутніх учителів математики зумовлена 
тим, що, по-перше, за ним професійно орієнтована мовленнєва 
компетентність майбутніх учителів математики буде розвиватися як 
складова загальної професійної компетентності учителя; по-друге, 
оскільки, в його основі в професійній освіті закладено здатність і 
готовність студентів до самовизначення і саморозвитку.  

Контекстний підхід (А. О. Вербицький) дозволяє за рахунок 
моделювання контексту професійної ситуації інтегрувати в навчальну 
ситуацію предметний і соціальний компоненти майбутньої 
професійної діяльності, забезпечуючи взаємопов’язаний предметно-
професійний і соціальний розвиток студента, підключаючи, при 
цьому, увесь потенціал активності студента – від індивідуального 
сприйняття до соціальної активності. Важливість контекстного 
підходу в автономному навчанні професійно орієнтованого 
англомовного спілкування майбутніх учителів математики полягає в 
тому, що він передбачає особистісне включення студена в навчальну 
діяльність, послідовне моделювання в ній змісту, форм і умов 
професійної підготовки учителя математики. Таким чином, зміст 
навчання проектується не як навчальний предмет, а як предмет 
навчальної діяльності, який послідовно трансформується в предмет 
професійної діяльності. Основною одиницею змісту контекстного 
навчання виступає проблемна ситуація, яка створює можливості 
інтеграції отриманих знань для вирішення проблеми.  

Рефлексивний підхід (Р. Джатінен, Т. Карсон, Н. Ф. Коряковцева, 
О. М. Соловова) передбачає самостійну пізнавальну діяльність 
студента, спрямовану на оволодіння професійно орієнтованим 
англомовним спілкуванням в умовах автономного навчання, що 
супроводжується рефлексією з метою аналізу та оцінки результатів 
власної роботи студента, визначення причин недоліків і невдач із 
подальшою корекцією програми дій з оволодіння різними видами 
мовленнєвої діяльності [6, с. 34]. Рефлексивний підхід в умовах 
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автономного навчання передбачає таке опанування професійно 
орієнтованим англомовним спілкуванням, при якому 
ціленаправлено, поетапно і систематично у студентів розвиваються 
різні види рефлексії, насамперед, рефлексія змісту навчання і 
рефлексія власної навчально-пізнавальної діяльності. 

Рівневий підхід (В. О. Беліков, Т. Є. Клімова, С. Л. Рубінштейн, 
В. В. Сафонова) базується на положенні про необхідність визначення 
рівня володіння мовою і передбачає систему визначення рівня 
володіння мовою відповідно до розроблених шкал дескрипторів 
(згідно Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти) [3] 
із навчальною та діагностичною метою, що є необхідною умовою для 
ефективного запровадження автономного навчання професійно 
орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів 
математики. Рівневий підхід в умовах автономного навчання надає 
чіткого розуміння кінцевих цілей для кожного рівня володіння 
іноземною мовою. Отже, автономне навчання професійно 
орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів 
математики може бути розпочатим не тільки з рівня В1 (а в 
залежності від результатів вхідного тестування студентів). Водночас, 
рівневий підхід забезпечує: наступність навчання; прозорість і 
об’єктивність оцінювання знань студентів на кожному рівні; 
використання аутентичних навчально-методичних комплексів і 
текстів, які розроблені для кожного рівня; можливість підготуватися 
до міжнародних іспитів професійного характеру; пошук вектору 
іншомовної професійної освіти на основі чіткого розуміння свого 
місцезнаходження у системі рівнів і кінцевої цілі.  

Професійно орієнтований підхід (Є. Бревстер, Н. Ф. Бориско, 
Х. Гедерер, С. Джекобсон, І. Л. Плужник, В. В. Черниш) передбачає 
врахування на заняттях з іноземної мови інтересів студентів та їх 
майбутню професію. У ЗВО цей підхід пов’язаний з викладанням 
дисципліни «Англійська мова для професійного спілкування». 
Автономне навчання професійно орієнтованого англомовного 
спілкування майбутніх учителів математики, яке засноване на 
професійно орієнтованому підході, має на меті розвиток готовності 
студента до білінгвальної міжкультурної комунікації, яка забезпечує 
здатність породжувати, інтерпретувати інформацію англійською 
мовою і ефективно її використовувати в професійній діяльності.  

Оскільки, автономне навчання професійно орієнтованого 
англомовного спілкування майбутніх учителів математики засновано 
на врахуванні потреб студентів у вивченні іноземної мови, що 
продиктовані особливостями майбутньої професії, то професійно 
орієнтований підхід в автономному навчанні професійно орієнтова-
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ного англомовного спілкування майбутніх учителів математики 
передбачає формування у студентів здатності іншомовного 
спілкування в конкретних професійних, ділових, наукових сферах і 
ситуаціях з урахуванням особливостей професійного мислення, при 
організації мотиваційно-спонукальної і дослідної діяльності.  

В основі продуктивного підходу (Н. Ф. Коряковцева, А. В. Руб-
цова, Л. В. Трофімова) лежать психолого-педагогічний, філософсько-
аксіологічний, лінгводидактичний і організаційно-технологічний 
фактори, що дозволяє забезпечити стабільність підвищення якості 
іншомовної освіти. Реалізація цього підходу в умовах автономного 
навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування 
майбутніх учителів математики забезпечує розвиток когнітивного, 
креативного і духовного потенціалу особистості з метою її 
самовизначення і саморозвитку в процесі вивчення англійської мови 
для професійно орієнтованого спілкування на основі включення 
студента в проектування всіх елементів власної іншомовної освіти: 
цілей, змісту, оптимального вибору методів, форм і засобів навчання, 
а також індивідуальної автономної освітньої траєкторії опанування 
англійської мови [6, с. 35]. 

Автономне навчання професійно орієнтованого англомовного 
спілкування майбутніх учителів математики, що реалізується на 
основі продуктивного підходу, спрямовано на два основних освітніх 
продукти як результат продуктивної іншомовної освітньої діяльності 
студента: перший – особистісні новоутворення студента, що 
визначають розвиток його особистісних якостей і реалізацію його 
особистісного потенціалу; другий – іншомовний текстовий продукт, 
який зумовлює здатність студента здійснювати професійно 
орієнтовану іншомовну комунікацію.  

Технологічний підхід (В. П. Беспалько, П. І. Образцов, Н. Ф. Тали-
зіна та інші) передбачає конструювання навчального процесу на 
основі заданих вихідних положень: соціального замовлення, освітніх 
орієнтирів, цілей і змісту навчання. В умовах технологічного підходу 
завданням автономного навчання професійно орієнтованого англо-
мовного спілкування майбутніх учителів математики є забезпечення 
реального внеску в методологічну, теоретичну, технологічну 
підготовку випускника до подальшої освіти і професійної діяльності, 
а також цілісне і спрямоване формування потреб і умінь 
застосовувати науковий зміст дисципліни «Англійська мова для 
професійного спілкування», забезпечення мотивації до вивчення 
іноземної мови. Сутність технологічного підходу до автономного 
навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування 
майбутніх учителів математики заключається в наступному:  

141 



• попереднє проектування навчального процесу з подальшою 
можливістю відтворення проекту в педагогічній практиці;  

• спеціально організоване цілепокладання, яке передбачає 
можливість об’єктивного контролю якості досягнення поставлених 
цілей;  

• структурна і змістова цілісність технології навчання;  
• відбір оптимальних методів, форм і засобів, на основі 

визначених і закономірних зв’язків усіх елементів технології 
навчання;  

• наявність оперативного зворотного зв’язку, який дозволяє 
своєчасно і оперативно корегувати процес навчання.  

Інтегративний підхід (В. В. Краєвський, Н. Ф. Тализіна, 
Л. І. Новікова та інші) є міждисциплінарним, що відображає 
специфіку предметно-професійної області, забезпечуючи цілісність і 
системність навчального процесу. В основі інтегративного підходу 
закладено моделювання контексту іншомовного спілкування в 
професійній, самоосвітній і соціокультурних сферах діяльності 
майбутнього учителя математики. У процесі автономного навчання 
професійно орієнтованого англомовного спілкування інтегративний 
підхід передбачає використання змішаного навчання, оскільки, 
сучасні технології, які застосовуються в автономному навчанні, 
дозволяють залучати в навчальному процесі усі чотири види 
мовленнєвої діяльності. 

У мовленнєводіяльнісному підході (Л. Виготський, О. Леонтьєв та 
інші) в якості об’єкта навчання виступає мовленнєва діяльність як 
процес прийняття і передачі інформації, обумовлений ситуацією 
спілкування та опосередкований системою мови. Оволодіння 
вміннями говоріння, аудіювання, читання, письма і перекладу 
здійснюється шляхом реалізації цих видів мовленнєвої діяльності у 
процесі навчання в умовах, що моделюють ситуації реального 
спілкування, що орієнтує не тільки на засвоєння знань, але і на 
способи засвоєння, зразки і способи мислення і діяльності, розвиток 
пізнавальних сил і творчого потенціалу студента. У зв’язку з цим, 
освітня діяльність студентів у процесі автономного навчання 
професійно орієнтованого англомовного спілкування організовується 
таким чином, щоб вони виконували вмотивовані дії з мовленнєвим 
матеріалом для вирішення комунікативних завдань, спрямованих на 
досягнення професійно орієнтованих цілей і намірів спілкування. 

Когнітивний (свідомий, пізнавальний) підхід (Р. С. Андерсон, 
Д. П. Аусебел, С. Б. Ковриго та інші), передбачає усвідомлення й 
розуміння студентами мовних одиниць, формування здатності 
пояснювати, добір і вживання цих одиниць у процесі міжкультурного 
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спілкування; усвідомлення студентами того, як він / вона навчається, 
які прийоми використовує; оцінювання їх ефективності, 
самооцінювання рівня володіння професійно орієнтованим 
англомовним спілкуванням. Свідомий підхід і увага до мовної форми 
допомагають студенту осмислити і узагальнити отриману мовну 
інформацію, сприяють розумінню і природнім процесам оволодіння 
іноземною мовою. В мовах автономного навчання професійно 
орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів 
математики, когнітивний підхід передбачає організацію свідомого 
оволодіння одиницями мови у послідовності від отримання знань 
про значення таких одиниць до формування навичок і умінь на 
основі отриманих знань, забезпечуючи оволодіння англійської мови 
для професійного спілкування в результаті свідомого засвоєння 
практично необхідних знань для використання мови і розвитку на їх 
основі мовленнєвих умінь. 

Отже, аналіз сучасних підходів у навчанні англійської мови 
свідчить, що у процесі автономного навчання професійно 
орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів 
математики, підходи, як методологічна основа навчання, 
розглядаються на декількох рівнях, серед яких: філософський, 
загальнонауковий і методичний. Враховуючи предмет нашого 
дослідження з методики навчання іноземних мов, вважаємо, що 
описані нами підходи методичного рівня, а саме: особистісно 
орієнтований, комунікативний, компетентнісний, контекстний, 
рефлексивний, рівневий, професійно орієнтований, продуктивний і 
технологічний, відповідають сучасним освітнім вимогам, які 
висуваються до підготовки майбутнього учителя математики, 
забезпечують розвиток компетентності у професійно орієнтованому 
англомовному спілкуванні, а також сприяють формуванню автономії 
студента у процесі вивчення англійської мови.  

У руслі нашого дослідження, задля проєктування методичної 
системи автономного професійно орієнтованого англомовного 
спілкування, особливої уваги приділяємо системному підходу 
загальнонаукового рівня. 

Характерною особливістю розвитку сучасної освіти є системний 
підхід до навчальної діяльності. Системний підхід – це метод 
наукового пізнання, за яким передбачається аналіз явища як 
складної єдності, а не як простої суми елементів. Відповідно, 
системою називається будь-яке складне явище, до якого входять 
численні елементи, котрі утворюють певну сукупність завдяки 
наявності між ними внутрішніх зв’язків [5, с. 79]. Наприклад, нові 
загальноосвітні стандарти орієнтують викладача на системно-
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діяльнісний підхід у навчанні. Тобто, результати навчання 
(особистісні, пізнавальні і метапредметні) повинні досягатися у 
комплексі, у нероздільному і взаємообумовленому зв’язку на основі 
формування універсальних навчальних дій [14, с. 432]. 

Поняття методичної системи навчання предмету уперше було 
введено А. М. Пишкало у 1975 році: «методична система представляє 
собою структуру, компонентами якої є цілі навчання, зміст навчання, 
методи навчання, форми і засоби навчання» [9, с. 7]. На думку 
дослідника, будь-яка теоретична модель системи навчання може бути 
описана п’ятьма ієрархічно взаємопов’язаними елементами: цілями, 
які обумовлені соціальним замовленням; змістом, який 
визначається діючим стандартом і програмами для конкретної 
спеціальності; методами; організаційними формами; засобами 
навчання. При цьому, провідним компонентом методичної системи 
навчання автор визначає цілі навчання. Водночас, функціонування 
методичної системи підпорядковано закономірностям, що пов’язані з 
внутрішньої будовою системи (коли зміна одного чи декількох 
компонентів призводить до змін усієї системи) і такими, що пов’язані 
з зовнішніми зв’язками системи, які визначаються тим, що 
методична система функціонує на певному соціальному і 
культурному фоні [9, с. 12].  

Дослідники І. М. Дудіна, Н. Л. Стефанова доповнюють структуру 
методичної системи навчання таким компонентом, як: заплановані 
результати навчання [2; 12]. У своїх дослідженнях І. М. Дудіна 
представляє методичну систему навчання у вигляді п’яти 
взаємопов’язаних елементів: цільового; змістового; операційно-
діяльнісного (методи, форми і засоби навчання); контрольно-
регулюючого (контроль викладача за ходом вирішення поставлених 
завдань навчання і самоконтроль студентів за правильністю 
виконання навчальних операцій); оціночно-результативного 
(оцінка педагогами і самооцінка студентів досягнутих у процесі 
навчання результатів, встановлення відповідності до поставлених 
завдань навчання, з’ясування причин виявлених відхилень, 
постановка нових завдань навчання) [2].  

Науковець С. І. Саранцев доповнює компонентний склад 
методичної системи навчання структурою особистості, 
індивідуальністю учня [10, с. 10], а дослідник І. В. Сартаков вводить 
до складу особистісний компонент, який на його думку, впливає на 
всі інші компоненти методичної системи навчання [11].  

Дослідник В. В. Краєвський визначає методичну систему 
навчання як цілісну модель педагогічної діяльності, яка 
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конкретизується і знаходить своє втілення в підручниках, збірниках 
вправ, технічних засобах навчання та іншому [4]. 

У дослідженнях О. М. Новікова [7] методична система навчання 
розглядається як загальна направленість навчання, що орієнтується 
на різні типи основних форм організації діяльності учнів. Форми 
організації діяльності базуються на різних теоріях учіння: теорії 
асоціативно-рефлекторного навчання і діяльнісних теоріях навчання. 
В основі асоціативно-рефлекторних теорій закладено поняття 
асоціації, рефлексу, стимулу-реакції і описують тип учіння, якому 
притаманний репродуктивний характер засвоєння знань і умінь. 
Діяльнісні теорії спираються на поняття дії, завдання, проблеми. В 
таких теоріях вирішення завдання полягає у пошуку суб’єктом тої дії, 
за допомогою якої можна так перетворити умови завдання, щоб 
досягти поставленої цілі. Дослідник акцентує увагу на нових теоріях 
навчання для реалізації професійно-орієнтованого навчання: теорія 
проектного навчання (Г. Л. Ільїн); теорія контекстного навчання 
(А. О. Вербицький); компетентнісний підхід у навчанні. 

У своїх дослідження О. М. Новіков розглянув в історичній 
ретроспективі відомі типи методичних систем сучасного навчання: 
репродуктивне навчання; догматичне навчання; повідомляюче 
навчання (інформаційно-ілюстративне навчання); розвиваюче 
навчання; програмоване навчання; проблемне навчання; пошуково-
дослідне навчання; продуктивна (критеріально-орієнтована) система 
навчання; система проективного навчання; інформаційна система. 
Автор робить висновок, що в реальних методичних системах 
навчання виділені типи і відповідні їм методи навчання 
застосовуються в певних комбінаціях, взаємодоповнюються, проте, 
лише один тип залишається провідним, домінуючим, а інші 
елементи доповнюють та збагачують його [7].  

Теоретичними засадами побудови методичної системи навчання 
є базові положення особистісно-орієнтованого навчання, а саме: 
визнання людини як головної цінності в освіті, метою якої є 
створення умов її особистісного розвитку, з урахуванням її життєвого 
досвіду, потреб і здібностей; затребуваність особистої сфери студента 
через активізацію його особистісного потенціалу, переходом його у 
позицію суб’єкта навчальної діяльності шляхом залучення у 
проблемно-діалогову взаємодію і суб’єкт- суб’єктні відношення у 
спільній діяльності; надання студентам можливості проектування 
освітньої діяльності, вибору змісту освіти, побудови індивідуальної 
освітньої траєкторії, забезпечення багатофункціональністю 
інформаційно-освітнього середовища [8]. 

До найбільш характерних рис методичної системи навчання 

145 



дослідниця Т. С. Фещенко відносить: науково обґрунтоване плануван-
ня процесу навчання; єдність і взаємопроникнення теоретичної і 
практичної підготовки; високий рівень труднощів і швидкий темп 
вивчення навчального матеріалу; максимальну активність і достатню 
самостійність навчання; поєднання індивідуальної і колективної 
роботи; насиченість навчального процесу технічними засобами 
навчання; діяльнісний підхід [14, с. 432].  

Отже, системний підхід – є провідним методологічним 
принципом дослідження, в основі якого лежить розгляд об’єктів у 
вигляді системи. Методична система навчання закладає орієнтовну 
основу педагогічній діяльності і оптимізує діяльність учіння, 
технологічність якої задається відбором і структуруванням змісту 
освіти, вибором методів, форм і засобів навчання, встановленням 
зв’язків між ними у відповідності до поставлених цілей.  

Методичну систему навчання іноземної мови визначають як 
сукупність основних компонентів навчального процесу, які 
визначають відбір іншомовного матеріалу для занять, форм його 
падання, методи і способи навчання, а також способи його організації 
[5]. На думку І. Л. Бім, М. К. Колкової, методична система навчання 
іноземних мов представляє собою сукупність основних компонентів 
навчального процесу: цілей і задач, принципів, змісту, методів і 
прийомів, вправ, засобів і організаційних форм навчання. Останні 
три компонента складають технологію навчання [1; 13]. Згідно з 
твердженням С. Ю. Ніколаєвої функціонування методичної системи 
навчання іноземних мов обумовлюється багатьма чинниками, 
головними з яких є: характер соціального замовлення на сучасному 
етапі розвитку суспільства, цілі навчання й виховання, принципи і 
зміст навчання іноземних мов та інші [5, с. 79].  

Дослідник А. М. Щукін зазначає, що усі компоненти є 
системними утвореннями, тому що: а) спрямовані на досягнення 
однієї мети – вивчення мови; б) щільно між собою пов’язані і 
проявляються у кожному конкретному акті навчальної діяльності; в) 
формуються під впливом середовища, яка диктує вимоги, чому і як 
треба навчати у зв’язку з потребами суспільства; г) об’єднуються один 
з одним шляхом навчання як системоутворюючого компонента 
системи. Усі компоненти системи навчання знаходяться між собою у 
певній ієрархічній залежності, проте домінуюча роль всередині 
системи належить цілям навчання, які формуються під впливом 
середовища і впливають на вибір підходів навчання, методів, 
принципів, засобів і організаційних форм навчання. Шляхом 
перелічених компонентів система навчання реалізується 
(функціонує) у вигляді навчального процесу, організаційно-

146 



структурною одиницею якого є практичне заняття, а 
функціональною – система мовленнєвих дій і операцій, які об’єднані 
у цикли навчальної діяльності [15, с. 71]. 

Науковці І. Л. Бім, М. К. Колкова, С. Ю. Ніколаєва, А. М. Щукін [1; 
5; 13; 15] розглядають методичну систему навчання як багаторівневу 
ієрархічну будову (в межах якої визначається характер взаємодії усіх 
її елементів) на трьох рівнях: 

1) на рівні макропідходу, тобто на рівні розгляду методики у 
взаємодії з іншими науками, які є для неї базовими. На цьому рівні 
відбувається збільшення обсягу теоретичних знань з методики 
навчання іноземних мов і посилення управління практикою 
навчання з боку теорії; 

2) на рівні навчання конкретної мови у різних умовах навчання 
(наприклад: вивчення англійської мови у ЗВО, навчання дорослих, 
дошкільників та інше). На цьому рівні навчання розглядається як 
система, що наповнена конкретним змістом, спрямованим на 
навчання конкретної іноземної мови; 

3) на рівні мікропідходу, тобто, на рівні реального процесу 
навчання, основними складовими (підсистемами) якого є викладач, 
студент і матеріальні засоби навчання: підручники, навчальні 
посібники та інше. 

Методична система характеризується цілісністю і, водночас, 
відносною самостійністю своїх частин, що дає можливість розглядати 
її компоненти в ізольованому вигляді. У цілому, методичній системі 
навчання іноземної мови притаманні наступні особливості: 

1. Функціональність – здатність реалізації (функціонування) 
системи у процесі навчання в залежності від поставленої цілі. Таким 
чином, функцією системи навчання, об’єктом якої є іноземна мова, 
виявляється навчання мови як засобу спілкування. Характер 
спілкування (вибір його стратегії і тактики) визначається ціллю 
навчання, яка диктується соціальним замовленням суспільства.  

2. Складність. Система складається з багатьох компонентів 
(підсистем), які в процесі навчання вступають у певні взаємозв’язки 
один з одним і з середовищем як цілісні утворення, що знаходяться у 
певній ієрархічній залежності. 

3. Відкритість. Постійно розвиваючись система піддається 
впливу з боку середовища і готова включити до своєї структури нові 
компоненти, поява яких зумовлена досягненнями самої методики і 
суміжних з нею наук (наприклад: вплив комп’ютерних технологій 
навчання, розвиток принципу комунікативності і соціокультурної 
направленості навчання мови в цілому) [5, с. 80; 15, с. 72].  
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Зауважимо, що оволодіння іноземною мовою як результат 
навчання може бути керованим (оволодіння мовою студентом у 
результаті навчання і засвоєння мовленнєвого досвіду викладача) і 
некерованим, або спонтанним (відбувається в умовах 
безпосереднього контакту студента з носієм мови).  

Визнаючи важливість навчання як визначального фактору для 
функціонування системи у вигляді навчально-виховного процесу, 
виокремимо найважливіші особливості і форми навчання іноземної 
мови, серед яких [15, с. 81; 15, с. 76]: 

1) за критерієм взаємодії викладача і студента: контактне, 
дистантне; 

2) за критерієм способу організації: активне, інформативне; 
3) за критерієм зв’язку змісту навчання з майбутньою професією: 

контекстне, позаконтекстне; 
4) за критерієм реалізації принципу свідомості: інтуїтивне, 

свідоме; 
5) за критерієм орієнтованості на учасників навчально-виховного 

процесу: орієнтоване на викладача, орієнтоване на студента.  
У процесі створення методичної системи слід враховувати, що її 

функціонування можливе лише, коли вона визначається цілями, 
завданнями і змістом навчання, і включає планування, контроль, 
аналіз і корегування навчального процесу [14, с. 434]. 

Отже, методична система навчання іноземної мови 
розглядається як ієрархічно організована цілісна сукупність таких 
взаємопов’язаних компонентів, як підходи до навчання, принципи, 
цілі, завдання, зміст, методи, засоби, організаційні форми і процес 
навчання. При цьому, слід зазначити, що процес навчання 
реалізується шляхом технології навчання, яка визначає певні форми 
взаємодії між викладачем і студентами, між студентами і з засобами 
навчання. Елементами зовнішнього середовища по відношенню до 
системи навчання іноземних мов виступають: соціальне замовлення 
суспільства / держави; система вищої професійної освіти; сучасна 
лінгвістична, психолого-педагогічна і методична наука; рівень 
розвитку сучасної науки і технології, який визначає особливості 
сучасного інформаційно-комунікаційного середовища.  

Розробка методичної системи автономного навчання професійно 
орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів 
математики передбачає поєднання компонентів методичної 
системи навчання іншомовного професійно орієнтованого 
спілкування (цілі і завдання, підходи, принципи, зміст, методи і 
прийоми, засоби і організаційні форми навчання) і методичної 
системи автономного навчання (визначення потреб, постановка 
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цілей, планування навчання, відбір матеріалів, відбір навчальних 
стратегій, практика, моніторинг прогресу, оцінювання і перевірка). 

Отже, можемо визначити методичну систему автономного 
навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування 
майбутніх учителів математики як: функціональну, складну, 
відкриту систему навчання, яка: включає підходи, цілі і завдання, 
зміст, принципи, технології (методи, засоби і організаційні форми); є 
орієнтованою на особистість студента; забезпечує контактну і 
дистантну взаємодію викладача і студента; сприяє активній 
організації навчального процесу і зв’язку змісту навчання з 
майбутньою професією; враховує індивідуальність студента, а також 
соціальний контекст розвитку суспільства і освіти.  

Загальну структуру методичної системи автономного навчання 
професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх 
учителів математики можна представити у вигляді наступних 
компонентів (підсистем): цільового (цілі, завдання); методоло-
гічного (підходи, принципи); змістовного (зміст), процесуального 
(технології, методи, форми і засоби); результативного (діагностика, 
критерії, результат) (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Компоненти методичної системи автономного навчання 

професійно орієнтованого англомовного спілкування. 
 

Цільовий компонент представлений поєднанням цілі і системи 
завдань, комплексне вирішення яких забезпечує досягнення 
поставленої цілі. В теорії систем ціль визначається як результат 
визначення діяльності системи. Методологічний компонент визначає 
основу системи навчання визначаючи підходи і принципи побудови 

 

Методична система автономного навчання професійно орієнтованого 
англомовного спілкування майбутніх учителів математики 
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методичної системи автономного навчання професійно 
орієнтованого англомовного спілкування майбутніх учителів 
математики. Змістовний компонент описує різні аспекти, а також 
науково обґрунтований відбір змісту автономного навчання 
професійно орієнтованого англомовного спілкування, який є одним з 
основних умов ефективності розвитку англомовної професійно 
орієнтованої мовленнєвої компетентності. Процесуальний компонент 
передбачає сукупність дій суб’єктів освітнього процесу, які направлені 
на розвиток зазначеної компетентності, а також технології, методи, 
форми і засоби навчання; розкриває процес організації навчальної 
діяльності студентів за допомогою системи навчальних вправ. 
Результативний компонент представляє взаємопов’язані аспекти 
розвитку англомовної мовленнєвої компетентності студента – 
майбутнього учителя математики: компоненти, критерії, показники, 
рівні компетентності в автономному професійно орієнтованому 
англомовному спілкуванні. Виокремленні компоненти методичної 
системи автономного навчання професійно орієнтованого 
англомовного спілкування майбутніх учителів математики 
взаємопов’язано функціонують з урахуванням зовнішніх і внутрішніх 
факторів впливу на методичну систему.  

Отже, визначені нами підходи зумовлюють вибір цілей, згідно з 
якими визначаються зміст, принципи, технології, методи і засоби 
навчання і спрямовані на розвиток важливих складових професійної 
підготовки майбутніх учителів математики, серед яких: розвиток 
компетентності в професійно орієнтованому англомовному 
спілкуванні, системне опанування новими знаннями, навичками і 
уміннями, формування умінь автономної діяльності, взаємопов’язане 
навчання чотирьох видів мовленнєвої діяльності та інше. Розвиток 
зазначених складових сприяє тому, що процес підготовки майбутніх 
учителів математики стає ефективнішим, за умови комбінованого 
застосування розглянутих підходів у багаторівневій методичній 
системі автономного навчання професійно орієнтованого 
англомовного спілкування.  
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ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ 

ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

В. Г. Донець  

Інтеграція України до Європейського та світового освітнього 
простору призвела до кардинальних змін у системі освіти для 
подолання протиріч, які склалися між сучасною освітою та життям.  

До основних сучасних тенденцій світового розвитку, що зумовили 
істотні зміни в системі освіти, належать:  

• прискорення темпів розвитку суспільства та, як наслідок, 
потреба в підготовці людей до життя в умовах, що швидко 
змінюються;  

• перехід до постіндустріального, інформаційного суспільства, 
що призвело до значного розширення масштабів міжкультурної 
взаємодії, коли важливими стали чинники комунікабельності та 
толерантності;  

• виникнення глобальних проблем, які можна вирішити лише 
шляхом співробітництва у межах міжнародного співтовариства, що 
передбачає формування у молодого покоління відповідного 
мислення;  

• демократизація суспільства, розширення можливостей 
соціального вибору, за умови готовності громадян до такого вибору;  

• динамічний розвиток економіки, зростання конкуренції, 
скорочення сфери некваліфікованої та малокваліфікованої праці, 
глибокі структурні зміни в сфері зайнятості, що визначають постійну 
потребу в підвищенні професійної кваліфікації та перепідготовці 
працівників, зростанні їхньої професійної мобільності [1].  

Держави-члени Європейського Союзу інтенсивно працюють над 
розробкою стратегій та політики поліпшення соціальних та 
економічних умов для людей з обмеженими можливостями. Крім 
того, ЄС є учасницею Конвенції ООН про права людей з інвалідністю 
(UNCRPD), першого договору про права людини ХХІ століття, який 
набув чинності 3 травня 2008 року [2]. Гострота проблеми пов’язана з 
тим, що, при тенденції до збільшення, кожна шоста людина в світі 
вже страждає від різних форм інвалідності [2]. Ця велика група 
людей є соціально та економічно незахищеною та залежною, адже, 
через їхній обмежений доступ до зайнятості бідність серед них на 70% 
вище середньої.  

Люди з інвалідністю мають право жити та працювати нарівні з 
іншими, тому на основі Конвенції про права людей з інвалідністю в 
2010 році Європейською комісією було прийнято Європейську 
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стратегію щодо інвалідності на 2010-2020 роки [3]. Її метою є повна 
імплементація цієї конвенції, а основними напрямками визначено 
такі:  

• доступність (товари та послуги повинні бути доступними для 
людей з інвалідністю, а також повинен розвиватися ринок 
спеціальних приладів для них); 

• залучення (люди з інвалідністю повинні мати можливості 
скористатися всіма перевагами громадянства ЄС: усунення бар’єрів 
для повної участі в суспільному житті та дозвіллі, отриманні якісних 
послуг); 

• рівність (протидія їхній дискримінації за ознакою інвалідності 
на ринку праці); 

• працевлаштування (підвищення кількості осіб з інвалідністю на 
ринку праці до середніх показників зайнятості працездатного 
населення); 

• освіта та стажування (рівний доступ до освіти протягом життя 
для створення можливостей брати повну участь у житті суспільства та 
підвищення якості їхнього життя); 

• соціальний захист (гідні умови життя, боротьба з бідністю та 
соціальною ізоляцією); 

• здоров’я (рівний доступ до послуг з охорони здоров’я); 
• зовнішній вплив (захист прав осіб з інвалідністю при 

розширенні ЄС та реалізації міжнародних програм з розвитку).  
Відповідно до звіту Європейської Комісії про успішну реалізацію 

положень Європейської стратегії щодо інвалідності на 2010-2020 
роки [4] для гармонізації вимог її першого напрямку щодо 
доступності товарів і послуг для осіб з інвалідністю, в 2015 році 
додатково було запроваджено Європейський акт доступності 
(European Accessibility Act) та вдосконалено законодавство ЄС щодо 
автодорожнього, залізничного та морського транспорту. Крім того, 
були прийняті: Директива ЄС 2016/2102 від 26.10.2016 щодо 
доступності веб-сайтів та мобільних додатків установ публічного 
сектору [5], стандарт щодо доступності [6], стосовно інформаційно-
комунікаційних систем і технологій з урахуванням потреб осіб з 
інвалідністю тощо. Також на даний час в ЄС діють декілька програм з 
фінансування проектів у сфері прав осіб з інвалідністю, зокрема, 
бюджет програми «Права, рівність і громадянство» склав на 2017 рік 
близько 62 млн. євро [7]. 

Ці здобутки ЄС з реалізації прав осіб з інвалідністю на 
рівноправне з іншими та гідне життя свідчать про системний підхід, 
що включає необхідні управлінські, фінансові, соціально-політичні, 
законодавчі, технічні заходи спрямовані на реалізацію положень 
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Європейської стратегії щодо інвалідності на 2010-2020 роки, що 
грунтується на засадах пріоритету прав людини. 

Приєднавшись до основних міжнародних угод у сфері прав 
людини (Декларації ООН про права людини, Конвенцій ООН про 
права інвалідів, про права дитини), Україна провадить діяльність 
щодо створення сприятливого для дітей з особливими освітніми 
потребами середовища, у якому, відповідно до Концепції інклюзивної 
освіти України [8], гідний розвиток і захист їх прав забезпечується 
шляхом дотриманням принципів демократії, рівності, миру, 
соціальної справедливості з урахуванням моральних засад і 
традиційних цінностей українського суспільства, спрямованих на 
зміцнення сім’ї та розвитку дітей. 

В освітньому просторі України впровадження інклюзивної освіти 
відбувається відповідно до закону «Про внесення змін до Закону 
України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими 
освітніми потребами до освітніх послуг» [9] у якому інклюзивне 
навчання визначено як систему освітніх послуг, яка забезпечує 
реалізацію права на освіту осіб з особливими освітніми потребами; 
закріплює право на освіту осіб з особливими освітніми потребами і 
надає їм можливість отримувати освіту в усіх навчальних закладах; 
передбачає надання психолого-педагогічної, корекційно-розвиткової 
та іншої допомоги особам з особливими освітніми потребами в 
системі освіти у порядку з урахуванням їхніх потреб, визначених в 
індивідуальній програмі розвитку особи з особливими освітніми 
потребами тощо. 

Особливості професійної підготовки педагогічних працівників до 
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 
інклюзивної освіти, окремі її теоретичні та практичні аспекти 
висвітлили у наукових працях зарубіжні та вітчизняні дослідники: 
В. Гладуш, О. Глоба, Т. Дегтяренко, І. Демченко, Дж. Деппелер, 
Р. Джордж, В. Засенко, Т. Зубарєва, Н. Енестейшен, С. Кірк, 
Дж. Кларк, А. Колупаєва, С. Ліллі, С. Литовченко, Т. Лормана, 
Дж. Лупарт, О. Мартинчук, Л. Прядко, Л. Савчук, Т. Сак, 
О. Таранченко, І. Татьянчикової, О. Федоренко, Д. Харві, Д. Чемберс 
та інші. Значний інтерес до цієї проблеми свідчить про її актуальність 
та необхідність пошуку шляхів формування готовності вчителів до 
роботи в умовах інклюзивного навчання. 

Актуальність підготовки та перепідготовки психолого-
педагогічних кадрів саме до інноваційної діяльності в умовах 
інклюзивного освітнього середовища визначається, насамперед, 
такими чинниками: 
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• прискорене впровадження інклюзивного навчання упродовж 
останніх років; 

• недостатня обізнаність фахівців з методологічними засадами 
інклюзивної освіти, технологічними та методичними засобами 
впровадження інклюзивного навчання; 

• збільшення академічного компоненту при формуванні 
практичних професійних компетентностей студентів, необхідних для 
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 
інклюзивного освітнього середовища; 

• недостатнє усвідомлення професорсько-викладацького складу 
закладів вищої освіти значущості, особливостей та змісту діяльності 
психолого-педагогічних кадрів в умовах інклюзивного освітнього 
середовища. 

У зв’язку з цим ми поставили собі за мету визначити особливості 
формування готовності вчителів початкової школи до інноваційної 
діяльності в умовах інклюзивного навчання з використанням 
інтерактивних технологій. 

В останні десятиліття проблеми, пов`язані з інклюзивною освітою 
дітей з обмеженими можливостями, стали предметом обговорення не 
тільки провідних лікарів, педагогів, психологів, фахівців з права та 
інженерних спеціальностей, але й їхніх батьків, які прагнуть навчати 
та виховувати своїх дітей в загальноосвітніх навчальних закладах, що 
дасть їм можливості стати повноцінними та повноправними членами 
суспільства. Аналіз науково-педагогічної літератури засвідчив 
різноманітні підходи до вирішення проблеми підготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців психолого-педагогічного профілю 
до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах 
інклюзії, що ґрунтуються на визнанні та врахуванні в освітньому 
процесі розмаїття учнівського колективу для задоволення освітніх 
потреб кожного учня [10–16]. 

Терміни «інклюзія» (від англ. inclusion – включення) – процес 
збільшення ступеня участі всіх громадян у соціумі та «інклюзивна 
освіта» були введені в педагогічні науку та практику на Всесвітній 
конференції з освіти осіб з особливими потребами, яка відбулася в 
місті Саламанка (Іспанія) в 1994 році. Саламанська декларація про 
принципи, політику та практичну діяльність в сфері освіти осіб з 
особливими потребами відноситься до основоположних 
міжнародних документів. Цінність даного документа полягає в тому, 
що в ньому містяться пропозиції з практичної реалізації 
законодавчих ініціатив у сфері інклюзивної освіти, яка передбачає не 
тільки активне включення та участь дітей з обмеженими 
можливостями здоров’я в навчально-виховному процесі звичайних 

155 



навчальних закладів, але передбачає перебудову системи загальної 
освіти та навчально-виховного процесу, з метою створення умов для 
реалізації освітніх потреб усіх категорій дітей. 

На сучасному етапі суспільного розвитку людства інклюзія стала 
провідною тенденцією в системі освіти, а фундаментальними 
основами концепції інклюзивної освіти визначені виняткова цінність 
та унікальність кожної людини, незалежно від її фізичного стану, та 
спрямованість на створення спеціальних умов для успішної 
соціалізації дітей з обмеженими можливостями здоров’я. Потрібно 
також зазначити, що інклюзивна освіта – це довгострокова стратегія, 
що потребує терпіння та терпимості, систематичності та 
послідовності, безперервності, комплексного підходу для її реалізації. 
Процес інклюзивної освіти в різних країнах відбувається по-різному, 
адже, залежить від соціально-культурних і соціально-політичних 
умов у них.  

Але так було не завжди, людство на ранніх історичних етапах 
свого розвитку демонструвало протилежні підходи до розв’язання 
проблем інвалідності. В умовах обмеженості матеріальних ресурсів, 
постійної боротьби за них і низького рівня медицини, ставлення до 
інвалідів було негативним. Так, в античності був розвинений культ 
фізично досконалих людей-воїнів, а фізичні відхилення 
сприймаються як кара богів за гріхи, а люди з фізичними вадами 
вважалися «нечистими», тобто носіями злих магічних сил [17]. 
Прихильниками такого упередженого ставлення по відношенню до 
дітей з фізичними або розумовими аномаліями в розвитку були не 
тільки звичайні громадяни, а й представники інтелігенції (лікарі, 
юристи, філософи), що й обумовило жорстке несприйняття таких 
дітей здоровими членами суспільства.  

Суспільну думку підтримував римський філософ Сенека, який 
писав, що треба вбивати виродків і топити тих дітей, які 
народжуються на світ кволими та спотвореними. Так, на його думку, 
треба робити не через гнів і досаду, а керуючись правилами розуму: 
відділяти негідне від здорового [18]. Інваліди були обмежені в 
цивільних правах, які визначалися здатністю володіти зброєю та 
земельною власністю, відповідно, не могли набути статусу 
громадянина, тому античний суд прирівнював інваліда до мертвого, а 
його претензії були настільки ж безглуздими, як претензії померлого 
[19].  

У стародавніх Римі та Греції нормою вважалося й дітовбивство 
немовлят з різними аномаліями. Документальним свідченням агресії 
та нелюдського ставлення до дітей-інвалідів античної епохи є закон 
Лікурга (IX-VIII ст. до Р, Х.), в якому зафіксована рекомендація до 
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знищення фізично неповноцінних немовлят. Тому в Спарті, яка на 
багато століть проголосила культ здорового тіла та військового 
мистецтва, неповноцінних немовлят скидали в прірву, а осіб, які 
досягли похилого віку вбивали.  

В Греції в IV ст. до Р. Х. з’явилися образливі та глузливі імена, які 
вказували на характер фізичної вади: Міскелос (Кульгавий), Роікос 
(Кривий) та інші [20]. Поступово система політичного виховання в 
Афінах розвивалася в контексті демократії. Однак протягом і 
наступних століть законодавством було визначено виявляти фізично 
неповноцінних дітей вже з моменту їхнього народження, 
відокремлювати їх від здорових, залишаючи напризволяще. 

Відношення до інвалідів почало суттєво змінюватися в епоху 
виникнення християнства, коли до них почали ставитися як до 
людей, що знаходяться під особливим захистом Бога – убогим в 
буквальному сенсі цього слова. Під впливом християнства 
милосердне ставлення до будь-якого каліки та жебрака починає 
вважатися нормою [21].  

Але, незважаючи на кардинальні зміни, що відбувалися в Європі 
протягом півтора тисячоліть (реформи державного устрою, 
становлення нової ідеології, затвердження нових цінностей, нової 
релігії, розвиток наукової думки), в середньовічному законодавстві 
юридичний статус дітей-інвалідів не переглядався. Типова позиція 
європейського суспільства до розумово відсталих дітей була 
визначена в терміні «ідіот» (від грец. idiotos – невіглас; особа, що не 
приймає участі в суспільному житті). Саме цей термін набув 
широкого використання аж до XVIII ст. для позначення дітей з 
інтелектуальними порушеннями – від незначного до вираженого, а 
також зумовив відсутність медичної, соціально-культурної підтримки 
дітям-інвалідам, повне виключення їх з нормального життя 
суспільства [22, с. 21]. 

Політичні та соціально-економічні зміни, що відбулися в країнах 
Європи та США в XVIII-XIX століттях, спричинили величезні 
позитивні зміни державної політики в галузі освіти дітей з 
обмеженими можливостями здоров’я. Після ухвалення частиною 
європейських країн закону про обов'язкову загальну безкоштовну 
початкову освіту почалося створення у них системи спеціальних 
установ для навчання цих дітей, були визначені джерела 
фінансування, цілі та методи навчання. Творець мімічного методу Ш. 
М. де Еппе відкрив у Франції в 1770 році першу в світі приватну 
школу – Паризький інститут глухонімих. У Німеччині творець 
«чистого усного методу» С. Гейнике заснував у 1778 році в Лейпцигу 
перший Інститут для глухонімих, німецький тифлопедагог А. Цейне у 
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співпраці з французьким педагогом В. Гаюї відкрили в 1806 році 
перший навчальний заклад для сліпих дітей в Німеччині, в 1873 році 
з’явився другий навчальний заклад для незрячих в Саксонії, а в 
наступні десятиліття спеціальні школи для навчання та виховання 
сліпих і глухонімих дітей з'явилися практично на всій території 
Німеччини. Ще у 1832-1834 роках у Німеччині були організовані 
курси, які пройшли більше ста педагогів-наставників по роботі з 
особливими дітьми в народних школах. 

Дана традиція прийшла в Росію з Західної Європи. У другій 
половині XIX століття до інвалідів почали відносити й цивільних 
осіб, які отримали каліцтва в результаті воєн. Це пояснюється тим, 
що на мирне населення почали все частіше впливати небезпеки, 
пов’язані з військовими конфліктами. Активізація досліджень 
проблем інвалідності, її наслідків і причин відбулася після Першої та 
Другої світових воєн, коли інвалідність набула масового характеру. 
«Після Другої світової війни, в руслі загального руху по 
формулюванню та захисту прав людини в цілому та окремих 
категорій населення, зокрема, відбувається формування терміну 
«інвалід», що відноситься до всіх осіб, які мають фізичні, психічні або 
інтелектуальні обмеження життєдіяльності» [23, с . 6–7]. 

Посилення у суспільстві ідей гуманізму після Другої світової війни 
стало передумовою для створення в 1945 році Організації Об'єднаних 
Націй (ООН). Ця організація виступила ініціатором реалізації рівних 
прав дітей з обмеженими можливостями здоров’я в системі освіти та 
постійно привертає увагу держав і урядів до питань забезпечення 
прав дітей-інвалідів на отримання ними якісної та доступної освіти. 
Посилення інтеграційних процесів у країнах західної Європи в 
повоєнний час призвело до створення в 1957 році Європейського 
економічного співтовариства (ЄЕС), що сприяє формуванню в цих 
країнах єдиних поглядів на проблеми розвитку науки, культури та 
освіти. Прийнята в 1961 році Європейська соціальна хартія закріпила 
«право фізично та розумово непрацездатних осіб на професійну 
підготовку, відновлення працездатності та соціальну реабілітацію» 
[22, с. 105]. 

Декларація соціального прогресу та розвитку, прийнята 
Генеральною Асамблеєю ООН у 1969 році, ще більше посилила увагу 
держав й урядів до захисту прав і «забезпечення добробуту інвалідів, 
а також забезпечення захисту людей, які страждають фізичними та 
розумовими вадами» [24, с. 65]. 

У 1970-ті роки в Швеції керівник Данської служби охорони 
психічного здоров’я Н. Бенк-Міккельсон і директор Асоціації 
розумово відсталих людей Б. Нірье ввели термін «нормалізація» [25]. 
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Головним принципом нормалізації є положення про право людей з 
обмеженими можливостями здоров’я на отримання освіти, гідної 
роботи, а також умов життя, наближених до нормальних [26]. 

Якщо в Європі ідеї спільного освіти підтримуються великим 
числом законодавчих і нормативних актів, то в США їхній реалізації 
передують педагогічні пошуки нових шляхів і педагогічні 
експерименти. Так, у 1962 році дослідник M. Рейнольдс опублікував 
програму спеціальної інклюзивної освіти, якою передбачалося 
залучення якомога більшої участі дітей з обмеженими можливостями 
здоров’я до загального освітнього потоку за принципом: «специфіки 
не більше, ніж зазвичай».  

У 1970 році американський вчений І. Дено запропонував 
соціально-педагогічну концепцію – модель «Каскад» [27]. Під 
каскадом розумілася система соціально-педагогічної заходів, що 
дозволяють дитині з обмеженими можливостями здоров’я якомога 
ефективніше взаємодіяти в загальному потоці (mainstream). З 1975 
році США, завдяки імплементації закону 94-142 «Про освіту дітей-
інвалідів», поставили на правову основу інтеграційні процеси в 
інклюзивній освіті. Даний закон забезпечив право на безкоштовну 
освіту дітей-інвалідів у державних школах за рахунок коштів 
федерального бюджету.  

В цей же час а США приймаються законодавчі акти, які багато в 
чому визначають напрями сучасної американської політики в галузі 
освіти, що грунтуються на використанні передового досвіду загальної 
та спеціальної освіти: 

• реформи освіти 1980 року, що мали на меті створити умови для 
вчителів, які візьмуть на себе відповідальність за освіту дітей з 
обмеженими можливостями здоров’я; 

• доповідь Р. Рейгана «Ризики нації: імператив для освітніх 
реформ» у 1983 році, представлена Національною комісією з питань 
якості освіти; 

• закон про освіту індивідів з порушеннями в розвитку, 
імплементований у 1990 році. 

Однак, введення інтеграційних освітніх інновацій в практику 
масової школи США зумовило виникнення цілої низки проблем, 
пов’язаних, в першу чергу, з неспроможністю частини викладачів 
загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити необхідні 
адекватні умови як для освіти дітей з особливими потребами, так і їх 
спілкування з однолітками. За результатами проведених у той час 
досліджень, вчителі не були готові як до нового виду професійної 
діяльності, так до посилення відповідальності, покладеної на них. 
Суттєвою проблемою стало те, що процес інтеграції, спрямований на 
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створення спеціальних умов для дітей з особливими освітніми 
потребами, проходив у межах традиційної системи освіти та 
навчально-виховного процесу. Подібні спроби розв’язання проблеми 
з адаптації дітей з обмеженими можливостями здоров’я до умов 
масових шкіл шляхом їх простого переводу зі спеціальних у цілому 
виявилися неефективними й в ряді європейських країн. 

Тому у програмі підвищення кваліфікації вчителів ЮНЕСКО було 
виділено зміст, який визначає концепцію «інклюзивного навчання» 
сьогоднішнього дня:  

• скасування поділу на загальну педагогіку та особливу 
педагогіку: шкільні заняття повинні бути доступні для всіх дітей;  

• «інклюзивні школи» є ефективними тому, що використовують 
нові методи навчання (ознаками ефективних шкіл є поділ 
відповідальності між керівництвом школи й викладачами); 

• орієнтація на навчальну програму, а не на індивіда; колишня 
орієнтація на індивіда повинна замінятися орієнтацією на навчальну 
програму; заняття не повинне розділяти учнів;  

• ефективні школи для всіх дітей: акцент робиться на викладача 
та його кваліфікацію, а не на використання додаткових ресурсів для 
особливих учнів [1]. 

В цьому контексті погоджуємося з думкою М. Астоянц та 
І. Россіхіної, що інклюзія це не лише процес, але й політика, які в 
сукупності забезпечують повну участь усім членам суспільства в його 
життєдіяльності. З такої точки зору інклюзію варто розглядати 
ширше, ніж забезпечення прав людини на освіту. Сюди входить і 
забезпечення права на соціальне функціонування індивіда без 
обмежень в правовій, економічній, соціокультурній, соціальній, 
територіальній площинах [28, с. 12]. 

Однак, варто зауважити, що цей процес має розпочинатися саме з 
освітнього закладу, а саме: з початкової школи. Соціалізація 
особистості розпочинається в ранньому віці та значною мірою 
формується в початковій школі. Одже, метою навчання є не лише 
передача знань, умінь та навичок молодому поколінню, але й їх 
адаптація до цінностей та потреб суспільства.  

В іноземному освітньому просторі вважається, що інклюзивна 
освіта – це процес залучення всіх учнів у відповідних за віком класах 
загальної освіти, які дають змогу отримати певні консультації та 
досягти успіху в основній навчальній програмі, незалежно від 
фізичних вад та стану здоровя [29]. При цьому, звертається увага на 
те, що успішне інклюзивне навчання можливе, насамперед, через 
прийняття та розуміння учнями фізичних, пізнавальних, 
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академічних, соціальних й емоційних відмінностей, що, в 
подальшому, сприяє успішній адаптації таких дітей у суспільстві. 

Потреба у формуванні готовності вчителів початкової школи до 
інноваційної діяльності в умовах інклюзивної освіти пов’язана не 
лише із щорічним збільшенням кількості таких дітей і їхнім 
становищем у суспільстві (ізоляція від однолітків, обмеження в 
спілкуванні й інших видах діяльності), але, в першу чергу, з 
недостатньою реалізацією на практиці залучення дітей з особливими 
потребами в повноцінний процес навчання поряд з іншими дітьми. 

Дослідниця В. Болдирєва розкриває зміст понять інтеграції та 
інклюзії в освіті як сучасних форм навчання дітей з особливими 
потребами в масових школах. І. Іванова, Л. Борщевська та Л. Зіброва 
вказували на те, що, хоча сімʼя і є основним середовищем 
формування людини, вона не повинна бути єдиним агентом впливу, 
оскільки особлива дитина потребує спілкування з іншими членами 
суспільства та не повинна замикатися в домашньому оточенні. 
Світовий досвід інтегрування дітей з особливими освітніми 
потребами в загальноосвітні навчальні заклади вивчали Н. Кугуєнко, 
В. Шахненко, В. Шевченко та ін. Актуальність і необхідність 
соціальної, культурної та освітньої інтеграції та інклюзії дітей з 
особливостями розвитку в системі суспільних відносин 
підкреслюється в роботах А. Колупаєвої, М. Малофєєва, Н. Назарової, 
С. Шевченко, Н. Шматко, М. Чайковського та ін.  

У дослідженнях І. Бгажнової, В. Бондаря, Л. Волкової, І. Гілевич, 
В. Засенка, Г. Махортової, Т. Сак, В. Синьова, Л. Тигранової, Л. 
Шипіциної особлива увага надається питанням надання практичної 
допомоги особам з обмеженими можливостями під час їхньої 
інтеграції в суспільство, вивчення спеціальних умов успішної 
інклюзії, визначення основних напрямів із включення дітей з 
особливостями розвитку в загальноосвітній процес.  

О. Рассказова в своїх працях вивчає роль соціального педагога в 
інклюзивному освітньому середовищі. Важливою темою досліджень є 
праці Л. Будяка, оскільки автор розглядає інклюзивне навчання в 
умовах сільської загальноосвітньої школи. Натомість О. Василенко, 
акцентуючи увагу на соціально-педагогічних умовах адаптації 
молодших школярів з особливими потребами до навчання в 
загальноосвітній школі, визначає, власне, адаптацію як процес і 
результат активного пристосування дитини з особливими потребами 
до шкільного життя [30, c. 52]. 

Szönyi & Söderqvist Dunkers розробили концептуальну модель, яка 
включає три основні виміри та показники інклюзивного розвитку: 
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• еквівалентність, що означає здатність школи побачити / 
розпізнати та зрозуміти передумови учнів та потреби кожної людини; 

• доступність, яка означає здатність школи адаптувати 
викладання та соціальне середовище до роботи з дітьми з 
особливими потребами; 

• участь, яка передбачає здатність школи стимулювати дитячий 
колектив до роботи з дітьми з особливими потребами [31]. 

Дослідники О. Чопик вивчав взаємини дітей з особливими 
освітніми потребами зі своїми здоровими одноліткам, І. 
Малишевська – теоретичний аспект впровадження інклюзивної 
освіти в Україні, а М. Захарчук вивчав систему інклюзивної освіти 
США. А. Колупаєва обґрунтувала, що основними питаннями, які 
потрібно вирішити у роботі з дітьми з особливими потребами є: 
програмно-методичне забезпечення, підготовка та підвищення 
кваліфікації кадрів із питань специфіки роботи з дітьми з 
обмеженими можливостями, а також розробка нових освітніх 
моделей та програм для дітей з фізичними вадами [32, с. 38–41]. 

Автори Б. Ауне, Б. Берт і Р. Дженнаро спробували пояснити, що 
робити, коли в дитини виявляється нестандартна поведінка у школі, 
в інклюзивному класі. Ф. Армстронг і М. Mooр проаналізували 
фактори та умови інтеграції дітей з особливими потребами в соціум, 
де є різні гетерогенні групи.  

Аналіз зазначених наукових досліджень показує, що в умовах 
інклюзивної освіти потрібно розвивати інноваційний потенціал 
самого вчителя, саме вчителю має бути притаманна: інноваційна 
культура, інноваційне мислення, вміння використовувати 
інноваційні методи в педагогічній діяльності. 

Критерії готовності вчителів до роботи в умовах інклюзивної 
освіти також розглядалися у низці публікацій. Зокрема, С. Альохіна 
до них віднесла інформаційну обізнаність, знання педагогічних 
технологій, психології та корекційної педагогіки, а також 
формування відповідної ціннісної орієнтації особистості, позитивного 
педагогічного оптимізму, толерантності тощо [33]. 

Цікавим у контексті нашого дослідження є напрацювання 
К. Гудзь, яка визначила готовність вчителів початкових класів до 
роботи в умовах інклюзивної освіти як «комплекс гармонійно-
взаємодіючих і взаємодоповнюючих психологічних і професійних 
якостей, що дозволяють здійснювати педагогічну діяльність на 
високому мотиваційно-ціннісному рівні та організовувати навчально-
виховний процес з молодшими школярами із урахуванням вимог 
інклюзивної освіти» [34, c. 130]. На думку дослідниці, таке розуміння 
готовності дасть педагогу можливість знаходити індивідуальний 
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підхід до кожної дитини, сформувати уміння приєднати дітей із 
різними типами порушень до діяльності на уроці тощо. 

Особливості підготовки вчителів до професійної діяльності 
розглянула в своїх дослідженнях О. Мартинчук. Вона обґрунтувала та 
виділила такі компоненти професійно-особистісної готовності 
вчителя до роботи в умовах інклюзивної освіти: мотиваційний 
(забезпечення позитивної мотивації щодо роботи в умовах 
інклюзивної освіти, формування внутрішньої готовності до 
позитивного сприймання дітей з особливостями психофізичного 
розвитку), когнітивний (система знань про особливості 
психофізичного розвитку осіб з обмеженими можливостями), 
креативний (творча активність педагога, яка дозволяє розвивати 
творчий потенціал дітей з особливостями психофізичного розвитку, 
враховуючи їх можливості) та діяльнісний (прийоми реалізації 
професійно-педагогічних знань в роботі з дітьми з особливими 
освітніми потребами) [35]. 

Потрібно зазначити, що педагогічні дослідження значним чином 
впливають на розв’язання проблем інновацій в освітньому просторі, 
але поза увагою залишається проблема взаємозв’язку інноваційних 
технологій навчання та педагогічної майстерності вчителя у процесі 
навчання. Крім того, не потрібно забувати, що мають бути також роз-
в’язані проблеми педагогічного виховання – сформувати відданого 
громадянина рідної країни та ціннісного ставлення до своєї держави. 

Не зважаючи на результативні переваги, впровадженню 
інноваційних технологій заважають наступні причини: 

• при застосуванні інтерактивних методів навчання не достатньо 
враховуються вікові особливості учнів; 

• система освіти значною мірою зорієнтована на набуття знань, 
умінь і навичок, а не компетенцій, як кінцевого результату; 

• не достатньо розкривається творчий потенціал учнів; 
• значна кількість викладачів не володіють навичками 

застосування в навчальному процесі інноваційних технологій;  
• не достатнє фінансування освітніх закладів, у зв’язку з 

складними економічними обставинами в Україні. 
Основні зауваження при запровадженні інноваційних методів 

навчання пов’язані, насамперед, з інформаційною безпекою, адже, не 
завжди вдається належним чином вберегти учнів від негативної 
інтернет-інформації. Крім того, потрібно пам’ятати, що в основі 
виховання особистості шляхом засвоєння духовних і 
загальнолюдських цінностей має бути слово та людське спілкування. 

У більшості з проаналізованих матеріалів, мова йде про побудову 
навчального процесу на основі так званих загально-навчальних (або 
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міжпредметних) хмарних технологій, використання яких не 
залежить від специфіки навчального предмета, а саме:  

• технології онлайн-розробки електронних навчальних 
матеріалів у загальноприйнятих форматах – графічні зображення, 
текстові документи, електронні таблиці, електронні презентації 
(MicrosoftOffice 365, документи Google), а також он-лайн-тренажерів 
та систем он-лайн-тестування;  

• технології он-лайн-зберігання електронних навчальних 
матеріалів: DropBox, Box, GoogleDrive, сайти Google, Диск, 
Облако@mail.ru, SlideShare тощо;  

• технології управління навчанням: GoogleOpenClass, Moodle, 
конструктори освітніх Інтернет-порталів.  

Звісно, у навчально-методичних та наукових публікаціях майже 
не висвітлено результатів досліджень із залучення у навчальний 
процес так званих вузькоспеціалізованих хмарних технологій, тобто 
таких, що можуть бути використані для підтримки навчання лише 
окремих шкільних предметів. Зокрема, визначальними у системі 
хмарних технологій навчання англійської мови мають стати: 
можливість дивитися англомовні фільми, працювати з аудіо 
текстами, виконувати різноманітні вправи з самостійного 
оцінювання, користуватися електронними словниками, слухати 
тексти за допомогою мобільних пристроїв, грати у логічні ігри, що 
найбільше подобається учням. А що було раніше? Виписували нові 
слова у зошити, писали переклад і користувались практично одним 
джерелом нових знань – підручником. 

Застосування хмарних технологій у загальноосвітніх навчальних 
закладах надало можливість розв’язати проблему комп’ютеризації 
навчально-виховного процесу, яка залишається актуальною для 
більшості шкіл України. Проблема поглиблюється тим, що, зокрема, 
уроки інформатики запровадженні з другого класу, а англійської 
мови – з першого, що означає загострення ситуації з комп’ютерними 
класами. Крім того, частина шкіл є фізико-математичними та 
гуманітарними гімназіями, де процес навчання без застосування 
сучасних інноваційних технологій буде неефективним. 

Інноваційність передбачає забезпечення умов розвитку 
особистості, реалізацію її права на особистісну ініціативу та свободу 
саморозвитку [36, c. 19]. 

Існує велика кількість різноманітних інноваційних педагогічних 
технологій, однак їх використання в навчальному процесі вимагає від 
учителів відповідної підготовки щод їх вибору та впровадження в 
навчально-виховний процес початкової школи, особливо, якщо мова 
йде про інклюзивну освіту.  
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Інноваційна діяльність передбачає сформованість у вчителя 
креативності, яка дозволяє йому здійснювати оновлення 
педагогічного процесу, враховуючи особливості інклюзивної освіти. 

Різноманітність інноваційних педагогічних технологій дозволяє 
вчителю доцільно підібрати саме ті, які будуть найефективнішими в 
даній ситуації, враховуючи рівень знань та умінь учнів, а також 
забезпечити позитивну мотивацію до навчання. Використання 
інноваційних методів навчання дозволяє підвищити пізнавальну 
активність класу, впливати на формування готовності до особистісної 
взаємодії, що є особливо важливим в умовах інклюзивної освіти. 

В системі початкової освіти, як вважають Н. Сірант та Н. Кисіль, 
найбільш ефективними є впровадження інноваційних методів 
навчання за такими напрямками: 

• демократизація навчального процесу; 
• забезпечення автономії учнів у навчанні; 
• зміна ролі вчителя у навчальному процесі; 
• впровадження кооперативного навчання; 
• індивідуалізація навчального процесу; 
• інформатизації навчального процесу; 
• інтенсифікація навчального процесу та максимальна 

активізація учнів у ньому; 
• використання проблемного підходу до навчання [15]. 
Однак, при цьому мова йде про врахування особливостей 

інклюзивної освіти. Організація освітньої діяльності з використанням 
інноваційних технологій в умовах інклюзивної освіти потребує від 
вчителя новаторства та, певною мірою, нестандартного мислення. 
Будь-яка інноваційна технологія, що впроваджується в навчальний 
процес, вимагає значних витрат часу та засобів для її реалізації, а в 
умовах інклюзивної освіти – ще й врахування особливостей учнів. 
Насамперед, потрібно враховувати особливості встановлення 
контакту з дітьми, які мають особливі потреби в освіті. 

У ході нашого дослідження було проведено анкетування фахівців, 
які працюють в умовах інклюзивної освіти (14 корекційних педагогів, 
6 асистентів вчителів, 11 вчителів початкових класів інклюзивної 
форми навчання, всього – 31 особа), з метою визначення потреби 
формування у вчителів початкової школи готовності до інноваційної 
діяльності в умовах інклюзивного навчання. Респондентам була 
запропонована анкета (таблиця1), в якій пропонувалося оцінити 
необхідність певного явища чи риси (1 – необхідності немає; 5 – 
наявна гостра необхідність). Результати опитування у відсотках 
наведені в таблиці 2. 
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Таблиця 1 
Анкета для опитування фахівців, які працюють в умовах 

інклюзивної освіти 

№ Твердження Бальні оцінки 
1. Необхідність інклюзивної освіти у початковій 

школі 
1 2 3 4 5 

2. Потреба педагога, який працює в умовах 
інклюзивної освіти щодо постійного онов-
лення знань, бажання переймати передовий 
досвід використання інноваційних технологій  

1 2 3 4 5 

3. Потреба педагога, який працює в умовах 
інклюзивної освіти щодо пошуку нових ме-
тодів та напрацювань 

1 2 3 4 5 

4. Потреба педагога, який працює в умовах 
інклюзивної освіти експериментувати з ін-
новаційними методами та засобами нав-
чально-виховної роботи 

1 2 3 4 5 

5. Наявність прагнення долати труднощів в 
умовах інклюзивної освіти  

1 2 3 4 5 

6. Необхідність використання інноваційних 
технологій в умовах інклюзивної освіти 

1 2 3 4 5 

7. Наявність теоретичних напрацювань до 
впровадження інклюзії 

1 2 3 4 5 

8. Готовність сучасної школи до впровадження 
інклюзії 

1 2 3 4 5 

9. Необхідність у підвищенні кваліфікації вчи-
телів початкової школи щодо впровадження 
інклюзивного навчання 

1 2 3 4 5 

10.  Оцініть Ваш рівень підготовки щодо роботи в 
умовах інклюзивного навчання 

1 2 3 4 5 

 
Таблиця 2 

Результати анкетування фахівців, які працюють в умовах інклюзивної 
освіти 

№ Твердження Бальні оцінки, % у 
відповідях 

1 2 3 4 5 
1. Необхідність інклюзивної освіти у 

початковій школі 
0,0 0,0 0,0 6,5 93,5 

2. Потреба педагога, який працює в 
умовах інклюзивної освіти щодо 

0,0 0,0 3,2 16,1 80,7 
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постійного оновлення знань, ба-
жання переймати передовий дос-
від використання інноваційних 
технологій  

3. Потреба педагога, який працює в 
умовах інклюзивної освіти щодо 
пошуку нових методів та напра-
цювань 

0,0 0,0 0,0 16,1 83,9 

4. Потреба педагога, який працює в 
умовах інклюзивної освіти експе-
риментувати з інноваційними ме-
тодами та засобами навчально-ви-
ховної роботи 

0,0 0,0 0,0 12,1 87,9 

5. Наявність прагнення долати труд-
нощів в умовах інклюзивної освіти  

0,0 0,0 0,0 0,0 100 

6. Необхідність використання інно-
ваційних технологій в умовах ін-
клюзивної освіти 

0,0 0,0 3,2 22,6 74,2 

7. Наявність теоретичних напрацю-
вань до впровадження інклюзії 

12,9 25,8 48,4 12,9 0,0 

8. Готовність сучасної школи до 
впровадження інклюзії 

12,8 32,3 45,1 9,8 0,0 

9. Необхідність у підвищенні квалі-
фікації вчителів початкової школи 
щодо впровадження інклюзивного 
навчання 

0,0 6,5 25,8 38,7 29,0 

10.  Оцініть Ваш рівень підготовки щодо 
роботи в умовах інклюзивного на-
вчання 

0,0 3,2 9,7 58,1 29,0 

 
За результатами проведеного опитування бачимо таке: 
• усі респонденти відзначили потребу інклюзивної освіти у 

початковій школі, причому 93,5% вважають, що цей процес є 
необхідним для подальшого розвитку нової української школи; 

• наявна потреба у педагогах, які працюють в умовах інклюзивної 
освіти та постійно підвищують свій професійний рівень шляхом 
використання інноваційних технологій (80,7% оцінили її на 
найвищому рівні); 

• сформованість прагнення долати труднощів в умовах 
інклюзивної освіти, що є одним із показників готовності педагога до 
роботи в умовах інклюзивної освіти всі респонденти оцінили на 
найвищому рівні; 
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• готовність сучасної школи до впровадження інклюзії була 
оцінена на середньому рівні, зокрема через відсутність відповідних 
методичних напрацювань, розробки методичних вказівок щодо 
використання інноваційних методів навчання, необхідності 
підвищення кваліфікації вчителів. 

Останнім запитанням була самооцінка власної кваліфікації 
працівника у роботі в умовах інклюзивного освітнього середовища. 
Це питання використовувалося для перевірки об’єктивності 
відповідей. Якщо самооцінка педагога співпала із оцінкою його 
роботи з боку адміністрації, відповіді вважалися об’єктивними. 
Аналіз оцінки та самооцінки показав, що вони відрізняються в 
допустимих межах, не більше 5%, що дає підстави стверджувати про 
об’єктивність отриманих результатів. 

Результати нашого дослідження дають підставу погодитися із 
твердженням В. Бондаря, в тому що «негативною тенденцією 
сьогодення є стихійність, поспішність, а часом і волюнтаризм у 
збільшенні кількості учнів, охоплених інклюзивним навчанням, без 
одночасного створення і впровадження спеціальних програм, 
спеціальних методик викладання, розширення діапазону 
спеціальних освітніх послуг та процедур переходу до інклюзії» [37]. 

На основі теоретичного аналізу нами були визначені напрямки 
пошуку механізмів формування готовності вчителів початкової 
школи до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання: 

• розкриття теоретичних основ та аналіз практичного досвіду 
використання інноваційних технологій в умовах інклюзивного 
навчання; 

• визначення сутності поняття «готовність вчителів початкової 
школи до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання» 
та його структурних компонентів, а також пошук шляхів їх розвитку; 

• формування у студентів знань, умінь та навичок організації 
навчального процесу початкової школи із використанням 
інноваційних технологій в умовах інклюзивного навчання; 

• розробка структурно-організаційної моделі процесу 
формування готовності вчителів початкової школи до інноваційної 
діяльності в умовах інклюзивного навчання з використанням 
інтерактивних технологій та її перевірка шляхом організації 
педагогічного експерименту. 

Люди з вадами інтелектуального чи фізичного розвитку є одними 
з найбільш соціально незахищених верств населення. Такі вади 
передбачають наявність потреби в постійній допомозі лікарів, 
вчителів, вихователів як правило протягом усього життя. Традиційна 
модель піклування про таких людей передбачала часткову чи повну 
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їх ізоляцію в спеціальних установах, що позбавило цих людей 
можливості для ефективної соціалізації. 

За останні роки в нашій державі спостерігається розвиток 
інтересу до інклюзивної освіти та її поширення. Незважаючи на певні 
національні аспекти, у більшості країн ЄС вже створено законодавчу 
базу щодо розвитку інклюзивної освіти, яка передбачає в першу чергу 
підготовку висококваліфікованих фахівців у цій сфері. Саме вчитель є 
тією основною ланкою, яка має забезпечити можливість інклюзивної 
освіти. Це передбачає пошук ефективних шляхів підготовки 
майбутніх вчителів в умовах інклюзивної освіти. 

В межах проведеного дослідження було проведено опитування 
фахівців, які працюють в умовах інклюзивної освіти з метою 
визначення потреби формування готовності вчителів початкової 
школи до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання. 
Результати опитування показали, що наявна необхідність 
формування готовності вчителів початкової школи до використання 
інноваційних технологій в умовах інклюзивного навчання, а також – 
розробки відповідного методичного забезпечення. У цьому контексті 
в статті було обґрунтовано необхідність формування готовності 
вчителів початкової школи до інноваційної діяльності в умовах 
інклюзивного навчання, визначені проблеми, які необхідно 
вирішити, окреслено методичні особливості цього процесу. 
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ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ГАЛУЗЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
НАУКИ 

С. П. Загородній 

Вирішення завдань, що стоять перед вищою школою, має 
забезпечити виконання вимог відповідної галузі педагогічної науки – 
педагогіки вищої школи, яка вивчає теоретичні і практичні проблеми 
розвитку особи студентів, їх професійної підготовки у ЗВО. Освітньо-
кваліфікаційний рівень магістра є одним із визначальних факторів 
рівня науково-технічного прогресу в країні і сприяє формуванню 
інтелекту та духовному вихованню молоді, забезпеченню достатку в 
суспільстві. Усе зазначене досягається самою філософією 
магістратури: єднання знань, умінь і навичок та постійної готовності 
до негайного реагування на швидкоплинні зміни в науці та 
технологіях. Це зумовлює потребу у високій гнучкості змісту 
магістерських програм, їх здатності допомогти майбутнім фахівцям 
бачити у будь-якому факті його макро- і мікронаслідки, передбачати 
зміни у природі та суспільстві. Тобто магістерська підготовка має 
забезпечити молодій людині здатність до глобального мислення, 
бачення місця і ролі професії, що опановується, можливості 
порівняння стану справ у відповідній галузі в Україні з сучасними 
досягненнями країн світу [4, c. 222]. 

Предметом педагогіки вищої школи є освітній процес, шляхи його 
розвитку і підвищення ефективності. Теорія навчання у вищій школі, 
як розділ педагогіки вищої школи, розглядає освітній процес в єдності 
вирішення завдань освіти, виховання, навчання і розвитку, 
формування у випускників високого професіоналізму. Цілі, завдання, 
зміст, організація і методика навчання визначаються виходячи з 
прогнозованого розвитку науки, техніки, економіки, суспільства, змін, 
що відбуваються у світі, сучасних вимог до професіоналів, їх 
прагнення до безперервного самовдосконалення й активної, творчої 
участі у прогресі суспільства. 

Теорія і методика виховання досліджує особливості процесу 
виховання студентів – майбутніх професіоналів, обґрунтовує підходи 
до вирішення виховних завдань в процесі навчання, розробляє 
технології виховного впливу, уточнює специфіку вузівських форм і 
методів виховання, вона покликана пояснити, передбачити і 
встановити раціональну організацію і способи навчання. 

Наукова організація навчально-виховного процесу розглядає 
взаємопов'язану діяльність керівництва ЗВО, професорсько-
викладацького складу і студентів для досягнення мети вищої освіти. 
Основним завданням керівництва такою діяльністю є те, щоб на 
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кожному етапі навчання досягати активного і глибокого засвоєння 
навчального матеріалу при одночасних позитивних загальних і 
професійних змінах їх особистості. Управління спрямоване на 
раціоналізацію управлінської, педагогічної та навчальної діяльності 
всіх категорій постійного і змінного складу ЗВО, підвищення 
ефективності та надійності підготовки фахівців-професіоналів. Саме 
тому педагогічна підготовка повинна полягати у формуванні 
професійної готовності педагога до педагогічної діяльності, яка 
визначається не тільки системою спеціальних знань, професійних дій 
і спеціальних відносин, а й сформованістю і зрілістю професійно 
значущих якостей, відповідною кваліфікацією, яка виявляється у 
здатності до прогнозування цілей і результату педагогічного впливу, 
побудови індивідуальних траєкторій розвитку особистості, ухвалення 
самостійного рішення тощо [3, с. 60]. 

У розділі методика навчальної та наукової роботи студентів 
досліджуються і обґрунтовуються ефективні форми, методи, 
технології організації цієї роботи, формування загальноосвітніх і 
професійних знань, навичок, умінь, звичок, якостей, здібностей, 
необхідних випускникам як молодим професіоналам-особистостям. 
Основне завдання розділу – встановлення педагогічних можливостей 
змісту навчальних дисциплін і методики їх викладання, а також 
організації позааудиторної і самостійної роботи студентів у досягненні 
мети вищої освіти. Загальне поняття «підготовка» означає певний 
запас будь-яких знань, отриманих у процесі навчання, занять; психо-
лого-педагогічна підготовка фахівців розглядається як спеціально 
організований процес оволодіння майбутніми фахівцями психолого-
педагогічними знаннями, уміннями й навичками у процесі вивчення 
системи професійно спрямованих дисциплін психолого-педагогічного 
циклу і формування професійно значущих якостей особистості, 
необхідних для майбутньої професійної діяльності [5, с. 10–11]. 

Теорія і методика забезпечення освітнього процесу та 
використання технічних засобів розробляють шляхи використання 
насамперед досягнень сучасної інформаційної та комп'ютерної 
техніки у підготовці студентів, підготовка студентів магістратури 
повинна сприяти розвитку здатностей до інноваційної діяльності, 
оволодіння інформаційними технологіями, комунікації. Досліджують-
ся шляхи дистанційної освіти, використання Інтернету, електронної 
пошти, телебачення, інших аудіовізуальних засобів як очної, так і 
заочної форми отримання освіти. Головною ознакою системи 
підготовки магістрантів є цілісний підхід в організації навчального 
процесу в умовах магістратури [2]. 

Вирішення означених проблем значною мірою залежить від 
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психолого-педагогічної підготовки викладачів. Їхня професійна 
компетентність як вихователів (незалежно від того, які навчальні 
дисципліни вони викладають) є гарантом комплексного підходу до 
організації навчально-виховного процесу, створення умов для 
розвитку творчого потенціалу майбутнього фахівця, його особистісної 
і професійної реалізації і самореалізації в освітньому процесі. Тому 
проблема підвищення якості підготовки фахівців нерозривно 
пов’язана з підвищенням педагогічної та інтелектуальної культури 
педагога, подоланням усталених стереотипів і консерватизму в 
організації навчально-виховного процесу [6, с. 298]. 

За нашими дослідженнями до основних завдань оволодіння 
магістрантами знаннями і практиками у галузі педагогіки вищої 
школи відносяться: 

• знання термінології, що використовується в педагогіці, її 
застосування в суміжних дисциплінах на поглибленому рівні, глибокі 
знання про джерела і місце педагогіки в системі наук та її взаємини з 
іншими дисциплінами; 

• оволодіння глибокими і впорядкованими знаннями про сучасні 
напрямки розвитку педагогіки, її течії і системи, розуміння їх 
історичних і культурних детермінант; 

• наявність глибоких і системних знань про специфіку та 
методологію предмету (основні школи, орієнтація науково-
дослідницьких стратегій, методи прикладних досліджень у соціальних 
і гуманітарних науках, володіти методологічними підходами, розуміти 
постулат багатовекторності проведення досліджень у педагогіці); 

• наявність структурованих знань в областях і спеціалізаціях 
педагогіки, що охоплює термінологію, теорію і методику; 

• мати уявлення про особливості розвитку людини протягом 
життєвого циклу, як в біологічному аспекті, так в психологічному і 
соціальному; 

• мати уявлення про види соціальних зв'язків, розширені знання 
про різні типи соціальних структур та норм соціального життя і 
процесів що протікають між ними; 

• володіти знаннями про теорії виховання, навчання і інші 
процеси що відбуваються в інших освітніх середовищах, їх особливості; 

• мати знання про структуру та функції системи освіти, 
орієнтуватися в освітніх системах інших країн, володіти знаннями про 
учасників освітньої, виховної, культурної діяльності; 

• мати сформовані знання принципів та норм загальної і 
професійної етики; 

• мати навички спостереження, пошуку, обробки, отримання 
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інформації про соціальні явища різної природи з використанням 
різних джерел та інтерпретувати їх з точки зору проблем освіти;  

• може використовувати та інтегрувати теоретичні знання з 
області педагогіки і суміжних з нею дисциплін для аналізу складних 
проблем, освітніх, виховних, культурних, інформаційно-пропаган-
дистських, а також для діагностики і розробки практичних заходів; 

• вміє ефективно спілкуватись з використанням різних каналів і 
методів комунікації як з фахівцями в галузі педагогіки, так і з особами 
за межами кола спеціалістів; 

• з допомогою сучасних технологічних рішень може чітко вислов-
лювати свою думку в усній і письмовій формі, має навички побудови 
складних усних і письмових відгуків на теми, що стосуються різних 
питань педагогічної діяльності з використанням теоретичних знань, 
використовуючи як досягнення педагогіки так і інших дисциплін; 

• має поглиблені навички представлення власних ідей, проблем і 
пропозицій, висувати їх на публічне обговорення в контексті обраних 
теоретичних перспектив, з точки зору різних авторів, керуючись при 
цьому етичними принципами; 

• має розвинені дослідницькі навички: розрізняє орієнтації в 
методології педагогічних досліджень, формулює проблеми 
дослідження, вибирає адекватні методи, методики і розробляє 
інструменти дослідження; 

• готовий до прийняття професійних і особистих проблем, 
проявляє активність, відстоює власну позицію у прийнятті 
індивідуальних і колективних професійних дій у області педагогіки; 

• використовує досягнення педагогічної науки для розвитку 
особистості і побудови зв'язків у соціальному середовищі, має 
позитивне ставлення до набуття нових знань з педагогіки і 
створювати нові педагогічні розробки; 

• ототожнює себе з цінностями, цілями і завданнями, що 
реалізуються в педагогічній практиці, відрізняється обережністю, 
зрілістю і відповідальністю у розробці, плануванні та реалізації 
педагогічної практики; 

• переконаний у важливості професійної поведінки і дотриманні 
правил професійної етики, бачить і формулює моральні проблеми й 
етичні дилеми пов'язані з своєю роботою та роботою інших; 

• шукає оптимальні рішення і можливості корекції неправильних 
педагогічних дій, відрізняється відповідальністю за власну діяльність, 
прийняття рішень та здійснені дій і їх наслідки; 

• відчуває відповідальність перед суспільством, виражає таке 
відношення до професіоналів і моделює такий підхід у середовищі; 
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• реагує на проблеми освіти, готовий до спілкування і співпраці з 
оточуючим середовищем, в тому числі з особами, які не є фахівцями в 
даній галузі, а також є активним учасником груп і організацій, що 
здійснюють педагогічну діяльність; 

• має усвідомлення відповідальності за збереження культурної 
спадщини регіону, країни, Європи та світу. 

З урахуванням процесів розвитку вищої школи в сучасних умовах 
можна констатувати, що пріоритетними питаннями наукових 
досліджень у галузі педагогіки вищої школи можуть бути: 
дослідження проблем системної організації навчального процесу, 
оптимізації інформаційного забезпечення, концептуально-
проблемної діяльності, поглиблення зв'язку навчальної та наукової 
роботи, підвищення ефективності виховання у ЗВО. 

Таким чином, можна виділити наступні концептуальні 
компоненти змісту курсу "Педагогіка вищої школи" : 

1. Загальногуманітарний компонент включає знання про місце 
педагогіки в системі наук, про їх об'єкти і основні методи дослідження, 
про взаємозв'язок цих областей знань з іншими і про основні етапи їх 
розвитку. Цей компонент як би синтезує ту інформацію курсу, яка 
відноситься до педагогіки в цілому. 

2. Соціальний компонент включає себе знання про роль вищої 
школи як соціального інституту, спрямованого на відтворення 
суспільства. Цей компонент розкриває не лише соціальні функції, але 
і відповідальність перед соціумом ЗВО і їх викладачів. 

3. Соціально-економічний компонент включає знання і уявлення 
про функціонування вищої школи як інституту підготовки кадрів в 
умовах сучасної кон'юнктури ринку праці і ринкової економіки. Сюди 
також входять питання, пов'язані з розвитком ЗВО як економічних 
суб'єктів в умовах економіки освіти і конкуренції на ринку освітніх 
послуг. 

4. Дидактичний компонент розкриває структуру і саму методику 
освітнього процесу у вищій школі. Відомо, що освіта – це не лише 
навчання, але також ще і виховання. Проте з’ясовано, що виховні 
функції вищої школи набагато органічніше розкриваються в 
соціальному компоненті курсу, оскільки теорія виховання як окрема 
область педагогічного знання в не вивчається. 

5. Організаційно-управлінський компонент розкриває особливості 
організації освітнього процесу у ЗВО і дає основні уявлення про 
менеджмент в освітній установі. 

Педагогіка вищої школи відіграє істотну роль при визначенні 
змісту вищої освіти, що знаходить відображення у державних 
стандартах вищої освіти, навчальних планах і програмах, а також у 
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формуванні змістової моделі підготовки фахівців. Вона покликана 
забезпечувати реалізацію у навчальному процесі ЗВО основних 
принципів вищої освіти: фундаментальність, спеціалізацію, 
безперервність навчання, високий загальнонауковий і культурний 
рівень студентів, їх свідому громадянську позицію. Сучасна 
педагогічна наука пропонує інноваційні підходи до організації 
навчального процесу у вищих навчальних закладах. Як зазначено в 
Білій книзі національної освіти України, інновації – сутність 
постіндустріального, інформаційного суспільства, постійні зміни 
якого проблематизують буття людини. Особливе значення цей 
феномен має для освітньої галузі України, у межах якої реалізуються 
програми підготовки і фахівців, і громадян. Інноваційна діяльність в 
освітній сфері є принципово важливою відповіддю на виклики 
сучасності, що детерміновані переходом суспільства до інноваційного 
типу розвитку і зумовлюють гнучкість системи освіти, її відкритість до 
нового (у різних сферах людського життя), реалізацію 
конкурентоспроможних освітніх національних і транснаціональних 
проектів. Імплементація освітніх інновацій є запорукою 
конкурентоспроможності національної освіти, її здатності формувати 
інноваційну людину [1, с. 21–22]. 
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ФІЛОСОФСЬКЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ 
ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

В. В. Каплінський  

Інтегрування вищої освіти й науки України в освітній та 
дослідницький простір Європейського Союзу формує запит на якісну 
підготовку учителів та інноваційні розробки в галузі філософії освіти 
та педагогічних наук [34]. Лейтмотив філософії глобальної освіти 
полягає в створенні передумов для взаємодії різних культур, моделей 
соціальної діяльності, систем цінностей на основі пріоритетів 
гуманізму в сучасних умовах загострення проблем глобального 
характеру [5, c. 23]. 

Методологічним орієнтиром модернізаційних освітніх процесів 
дослідники вважають філософію освіти як загальну парадигму 
організації та змісту знань про світоглядні цінності, духовного 
світу особистості, що визначає її позицію, роль і способи 
поведінки в суспільстві [43]. 

На зміну акцентів щодо ролі освіти і виховання та особливості 
професійної підготовки майбутніх фахівців у філософському вимірі 
вказує В. Андрущенко, який вважає, що сучасна вища професійна 
освіта має сформувати такого професіонала, який би водночас був 
патріотом і висококультурною людиною. Саме гуманітарні цінності, 
без яких суспільство не може існувати, є сутнісною ознакою 
соціальності, цивілізованості, людяності. Переживаючи будь-які 
кризи, спади, зіткнення, воно постійно повертається до гуманітарних 
пріоритетів, що є єдиним духовним стрижнем, основою буття. 
Першою на це має відреагувати освіта [44, c. 21], головне завдання 
якої – формування свідомих, суспільно активних громадян, здатних 
забезпечити економічне зростання і культурний розвиток країни. 

У сучасній філософії обґрунтовано основні напрями 
концептуалізації філософсько-освітнього знання, які визначають 
пріоритети у розвитку системи освіти: перебудова освітньої 
діяльності, що базується на гуманістичній концепції 
антропоцентристського спрямування; переорієнтація змісту та 
цінностей освітнього процесу на соціокультурні засади; нова 
філософська модель сучасної освіти на новому світоглядному 
підґрунті та «гармонійних взаємовідносинах в контексті моделі 
«природа – людина – суспільство» [35, c. 125]. 

Оновлення змісту освіти, орієнтація на інноваційний тип 
педагогічного мислення, що відповідає новим соціокультурним 
умовам, пріоритетність формування у студентів педагогічних 
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університетів ключових компетенцій в інтелектуальній, суспільно-
правовій, комунікативній та інформаційній сферах мають 
відображатися у професійній характеристиці педагога, 
супроводжуючи його професійне становлення, яке трактується у 
філософській літературі як довготривалий та неперервний процес, 
що передбачає можливість необмеженого розвитку людини. Цей 
процес пов’язується із різноманітними цілями особистості та має 
відповідний зміст на різних етапах професійної діяльності [25, c. 83]. 

На початку ХХІ століття освіта зазнає певних глибоких змін, котрі 
спрямовані на вироблення нових освітніх підходів, технологій, 
методів отримання знання, що визначає нові тенденції розвитку та 
основні завдання філософського обґрунтування вищої освіти: 
осмислення кризи традиційних форм освіти; осмислення шляхів і 
способів становлення особистості; концептуальне проектування 
освітніх систем; виявлення вихідних культурних цінностей освіти і 
виховання відповідно до вимог, що висуваються перед особистістю в 
умовах сучасності та сприяють ефективному становленню 
фахівця [23, c. 5]. 

Професійне становлення майбутнього вчителя пов’язано з 
особливостями освітнього дискурсу, на який впливають чинники 
сучасної цивілізації, пов’язані з підвищенням мобільності фахівців у 
процесі глобалізації, що будується з урахуванням різноманітності 
дидактичних підходів, котрі історично склалися в європейській 
педагогіці, а тому є характерними для європейської освіти. Ідея 
інноваційної освіти є відповіддю на запит реальності та відображає 
потребу в підготовці студентів до подальшого професійного 
становлення [11].  

Філософське обґрунтування проблеми професійного становлення 
майбутнього вчителя науковці пов’язують із ідеями ментального 
«проекту» Європи, де вказується на необхідність побудови нової 
концепції становлення особистості на основі її усвідомленого зв’язку з 
попередніми концепціями освіти. Визнання такого зв’язку є 
передумовою аналізу найсуттєвіших – історично важливих – 
дидактичних теорій, знання та інтерпретація яких можуть вказувати 
на способи їх застосування в навчальному процесі інтегрованої 
Європи [38]. В межах цього проекту передбачається розвиток 
інноваційних технологій, відповідних умовам ХХІ століття у сфері 
освіти, які спираються на відомі в історії педагогіки ідеї про те, що 
об’єкт освіти не чаша, яку треба наповнити, а факел, котрий треба 
запалити. Відповідно визначається методологія, за допомогою якої 
має досягатися істина в межах освітнього процесу [23, c. 57]. 
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Філософія сучасної освіти пов’язує вирішення завдань 
професійного становлення майбутнього вчителя в умовах 
модернізаційних змін з потребою вдосконалення проблеми фахової 
підготовки та особистісно-професійного саморозвитку студентської 
молоді на основі новітніх досягнень психології та педагогіки та 
перспективного педагогічного досвіду [21, c. 23]. 

Для філософського обґрунтування професійного становлення 
майбутнього вчителя важливим є сучасне трактування поняття 
«особистість». Філософія розглядає його через призму загальності у 
системі відносин «універсум – людина». Особистість – це людина, 
оцінювана не тільки з точки зору її базових якостей, але й з боку її 
соціальних і духовних особливостей; це активно діючий соціальний 
суб’єкт; це мисляча людина, яка характеризується власною 
культурою; це не лише носій суспільних відносин, а й особа, котра 
здійснює на них зворотний вплив у відповідності зі своїми 
здібностями, досвідом, інтелектом, індивідуальними особливостями, 
професіоналізмом і власною культурою [22]. 

Сучасна філософія виходить з того, що проблема особистості є 
міждисциплінарною, котра синтезує різні аспекти дослідження 
взаємодії людини та суспільства [31]. Особистість розглядається у 
філософії не тільки як продукт суспільних відносин, вона не тільки 
інтеріоризує норми та цінності соціального середовища в процесі 
соціалізації; особистість робить це щоразу в особливій формі в 
залежності від наявного творчого потенціалу; з іншого боку, по-
своєму реагуючи на соціальні впливи і розкриваючи власні життєві 
сили, формуючи переконання, вольові якості, свій внутрішній світ, 
здійснює зворотний вплив на соціальний простір, перетворюючи 
його відповідно до вироблених цінностей. Особистість – поняття, що 
характеризує ступінь соціальної зрілості індивіда, його 
самосвідомість і власну позицію [12, с.174]. 

Є. Подольська визначає особистість (лат. persona) як конкретний 
образ сутності людини, цілісне втілення і реалізацію в ній системи 
соціально-значимих рис і якостей. Головна її риса – 
самосвідомість [30, c. 669]. Л. Буєва наголошує, що розгляд 
детермінованості людини через об’єктивні показники нерідко 
виглядає як «запрограмованість» буттям, а це майже не залишає 
місця для самореалізації особистісного потенціалу, вільного 
саморозвитку, а відтак і успішного професійного становлення [6, 
с.124-130].  

Поділяємо позицію дослідників, які розглядають орієнтований на 
цілісність особистості підхід як єдність біологічного і соціального. 
Сучасні науковці погоджуються з істиною, що кожна людина має свій 
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потенціал, творчі можливості, свій талант і дар. Витоки цієї ідеї 
пов’язані з Аристотелем, Фомою Аквінським та ін. Але сьогодні 
проблема полягає в набутті вмінь вимірювати різницю творчих 
потенціалів, своєчасно їх виявляти та створювати умови для 
найбільш повної реалізації [41].  

Визначаючи філософську сутність поняття особистості, науковці 
осмислюють її становлення як пізнання світу й самої себе, що є 
необхідною умовою самовдосконалення й саморозвитку. Так, 
А. Камю пов’язує становлення особистості з філософією 
конфуціанства, де ідея морального вдосконалення людини 
вирішується безпосередньо через виховання. Розвиток 
самосвідомості у цьому процесі полягає в цілеспрямованому 
вихованні внутрішнього світу особистості з урахуванням дотримання 
моральних і філософських принципів. У зв’язку з цим Конфуцій 
зауважував: «За своєю природою всі люди схожі; виховання та набуті 
звички роблять їх різними…» [13, c. 65]. 

Ця ідея простежується науковцями в історії філософії. Так, 
наприклад, «Пізнай самого себе» – висловлювання, що було 
викарбувано в Дельфах на колоні над входом у храм Аполлона. 
Подібні думки про важливість самопізнання також висловлював 
видатний філософ Сократ.  

У Давній Греції принцип саморуху (становлення особистості) 
вперше вивчали такі відомі філософи, як Геракліт та Аристотель. 
Геракліт не зміг розгорнуто дати пояснення саморуху як способу 
існування світу, проте, розвиваючи свої думки щодо сутності руху, він 
уперше ввів поняття «самозростання». Пізніше ідею саморуху 
розвивав Ґ. Лейбніц, який розкрив її через тілесну субстанцію. 
Принцип внутрішньої активності матерії та її саморуху обстоювали 
Бенедикт Спіноза, Джон Толанд. Концептуальні основи саморуху, 
розроблені Гегелем, вони трактували як форми самовиявлення 
абсолютної ідеї [9, с.23]. Гегель вбачав діалектику становлення 
особистості в індивідуальному розвитку. Філософ зауважував, що 
людина за своїм існуванням є «сама по собі дещо природне... тільки 
через удосконалення свого тіла й духу, а головне, завдяки тому, що її 
самосвідомість розуміє себе як вільна, вона... стає власністю самої 
себе» [9, с.24]. Він розумів під поняттям «світ людини» світ 
особистості, що має розвинену самосвідомість [9, c. 26].  

Видатні філософи античного світу Аристотель, Демокріт, Епікур, 
Кратіл, Піфагор пов’язували проблеми становлення особистості із 
самопізнанням, самовдосконаленням, а також самореалізацією 
людини. Так, Сократ зазначав, що мета становлення особистості 
полягає у розвитку кращих її задатків і почуттів, котрі повинні бути 
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спрямовані саме на пізнання. Філософу належить висловлювання, що 
стало крилатим виразом: «Я знаю, що я нічого не знаю». Міркування 
Сократа в цьому контексті науковці пов’язують з проблемами 
становлення та самовдосконалення людини, котре ґрунтується на 
самодослідженні. Піфагор, торкаючись питань становлення 
особистості, зауважував: «будь повелителем самого себе: володіючи й 
управляючи собою, ти матимеш чудове царство і найбільш важливу 
посаду» [2, c. 286]. Це вказує на правдивість думки про те, що 
становлення особистості відбувається через самопізнання. 

Характерна ознака епохи Відродження – формування 
гуманістичних ідей, зокрема прагнення до гармонії духовного і 
фізичного [39, c. 103], тобто набуває значення ідея всебічного та 
гармонійного розвитку людини [42, c. 10]. Головним об’єктом 
дослідження барокової філософії є досконала особистість, котра 
втілює в собі реальні якості, до яких прагне кожна особа. 

Український мислитель Г. Сковорода великого значення надавав 
самопізнанню і саморозвитку в процесі становлення особистості. На 
його думку, життя потрібно спрямувати на самопізнання, котре він 
вважав важливим засобом подолання людських вад. Особливу увагу 
філософ приділив розвитку природних задатків особистості шляхом 
самовдосконалення. У його працях зустрічаємо такі висловлювання, 
як «пізнай себе», а також «зрозумій себе» [38, c. 32]. 

Філософський аналіз поняття «становлення» здійснив Гегель, 
котрий трактує його як «рух», у якому категорії, що характеризують 
його – «чисте буття» та «неявне буття» – переходять одна в одну, 
завдяки чому «становлення» стає межею їхнього взаємного 
співвідношення. «Становлення» Гегель розглядає як процес 
формування певної сутності, як перехід думки з невизначеності у 
визначеність, тобто перехід «чистого буття» у певну його форму 
(«неявного буття») [8, c. 386]. Становлення також є розгортання, 
розкриття абсолютної ідеї [8, c. 432].  

Еволюція ідей саморозвитку особистості знайшла своє 
відображення в дослідженнях філософів ХІХ–початку ХХ ст., 
зокрема М. Вебера, Й. Фіхте, З. Фройда, А. Швейцера, К. Юнга та ін. 
Філософи другої половини ХХ ст. Л. Коган, C. Неретіна, М. Петров, 
О. Рудницька приділяли увагу особистісному становленню людини, 
акцентуючи увагу на важливості символо-знакових систем у 
саморозвитку особистості, зокрема у становленні її свідомості. ХХ ст. 
позначилось зорієнторієнтованістю на усвідомлений саморозвиток 
особистості в напрямах «людина–природа», «людина–релігія», 
«людина–суспільство», а також «людина–нація». Свідомо-вольова 
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сутність становлення особистості реалізується завдяки її 
самоактивності в освітній діяльності [42, c. 10].  

У дослідників М. Бердяєва, М. Бубера, А. Гелена, В. Дільтея, 
М. Шелера розкрито різноманітні аспекти проблеми людини в 
контексті теорії еволюції філософсько-антропологічної думки: 
філософська антропологія як спадкоємниця містичного і релігійного 
вчень про людину (М. Бердяєв); ґенеза філософського 
людинознавства у ХХ ст. (Е. Фромм); європейська філософська лінія 
вчень про людину (М. Шелер); філософсько-антропологічні ідеї в 
екзистенційній теорії (М. Бубер) [47, c. 17]. 

У філософії створені концепції щодо природи та сутності людини 
(О. Билков), її становлення та сутності буття з акцентом на різних 
стратегіях життя. Для нашого дослідження важливою є теорія про 
людину як історичний феномен (М. Бахтін, Г. Гегель), про її 
прагнення до самовдосконалення (М. Бердяєв, І. Кант), про 
діяльнісно-практичне становлення особистості (М. Бахтін, 
C. Рубінштен, М. Хайдеггер). Важливими в контексті досліджуваної 
проблеми є також філософські підходи, розроблені в екзистенційній 
філософії (X. Ортега-і-Гассет, Ж. Сартр, В. Франкл), філософії життя 
(Ф. Ніцше), сучасній філософії (В. Шинкарук, В. Іванов), в яких 
людина розглядається як цілісна самооцінна істота, яка має власний 
індивідуальний шлях розвитку [4, c. 21]. 

У науці існує тенденція визначення поняття «становлення» через 
поняття «розвиток», ототожнення цих понять або відображення 
одного в іншому. Так, у тлумачному словнику «становлення» 
визначається як філософська категорія, що «відображає 
діалектичний перехід від одного ступеню розвитку до іншого…, 
виникнення, утворення будь-чого у процесі розвитку» [7, c. 949]. В 
цьому контексті процес становлення є однією зі складових розвитку. 
Зокрема, «розвиток» розуміється як «…дія, хід, протікання; процес 
переходу з одного стану в інший, більш досконалий; ступінь духовної 
зрілості, освіченість» [7, c. 863]. 

Цікавим для нашого дослідження є визначення науковцями 
взаємозв’язку понять «становлення» та «покликання». Так, філософ 
Х. Ортега-І-Гассет стверджував, що життя втрачає справжність, якщо 
людина відмовляється здійснити своє «Я», якщо зраджує собі. 
Визначаючи поняття «покликання» не лише як узагальнену форму 
професійної діяльності, а як цілісну, суто індивідуальну програму 
існування, він зауважував: «…наше «Я» – це наше покликання. Ми 
маємо бути вірними своєму покликанню, тоді наше життя стане 
справжнім» [28, c. 316]. Тут прослідковується важлива ідея 
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становлення особистості через її творчу самореалізацію, постійну 
актуалізацію її внутрішніх ресурсів, здібностей, вольових якостей.  

Категорія «становлення» у філософії визначається також через 
такі поняття як «усвідомлення людської суб’єктності» та 
«індивідуальний спосіб буття». зауважує, що драма людського 
існування полягає в боротьбі за свою індивідуальність; він зауважує, 
що «…до останньої миті людина не знає, чи дійсно вона виконала 
своє призначення у житті чи лише вірить у те, що це призначення 
виконане» [45, с.15]. Філософ підкреслює складність, 
проблематичність феномену самостановлення, самореалізації 
особистості. Буття, суб’єктність, трансценденція набувають змісту 
лише у співвідношенні з «іншим суб’єктом». Разом із цим В. Франкл 
стверджує: «Сприймаючи людину такою, якою вона є, ми робимо її 
гіршою; сприймаючи її такою, якою вона має бути, ми змушуємо її 
бути такою, якою вона може стати». Він вважає освіту в процесі 
становлення особистості неефективною і не спрямованою на 
формування у молоді ідеалів та цінностей, якщо прослідковується 
недостатність вимог до особистості [45, с.58]. А. Лактіонова це 
судження пов’язує з необхідністю побудови індивідуалізованої моделі 
особистості сучасної людини як ціннісного орієнтиру процесу її 
становлення [20]. В нашому дослідженні таку «модель» ми 
розглядаємо як регулятор особистісно-професійного становлення 
лише тоді, коли вона буде прийнята в якості ідеалу самим суб’єктом, 
усвідомлена та включена в систему його мотивації.  

Важливою умовою ефективного становлення особистості науковці 
вважають вплив оточення, а основою залучення до соціального світу 
слугує звернення до власного досвіду та досвіду інших людей. Досвід 
розглядається як «практична взаємодія із зовнішнім світом», 
результат якого виражений у вигляді знань і вмінь. Чим вищий 
рівень розвитку особистості, тим більш незалежна вона від впливу 
зовнішнього середовища [20, c. 42].  

Деякі дослідники вважають, що входження людини в соціум, 
суспільне середовище можна розглядати як етапи процесу 
становлення особистості: 1) підготовка субʼєкта до соціоадаптації, до 
аккомодативних факторів соціосередовища, до комунікації з іншими 
субʼєктами; 2) адаптація, оволодіння цінностями, нормами, 
правилами, засобами, адекватними тим чи іншим формам 
діяльності; 3) диференціально-індивідуальне усвідомлення 
необхідності наслідування певних загальноприйнятних парадигм чи 
прагнення до максимально-індивідуальної егоперсоналізації; 4) 
порівняння, аналогія своїх потреб із потребами, цілями, задачами 
інших суб’єктів, вимогами суспільства, держави для виявлення 
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власної адекватності до умов соціуму; 5) репродукування, 
становлення особистості, закріплення відповідних установок, 
орієнтацій, які конструюють і підтримують відносно стійку структуру 
особистості [36, c. 162]. 

Становлення особистості як науковий феномен активно 
обговорюється у сучасній гуманістичній філософії в межах 
дослідження ідеї самоцінності людини, її самореалізації, як головної 
мети та сенсу життя. Так, Г. Батіщев розглядає людину як істоту, що 
постійно перебуває у пошуку, а життя як «неперервно стрімкий потік, 
що прокладає для себе нові чи оновлені береги» [3, c. 103]. Зрозуміти 
роль діяльності, досвіду, практики, зокрема спеціальної та 
навчальної, допомагає твердження філософа про нероздільність 
самореалізації та духовності особи. Таким чином, «становлення» як 
філософська категорія відображає діалектичний перехід від одного 
рівня розвитку до іншого, взаємоперетворення взаємопов’язаних і 
одночасно протилежних моментів розвитку.  

У сучасному науковому філософському дискурсі становлення 
особистості досліджували у різних аспектах такі науковці: 
І. Бондаревич (духовна цілісність особистості як атрибут 
саморозгортання людини, 2008), М. Ватковська (самореалізація 
особистості в освітньому просторі, 2010), Г. Гамрецька (становлення 
історіософського світобачення майбутнього педагога, 2004), 
О. Грецова (людина як мета і предмет соціально-філософської 
рефлексії, 2003), А. Зубенко (взаємодія особистісної та соціальної 
ідентичності, 2005), Г. Нарядько (особистість в ціннісній парадигмі 
соціуму, 2010), І. Кузнєцова (аксіологічні та праксеологічні засади 
становлення особистості як суб’єкта культурно-освітньої діяльності, 
2008), М. Мегрелішвілі (буття людини як буття можливостей, 2004), 
В. Муляр (проблема становлення особистості в системі «індивід-
суспільство»), 1999), І. Табачек (розвиток особистості сучасного 
вчителя, 2005) та ін.  

У Доповідях про людський розвиток (1990-2016 роки) 
підкреслюється, що освіта підвищує цінність та гідність людського 
життя, найбільшою мірою формує суспільство знань, зміцнює 
соціальну, культурну та духовну згуртованість людей, зменшує 
прояви дискримінації та небезпеки, посилює 
конкурентоспроможність. Отже, освіта розглядається філософами як 
основний засіб розширення можливостей і вибору людини [50; 51].  

Визначення філософської сутності поняття «становлення 
особистості» дозволяє обґрунтувати поняття «професійне 
становлення». У філософії воно пов’язується зі становленням тієї 
частини культури особистості, що забезпечує її духовне зростання, 
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самоствердження і самореалізацію, спрямовані на створення 
матеріального достатку і морального задоволення. Специфічність 
гносеологічного значення цього поняття науковці трактують як 
можливість більш повного розкриття механізму утворення нових 
якостей особистості, зокрема професійних, які генетично 
взаємопов’язані з попередніми особистісними станами суб’єкта 
становлення від студента і вчителя-початківця до професіонала, 
розглядаючи названий механізм у формі руху між реальним і 
ідеальним, буттям і небуттям.  

У цьому контексті В. Орлов професійне становлення вчителя 
визначає як виникнення нових професійних якостей, необхідних для 
здійснення педагогічної діяльності; суспільно-освітнє явище, яке 
відображає ситуацію об’єктивного розвитку з наявними ознаками 
новостворених професійних якостей; рух, спрямований на 
розв’язання суперечностей між існуючими способами мислення, 
рефлексивними уявленнями, знаннями, вміннями і навичками 
професійно-педагогічної діяльності та досвідом їх реалізації на 
практиці, між досвідом набуття знань, педагогічної техніки, 
професійної культури та розвитком педагогічної майстерності, «між 
двома етапами усвідомлення власного «Я» («Я – студент», що 
оволодіває педагогічною професією, і «Я – педагог») [27, c. 8]. 

Протилежна точка зору – розуміння поняття «становлення» як 
певної цілісності системи елементів: «Новий стан, нова цілісність для 
свого існування потребує руйнування старих форм, старої цілісності, і 
цей процес руйнування є одночасно процесом становлення нових 
форм» [33, c. 97].  

Автори сучасних філософських словників розглядають категорію 
професійного становлення з різних боків, зокрема, як процес 
переходу з одного ступеня розвитку в інший, взаємоперетворення 
протилежних моментів розвитку, одночасно взаємопов’язаних між 
собою; як процес розвитку, що відображає відповідальність індивіда 
за максимально повну реалізацію свого потенціалу; як діалектичну 
категорію, що передбачає перетворення можливості в дійсність у 
процесі розвитку; як набуття нових форм і ознак у процесі розвитку, 
наближення до прогнозованого стану особистості, характеру, 
мислення; як «становлення соціальної зрілості», що проявляється в 
безперервному переході якості від нижчого до вищого рівня [32, 
c. 34]. 

М. Пахомова пов’язує професійне становлення майбутнього 
фахівця з удосконаленням механізмів управління ним. Ефективність 
людського розвитку виявляється у набутих нових компетентностях, 
тобто в якісному покращенні потенціалу людини з наступним його 
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трансформуванням у корисні для суспільства і особисто для неї 
результати [29, c. 18].  

У філософії розглядаються також відмінності між професійним 
розвитком і професійним становленням: домінуючими в 
професійному розвитку є внутрішні чинники, в професійному 
становленні – зовнішні. Професійна освіта є одним з основних 
зовнішніх умов професійного становлення педагога, яке передбачає 
свідому діяльність з розвитку особистості як професіонала. 
Важливими складовими цього процесу є адаптація індивідуальних 
особливостей до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення 
професійної компетентності і безперервний розвиток соціально-
моральних та інших якостей особистості [46]. 

На особливу увагу заслуговують праці, в яких досліджується 
широкий спектр проблем професійного становлення вчителя. 
Зокрема окремих питань щодо місця в системі педагогічної освіти 
світоглядної підготовки так чи інакше торкаються Г. Балл, Ю. Бєляєв, 
І. Бех, І. Богданова, В. Кремень, І. Кузнєцова, Т. Сорочинська, різні 
аспекти професійної підготовки вчителів розглядають О. Дубасенюк, 
C. Кримський, загальні проблеми становлення та професійної 
адаптації педагога вивчали C. Болсун, О. Савченко та ін. 

Становлення сучасного філософсько-освітнього дискурсу, зокрема 
для дослідження проблеми професійного становлення особистості 
майбутнього вчителя, на думку В. Андрущенка, знаходяться під 
впливом провідних тенденцій філософствування: орієнтації на 
світоглядний, методологічний та гносеологічний плюралізм; 
розширеного тлумачення раціональності; синтезу соціально-
антропологічних, позитивістських і постмодерністських положень; 
використання герменевтичних, культурологічних методів аналізу [1].  

Найбільш релевантними для проблеми професійного 
становлення особистості майбутнього вчителя є наступні філософські 
напрями. 

Аналітичний напрям (В. Брецинка, Р. Пітерс, А. Фішер, 
І. Шеффлер), що продовжує традиції позитивізму з фокусуванням 
уваги на структурі педагогічного знання, статусі педагогічної науки; 
проголошенні детермінованості вимогами суспільства автономії 
людини і цілей освіти, обмеженістю змісту освіти критеріями 
верифікації. Ці положення є важливими для вирішення проблеми 
професійного становлення особистості майбутнього вчителя у 
процесі загальнопедагогічної підготовки. 

Критико-раціоналістичний (Г. Здарцил, Ф. Кубе, Р. Лохнер), 
спираючись на філософію К. Поппера, декларує ідеї дистанціювання 
педагогіки від умоглядної філософії, а також обмеження досвіду 
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положеннями теорії. Піддається критиці ірраціоналізм і 
тоталітарний підхід в освіті, натомість проголошується розвиток 
критичноперевіряючого розуму і становлення відповідного стилю 
життя. 

Прихильники необіхевіористського напряму C. Прессі, 
Б. Скіннер, Е. Толмен, К. Халл базуються на положеннях про 
визнання людської поведінки керованим процесом, зумовленим 
використанням стимулів, пов’язаних з постійним позитивним 
підкріпленням. З його позицій мета освіти – керована особистість, 
визначальна моральна якість якої – відчуття відповідальності як 
умова життєстійкості соціальної системи.  

А. Комбс, Є. Келлі, А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Рорті, C. Хук як 
представники неопрагматичного напряму сутність виховання 
пов’язують зі самоствердженням особистості, посиленням 
індивідуалістичної спрямованості. Керується визнанням внутрішньої 
обумовленості поведінки людини та оцінкою зовнішнього 
середовища таким, що функціями контролю, критики заважає 
самовиразу та становленню особистості. Для нашого дослідження цей 
напрям є цінним тому, що його прихильники відстоюють свободу 
вибору особистості, котра є джерелом її активності, адже в своїх діях 
людина керується лише своїми бажаннями та волею.  

Соціал-конструктивістський напрям (Р. Будон, П. Жіральделлі, 
Т. Альвес-Маззотті) базується на соціологічній теорії пізнання 
(П. Бергер, Т. Лукман), генетичній епістемології Ж. Піаже, 
прагматизмі, феноменології. Його прихильники виходять з 
положення, що реальність може бути виражена тільки через 
особистісну інтерпретацію, визнають багатоманітність можливих 
інтерпретацій об’єкта, тому припускають свідому побудову суб’єктами 
навчального процесу відповідно до ціннісних переваг особистості з 
метою переосмислення існуючого інтелектуального досвіду та 
формування нових знань. 

Презентований представниками критичної педагогіки 
C. Боуелсом, Г. Джинтісом, М. Епплом, А. Іллічем, П. Маклареном, 
П. Фрейре емансипаторсько-педагогічний напрям орієнтується на 
філософські ідеї неомарксизму (Т. Адорно, Г. Маркузе), визнаючи 
необхідність включення освіти в рух за визволення особистості, 
виховання емансипованих суб’єктів, здатних до вільного дискурсу, 
шляхом формування критичного мислення. 

Представники діалогічного напряму М. Бубер, Ф. Розенцвейг, 
О. Розеншток-Гюссі абсолютизують роль діалогу в міжлюдських 
стосунках, визнаючи його як засадовий принцип побудови освітнього 
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процесу. Для нашого дослідження ці ідеї важливі тому, що базуються 
на комунікативній природі навчання. 

Прихильники екзистенційно-герменевтичного напряму 
У. Баррет, О. Больнов, М. Лангевельд, Г. Ноль, Г. Рот, Е. Шпрангер 
спрямовують зусилля на виявлення сенсу освіти, осмислення та 
формування в контексті реалій існування людини нового її образу. 
Спираючись на філософську антропологію (М. Шелер, Г. Плесснер), 
презентують образ людини, розглядаючи її не тільки як біосоціальну, 
але й духовну істоту. Саме духовність, на їхню думку, виступає 
фундаментом формування цілей і смислів, що визначають поведінку 
особистості, а основа виховних впливів – це підсвідоме: інтуїція, 
настрої, почуття. 

Гуманітарно-педагогічний напрям (Е. Венігер, Т. Літт, Г. Ноль, 
Г. Рот) робить акцент на спрямованість педагогіки в гуманітарне 
русло, на гуманізацію школи через визнання її автономії від ідеології 
та політики. Науковці вважають, що сутністю особистості є 
людяність, яка тлумачиться як духовність, що виражається в її 
спонтанних самовираженнях в процесі міжособистісних відносин.  

Представники постмодерністського напряму C. Ароновітц, 
Н. Бурбуліс, Г. Жиру, Д. Ленцен, В. Фішер виступають проти диктату 
теорій та систем у педагогіці за нові форми виробництва знань, 
орієнтуючись на реконструкцію так званих гранднаративів, 
переоцінку суб’єкт-об’єктних відносин, зокрема в освітній сфері [44, 
c. 41-44]. 

Таким чином, сучасна філософсько-педагогічна думка 
спрямована на цілісне бачення особистості, поєднання 
різнопланових підходів, котрі відкривають певні грані людини як 
цілісної істоти. В цьому контексті для нас є важливою думка 
вітчизняних дослідників, що базовою платформою інтегрального 
бачення особистості є її осмислення В. Сухомлинським, у науково-
практичних працях котрого вона презентована як ціліснісна, 
динамічна система якостей та рис індивіда, яка формується на основі 
діяльнісного ставлення до світу [1]. 

Філософські аспекти сучасної освіти та інтеграційних освітніх 
процесів спрямовують педагогів на формування вмінь 
самоорганізації, самовдосконалення та самореалізації за умов 
динамічної зміни «зовнішнього» середовища. Система вітчизняної 
педагогічної освіти переважно використовує традиційний підхід у 
процесі становлення майбутніх учителів, заснований на формуванні 
професійних компетентностей [107]. 

Аналіз філософських джерел дозволяє визначити декілька 
аспектів у проблемі професійного становлення особистості: 
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соціальний, пов’язаний із засвоєнням соціального досвіду і 
входженням у соціальне середовище; індивідуальний як формування 
індивідуальних особливостей на основі природних задатків, 
соціальних умов і культури; персоналізація, пов’язана з формуванням 
самої особистості. Ці аспекти вважаємо складовими категорії 
«становлення особистості». 

Щодо структурно-системного осмислення функцій освіти у 
сучасному вимірі, на думку В. Кременя [43], в освітньому просторі 
України спостерігаються різні підходи відносно цілей та цінностей 
освіти. Їх можна окреслити трьома освітніми концепціями: 
традиційною, гуманістичною та раціоналістичною.  

Традиційна модель базується на трьох постулатах: 1) основна мета 
освіти полягає в оволодінні базовими компетенціями; 2) головна 
увага концентрується на вивченні і засвоєнні академічних знань з 
акцентом на базових дисциплінах і найважливіших галузях знань); 
3) згідно «морально-освітнього» постулату освіта неможлива без 
усвідомлення певних моральних цінностей.  

Раціоналістична концепція, на думку науковців, не є достатньо 
поширеною в нашій країні. Раціоналісти вважають знання 
упорядкованою сукупністю об’єктивних фактів. Суб’єктам освіта має 
пропонуватися ззовні як похідне від «освітнього менеджера», яким є 
викладач. Прихильники раціоналізму, вирішуючи проблему методів 
навчання, прагнуть створити всебічно розроблену ефективну 
технологію із використанням сучасної комп’ютерної техніки та 
інформаційних систем, що сприятиме засвоєнню відповідної 
освітньої програми. 

Представники гуманістично спрямованої філософської 
концепції вбачають сенс і зміст освіти як важливу умову для 
самовираження і самоствердження особистості, як можливість 
адекватно та найбільш повно відповідати природі людського «Я». 
Такий підхід відкриває найоптимальніший шлях до самореалізації 
особистісного «Я». Педагоги, прихильники гуманістичної концепції, 
спираються на такі цінності, як співпраця, рівність, довіра, 
толерантність, емпатійність [43, c. 331-332]. 

Стрижневою для нашого дослідження є філософія 
людиноцентризму в стратегіях національної освіти. В. Кремень 
зазначає, що цим терміном позначаються різноманітні відтінки 
філософської думки, об’єктом яких виступає людина. «Тілесність, 
обдарованість, духовність, освіченість, моральність, розумність, 
цілеспрямованість – усе це є фрагментами постійно змінюваної 
картини буття людини, які розкривають її нові аспекти, але не 
вичерпують нескінченного змісту» [43, c. 9].  
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Філософія людиноцентризму в педагогіці передбачає формування 
інноваційної особистості, самодостатньої й ціннісно спрямованої. На 
думку дослідників, важливо підготувати людину до життя в 
інноваційному суспільстві. Для цього освіта повинна 
переорієнтуватися на формування фахівця інноваційного типу 
мислення, інноваційного типу культури, а також готовності до 
інноваційного типу дій. Динамізм розвитку та змінність стають 
сутнісною рисою сучасного способу життя. Отже, сформувати 
людину, здатну творити, органічно сприймаючи зміни, – означає і 
зробити її успішною, і забезпечити системний прогрес суспільства. Це 
вимагає особливої уваги до особистісного розвитку, формування 
самодостатності, здатності ефективно та свідомо співпрацювати в 
глобалізованому життєвому просторі [43, c. 345]. 

Філософія людиноцентризму спрямована на творчий 
саморозвиток та самореалізацію особистості. Стосовно становлення 
майбутніх вчителів ідея людиноцентризму реалізується, перш за все, 
через саморозвиток в оволодінні педагогічною професією, а точніше 
– педагогічною творчістю та майстерністю.  

Для розуміння та обґрунтування процесу професійного 
становлення майбутнього вчителя має велике значення концепція 
екзистенціалізму (М. Бубер, C. Кьєркегор, X. Ортега-і-Гассет, 
Ж. Сартр, І. Фіхте, В. Франкл, М. Хайдегер). Основна думка Ж. 
Сартра: «особистістю людина стає лише після того, як зробить себе 
такою сама. Людина – істота, яка прагне майбутнього й усвідомлює, 
що вона проектує себе у майбутньому, стаючи такою, яким є проект її 
буття» [37, с.124]. Далі автор уточнює, що існування особи – це 
створення самої себе, яке можливе лише на основі праці та практики. 
З цього можна зробити висновок про поєднання індивідуальних і 
соціальних інтересів як умову становлення особистості. 

Дослідження процесу професійного становлення спонукає нас 
звернутися до герменевтичного напрямку, що «являє собою 
методологічну базу побудови гуманістичної комунікації в процесі 
навчання і виховання» [40, c. 43]. Розглядаючи принцип взаємодії 
герменевтики та філософії освіти, І. Сулима виокремлює 
характеристики освіти, головною з яких є відкритість альтернативам. 
Важливість герменевтично орієнтованого типу навчання для нашого 
дослідження полягає в тому, що він містить елемент саморегуляції, 
корельований із духовним світом особи, що характеризується 
рефлексією. Герменевтика вважає цінним для розвитку особистості 
осмисленість дій, вміння орієнтуватися, відкривати щось нове та 
«таємне» [40, c. 43]. 
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C. Клепко [79] професійне становлення майбутнього вчителя 
розглядає через процес репрезентації знань, концепт якого є одним із 
продуктивних та найбільш уживаних у сучасних дискурсивних 
практиках [19, c. 24]. 

Важливим у контексті професійного становлення є ще один 
аспект, на якому наголошує В. Орлов. Ми погоджуємось з ним у тому, 
що концепція професійного становлення визначає розвиток тієї 
частини культури фахівця, котра сприяє духовному зростанню, 
пов’язаному з усвідомленням особистістю сенсу життя і професійної 
діяльності [26, с.111].Особистісно-професійне становлення 
здійснюватиметься у правильному напрямку лише тоді, коли особа 
буде опиратись на духовні закони, без яких ні вона, ні суспільство в 
цілому не можуть жити нормально. Духовні закони, на думку К. 
Юнга, визначають духовний стан людини, яким обумовлюється 
характер її діяльності, зокрема професійної, її творчості в науці, в 
політиці, в мистецтві, в бізнесі. «Людська свідомість, – стверджує 
В. Орлов, – не може безкарно миритись з торжеством аморального. 
Як результат виникають найтемніші інстинкти, які не тільки 
спотворюють людину, але й призводять до психічних патологій» [26, 
c. 108-109]. Відсутність духовного стрижня спричиняє духовну кризу, 
і особистість втрачає життєві орієнтири, які, в свою чергу, гальмують 
успішність професійної діяльності, оскільки духовна криза спричиняє 
кризу життя взагалі. Усвідомлення та внутрішнє прийняття духовних 
законів робить людину стійкою, сильною і допомагає здобути владу 
над собою. А найвищий рівень духовної культури настає тоді, коли 
вона контролює не тільки свої вчинки, а й свої думки.  

Таким чином, особистісно-професійне становлення майбутнього 
педагога не може бути повноцінним без паралельного духовного 
вдосконалення, як і технічний прогрес не буде гуманним при 
моральному і духовному регресі. В обох випадках дисбаланс 
створюватиме перешкоди на шляху до якісного результату.  

Отже, філософське обґрунтування проблеми професійно-
особистісного становлення майбутнього вчителя забезпечує розробку 
визначення концептуальних довгострокових стратегій розвитку 
педагогічної освіти; визначення особливостей освітнього середовища, 
в якому відбувається професійне становлення особистості та її 
провідних ціннісних характеристик; обґрунтування методологічних 
засад успішності становлення професіонала в процесі 
загальнопедагогічної підготовки; виділення основних 
методологічних шляхів та їх практичної реалізації, а саме: 
випереджувальний характер розвитку педагогічної освіти; ціннісний 
вимір сучасної педагогічної освіти як основа професійно-
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особистісного становлення; реалізація розвивальної парадигми; 
модернізація змісту сучасної педагогічної освіти як чинник 
становлення вчителя-професіонала.  

Література 

1. Андрущенко В., Табачек І. Формування особистості вчителя 
в сучасних умовах // Політичний менеджмент. 2005. − № 1. − 
C. 58−69.  
2. Антология мировой философии: в 4 т. Т. 1. Ч. 1: 2 // Философия 
древности и средневековья. − М., 1969. − 936 с. 
3. Батищев Г. C. Найти и обрести себя // Вопросы философии. 1995. 
− № 3. − C. 103−109. 
4. Былков А. В. Личностно-профессиональное становление 
будущего учителя в педагогическом процессе педколеджа: дисc. на 
соиск. науч. ст. канд. пед. наук:13.00.01. − Чита, 2000. − 247 с. 
5. Братаніч Б. В. Маркетинг в освіті як предмет філософського 
аналізу: автореф. диc. на здобуття наук. ступеня д-ра філоc. наук: 
09.00.10. − К., 2006. − 35 c.  
6. Буева Л. П. Феномен социальных потрясений // Вестник 
аналитики. − М.: МГУ, 2011. − № 2(44). − C. 124−146. 
7. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. 
і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. − К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 
2005. − 1728 с. 
8. Вступ до філософії: Історико-філософська пропедевтика: 
підручник / Волинка Г. І., Гусєв В. І., Огородник І. В., Федів Ю. О.; за 
ред. Г. І. Волинки. − К.: Вища шк.,1999. − 624 с. 
9. Гегель Г. В. Ф. Философия права. − М.: Мысль, 1990. − 524 с. 
10. Гончаренко C. У. Педагогічні дослідження: методологічні поради 
молодим науковцям. − Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця», 2008. − 278 с. 
11.  Гофрон А. Філософські засади сучасних європейських освітніх 
концепцій: автореф. диc. на здобуття наук. ступеня д-ра філософ. 
наук: 09.00.10. − К., 2005. − 32 c.  
12. Кадієвська І., Глібоцький Р. Проблема сутності людської 
особистості // Глобальні проблеми сучасності у контексті історико-
філософського знання: мат. міжнар. наук. конф. − Одеса, 
Дніпропетровськ, 2016. − С.174 – 179. 
13. Камю А. Бунтующий человек // Философия. Политика. 
Искусство. − М.: Политиздат, 1990. − 415 c.  
14. Каплінський В. В. Загальнопедагогічна компетентність учителя: 
особливості, складники, шляхи формування: монографія. − Вінниця: 
ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. − 154c.  

194 



15. Каплинский В. В. Коммуникативный компонент педагогической 
деятельности: роль, место, характеристика // Научная дискуссия: 
вопросы педагогики и психологии: сб. 10 междунар. научн.-практ. 
конф.− Москва: изд. «Междунар. университ науки и образован.», 
2013. − C. 154 – 164.  
16. Каплінський В. В. Основні структурні компоненти змісту освіти в 
контексті формування загальнопедагогічної компетентності 
сучасного педагога // Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. 
Сер. Педагогіка і психологія. − 2016. − Вип. 44. − C. 49– 55. 
17.  Каплінський В. В. Проблеми та практичний досвід формування 
моральної культури особистості // Наукові записки ВДПУ ім. М. 
Коцюбинського. Сер. Педагогіка і психологія. − 2013. − Вип. 40. − 
C. 111– 117. 
18.  Каплінський В. В. Професійне становлення майбутнього вчителя 
в процесі загальнопедагогічної підготовки: теорія і практика: 
монографія. − Вінниця: «Твори», 2018. − 492 c.  
19. Клепко C. Ф. Репрезентація знань в освітньому просторі 
(філософський аспект): автореф. диc. на здобуття наук. ступеня д-ра 
філософ. наук: 09.00.10. − Х., 2009. − 32 с. 
20. Лактіонова А. В. Перцепційний досвід як діяльність // 
Філософська думка. − 2011. − № 5. − C. 40−50. 
21. Литвин Л. І. Професійне становлення молодого вчителя в системі 
спільної науково-методичної роботи районного відділу освіти і 
школи: автореф. диc. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 
13.00.04. − Кіровоград, 2010. − 20 с. 
22. Людина як особистість / [Електронний ресурс] Режим доступу: 
https://stud.com.ua/17779/filosofiya/lyudina_osobistist. 
23. Навчальний посібник з курсу «Філософія освіти» для осіб, що 
навчаються в магістратурі за спеціальністю «Педагогіка вищої 
школи»/ Кучера Т. Н., Насонова Л. І., Дейнека В. В. − Харків: ХНМУ, 
2015. − 63 с. 
24. Нерсесянц В. C. Сократ. −М.: Наука, 1977. − 152 с. 
25. Орлов В. Ф. Професійне становлення вчителів мистецьких 
дисциплін: монографія. − К.: Наукова думка, 2003. − 262 c.  
26. Орлов В. Професійне становлення особистості педагога у вимірах 
класичної методології // Науковий вісник Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України. Сер.: Професійна педагогіка. − 2014. 
− № 8. − C. 103−111. 
27.  Орлов В. Ф. Теоретичні та методичні засади професійного 
становлення майбутніх учителів мистецьких дисциплін: автореф. 
диc. на здобуття наук. ступеня д-ра. пед. наук. − Київ, 2004. − 48 с. 

195 



28.  Ортега-і-Гасет Х. Вибрані твори / пер. з ісп. В. Бургардт, В. Сахно, 
О. Товстенко. − К.: Основи, 1994. − 424 с. 
29. Пахомова М. В. Удосконалення механізмів державного 
управління професійним розвитком педагогічних працівників у 
системі неперервної освіти: диc. канд. наук з держ. управління. − К., 
2018. − 244 с. 
30. Подольська Є. А. Філософія. − К.: ЦНЛ, 2006. − 704 с. 
31. Проблема особистості в сучасній філософії / [Електронний 
ресурс] Режим доступу: 
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/philosophy/12713/. 
32. Радул В. В., Кравцов В. О., Михайличенко М. В. Основи 
професійного становлення майбутнього вчителя: навч. посібник. − 
Кіровоград: РВВ КДПУ, 2006. − 216 с. 
33. Режамбек Е. Я. Гете о проблеме становления органических 
целостностей // Философские науки. − 1982. − № 3. − C. 97. 
34.  Реформа освіти та науки / [Електронний ресурс] Режим доступу: 
https:/www.kmu.gov.ua/ua/diyalnist/reformi/reforma – osviti. 
35. Романенко М. І. Освіта як об’єкт соціально-філософського аналізу: 
наукова монографія. − Дніпропетровськ, 1998. − 132 c. 
36. Савчин М. В. Психологія відповідальної поведінки: монографія. − 
Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. − 280 с. 
37.  Сартр Ж. П. Экзистенциализм – это гуманизм. Сумерки богов. − 
М., 1989. − 328 с. 
38. Сковорода Г. Твори: в 2 т. Т. 1. Наркісc. Розмова про те: пізнай 
себе. − К., 1961. − 640 с. 
39. Соколовська C. М. Ретроспективний аналіз дослідження 
проблеми саморозвитку // Вісник Житомирського державного 
університету імені Івана Франка. − № 46. − 2009. − C. 103–107. 
40. Сулима И. И. Философская герменевтика и образование // 
Педагогика. − 1999. − № 1. − C. 36−43. 
41. Сухіх Л. О., Толстенко Є. М. Становлення особистості та її 
соціалізація / [Електронний ресурс] Режим доступу: 
http://journals.uran.ua/index.php/ 
23121947/article/viewFile/29154/25930. 
42. Терещук В. Історико-філософський аспект визначення поняття 
саморозвитку особистості // Фізичне виховання, спорт і культура 
здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. праць. − № 4(24). − 2013. − 
C. 10−14. 
43. Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору. 3-
тє видання / Кремень В. Г. − К.: Педагогічна думка. 2018. −523 с. 

196 

http://ru.osvita.ua/vnz/reports/philosophy/12713/
http://journals.uran.ua/index.php/%2023121947/article/viewFile/29154/25930
http://journals.uran.ua/index.php/%2023121947/article/viewFile/29154/25930


44.  Філософія освіти: навч. посіб. / за заг. ред. В. Андрущенка, 
І. Передборської. − К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. − 
329 c.  
45. Франкл В. Человек в поисках смысла / общ. ред. Л. Я. Гозмана и 
Д. А. Леонтьева. − М.: Прогресс, 1990. − 368 с. 
46. Шушунова Е. В., Богатырева Ю. И. Проблема профессионального 
становления учителя в условиях современного образования // 
Педагогика и психология образования. − 2016.− Том 2.− Выпуск № 4.  
47. Юдин Б. Г. О человеке, его природе и его будущем // Вопросы 
философии. − 2004. − № 2. − C. 17 – 26. 
48. Kaplinsky V. V. Theoretical bases of formation of communicative 
abilities by means of problem pedagogical situations // Science, 
Technology and Higher Education: мater. of the II international research 
and practice conference Vol. II. April 17th, 2013. – P . 518 – 52. 
49.  Kaplinskyi V.V., Lazarenko N.I. Cognitive component of the 
professional formation of the future teacher in the process of general 
pedagogical training. European vector of contemporary psychology, 
pedagogy and social science: the experience of Ukraine and the republic of 
Poland. − 2018. Р.124 – 142. 
50. Super D. E. Synthesic: or is it distillation. The personal and qudance 
journal. 1983. Vol.61. − № 8. − P. 508–512. 
51. United Nations Development Programme: Human Development 
Reports [Electronic Resourse]. − 2016. − Р.5. Assess Mode: 
http://hdr.undp.org/en/reports.  
52. Vasyl Kaplinskiy. The communicative component`s description of a 
future teacher`s development system. European humanitie studies: State 
and Society. − 2017.4 (II). − Р. 131 – 142. 
  

197 

http://hdr.undp.org/en/reports


МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРАВОСВІДОМОСТІ 
СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

С. В. Нагорняк 

Розвиток України як демократичної, правової держави, її курс на 
інтеграцію до європейської спільноти актуалізують проблему захисту 
прав і свобод людини та громадянина. Встановлені Конституцією 
України права і свободи людини та громадянина, їх реальність і 
захищеність відтворюють не тільки фактичний правовий статус 
людини в суспільстві, а й суть демократії, що існує в країні. Консти-
туційне прагнення України розвивати і зміцнювати правову державу 
неможливо реалізувати без утвердження у суспільній свідомості ідеї 
невідчужуваних прав і свобод людини та громадянина [1]. 

Формування правової, соціальної держави та громадянського 
суспільства в Україні потребує підвищення правової культури 
студентської молоді, одним із основних елементів якої є 
правосвідомість. Правова свідомість відображає правову дійсність. 
Відповідно через аналіз правосвідомості, її розвитку та специфіки стає 
можливим пізнання того, яким чином право функціонує в суспільстві, 
яким чином і суспільство в цілому, і окремі громадяни сприймають 
право, ставляться до нього, визнають або не визнають закріплені в 
ньому цінності, норми, принципи, ідеї тощо [10]. 

Правосвідомість людини перебуває в тісному взаємозв’язку з 
іншими формами суспільної свідомості, такими як мораль, політика, 
етика, релігія. І саме під впливом сукупності цих уявлень і поглядів у 
людини формується правова свідомість, тобто її судження про правову 
норму, встановлену державою. Окрім цього, формуючи своє 
відношення до права, особа оцінює таке право на певному етапі свого 
життя, прогнозує можливі варіанти своєї майбутньої поведінки в 
межах визначених державою норм. І саме цей етап свідчить про те, що 
правосвідомість у різних людей різна, не існує однієї єдиної правової 
свідомості усього суспільства в цілому. Правосвідомість особи 
формується не ізольовано, а під впливом ряду чинників. Етичні, 
моральні, економічні, політичні, релігійні та інші фактори впливають 
на те, якою саме буде правосвідомість особи. Окрім цього, протягом 
життя правосвідомість особи може змінюватись. Отримання 
юридичної освіти, більш детальне ознайомлення та вивчення 
положень нормативних актів та інші чинники можуть суттєво 
вплинути на видозміну правосвідомості особи. Водночас держава 
може сама впливати на формування правосвідомості суспільства. 
Наприклад, шляхом видання актів, спрямованих на покращення 
правової освіти громадян, або на широке інформування суспільства 

198 



про нові прийняті норми тощо [13].  
У сучасних умовах гуманізації суспільства важливим є формування 

еліти, здатної відповідати за правове забезпечення існування людини 
та визначення правового розвитку всієї соціальної спільноти. Для 
вирішення цієї проблеми є необхідним посилення акцентів на 
формування правосвідомості, правової культури та правового 
виховання студентів.  

Визначення мети правового виховання дозволяє конкретизувати 
його завдання. Метою правового виховання студентів є: формування 
стійкого уявлення про те, що людина, її права та свободи мають бути 
головною цінністю суспільства та держави; вироблення ставлення до 
Конституції України як до святині, яка втілює здобутки у розбудові 
української державності та забезпеченні прав людини й українського 
народу; прищеплення правильного розуміння високої значимості 
права в сучасних умовах, зокрема у справі захисту основних прав і 
свобод людини, законних прав та інтересів громадян; формування у 
студентів науково обґрунтованих уявлень про властивості та риси 
правової держави та готовності брати активну участь в її розбудові; 
прищеплення студентам розуміння необхідності використовувати свої 
знання та навички для проведення правової пропаганди, 
забезпечення правопорядку, законності, належного захисту прав 
людини [16, с. 88-89].  

Формування правосвідомості у студентів базується на таких 
підходах: онтологічно-ціннісному, гуманістичному, демократичному, 
особистісно-орієнтованому, індивідуальному, аксіологічному, 
культурологічному, діяльнісному.  

Онтологічно-ціннісний підхід пов’язується з можливостями 
взаємодії соціального і культурного аспектів правового виховання: по-
перше, пов’язується гетерогенність суспільства і культури, а також той 
факт, що правова культура і правове виховання як соціокультурні 
сегменти реальності мають свого колективного суб’єкта-носія; по-
друге, такий підхід дає змогу перевести ракурс досліджень на 
макрорівень культури і суспільства, тобто порушувати питання про 
правокультурну повсякденність; по-третє, використання цього підходу 
дозволяє пояснити розвиток системи правового виховання за 
допомогою ціннісних чинників правової культури (правових норм, 
правових традицій тощо). Загальнокультурний аспект правового 
виховання відображає специфічно людський характер діяльності 
особистості, пов’язаний з формуванням її суб’єктності, що спирається 
на саморефлексію [20, с. 43]. 

Особистісно-орієнтований підхід окреслює проблему сприйняття 
студента як носія індивідуальної правосвідомості; передбачає 
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визнання пріоритету індивідуальності студента, який є суб’єктом 
правового виховання; дозволяє звернутися до індивідуального досвіду 
студента, його потреби до самовизначення, самовдосконалення в 
правовому розвитку [29, с. 36]. Особистісно-орієнтоване виховання 
означає, що особистість студента, його особистісно-суб’єктивні якості 
знаходяться у центрі виховного процесу, є головною соціальною й 
освітньою цінністю. Виховний процес орієнтований на самого 
студента, на його виховання та розвиток. Особистісний компонент 
цього підходу передбачає, що процес виховання будується з акцентом 
на особистісні якості студента, що виражають досить важливі для 
виховання характеристики – направленість особистості, її ціннісні 
орієнтації, життєві плани, сформовані установки, домінуючі мотиви 
діяльності і поведінки [2, с. 76]. У процесі виховної роботи 
особистісно-орієнтований підхід передбачає: визнання студента 
головною діючою особою, активним суб’єктом усього навчально-
виховного процесу; бачення майбутнього фахівця як особистості, як 
суб’єкта власного розвитку та морального становлення, який самостій-
но та відповідально визначає свою позицію у сфері соціальних 
відносин; повагу унікальності кожного студента, визнання його прав і 
свобод; орієнтацію на гуманне, толерантне, уважне ставлення до 
людини, емпатійне розуміння студента; побудову суб’єкт-суб’єктних 
взаємовідносин між викладачем і студентом на основі співпраці, 
спільної творчості та взаємної відповідальності, створення умов для їх 
моральної взаємодії. Правові знання при цьому є не метою, а засобом 
формування у студентів їхньої правосвідомості [3, с. 99]. 

Аксіологічний підхід спрямовує увагу дослідників на вивчення 
цінностей як змістових основ виховання, передбачає «суб’єктивацію 
об’єктивних цінностей людства, тобто перетворення їх в особистісний 
зміст» [5, с. 37]. В педагогічній аксіології «цінності» визначаються як 
«специфічні утворення в структурі індивідуальної чи суспільної 
свідомості, які є ідеальними зразками й орієнтирами діяльності 
особистості та суспільства» [5, с. 92]. Людина пізнає світ крізь призму 
цінностей, протягом усього життя вони спрямовують, організовують, 
регулюють її соціальну поведінку та діяльність. Цінності виражаються 
в особистих проявах людини – ціннісних орієнтаціях, установках, 
переконаннях, інтересах, прагненнях, бажаннях, намірах. Виховання 
майбутніх фахівців з метою формування у них правосвідомості, 
зорієнтоване на загальнолюдські, національні та етично-правові 
цінності (свобода, справедливість, рівність, гуманізм).  

Основними ціннісними орієнтаціями студентів є поважне 
ставлення до права, почуття обов’язку, справедливість, гуманне 
ставлення до інших людей тощо [25]. Із аксіологічним тісно 
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пов’язаний культурологічний підхід до виховання, зумовлений 
об’єктивним зв’язком людини з культурою. Виховання – важливий 
культурний процес, заснований на цінностях загальнолюдської та 
національної культури. Згідно з культурологічною концепцією 
правове виховання – це процес засвоєння особистістю правової 
культури, яка є «… і передумовою, і кінцевою метою, результатом 
соціалізації, репрезентуючи механізм трансляції правової культури 
від покоління до покоління за допомогою правового виховання» [20, 
с. 57]. Діяльнісний підхід у вихованні студентів для формування їхньої 
правосвідомості передбачає спрямованість усіх педагогічних засобів 
на організацію інтенсивної спільної виховної діяльності. При цьому 
зароджуються соціальні відносини між учасниками педагогічного 
процесу, в яких формуються і розвиваються навички та вміння 
правосвідомої поведінки майбутнього фахівця. Діяльнісний підхід має 
чітко виражену практичну спрямованість. Основні його положення 
полягають у формуванні в студентів умінь моделювання правомірної 
поведінки відповідно до отриманих знань у конкретних ситуаціях 
професійної та громадської діяльності. 

Виокремлюються такі етапи розвитку правосвідомості у студентів у 
процесі виховної роботи: інформаційний, практично-орієнтований, 
діяльнісний. Кожен етап виховання правосвідомості передбачає 
вирішення конкретно визначених цілей та завдань. Виховання на 
кожному етапі має певний зміст, який включає знання про право, 
вміння й навички правомірної поведінки та міжособистісної взаємодії 
в освітньому середовищі ЗВО, що здійснюється через відповідні 
методи, форми та технології. Реалізація кожного етапу виховного 
процесу дозволяє студентам досягнути якісно нового рівня 
сформованості правосвідомості.  

На інформаційному етапі студенти отримують систематизовані 
знання про наукові категорії «право», «правосвідомість», «правова» 
культура», про зміст цих понять, їхню структуру, сутнісні 
характеристики, а також прояв цих характеристик у професійній 
діяльності. У зміст виховання на цьому етапі включаються питання 
про сутність етично-правових взаємовідносин між людьми: моральна 
культура, юридичний обов’язок, основні положення юридичної етики 
та деонтології тощо. Студенти навчаються поєднувати особисті 
інтереси з інтересами колективу, надавати допомогу одногрупникам і 
викладачам, дотримуватися елементарних етично-правових норм 
поведінки. Важливим є формування навичок встановлення контакту 
зі співрозмовниками, уміння спілкуватися й співпрацювати у 
первинному студентському колективі. Виховний аспект освітнього 
процесу, спрямованого на формування у студентів правосвідомості, 
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може бути зреалізований за умов використання таких традиційних 
методів, як роз’яснення, переконання, педагогічна вимога, 
наслідування, привчання, вправи, доручення, заохочення, а також за 
допомогою інноваційних локальних технологій навчання. Отже, 
доцільне використання змісту, методів, форм і технологій виховного 
процесу, орієнтованого на формування правосвідомості студентів, 
забезпечує позитивну динаміку у розвитку даної особистісної якості. 
Підвищення рівня правосвідомості відбувається на практично-
орієнтованому етапі процесу виховання студентів. Цей етап 
характеризується вдосконаленням теоретичних правових знань під 
час їхньої практичної реалізації; передбачає створення виховних 
ситуацій, спрямованих на закріплення морально-правової поведінки.  

Третім визначається діяльнісний етап, який окрім виховного 
процесу передбачає накопичення юридичного досвіду в умовах 
виробничих практик (зокрема, в установах, підприємствах, 
організаціях) і участі у різних видах громадської діяльності («Школа 
молодого юриста», «Центр правової допомоги» тощо). Практико-
орієнтовані види діяльності позитивно впливають на: формування 
почуття права та законності, правових поглядів, правових переконань, 
ставлення до діючого законодавства – на заняттях «Школи 
правосвідомої особистості» з тем, присвячених правознавству; 
становлення логіко-правового мислення, формування правових 
почуттів, емоцій і правових переживань; формування правового 
досвіду, ставлення до прав, свобод і обов’язків громадян; формування 
державно-правових ідеалів та ідей; якісне вдосконалення 
правослухняної поведінки, корекція деформації правосвідомості, 
дефектів правосвідомості, правових ілюзій; формування правових 
установок, відповідальності особистості як основи її поведінки. 

На думку науковців, для результативного формування високого 
рівня правосвідомості студентів важливим є використання сукупності 
педагогічних умов; удосконалення системи виховання в умовах 
профільного навчання; визначення форм і методів інформаційної 
підтримки процесу формування готовності майбутніх фахівців до 
професійної діяльності [12, с.19]. 

Визначення педагогічних умов формування правосвідомості 
студентів відбувається з урахуванням завдань кожного зі структурних 
компонентів правосвідомості студентів, а саме: когнітивний (правові 
знання; правові оцінки; правові погляди, переконання, уявлення); 
правостворюючий (ціннісне ставлення до законодавства; емоційне 
ставлення до права та правових явищ; усвідомлення необхідності 
соціально-правової діяльності); поведінковий (мотиви правової 
поведінки; правові звички, традиції, установки; готовність до 
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правомірних дій).  
Аналіз сутності та функцій правосвідомості студентів, шляхів його 

формування у виховній роботі, відповідно до визначених 
компонентів, дозволив виокремити такі педагогічні умови:  

1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у 
правовому вихованні студентської молоді.  

2. Становлення активної правової позиції студентів у процесі 
педагогічного коучингу. 

3. Залучення студентів до самостійного вирішення правових 
проблем у процесі організації громадської діяльності. 

Розглянемо детальніше кожну з визначених педагогічних умов. 
Перша педагогічна умова – використання інформаційно-комуні-

каційних технологій у правовому вихованні студентської молоді. 
Ця педагогічна умова була визначена на основі вивчення 

відповідних наукових досліджень, результатів констатувального етапу 
педагогічного експерименту та аналізу досвіду роботи ЗВО, був 
зроблений висновок про необхідність визначення як одного із 
найсучасніших шляхів формування правосвідомості студентів у 
виховному процесі, використанні інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ).  

До результатів інформатизації освіти відносять: розвиток 
інформаційної культури людини (комп’ютерної освіченості); розвиток 
змісту, методів і засобів навчання до рівня світових стандартів. 
Середовище електронного навчання слід розуміти як освітній простір, 
у якому відбувається формування якостей і вмінь, необхідних сучасній 
людині ХХІ століття, таких, як медіаграмотність, критичне мислення, 
здатність до рішення творчих завдань, уміння мислити глобально, 
готовність працювати в команді й громадянська свідомість [31].  

Використання ІКТ та мережі інтернет у виховному процесі ЗВО 
дозволяє формувати професійну правосвідомість майбутніх фахівців 
на основі: збереження історичної наступності поколінь, активізації 
вивчення національної культури, виховання дбайливого ставлення до 
історичної та культурної спадщини українського народу; формування 
духовно-моральних якостей особистості; виховання патріотів, 
громадян правової демократичної держави, які поважають 
представників інших національностей та релігій; різнобічний 
розвиток молоді, формування творчих здібностей, створення умов для 
самореалізації особистості, виховання у молоді цілісної картини 
світовідчуття; формування основ культури здоров’я, свідомого 
ставлення до подружнього життя; формування профорієнтаційної 
мотивації, навчання головних принципів побудови професійної 
кар’єри; формування соціальної та комунікативної життєвих 
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компетенцій. Таким чином, використання ІКТ та інтернету дозволяє 
оптимізувати виховний процес, залучити до нього студентів як 
суб’єктів освітнього простору, розвивати самостійність, творчість і 
критичне мислення. Організація роботи з використанням ІКТ в 
умовах функціонування освітнього середовища, спрямована на 
розвиток у студентів громадянської відповідальності й правової 
самосвідомості, патріотизму, духовності і культури, формує у студентів 
соціально-значимі цінності, самостійність, здатність до успішної 
реалізації себе у суспільстві. Використання можливостей ІКТ під час 
виховної роботи дозволяє підвищити ефективність проведених 
заходів, поліпшити моніторинг вихованості студентів, звільнити 
більше часу для надання допомоги студентам [26].  

В основу застосування ІКТ у навчально-виховному процесі 
покладено такі дидактичні функції: створення сприятливих 
організаційно-методичних умов для навчальної діяльності; реалізація 
принципу наочності – демонстрація динаміки процесів, що 
вивчаються, графічна інтерпретація досліджуваних закономірностей 
(малюнки, фоторепродукція картин, живопису, архітектури та інших 
фотозображень навколишнього світу; умовно-графічні засоби 
(таблиці, схеми, блок-схем, графіки, діаграми, організаційні діаграми, 
карти тощо), сучасні мультимедіа (аудіо і відеофрагменти, анімація)); 
управління навчальною інформацією; моделювання та імітація 
процесів, які вивчаються і досліджуються, явищ з переходом у 
«реальність – модель», і навпаки; створення і використання інформа-
ційних баз даних, необхідних в навчальній діяльності, забезпечення 
доступу до навчальної інформації; створення стійкого пізнавального 
мотиву; багатопланове здійснення принципу єдності навчання й 
виховання; принцип диференціації та індивідуалізації навчання. 
Покращення психолого-педагогічних умов включає: створення 
зацікавленості (за рахунок відображення засобів програм або 
вміщення в неї ігрових ситуацій); забезпечення емоційного стану; 
реалізація змісту освіти в умовах інформатизації освіти; управління 
діяльністю і формування структури світоглядних, поведінкових і 
творчих якостей [8, с. 90]. 

При вивченні правових дисциплін, з метою підвищення 
пізнавального інтересу студентів, дослідники вважають доцільним в 
освітньому процесі коледжу використовувати: мультимедійні 
презентації, можливості мережі інтернет, програмне забезпечення 
для контролю й оцінювання знань студентів. У позааудиторній роботі 
ефективними є: організація інтернет-конференцій, ведення рубрики з 
правової проблематики на сайті коледжу, проводення опитування 
щодо дотримання прав студентів тощо. Адже, як зауважує А. Литвин, 
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студенти з пасивних спостерігачів перетворюються на учасників 
виховного процесу, розкривають свої творчі якості та індивідуальні 
можливості, набувають навичок самовираження [15, с. 22].  

Важливим для теоретичного обґрунтування цієї педагогічної 
умови є визначення основних цілей впровадження ІКТ в освітній 
процес ЗВО, до яких належать: формування у студентів особистого 
світогляду відкритого інформаційного суспільства, підготовка членів 
інформаційного суспільства; формування ставлення до комп’ютера як 
до інструмента для спілкування, навчання, самовиявлення, 
креативності; розвиток пізнавальної і творчої активності; формування 
стійкого пізнавального інтересу студентів до інтелектуально-творчої 
діяльності; підвищення правовиховного впливу всіх форм позаауди-
торної діяльності; організація ефективної інформаційної взаємодії 
викладачів, студентів; розвиток здібностей вільного культурного 
спілкування; формування навичок конструктивної взаємодії та 
взаєморозуміння; організація дозвілля студентів [4; 7; 9; 15; 33]. 

У процесі реалізації визначеної педагогічної умови у виховний 
процес закладу освіти слід спрямувати зусилля на досягнення таких 
результатів: формування компетентності щодо вирішення правових 
проблем, тобто здатність аналізувати нестандартні правові ситуації, 
оцінювати результати власної діяльності, що дозволяє прийняти 
об’єктивне рішення у тій чи іншій ситуації та забезпечити своїми 
діями впровадження цього рішення в життя; інформаційна 
компетентність, тобто здатність робити аргументовані висновки, 
використовувати інформацію для планування та виконання 
юридичної діяльності, здійснювати інформаційний пошук, самостійно 
засвоювати знання і вміння, необхідні для вирішення поставленого 
завдання; комунікативна компетентність, тобто здатність враховувати 
інтереси інших людей і соціальних груп, взаємодіяти з членами групи, 
готовність отримувати необхідну інформацію в діалозі, висловлювати 
і цивілізовано відстоювати свою точку зору в діалозі і в публічному 
виступі; соціальні компетенції, тобто готовність жити за 
встановленими законами [4; 7; 9]. 

Друга педагогічна умова – становлення активної правової 
позиції студентів у процесі педагогічного коучингу. 

Зміни, що відбуваються останнім часом в сучасному українському 
суспільстві, передбачають формування соціально розвиненої 
особистості, яка знає та уміє захищати свої права та обов’язки 
законними засобами, розуміє свої реальні інтереси, поважає права та 
законні інтереси інших людей. Однак у свідомості людей фактично 
відсутня домінантна ідея верховенства права, непорушності закону. У 
правовій практиці все більш явним стає розрив між сучасним 
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законодавством і невисокою правосвідомістю випускників ЗВО. 
Вказана ситуація вимагає від кожного майбутнього фахівця знань у 
галузі права, позитивного ставлення до нього, тобто необхідним є 
формування його професійної свідомості. Найбільш ефективним 
шляхом у вирішенні цього питання є педагогічний коучинг. 

Коуч допомагає студенту осмислити помилки, подолати спади в 
процесі досягнення цілей, укріплювати мотивацію й упевеність у собі, 
формувати й підтримувати позитивне ставлення до діяльності. Для 
того, щоб успішно виконувати свої функції, коуч повинен уміти 
будувати довірливі стосунки зі студентами, допомагати їм у розвитку й 
усвідомленні своїх сильних та слабких сторін [34, с. 103]. 

Коучинг може вважатися здійсненим тільки в тому випадку, якщо 
студент доходить до щирого усвідомлення необхідності освітньої 
діяльності для досягнення своїх особистих цілей. Завдання коуча – 
допомогти студентові прийти до цього усвідомлення. Як зазначають 
Парслоу та Рей, «ви не можете нікого нічому навчити, перш ніж 
людина самі цього не захочете» [19, с. 172]. Надзвичайно важливо, 
щоб студент під час спільної роботи з коучем міг визначити свої 
особисті цілі. Мета коуча полягає у наданні можливості вихованцю 
самостійно знайти вихід, аналізуючи власний досвід і своє бачення 
ситуації. Коуч не повинен бути фахівцем конкретної галузі знань, але 
має бути експертом в розкритті потенціалу студента, необхідного для 
досягнення бажаних результатів. Таким чином, під коучингом під час 
роботи з майбутніми юристами розуміється процес партнерських 
суб’єкт-суб’єктних відносин, який сприяє розкриттю можливостей, 
досягненню поставленої особистісної і професійної мети студентів 
через професійну самореалізацію. 

Коуч – фахівець, який пройшов спеціальну підготовку і спромож-
ний виконувати специфічні функції щодо сприяння професійній та 
особистісній самореалізації студентів для досягнення ними 
позитивних результатів через самовираження і самоствердження. 
Функції правового коучингу: юридичний супровід майбутніх фахівців; 
сприяння у вирішенні проблемних ситуацій; розкриття професійних 
можливостей студентів та розвиток їх здібностей; підвищення 
мотивації студентів до професійного становлення; сприяння 
соціальній адаптації студентів і надання кваліфікованої соціально-
педагогічної підтримки у різних видах життєдіяльності студентів; 
вирішення проблемних ситуацій студентів; стимулювання до 
самовдосконалення; сприяння саморозвитку, самопізнанню, 
самооцінці, самоствердженню, самоорганізації, самореалізації [32].  

В основу педагогічного коучингу покладено ідею про те, що кожна 
особистість неповторна, відрізняється власними потребами, цілями, 
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інтересами, мотивами, задоволення яких передбачає індивідуальні 
способи, форми, підходи до підвищення професійного та 
особистісного рівня. Основні загальноприйняті значення терміна 
«педагогічний коучинг» такі: індивідуальне консультування 
(професійно-фахове, технологічне, психолого-педагогічне, навчально-
методичне) для досягнення вищих професійних та особистісних 
досягнень (акме-рівня); адаптивний стиль управління, спрямований 
на неперервний розвиток педагогічної майстерності педагогічного 
працівника за індивідуальною освітньою траєкторією протягом усього 
життя, уміння вчитися і самовдосконалюватися; форма 
індивідуального і групового консультування [22]. 

У підготовці студентів важливого значення набувають уміння 
вирішення конфліктних ситуацій. Для усунення конфлікту студентам 
потрібно вміти аналізувати ситуацію і розуміти, що призвело до неї; 
крім цього, намагатися усвідомлювати свою звичайну роль в 
конфліктних ситуаціях. Апробовувалися стилі юридичного коучингу, 
які для зручності названі «червоний стиль», «жовтий стиль», «синій 
стиль», «зелений стиль» [21]. 

«Червоний» стиль юридичного коучингу характеризується тиском 
як основною стратегією поведінки в конфліктах. Тому такий коуч 
найчастіше обирає для себе роль арбітра. Він має власну точку зору на 
причини конфлікту і на способи його вирішення. Встановлювати 
правила, приймати рішення, віддавати накази може також тільки 
коуч. Такий стиль найбільш результативний у конфліктах, що швидко 
розвиваються, стадіях загострення і екстремальних ситуаціях. Однак 
експеримент довів, що при цьому знижується атмосфера довіри, 
порушуються взаємини. 

Коучі «жовтого сектора» в конфліктних ситуаціях проявляють 
агресію і відрізняються бурхливим проявом емоцій. Це ще більше 
дестабілізує обстановку і розвиває конфлікт. Основним завданням 
«жовтих» коучів є розвиток навички «управління собою» і це їх 
основний коучинговий запит. Але з іншого боку, «жовтих» відрізняє 
чітке розуміння мотивів поведінки інших людей, їх почуттів і бажань, 
тому в конфліктних ситуаціях «жовтим» властива роль адвоката. 
Такий коуч надає своєчасну пораду, виявляє необхідні ресурси, 
надихає на дії і досягнення результату. 

«Сині» коучі піклуються про комфортну обстановку в мікрогрупі, в 
конфлікті вибираючи для себе роль миротворця. Вони намагаються 
задовольнити потреби всіх учасників конфлікту, забуваючи часто про 
необхідність досягнення результатів. Такі коучі також уникають 
відкритої конфронтації, що може призвести до безкінечної кількості 
спроб вирішити конфлікт в мікрогрупі. При цьому для коуча «синіх» 
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характерна довірча атмосфера і врахування потреб усіх учасників 
підрозділу. Це допомагає їм формувати стабільну команду, 
мінімізуючи, таким чином, кількість конфліктів. 

«Зелений стиль» вирізняє інших коучів способом контролю 
власних емоцій і певною відстороненістю від мікрогрупи. Їхня роль у 
конфлікті – спостерігача, коуч втручається в те, що відбувається 
навколо тільки в ситуаціях, які би порушували особисті права. 
Найбільш продуктивним виявився управлінський стиль, що включав 
переваги і сильні сторони всіх 4-х стилів матриці. Це стиль «керівник-
коуч», який пропагує співпрацю і усвідомленість. Майбутній фахівець, 
що практикує в даному стилі, використовує широкий спектр 
коучингових інструментів у своїй діяльності. Наприклад, для 
ефективного управління конфліктами керівник-коуч може 
використовувати модель «Підготовка. Конфронтація. Дії »: 

I. Підготовка. Роботу з конфліктами варто починати з підготов-
чого етапу. Не варто занадто оперативно включатися, а емоційним 
керівникам «синього» і «жовтого» сектора це просто протипоказано.  

1 крок – «Ключова проблема конфлікту». Часто конфлікт 
здається нерозв’язуваним через те, що накопичилася історія взаємин і 
існує цілий список претензій один до одного. У таких випадках важко 
визначити, що ж саме спровокувало розбіжності. Але ж у кожного 
конфлікту є точка, визначивши яку, можна впоратися з 
протистоянням. Коучу в даній ситуації рекомендовано для початку 
провести своєрідну модерацію, виявивши весь комплекс претензій. А 
потім вже, проаналізувавши отриману інформацію, допомогти 
встановити ключову проблему конфлікту, що виник. 

2 крок – «Оптимальний час приєднання». Наступним кроком є 
перехід від предмета конфронтації до пошуку відповідного часу. Варто 
з’ясувати, чи готові учасники конфлікту до відкритої конфронтації; 
іноді корисно проаналізувати недоліки подібного обговорення 
проблем. Було помічено, що в процесі практичної діяльності 
майбутній фахівець зіткнеться з проявами почуттів і емоцій. Варто 
звернути увагу, яким чином краще реагувати і мінімізувати ризики. 

3 крок – «Об’єктивна оцінка того, що відбувається». Практична 
реалізація цього кроку показала, що студент іноді схиляється до 
суб’єктивної, емоційної оцінки людей, їх поведінки, обставин; але саме 
такі дії вважаються неприйнятними для професіонала. Тому 
проводилась робота з консультування студентів щодо умінь 
аналізувати реальну картину того, що відбувається на основі норм 
права. Головні інструменти етапу оцінки – збір інформації, знання 
законодавчої бази та джерел впливу і мотивації людей. Підсумком 
якісно пройденого етапу «Підготовка» вважалося розуміння реальної 
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картини конфліктної ситуації і готовність взаємодіяти в умовах 
емоційної напруги. 

II. Конфронтація. Названий етап є одночасно найбільш 
відповідальним і важким для студентів. Коучу необхідно знати і вміти 
нейтралізувати приховані шляхи впливу на підсвідомість: 
маніпуляції, нечесні методи, ігри; непрямі натяки замість прямої 
розмови; перекладання відповідальності. Найбільш ефективним 
виявився такий алгоритм ведення бесіди-конфронтації: створення 
атмосфери безпеки; усвідомлення конфліктної ситуації; встановлення 
мети і передбачення результату даної зустрічі; розгляд варіантів 
вирішення конфлікту. Студентам були запропоновані комунікативні 
інструменти, якими повинен володіти коуч для конфронтації без 
ризику: перефразування, активне слухання, підсумовування, заклик 
до відвертості, дзеркальне відображення, запал, вміння мотивувати. 
Підсумком якісно пройденого етапу «Конфронтація» вважалося 
зниження рівня емоційної напруги, а також готовність учасників 
переходити до етапу планування дій.  

III. Дії. Названий етап є заключним. Адже учасники домовляються 
про взяття зобов’язань і закладаються основи для несення 
відповідальності. Головною помилкою можуть бути поверхневі плани 
і невизначені обіцянки. Основним завданням коуча на даному етапі є 
сприяння ефективному плануванню. План дій має бути чітким і 
докладним, що включає відповідальність за виконання [21]. 

Практичне використання коучингу у виховній роботі ЗВО 
передбачало ознайомлення з основними функціями викладача-коуча, 
до яких відносимо такі: мотиваційна – створення позитивної 
мотивації до професійно-правової діяльності, формування інтересу до 
юридичної діяльності, позитивної установки на інноваційну 
професійну діяльність; виховна – формування професійно-правової 
спрямованості, заснованої на гуманістичній професійній позиції; 
інформаційна – інформування про можливості правового середови-
ща, про види юридичної діяльності, в яких можна брати участь; 
розвивальна – розвиток загальнокультурних і професійних компе-
тенцій, професійно-значущих якостей, зокрема, право свідомості та 
правової культури; організаційна – залучення студентів у різні види 
навчально-виховної, науково-дослідницької, інноваційної діяльності; 
інтегрувально-диференційна – організація ефективної взаємодії 
студентів, що спрямована на розкриття потенціалу кожного студента в 
процесі виконання спільних завдань; фасилітаційна – створення 
умов для більш комфортного засвоєння різних видів юридичної 
діяльності; надання допомоги студентам у процесі подолання 
«бар’єрів» особистісно-професійного розвитку: невпевненості у собі 
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[6, с. 98]. 
Третя педагогічна умова – залучення студентів до 

самостійного вирішення правових проблем у процесі організації 
громадської діяльності. 

Ця умова передбачає участь студентів у різних видах діяльності, 
створення умов для громадянської самореалізації, гнучку організацію 
освітньо-виховного процесу, орієнтацію на більш високий рівень 
загальнокультурного, гуманітарного та професійного розвитку 
студентів. Як доводить аналіз педагогічного досвіду, нормативно-
правові акти використовувалися в процесі організації практичної 
діяльності з права з метою усвідомлення студентами значущості 
правових документів у житті суспільства; розуміння змісту юридичних 
норм, що містяться в текстах нормативних актів; використання 
отриманих із джерел права знань у практичній виховній діяльності 
(розвʼязання юридичних задач, розбір ситуацій із наявним правовим 
змістом, виконання інших практичних задач); використання змісту 
правових норм у реальному житті. 

Правове виховання – процес тривалий, складний, цілеспрямова-
ний, у якому важливе місце має освітній заклад, де відбувається 
двоєдиний процес: навчання та правове виховання студентів. 
Основними завданнями правового виховання сучасного закладу 
вищої освіти є: виховання високої громадянськості, формування 
гуманістичного світогляду; формування свідомого ставлення до своїх 
прав і обов’язків перед суспільством і державою; формування поваги 
до законів і правил людського співжиття; формування правосвідо-
мості і правової культури; формування готовності дотримуватися і 
виконувати закони і вимоги Конституції України [17].  

Керуючись Національною програмою правової освіти населення 
[18], ми визначили такі основні завдання організації практичної 
діяльності з правового виховання студентів: залучення студентів, як 
громадян України, в діяльність держави; нетерпимість до 
правопорушень, а також висока правова активність, творча участь у 
використанні та вдосконаленні норм права, охорона правопорядку; 
застосування студентами отриманих знань на практиці, в особистому 
житті та професійній діяльності; підвищення рівня правосвідомості та 
правової культури студентів; правове інформування, правова освіта, 
правова пропаганда; створення ефективного виховного середовища 
для формування правової культури студентів як частини 
загальнолюдської культури й попередження правопорушень серед 
студентської молоді; затвердження у свідомості студентів поглядів і 
переконань, які забезпечують високу повагу до законів держави; 
формування стійких, твердих соціальних якостей особистості та 
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соціальних обов’язків; формування високої правової культури, котра 
включає в себе всі елементи правосвідомості та правової поведінки; 
формування необхідних правових завдань, вироблення навичок і 
вмінь правомірної поведінки й самостійної правової оцінки дійсності; 
розробка і впровадження інноваційних методик у виховну роботу зі 
студентами; створення системи правового виховання студентів за 
допомогою лекцій і бесід на правові теми, зустрічі з працівниками 
правоохоронних органів, тематичні вечори; формування у студентів 
навичок пізнавальної, комунікативної, практичної діяльності, 
необхідних для участі в громадянському житті держави; формування у 
студентів системи знань про суспільство, його сфери, про правове 
регулювання суспільних відносин; навчання студентів умінню 
отримувати та критично осмислювати соціальну, правову інформацію 
[18]. 

Отже, оскільки саме правосвідомість є джерелом правової 
активності майбутніх фахівців і внутрішнім регулятором їхньої 
правової поведінки, розвиток правосвідомості студентів є одним із 
пріоритетних напрямів освітньо-виховної роботи ЗВО. 
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ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У 
ВОЛОНТЕРСЬКИХ ПРОЕКТАХ 

О.Ю. Пінаєва, Б.О. Пінаєв, О.П. Зацерковна  

«Прийде час – і ви не схочете, 
не зможете бути таким, як 
раніше. Це може з’явитися враз. 
І не слід цього боятись. Все 
змінюється в цьому світі. І 
людина теж. Змінюйтесь. 
Одягайте іншу сорочку на тіло. 
Одягайте душу в нові шати. І не 
чекайте для цього нового ранку 
чи понеділка. Ставайте новою 
людиною вже»  

Мирослав Дочинець [1]. 
 

Ми змінюємось, прогресуємо займаючись самоосвітою та з 
кожним днем вчимось краще розуміти молодь, щоб стояти з ними 
поруч. Акумулюємо та поєднуємо усі чинники в одне ціле, оскільки 
лише в комплексі можна виховати багатогранну особистість. 

Відповідно до нових напрямів діяльності «Нової української 
школи», «Концепції національно-патріотичного виховання молоді», 
національної програми «З Україною в серці» нами виокремлено 
найголовніший напрям виховної роботи – національно-патріотичне 
виховання, виникла ідея створення довгострокового проекту 
«Патріотизм в юннатівському колі», на основі проекту «Сузір’я 
Мольфара» Громадської організації «Мольфар», що стартував 
декілька років тому і існує на сьогодні [1, 2, 3, 6]. 

Почуття патріотизму є однією з провідних цінностей, якими має 
оволодіти майбутній вчитель. Патріотизм особистості закономірно 
пов’язаний з гуманізмом, соціальною справедливістю, 
взаємоповагою. Загалом морально невихована особистість не може 
бути й патріотом, оскільки це почуття асоціюється з любов’ю до 
рідної землі, родини, народу, Держави. 

Неможливо відокремити патріотизм від національних святинь, 
національної свідомості й самосвідомості, шанобливого ставлення до 
національної культури, толерантного ставлення до кращих надбань 
народів, що населяють Україну. 

Причетність молоді до всіх аспектів життя суспільства й 
відповідна турбота мають бути визначальними для патріота – 
громадянина. Тому важливим для розвиненого почуття патріотизму 
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виступить усвідомлене шанобливе ставлення людини до власної 
оселі, школи, вулиці, міста, яке має постійно втілюватись у 
відповідних практичних діях[2]. 

Нині, коли виникла реальна загроза існуванню Держави, 
надзвичайно важливо виховувати у нашої молоді готовність до 
захисту Батьківщини. Відтак, виховання патріотизму передбачає 
розуміння майбутнім вчителем того факту, що це почуття вже наявне 
у його житті тут і тепер. Головним пріоритетом сучасного 
патріотичного виховання має стати вироблення переконаності 
студентів, що сила українців у їх єдності. Лише завдяки почуттям 
національної єдності, злагоди, миролюбності можна зберегти 
Україну, зміцнитись, стати рівним серед рівних.  

Саме тому є надзвичайно актуальним впровадження програми «З 
Україною в серці», розробленою Інститутом проблем виховання 
НАПН України. Інновацією даного проекту є розробка системи 
тренінгових занять відповідно специфіки закладу еколого-
натуралістичного спрямування та градація відповідно вікових 
особливостей учасників тренінгів[3]. 

Із змістової точки зору патріотичне виховання в сучасних умовах 
– це, насамперед, становлення національної свідомості, почуття 
належності до рідної Землі, народу. Цей процес має два етапи, що 
відповідно характеризуються різними рівнями засвоєння 
національних цінностей. На першому етапі здійснюється етнічне 
самоусвідомлення на основі засвоєння рідної мови, родинних 
звичаїв, традицій, національної міфології, фольклору, мистецтва; 
народних поглядів, переконань, ідеалів, загальноприйнятих норм 
поведінки. На другому етапі – громадянсько-патріотичне 
самоусвідомлення – в процесі залучання студентів до продуктивної 
діяльності, спрямованої на розбудову власної держави, її 
впорядкування і зміцнення; вивчення історії Вітчизни, героїки 
минулих епох, трудових подвигів, волонтерства, подвижництва в ім’я 
вільного життя[7]. 

Ґрунтовно опрацьовуючи на тренінгах терміни «патріотизм», 
«волонтер», «нація», акцентується увага на тому, що патріотизм в 
нинішній час проявляється не лише в безпосередній обороні на Сході 
із зовнішнім ворогом, не тільки в надзвичайних ситуаціях, але є 
звичайним станом повсякденного життя людини. 

Тренінгова форма дозволяє максимально використовувати 
потенціал творчих здібностей та обдарувань студентів педагогічних 
закладів вищої освіти. Використовуючи документи, спогади, кіно- і 
фотоматеріали, звукозаписи, художні твори можна створити 
відповідну атмосферу довіри в колі. Як результат – це підсилить 
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виховний вплив пропонованого викладачем матеріалу. 
Доброзичливість, посмішки в колі, дружній дотик, спільно прийняті 
групою правила налаштовують студента на позитив, товариськість, 
бажання працювати та дізнаватись нове, бути активним, свідомим та 
соціально значимим [3]. 

Волонтер – це особистість, у якої в її духовному світі відсутні такі 
негативні риси, як зневага, заздрість, жадібність, зверхність, 
брехливість. Тому кожен повинен працювати над собою, щоб вони 
зникли з його внутрішнього світу. Саме такою особистісною 
самодіяльністю керує викладач, використовуючи найефективніші 
технології: переконання, інтимно-особистісного діалогу, 
рефлексивного осягнення і створення позитивної Я- концепції. 

Запровадження системи тренінгів з патріотичного виховання у 
закладах вищої освіти має певні особливості. Насамперед це щільне 
використання екологічного, краєзнавчого матеріалів, використання 
природничих наук – біології, зоології, валеології тощо. Все це 
підводить студентів до глибшого розуміння навколишнього 
середовища і сприяє пробудженню поваги і любові до того місця, де 
вони народились і виросли. 

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

Патріотичне виховання передбачає формування у здобувачів 
вищої освіти знань та уявлень про досягнення нашої країни в галузі 
наук, адже багато видатних вчених прославили Україну. При цьому 
при проведенні тренінгового заняття підкреслюється їхня 
приналежність до України, звертається увага на внесок української 
науки у розвиток світової історії, культури, біологічної, хімічної 
науки, медицини. 

Відповідно блоків додаткових знань в програму проведення 
тренінгів внесені елементи філософії за здоровий спосіб життя. 
Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання 
студентської молоді передбачає подання матеріалу про основні 
цінності олімпізму, визначні спортивні досягнення олімпійців, 
Олімпійська Україна, Параолімпійський рух на сучасному етапі тощо.  

Поряд з тим паралельно здійснюється військово-патріотичне 
виховання молоді, спрямоване на підготовку її до оволодіння 
військовими професіями, формування готовності до служби в армії, 
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задоволення інтересів молоді у постійному вдосконаленні своєї 
підготовки да захисту Вітчизни. І провідна нитка – мотивація 
студентів до військової служби, як вияв патріотизму. 

Згідно блоку додаткових знань «Народознавство» впроваджу-
ється в програму тренінгів матеріал про декоративно-ужиткове 
мистецтво. Дане мистецтво сьогодні охоплює широке коло предметів 
із різних сфер людської діяльності. Саме прояви національної 
культури завжди супроводжують життя кожної людини, і для кого 
більшою, для кого меншою мірою, але вони є тим духовним 
середовищем, у якому формуються світогляд, естетичні ідеали, 
моральні й трудові цінності та національні почуття особистості[7]. 

При проведенні тренінгового заняття викладач підводить молодь 
до створення виробів, які можуть бути передані нашим воїнам, які 
обороняють нашу країну на Сході. Це дієвий позитивний результат 
тренінгової роботи. Виготовлення навіть елементарних сувенірів з 
національною символікою якнайкраще сприяє вихованню в студентів 
національно-патріотичних почуттів. 

Виховання патріота-волонтера є однією з провідних цінностей, 
якими має оволодіти молодь. Великою мірою, без цього почуття її 
соціальне життя буде неповноцінним, надзвичайно збідненим, 
оскільки воно перебуватиме поза важливими зв’язками і 
відносинами, які визначають її соціальну позицію, суспільно значуще 
функціонування, внутрішнє душевне задоволення, самооцінку, 
життєвий успіх[8]. 

Користуючись загально педагогічними принципами виховання, 
такими як дитиноцентризм, природовідповідність, культуровідповід-
ність, гуманізм, врахування вікових та індивідуальних особливостей, 
не забуваємо що патріотичне виховання має власні принципи, що 
відображають його специфіку. Серед них: 

• принцип національної спрямованості, що передбачає 
формування національної самосвідомості, виховання любові до 
рідної землі, українського народу, шанобливого ставлення до його 
культури; поваги до культури всіх народів, які населяють Україну; 
здатності зберігати свою національну ідентичність, пишатися 
приналежністю до українського народу; 

• принцип самоактивності й саморегуляції формує здатність до 
прийняття самостійних рішень; виробляє громадянську позицію 
особистості, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та 
вчинках; 

• принцип полікультурності передбачає формування у молоді 
відкритості, толерантного ставлення до відмінних ідей, цінностей, 
культури, мистецтва, вірувань інших народів; здатності 
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диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, спроможності 
сприймати українську культуру як невід'ємну складову культури 
загальнолюдської; 

• принцип соціальної відповідності має на меті виховання у молоді 
готовності до захисту вітчизни та ефективного розв’язання життєвих 
проблем; 

• принцип історичної і соціальної пам’яті спрямований на 
збереження духовно-моральної і культурно-історичної спадщини 
українців; 

• принцип наступності поколінь, який зберігає для нащадків 
зразки української культури, етнокультури народів, що живуть в 
Україні [4]. 

Для реалізації глобальних завдань Концепції необхідна системна 
робота, яка передбачає забезпечення гармонійного співвідношення 
різних напрямів, засобів, методів виховання студентської молоді у 
процесі навчання і позанавчальної діяльності. 

Як побудувати таку важливу гармонійну систему виховання з 
логікою процесу, взаємозв’язком всіх його частин, цілісністю? На 
допомогу – нові педагогічні технології, педагогічні інновації, 
оскільки прямим продуктом інновацій є оригінальні виховні ідеї, 
форми та методи виховання, нестандартні підходи. Побічним 
позитивним продуктом інновацій є: зростання педагогічної 
майстерності викладача, рівня його культури, мислення, світогляду. 

Враховуючи чотирьох етапну структуру виховання почуття 
патріотизму: пізнавальний, емоційно-ціннісний, етап спонукання 
набутим Я-образом, вчинково-діяльнісний [5] – працюємо у 
відповідних площинах та з усіма віковими категоріями молоді, 
педагогами та батьками.  

Нашими проектами було охоплено громадські і волонтерські 
організації, соціальні служби і заклади освіти не лише Вінниці, а й 
області, маємо підтримку ЗМІ. Ми часто жартуємо, що наш проект 
для молоді «від 2 до 102 років», оскільки крім молоді ще й батьки та 
педагоги в нашому закладі прогресують, повністю занурюються у світ 
молоді та часто втілюють в реальність свої мрії[9]. 

Основними видами діяльності проекту відповідно до кожної 
вікової категорії молоді за пріоритетними напрямками у сфері 
патріотичного і волонтерського виховання у співпраці з батьками та 
педагогами закладу. Слід відмітити найефективніші форми роботи, 
використання інноваційних технологій – тому що це та перспектива, 
яка дасть змогу виявити здібності кожної особистості, спонукати до 
творчого розвитку, реалізувати ідею співпраці викладача і студента. 
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Пріоритетні напрямки діяльності виховання: громадянсько-
правовий; культурно-історичний; духовно-моральний; спортивно-
патріотичний; еколого-натуралістичний; культурно-патріотичний; 
військово-патріотичний. Поділ у наших волонтерських проектах 
умовний, оскільки всі напрямки взаємозв’язані, відбуваються в 
інтеграції. 

Громадянсько-правовий напрямок: вивчення державної системи 
України, її Конституції, Гімну, державної символіки, прав і обов'язків 
громадянина України; формування глибокого розуміння 
громадянського обов'язку, ціннісного ставлення до національних 
інтересів України, її суверенітету, незалежності та цілісності; 
формування культури правових відносин, прагнення до дотримання 
законодавчих норм; розвиток дієвого шкільного самоврядування. 

Протягом 2016-2019 р.р. викладачі закладів середньої освіти 
проходили навчання за програмою «З Україною в серці» в 
Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді 
України у м. Києві. Але оскільки робота педагога передбачає 
спілкування з різними віковими категоріями молоді, на основі 
програми «З Україною в серці» була розроблена система занять з 
національно-патріотичного виховання з елементами тренінгових 
вправ відповідно до кожної конкретної вікової категорії. В планах на 
майбутнє є розробка серії занять. Помітно, що молоді такі заняття 
подобаються, студенти вільно висловлюють власну думку, виявляють 
творчі здібності. Ознайомлюються з поняттями волонтерство, 
патріотизм, гідність, маніпуляція свідомістю громадян, волонтерство 
та інші. 

В 2017-2019 навчальних роках працював проект з національно-
патріотичного виховання «Світанок». Програма сформована за 
навчальними модулями, серед яких «Становлення української 
державності», «Боротьба за незалежність», «Революція гідності» та 
інші. За підтримки психологів та в рамках Всеукраїнської акції «16 
днів проти насилля» відбулась зустріч молоді з представниками 
поліції. Для студентів психологом були проведені тренінги «Права та 
обов’язки громадянина України» та тренінги за Конвенцією ООН про 
права дитини. 

У перший день роботи у літніх оздоровчих таборах студенти 
розробляли універсали загонів, де діти самі окреслюють рамки 
дозволеного та забороненого у їхньому спільному співіснуванні 
проводимо конкурси малюнків, виховні бесіди «Символіка герба 
мого міста», пізнавальні виховні заходи – «Біологічний диліжанс», 
«Геральдика країн». 
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Досить непогано молодь в наш час обізнана про свої права, але 
традиційно забувають про свої обов’язки. Саме день самоврядування 
в у літніх оздоровчих таборах, що традиційно є останнім днем роботи 
табору, допомагає молоді самоствердитись, відчути себе дорослими, 
мати можливість очолити велику табірну сім’ю в сто чоловік та 
ефективно здійснити керування. Вибирається новий штаб із 
найбільш відповідальних творчих та активних дітей. Всі прагнуть 
бути очільниками, але не всі розуміють, що то велика і важка праця. 
Традиційно в цей день вихователі-студенти перетворюються на 5 
загін, починають моделювати ситуації, які помічали протягом 
табірної зміни та дають можливість новому молодому керівництву 
знайти правильне рішення, вирішити дану ситуацію[6].  

Культурно-історичний напрямок передбачає: виховання в 
молоді любові до своєї «малої» Батьківщини, рідного краю; їх 
залучення до роботи по збереженню культурних та історичних 
пам'яток бойової та трудової слави; формування почуття 
національної гордості, національної самосвідомості, здатності жити 
поряд з людьми інших культур, мов і релігій. 

За словами Олександра Довженка – народ, що не знає своєї 
історії, є народ сліпців, і ми погоджуємося з ним. І такий народ 
завжди будуть зневажати й поневолювати. Українська держава 
зможе розвиватися лише знаючи своє минуле, і пам’ятати, що саме 
історична свідомість є вищою духовною цінністю будь-якої нації. 

У духовному і політичному житті кожного народу є події й роки, 
які назавжди входять в його історію, свідомість, визначають характер 
буття, місце і роль у світових цивілізаційних процесах. Шкода, що 
вивчення історії України в середніх закладах освіти є незначним. Це 
ми відмічаємо, працюючи зі студентами перших курсів. Тому 
посилили роз’яснювальну роботу саме в цьому напрямку. Важливу 
роль у просвітницькій діяльності посідає відновлення історичної 
пам'яті про тривалі державницькі традиції України. Цікаві форми 
роботи, такі як сторітелінг, коли студенти будували розповідь про 
козаків від початку заснування Січі до її руйнації царською рукою, та 
виготовлення лепбуків, де фіксувалась написана ними розповідь з 
мапами та опорними датами, сприяло кращому засвоєнню важливої 
теми «Запорізька Січ». Заняття проводилось з елементами 
тренінгових вправ, де студенти об’єднувались в курені, обирали 
курінного отамана, писаря та кухаря, придумували свій рецепт 
гарного дня. Одна із груп придумала чудовий рецепт: потрібно встати 
«з тої ноги», подати на сніданок 200г щастя, протягом дня мати 500г 
везіння та 600г здоров’я. Обов’язково засипати приправою – 
любов’ю. 
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Проводимо виховні бесіди, інформаційні тематичні виставки, 
виставки студентських робіт, виховні заходи, такі як «Ми – 
вінничани», «Ремесла рідного краю», інтерактивна форма роботи – 
інтелектуальна пізнавальна гра «Я люблю Україну». Широко 
використовуємо в роботі наратив. А яке бажання зараз об’єднує всіх 
людей в Україні? Молодь прийшла до власного висновку. Хоча на 
початку було природнє бажання мати солодощі, телефон, поїхати на 
море. 

Створюємо інтерактивні вистави. Цей жанр обов'язково 
передбачає включення в події вистави глядачів, які цю виставу 
дивляться. Хід інтерактивної вистави потребує від глядача певних дій 
– відповідей на поставлені питання, виконання певної ролі в окремих 
сценах, участь у конкурсах та естафетах. Такими виставами з 
присутнім національним колоритом є новорічні свята для дітей 
учасників бойових дій у Центрі допомоги учасникам АТО та їх родин. 
Минулого року панував українсько-японський колорит. Оскільки то 
був рік Японії в Україні. Ялинка засяяла під музику «Щедрика», на 
честь 100-річчя виконання даного твору. Оленка та Омелько 
приймали Танаву Токанаву та розповідали про традиції життя в 
українському селі. В цьому році ми заглянули в майбутнє та 
пофантазували, здійснивши інтерактивну подорож зорельотом 
Венера-Жмеринка завдяки українським зоряним лініям. Зосередили 
наш інтерактив на визначних місцях рідного міста, які 
демонстрували інопланетним гостям. Столицею планети Земля в 
майбутньому стане Вінниця, тому відтворення вінницьких фонтанів 
було веселим. Таким чином засобами прививається любов до своєї 
малої батьківщини і проектується позитивне майбутнє. 

Знайомство з культурно-історичними надбаннями країни, 
Вінниччини як малої Батьківщини, з історичними постатями та 
людьми, що внесли великих вклад у розвиток міста найкраще у 
квестах. Саме поєднання ігрової діяльності, пошукової активності, 
творчих проявів дає відчутний результат. В цьому ми переконались, 
тому організовуємо квести різного виду вже не перший рік. Загалом 
розроблено 13 квестів з національним колоритом. Це квести «Я 
люблю Вінницю», «Заповідними територіями України», «В гостях у 
тітки Травознайки», квест «Сторінками українських казок». 

Форму квесту ми обрали й для проведення еколого-патріотичної 
гри «Паросток». Відповідно до положення проведення «Паростка» 
були розроблені тематичні зупинки, які відповідали усім напрямкам 
патріотичного виховання: «Миколина погода», «У світі тварин», 
«Берегиня», «Укроп», «Я люблю Вінницю». Кожна зупинка містила 
декілька завдань. Вікторини чи тести, практична робота, логічні та 
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творчі завдання. Капітанами команд були вибрані викладачі свідомо, 
оскільки студентам важливо бути в одній команді з дорослими, які 
вчасно можуть підказати, направити, а також погратись та посміятись 
на шляху до перемоги. Звіт про проведення гри «Паросток» учасники 
гри представляли в м. Києві на четвертому Форумі українських 
патріотичних справ. 

Урізноманітнити роботу викладацького складу ми вирішили 
шляхом нетрадиційної педагогічної ради в рамках підпроблеми 
нашого закладу «Застосування інноваційних технологій в творчому 
розвитку особистості, як необхідної умови національно-
патріотичного виховання молоді». Творчо підійшов колектив нашого 
закладу. Останньою зупинкою стала біржа педагогічних ідей. 
Представлено було більше 20 ідей та запропоновано зробити ставки у 
вигляді емоційних смайлів. Усміхнений зелений означав «так», 
чудова ідея, варто впроваджувати, даємо ідеї зелене світло, 
скептичний жовтий – «треба подумати, чи то можливо в нашому 
закладі» і червоний незадоволений – «ні, я не вважаю цю ідею 
гарною». За результатам позитивних ставок обрано проект «Алфавіт 
мого міста».  

В період літнього оздоровлення молоді у таборах ще більш 
акцентується робота в напрямку національного виховання, оскільки 
традиційно один з трьох тижнів перебування молоді називається 
патріотичним.  

День рідного міста, День вишиванки, День української казки, 
пісні, День української кухні, День пам’яті традиційно 22 червня. 
Назви днів змінюються кожного року. Найбільш ефективним стало 
шоу «До побачення Євробачення», оскільки то було актуально 
минулого року, Свято українських витребеньок та смаколиків, де 
молодь приймала участь у флешмобі, створювали український торт та 
рекламували на увесь світ найкращу на їх погляд, традиційну 
українську страву.  

Походи в ліс, козацькі розваги, солдатська каша – завжди 
викликають в молоді приємні спогади. Навіть звичайний малюнок на 
асфальті в рамках патріотичного тижня містить національний 
колорит та потребує творчого захисту роботи. Особливе піднесення та 
святковий настрій приносить День вишиванки, який є незмінним 
кожного року. 

Духовно-моральний напрямок включає в себе: формування 
морально стійкої цільної особистості, яка має такі моральні якості, як 
сумлінність, чесність, колективізм, прагнення дотримуватися правил 
поведінки, повагу до старшого покоління, мужність, любов до 
Батьківщини та свого народу; виховання поваги до родини, батьків, 
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родинних традицій; формування позитивного ставлення до 
здорового способу життя, виховання активної життєвої позиції щодо 
власного здоров'я, неприйняття асоціальних явищ, котрі підривають 
фізичне і духовне здоров'я нації.  

Патріотизм особистості закономірно пов'язаний з гуманізмом, 
соціальною справедливістю, турботою, взаємоповагою. Загалом 
морально невихована особистість не може бути патріотом, оскільки 
це почуття асоціюється з любов’ю до рідної Землі, родини, народу, 
Держави. Виходимо з того, що всі духовно-моральні утворення 
народжуються з буттєвих ставлень у гущині реального життя, до 
якого залучається особистість на кожному віковому етапі. Тому 
важливим для розвиненого почуття патріотизму є усвідомлене 
шанобливе ставлення людини до власної оселі, школи, вулиці, 
селища, яке має постійно втілюватися у відповідних практичних діях. 
Причетність молоді до всіх аспектів життя суспільства і відповідна 
турбота мають бути визначальними для патріота-волонтера. 

Потужним виховним чинником щодо цього повинна виступити 
родина: батьки мають стати для молоді прикладом як високо свідомі 
члени суспільства, як носії активної громадянської позиції. Співпраця 
з батьками є постійною. Оскільки молодь на заняття приводять 
батьки, бабусі, дідусі – дуже часто вони присутні на заняттях, уважно 
слухають та допомагають дітям у практичній роботі. Проводимо 
багато майстерень, майстер-класів, виготовляючи подарунки 
власноруч для наших мам, татусів та вітальні листівки чи обереги для 
родин. Також в рамках проектів «Сузір’я Мольфара» і «Патріотизм в 
юннатівському колі» коло вихованців поширюється на родинних 
святах. Загалом ми відмовились від назви «батьківські збори», 
оскільки в батьків виникають неприємні згадки в порівнянні зі 
шкільними батьківськими зборами. Членів родини запрошуємо на 
родинне свято, разом із дітками. Саме на таких масових заходах 
збираються усі – батьки, педагоги, діти. Всі родинні свята набирають 
національне забарвлення [6]. 

Традиційним стало перед родинним святом проведення ярмарку-
продажу виробів та смаколиків. Кожного року попередньо 
продумуємо куди направити зібрані кошти. На святі повідомляємо 
про це батькам. Приємно бачити, що після свята розкуповується 
абсолютно все. Це гарна ознака, якщо наші слова відчули серцем і 
студенти, і педагоги. В цьому році зібрані кошти витратили на 
закупівлю розвиваючих ігор за методикою Монтесорі для групи дітей 
з обмеженими можливостями (ДЦП) з ДНЗ №24 ВМР. Також 
обов’язково створюємо на майстер-класах подарунки власноруч, 
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поєднуючи все це з виховними бесідами про спілкування та допомогу 
людям з обмеженими можливостями [8]. 

Загалом доброчинні та благодійні акції то велика робота в рамках 
проектів «Сузір’я Мольфара» і «Патріотизм в юннатівському колі». 
Ми плануємо їх, поєднуючи з вивченням національних традицій 
українців. Знову ж таки інтеграція з іншими напрямками виховної 
роботи. «Свято Казки!» «Святий Миколай, до нас завітай!» та 
«Великодній кошик» вже багато років поспіль є традиційними 
святами-відвідинами теперішніх наших партнерів проекту 
Стрижавський дитячий будинок-інтернат для дітей з вадами 
розумового розвитку, ДНЗ № 24 групи дітей-інвалідів, Центр 
допомоги учасників АТО та їх родин м. Вінниці, Центр комплексної 
реабілітації для осіб з інвалідністю «Поділля» [8]. 

Створюємо таким чином в рамках проектів інклюзивне 
середовище, якому молодь має можливість брати активну участь у 
виховному процесі. Це допомагає діткам з обмеженими 
можливостями завдяки ігровій діяльності успішно спілкуватись та 
знаходити друзів. Приємно бачити дійсно сяючі усмішки, якими нас 
зустрічають ці дітки. Ми даруємо свято, позитивні емоції, отримуючи 
не менше щастя навзаєм. Все це сприяє формуванню людини у всіх 
моральних аспектах. 

Співпрацюємо в рамках проекту з Центр комплексної реабілітації 
для осіб з інвалідністю «Поділля», КЗ «Вінницький навчально-
виховний комплекс: Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ 
ступенів – дошкільний навчальний заклад Вінницької обласної 
ради», де навчаються дітки з вадами слуху та соціально-
реабілітаційним центром «Добро». Проводимо спільні екскурсії, 
виховні заходи, свята. Допомагають викладачі із сурдоперекладом, 
щоб навіть жарти новорічного свята з національним колоритом 
донести до діток. При проведенні свят застосовуємо принцип 
наступності, коли наприклад студенти старших курсів допомагають у 
підготовці і проведенні свят першокурсникам. 

Традиції національного виховання поєднуємо з ігровими 
технологіями, що передбачають «програвання» ситуації та втілення в 
образ тварини чи предмету. Театралізовані форми роботи – 
найскладніші й найцікавіші форми. Вони розкривають тему за 
допомогою художніх образів, засобів театралізації, використання 
творчих здібностей. Під час їх підготовки відбувається креативна 
діяльність. Такою на наш погляд є творча гра-театр-експромт. В 
цьому році вперше спробували програти театр-експромт з дітками 
Стрижавського будинку-інтернату. Оскільки більшість мешканців 
практично не читає, то символічні слова-образи замінили масками. 
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Так, на приклад, імпровізована вистава «Великодній ранок у 
Стрижавці». Це складна робота, тому разом з нами у підготовці 
заходів працює психолог. Соціально-психологічний супровід 
національно-патріотичного виховання полягає у формуванні у 
студентів високої психологічної стійкості, готовності до виконання 
складних та відповідальних завдань за будь-яких умов, формування 
найважливіших психологічних якостей, необхідних для успішного 
життя. В руслі наших проектів, сутність роботи психолога полягає у 
використанні психологічних технологій з українською 
спрямованістю, тобто при арт-терапії зображується петриківський 
розпис, казкотерапія – на основі українських казок і так далі. Загалом 
ми ефективно впроваджуємо різні напрями естетотерапії. Зокрема, 
усім подобається, коли викладач використовує в роботі елементи 
гелотології, тобто сміхотерапії. З гумором виховання проходить 
легко, вільно та надзвичайно дієво, а заходи мають яскраве емоційне 
забарвлення, позитив та залишаються приємними спогадами на 
майбутнє. 

Спортивно-патріотичний напрямок, волонтерські акції: 
направлений на розвиток морально-вольових якостей, виховання 
витривалості, стійкості, мужності, дисциплінованості в процесі занять 
фізичного виховання. 

Використання на заняттях і протягом роботи літньої оздоровчої 
практики рухливих і народних ігор, розваг, естафет, козацьких забав, 
спортивних ігор за спрощеними правилами сприяють вихованню 
патріотичних почуттів, моральних і фізичних якостей, формують 
свідомого громадянина України. Походи до П’ятничанського лісу 
сприяють витривалості, оскільки навіть найменший загін долає 
пішки значну відстань. 

До цього напрямку відносимо різноманітні волонтерські акції, які 
проводимо в рамках проектів, оскільки більшість акцій мають на меті 
благоустрій територій, висадження рослин, оскільки дбати про стан 
навколишнього середовища в якому ти живеш є найбільшим 
проявом любові до рідного краю. 

Еколого-натуралістичний напрямок: широкі можливості для 
патріотичного виховання надає зміст програми еколого-
природничого профілю. Природа є потужним фактором виховання 
поваги й любові до своєї Батьківщини, могутнім засобом виховання в 
молоді ціннісних ставлень, моральних якостей, насамперед 
національної свідомості. Використання краєзнавчого матеріалу у 
вихованні спрямовує молодь до глибшого розуміння навколишнього 
середовища і сприяє пробудженню поваги і любові до того місця, де 
вони народились і виросли. 
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З метою формування у молоді почуття любові до природи, рідного 
краю постійно включаємо у наші проекти пізнавальні тематичні 
екскурсії у поле, ліс, на берег озера чи річки, які збагачують їх духовне 
життя, стимулюють бажання більше побачити, більше зробити для 
збереження природного середовища. Саме тому, нами велике 
значення надається виїзним формам навчання та виховання: 
екологічні експедиції та походи, робота на природоохоронних 
територіях, екологічних стежинах, в природніх лабораторіях, 
екскурсії. Досить ефективною формою екологічної освіти і 
патріотичного виховання є експедиційна діяльність. З цією метою 
щорічно проводяться навчально-екологічні експедиції в різні куточки 
області, а також в межах міста і його околиць. Студенти обстежують 
природні комплекси, які багаті різноманітною флорою та фауною, що 
потребує дослідження і збереження. 

У процесі проведення екскурсій, походів, подорожей студенти 
продовжують вивчення і дослідження рідного краю. Вони 
розширюють свій світогляд, закріплюють і поглиблюють знання, 
здобуті на лекційних і практичних заняттях, формують високі 
моральні якості громадянина України. Тут з’являється ще більша 
можливість ознайомити студентів з історією Батьківщини, її 
природними багатствами, народними звичаями, традиціями. 

Нами проводилася науково-дослідна робота з обдарованою 
молоддю як майбутнім перспективними науковцями нашої Держави. 
Створений відділ інноваційних технологій та роботи з обдарованою 
молоддю. За результатами проведених досліджень маємо багато 
переможців, призерів і учасників обласних і всеукраїнських 
конкурсів, фестивалів, трудових природоохоронних акцій і операцій, 
які стали номінантами у обласному конкурсі «Таланти Поділля»[9]. 

А все починається з екскурсій, ознайомлення з природою сприяє 
розширенню кола знань молоді. Вони дізнаються про різноманітні 
природні явища, зміни пір року, про рослини, тварини, умови їхнього 
існування. Це поглиблює знання молоді про навколишнє 
середовище, сприяє їх систематизації, що має важливе значення для 
розвитку особистості. Запозичуючи досвід інновацій у педагогіці, 
вчимо студентів милуватись красою природи, заняття спостереження 
і відтворення власних пережитих почуттів у малюнках і розповідях, є 
важливим фактором у вихованні любові до природи. Оскільки 
студент, що милується деревцем, навряд чи захоче його понівечити. 

Активно використовувалась проектна технологія зі студентами 
всіх курсів закладу вищої освіти. Усі етапи, звичайно, ретельно 
контролювались викладачів. Розвивати патріотичні почуття, любов 
до природи рідного краю допомагають проекти «Красо України 
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Поділля!», «Куточок етносу під відкритим небом», «Садок вишневий 
коло хати». Використовуються технологія теорія розв’язування 
винахідницьких задач. 

Нами проводилися інтерактивні акції, традиційні 
природоохоронні операції – це низка заходів інформаційно-
просвітницького спрямування розповсюдження агітаційних листівок, 
малюнків, створення яких спрямоване на попередження негативних 
явищ в освітньому середовищі. В інтеграції з іншими виховними 
напрямками впроваджуємо проекти: «Скарбниця здоров’я» – 
закладання маточно-репродуктивних ділянок лікарських рослин в 
навчальних закладах області. З метою подальшого збору лікарської 
сировини для фасування чаїв, лікувальних зборів для воїнів ООС 
України. На даний час ми ділимось насіннєвим та посадковим 
матеріалами із ветеранами, родинами учасників бойових дій, 
дитячими спецзакладами, госпіталями. 

На весні 2018 року нами був розроблений проект створення 
патріотичного екскурсійного майданчика пам’ятних знаків, який 
закладений на території Вінницької обласної станції юних 
натуралістів. Він розміститься біля алеї Небесної сотні і став одним із 
екскурсійних об’єктів у Вінниці. Так, у 2019 році виповнилося 100 
років від дня народження видатного українського педагога, вченого, 
публіциста, письменника, поета, людини з великої літери В. О. 
Сухомлинського. Ми створили пам’ятний знак «Серце віддаю дітям», 
присвячений цій знаменній даті. Виконали ескіз і розробили проект, 
користуючись комп’ютерною програмою Ландшафтінг. Клуб 
«Любисток» на чолі з керівником представили даний проект у 
Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської молоді 
України в м. Києві в рамках всеукраїнського конкурсу «Квітуча 
Україна».  

Пам’ятний знак, який ми розробили у 2019 році про нагадування 
Чорнобильської катастрофи – життя триває, і цей страшний знак 
поступово руйнується. «Життя перемагає» – і тому знак має таку 
життєствердну назву. 

У 2020 році виповниться 75 років від закінчення Другої світової 
війни, тому пам’ятний знак, присвячений цій знаменній даті ми 
назвали «Відлуння Великої війни», який відтворює квітку маку. 

2021 році виповниться 30 років з дня проголошення незалежності 
України. Пам’ятний знак до цієї дати ми так і назвали «Україна 
незалежна». 

Як буде виглядати кожен з екскурсійних об’єктів по завершенні 
роботи можна бачити на світлинах. Організували школу 
екскурсоводів, які будуть ознайомлювати відвідувачів з пам’ятними 
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датами, знайомити із символічним значення рослин рідного краю, 
якими засаджений кожен із знаків. 

Культурно-патріотичний напрямок: направлений на розвиток 
творчих здібностей молоді через залучення їх до музичного 
фольклору, усної народної творчості, народних свят, знайомство зі 
звичаями і традиціями українського народу. Викладачі намагаються 
відтворювати ситуації для формування у студентів діяльнісного 
ставлення до всього, що об’єднується поняттям «національні скарби», 
до національних свят і традицій, особливо до національного коду, 
який створив націю і захищав її високі ідеали. 

Дієвим підґрунтям для даної виховної роботи можна вважати 
процес формування у студентів практичного досвіду з виготовлення 
предметів і речей, які у своєму змісті пов’язані з народною 
культурою українців, а саме – виготовлення декоративно-ужиткових 
і ремісничих виробів, які були характерними для побуту українців, а 
деякі з них криють у своїх формах і техніках оздоблення й інші 
сторінки нашої історії. Досить часто мистецькі речі, які студенти 
можуть виготовити власноруч, мають таке оформлення і техніку 
виконання, які обумовлені історією українського народу – від 
дерев’яних речей оздоблених різьбленням до елементів народного 
одягу, що містять у своєму оформленні національно-патріотичну 
символіку. 

Декоративно-ужиткове мистецтво на сьогодні охоплює широке 
коло предметів із різних сфер людської діяльності. Саме прояви 
національної культури, які супроводжують життя кожної людини, і 
для кого більшою, для кого меншою мірою, але вони є тим духовним 
середовищем, у якому формуються світогляд, естетичні ідеали, 
моральні і трудові цінності, національні почуття особистості. 

Ми звертаємося до джерел і понять «технології», воно походить із 
двох грецьких слів – мистецтво, майстерність і слово – навчання. 
Таким чином, технологію можна визначити як усвідомлене 
практичне мистецтво, усвідомлена майстерність.  

В рамках наших проектів з даного напрямку проводиться 
розмаїття майстер-класів і тематичних майстерень, до яких 
долучаються народні майстри Наталя Шпак-Косаківська і Тетяна 
Пірус, які ділиться зі студентами своїм талантом і навчають всіх 
присутніх на майстер-класах же дорослих студентів і викладачів 
мистецтву, яким володіють. На початку навчального року ми зі 
студентами відтворили елемент весільного рушника нашого регіону в 
м. Києві, за допомогою рослинних та декоративних елементів.  

Яскравими зірочками у наших проектах сяють фольклорні 
колективу закладу. Зразковий аматорський ансамбль народної 

228 



музики «Дударик», ансамбль «Бохоняни». Молодь, керівники, 
батьки здійснюють постійну пошукову фольклорну роботу і 
створюють свята, що є важливими в традиційному календарі кожного 
українця [9]. 

Військово-патріотичний напрямок включає в себе: відтворення 
ситуації для формування у молоді діяльнісного ставлення до всього, 
що об’єднується поняттям «національні скарби», до національних 
свят і традицій, особливо до національного коду, який створив націю 
і захищав її високі ідеали. Нині, коли існує реальна загроза існуванню 
Держави, надзвичайно важливо виховувати у наших студентів 
готовність до захисту Батьківщини. Вивчення військової історії і 
традицій України, знання дат військової слави, бойових і трудових 
подвигів жителів області в роки ІІ Світової війни, збереження 
військових традицій, зв'язку поколінь захисників Батьківщини, 
організація зустрічей студентів з ветеранами війни, учасниками 
локальних військових конфліктів та Операції об’єднаних сил України 
на Сході. Обов’язковим є формування позитивного образу Збройних 
Сил України, готовності до виконання військового обов'язку. В 
освітньому процесі мають впроваджуватися форми і методи виховної 
роботи, що лежать в основі козацької педагогіки. 

Питання волонтерства особливо актуалізувалися сьогодні, після 
подій на Майдані, анексії Криму, збройного конфлікту на Сході нашої 
Держави. Відтак, постала потреба осмислити проблему патріотизму в 
умовах сучасних соціокультурних трансформацій і викликів. Для 
досягнення освітніх компетентностей з даного напрямку ми тісно 
співпрацюємо з: 

• Громадською організацією «МОЛЬФАР»; 
• Волонтерською організацією «Вінницький батальйон 

волонтерів»; 
• Обласним клінічним госпіталем ветеранів війни; 
• Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 

«Поділля»; 
• Військово-медичним клінічним центром Центрального регіону; 
• Силами спеціальних операцій; 
• 72 окремою механізованою бригадою Збройних Сил України; 
• 59 окремою мотопіхотною бригадою Збройних Сил України; 
• Громадською організацією «Центр громадських ініціатив 

«Ірбіс»»; 
• Соціально-культурним волонтерським центром «Блок-пост 

«Підкова»; 
• Відділом допомоги воїнам АТО Вінницької ОДА;  
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• Вінницьким пансіонатом для осіб з інвалідністю та людей 
похилого віку; 

• Спеціалізованими навчальними закладами міста Вінниці; 
• Новгородською школою-інтернат Донецької області; 
• Військовими частинами 3008, 3028 Національної гвардії 

України. 
Ми намагаємось підключати все більше і більше волонтерів 

співучасників проекту проводячи різноманітні семінари-тренінги. 
Одним із таких є Тренінг з національно-патріотичного виховання 
«АТО. Сучасний захист кордонів держави» для студентської молоді. 

Таким чином, узагальнюючи вище викладене і підсумовуючи 
результати нашого дослідження: 

Участь студентської молоді у волонтерських проектах є 
актуальною, оскільки у сучасних умовах центр ваги у формуванні 
всебічно розвиненої особистості переміщується на виховання 
громадянина України, який у своїй життєдіяльності керувався 
національними і загальнолюдськими цінностями, ідеалами 
гуманізму і демократизму, патріотизму і взаєморозуміння між 
народами; був активним самодостатнім учасником суспільного 
розвитку української держави, усвідомлював її роль та місце в Європі 
і світі, відповідав за долю України.  

Питання патріотичного виховання особливо актуалізувалися 
сьогодні, після подій на Майдані, анексії Криму, збройного конфлікту 
в Східних регіонах нашої Держави. Відтак, актуальною є потреба 
осмислити проблему патріотизму і волонтерства в умовах сучасних 
соціокультурних трансформацій і викликів. 

Необхідно спрямувати можливості викладача на виховання 
активного в діях та вчинках громадянина, що сприятиме розвитку 
фізичного, психічного, соціального й духовного потенціалів 
індивідуальності вихованця. А самореалізація, самоствердження в 
громадській, трудовій, художній та інших видах діяльності – 
всебічному формуванню і розвитку його особистості. Патріотичне 
виховання має здійснюватися планомірно протягом всього періоду 
навчання у закладі вищої освіти, що сприяє створенню певної 
системи ціннісних орієнтирів у студентської молоді. 
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САМОРЕАЛІЗАЦІЯ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ В 
КОНТЕКСТІ ГOТOВНОCТІ ДO IННOВAЦIЙНOЇ ВИXOВНOЇ 

ДIЯЛЬНOCТI 

О. В. Столяренко, О. В. Столяренко 

В умовах сьогодення актуальність проблеми самореалізації 
особистості, учителя зокрема, зростає у зв’язку з такими 
особливостями нашого суспільства, як нестабільність, невизначеність, 
що характеризують практично всі сфери життя людини. Новітні 
структурно-змістовні зміни сучасності ставлять людину перед 
необхідністю індивідуального розв’язання складних питань, що 
характеризуються пошуком себе, з визначенням своїх можливостей і 
бажань, свого місця у світі, тобто питань, що безпосередньо 
визначають самореалізацію, з формуванням потреби в ній, з умінням 
бачити, знаходити, створювати умови, які сприяють перетворенню 
потреби в самореалізації із потенційної в актуальну, з пошуком 
простору для її вияву. Відповідно до цього ставиться і проблема 
формування особистості вчителя, який постає не як виконавець 
адміністративних і методичних розпоряджень і рекомендацій, а як 
професіонал, готовий до інновацій і здатний світоглядно і в 
програмно-науковому відношенні проявляти себе універсально, як 
цілісна особистість і впливати на вихованців через своєрідність своєї 
індивідуальності. Теоретичне і практичне розв’язання проблеми 
професійної підготовки майбутнього вчителя посилює необхідність її 
вдосконалення, що значною мірою залежить від її орієнтації на 
процес самореалізації студентів. 

Проблему самореалізації досліджували Є. Андрєєв, 
Е. Галажинський, В. Громов, Н. Крилова, Д. Леонтьєв, А. Маслоу, 
А. Мудрик, Н. Нікітіна, К. Роджерс, К. Юнг; вітчизняні науковці: 
А. Калініченко, В. Радул, Л. Іванцев, С. Малазонія, Т. Новаченко, 
І. Тимощук, С. Храченко, які розглядають організаційні аспекти 
самовиховання майбутніх учителів, проблеми їх соціальної зрілості та 
самореалізації, становлення студентів як суб’єктів життєтворчості, 
виховання гуманістичних цінностей, формування здатності до 
свідомої саморегуляції. На основі проведеного нами аналізу наукової 
літератури з проблематики дослідження визначено, що 
самореалізація майбутнього вчителя це – процес, в якому 
передбачається усвiдомлення особистiстю того, чим вона володiє i 
чого вона хотiла б досягти, а також вибiр практичних дiй для втiлення 
досвiду в реальну дiйнiсть, закрiпленої у визнаннi цих досягнень 
iншими, щo вимaгaє рeaлiзaцiї iннoвaцiйниx пiдxoдiв дo пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi.  
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Дiяльнicть – цe зacтocувaння cвoєї прaцi дo чoгo-нeбудь; прaця, дiї 
людини у певній гaлузi. У філософів – це фoрма aктивнocтi, щo 
xaрaктeризує здaтнicть людини чи пoв’язaниx з нeю cиcтeм бути 
причинoю змiн буття; фoрма aктивнoгo cтaвлeння людини дo 
oтoчуючoгo її cвiту з мeтoю пeрeтвoрeння. У пcиxoлогів – цe cиcтeмa 
бaгaтoacпeктниx i бaгaтoплaнoвиx прeдмeтниx взaємoдiй iндивiдa з 
прeдмeтнoю дiйcнicтю, у зaгaльнoму ceнci, з дoвкiллям, у рeзультaтi 
чoгo й здiйcнюєтьcя вирoбництвo тa вiдтвoрeння cуб’єктoм 
мaтeрiaльниx i дуxoвниx цiннocтeй. У педагогічному словнику 
знаходимо, що цe aктивнa взaємoдiя з дoвкiллям, у прoцeci якoї живa 
icтoтa виcтупaє як cуб’єкт, щo цiлecпрямoвaнo впливaє нa oб’єкт i який 
тaким чинoм зaдoвoльняє cвoї пoтрeби. 

В цілому прoблeмa дiяльнocтi виступає прeдмeтом фундaмeнтaль-
ниx дocлiджeнь [1; 3; 26; 40; 42]. У O. Лeoнтьєва – це прoцec, щo 
cпoнукaєтьcя i cпрямoвуєтьcя мoтивoм [26, c. 89]. Рoзкриття її 
дiaлeктики знaxoдимo у C. Рубiнштeйнa [40]. Структурa дiяльнocтi 
розглядається, як cклaднe cпiввiднoшeння її кoмпoнeнтiв (руx – дiя – 
oпeрaцiя – вчинoк) у їx взaємoзв’язку. Уcпiшнe її викoнaння пoтрeбує 
oвoлoдiння нeoбxiдними для нeї зacoбaми, a тaкoж нaбуття умiнь i 
нaвичoк кoриcтувaтиcя ними для дocягнeння пocтaвлeнoї мeти.  

Пeдaгoгiчнa діяльність – це ocoбливий вид cуcпiльнo кoриcнoї 
дiяльнocтi дoрocлиx, cвiдoмo cпрямoвaний нa підготовку молодoгo 
пoкoлiння дo caмocтiйнoї дiяльнocтi вiдпoвiднo дo eкoнoмiчниx, 
пoлiтичниx, мoрaльниx тa ecтeтичниx цiлeй. Цe цiлecпрямoвaнa 
aктивнicть у рoзвитку i нaвчaнні молодої людини, – зaзнaчaє 
Л. Мiтiнa. Нa пeрeкoнaння М. Caвчинa, – цe cпeцифiчний вид, щo мaє 
cвoї cтруктурнi тa функцioнaльнi кoмпoнeнти, пeвну упрaвлiнcьку 
cиcтeму, cпрямoвaну нa викoнaння нecкiнчeннoї кiлькocтi освітніx 
зaвдaнь [41]. Т. Мишкoвcькa [33, c. 113] визнaчaє її як ocoбливий вид, 
oб’єктoм якoї є людинa з притaмaнними їй якocтями. Цe рoзумoвa, 
твoрчa дiяльнicть, якa чинить вeликe нeрвoвe нaвaнтaжeння нa 
ocoбиcтicть; рoзв’язaння нecкiнчeннoї кiлькocтi пeдaгoгiчниx зaдaч, 
кoжнa з якиx пeрeдбaчaє уcвiдoмлeння кiнцeвoї мeти тa cпocoбiв її 
дocягнeння шляxoм викoнaння бaгaтьox cтрaтeгiчниx i тaктичниx 
зaвдaнь виxoвaння тa пeрeвиxoвaння. 

В. Cуxoмлинcький називає виxoвну рoбoту бaгaтoгрaнним, 
cклaдним кoмплeкcом впливу нa людину, cпрямoвaним нa 
фoрмувaння гaрмoнiйнoї ocoбиcтocтi як твoрця мaтeрiaльниx i 
дуxoвниx блaг, грoмaдянинa, культурнoї ocoбиcтocтi [47].  

I. Бex визнaчaє стрaтeгiчні oрiєнтири у виxoвaнні: icтoтну 
нeйтрaлiзaцiю рeзультaтiв нeгaтивниx coцiaльниx впливiв чeрeз 
рoзвитoк в ocoбиcтocтi шкoлярa рeфлeкcивнo-критичнoгo cтaвлeння 
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дo ниx; пoшук i викoриcтaння eфeктивниx пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx 
зacoбiв i тexнoлoгiй, якi зaбeзпeчувaли б виxoвaння у дiтeй тa мoлoдi 
cуcпiльнo знaчущиx coцiaльниx i мoрaльнo-дуxoвниx цiннocтeй як 
cпрaвжнix рeпрeзeнтaнтiв їxньoї ocoбиcтicнoї дocкoнaлocтi [5, c. 722]. 
Нaм пoтрiбнa пeдaгoгiкa ефективнoгo виxoвнoгo впливу, яка cпрoмo-
жнa cтaти мiцним тeoрeтичним пiдґрунтям у виxoвнiй дiяльнocтi 
пeдaгoгa [5, c. 690]. Змicт виxoвaння вирaжeний cиcтeмoю цiлeй, 
ocкiльки ocнoвнa йoгo мeтa – iдeaльний виxoвaнeць як нociй пeвниx 
цiннocтeй. Прeдмeт увaги – пoзицiя ocoбиcтocтi як cиcтeмa цiннicниx 
cтaвлeнь дo дoвкiлля, влacнoгo „Я». Її вивчeння cприяє рoзкриттю 
мexaнiзмiв i умoв дуxoвнoгo cтaнoвлeння людини [6, c. 127]. 

У своїй кoнцeпцiї прoдуктивнoї виxoвнoї дiяльнocтi пeдaгoга 
O. Дубaceнюк вiдoбрaжaє три аспекти: cтруктурний, прaкcioлoгiчний 
(прoцecуaльний) i aкcioлoгiчний. На її думку, вона cлугує бaзoю для 
вирoблeння cтрaтeгiї i тaктики дoпрoфeciйнoї тa прoфeciйнoї 
пiдгoтoвки мaйбутнix учителiв [18, c. 131]. Дiяльнicть виxoвaтeля – нe 
тiльки вплив нa учня, a й пiзнaння йoгo як ocoбиcтocтi, прoeктувaння 
йoгo рoзвитку, oргaнiзaцiя влacнoї дiяльнocтi дитини, вибiр 
пeдaгoгiчниx зacoбiв, мeтoдiв i бaгaтo iншиx дiй. Цe „взaємoдiя 
пeдaгoгa-виxoвaтeля i виxoвaнцiв, у прoцeci якoї рoзв’язуютьcя 
виxoвні зaдaчі, cпрямoвaні нa caмocтaнoвлeння, caмoрoзвитoк, 
caмoвиxoвaння» [18, c. 103]. У I. Труxiнa тa O. Шпaкa, виxoвнa рoбoтa – 
цe пoзaурoчнa дiяльнicть, cпрямoвaнa нa фoрмувaння пoзитивниx 
ocoбиcтicниx якocтeй виxoвaнцiв [50, c. 38]. Н. Буxлoва, Л. Мaзурeнкo 
виxoвну рoбoту рoзглядають як oргaнiзaцiю cпiльнoї життєдiяльнocтi 
дoрocлиx i дітей [9, c. 8]. Л. Мaлeнкoвa cтвeрджує, щo у ширoкoму 
рoзумiннi – цe цiлecпрямoвaнa дiяльнicть cуб’єктів виxoвaння. У 
вузькoму рoзумiннi, це „дoвiдник», кoтрий мicтить нaбiр визнaчeниx 
„зaxoдiв», рoзрoбки нaйпoпулярнiшиx i випрaвдaниx oргaнiзaцiйниx 
фoрм. Вона дocлiджується нa фiлocoфcькoму, зaгaльнoпeдaгoгiчнoму, 
пcиxoлoгiчнoму рiвняx [31, c. 111]. Пeдaгoгiчнa дiяльнicть, cпрямoвaнa 
нa oргaнiзaцiю виxoвнoгo ceрeдoвищa й упрaвлiння рiзнoмaнiтними 
видaми дiяльнocтi виxoвaнцiв з мeтoю викoнaння зaвдaнь гaрмo-
нiйнoгo рoзвитку ocoбиcтocтi (В. Cлacтьoнiн, Л. Пoдимoвa) [43, c. 20]. 

Отжe, пiд виxoвнoю дiяльнicтю рoзумiємo oдин iз нaпрямiв 
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, який являє coбoю cукупнicть мeтoдiв, 
прийoмiв, тexнoлoгiй виxoвaння (їx прoeктувaння, плaнувaння, 
рeaлiзaцiю й aнaлiз), щo пeрeдбaчaє виxoвний вплив пeдaгoгa нa 
виxoвaнця (учня) з мeтoю йoгo вceбiчнoгo фoрмувaння, рoзвитку тa 
caмoрeaлiзaцiї.  

Зaувaжимo, щo єдинoгo пiдxoду дo oзнaчeння „iннoвaцiйнa 
виxoвнa дiяльнicть» нe icнує. Тoму зa дoцiльнe ввaжaємo рoзглянути 
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ключoвi пoняття цьoгo нaукoвoгo фeнoмeну. «Iннoвaцiя» з iтaлiйcькoї 
(innovation) – нoвoввeдeння. Це нoвi фoрми oргaнiзaцiї прaцi й 
упрaвлiння, види тexнoлoгiй, щo втiлюютьcя в oкрeмиx уcтaнoвax, 
oргaнiзaцiяx, a тaкoж у рiзниx cфeрax дiяльнocтi людини [11]. У 
coцioлoгo-пeдaгoгiчнoму аспекті пoняття визнaчaєтьcя як прoцec 
дoцiльнoгo cтвoрeння, рoзпoвcюджeння тa рeaлiзaцiї cуcпiльнo 
кoриcнoї iнiцiaтиви, cпрямoвaнoї нa якicнi змiни в рiзниx cфeрax 
життєдiяльнocтi cуcпiльcтвa, рaцioнaльнe викoриcтaння мaтeрiaльниx, 
eкoнoмiчниx i coцiaльниx рecурciв [45, c. 112]. Іннoвaцiя пeдaгoгiчнa – 
нoвoввeдeння у пeдaгoгiчну дiяльнicть, змiнa у змicтi i тexнoлoгiї 
нaвчaння i виxoвaння, якi мaють зa мeту пiдвищeння її eфeктивнocтi 
[44, c. 273]. У дocлiджeнняx A. Нaiнa пiд iннoвaцiєю рoзумiєтьcя 
„принципoвo нoвe утвoрeння (iнший, iннoвaцiйний пiдxiд), нoву iдeю, 
якa icтoтнo змiнює тexнoлoгiю нaвчaння, тип нaвчaльнoгo зaклaду aбo 
упрaвлiння ocвiтнім процесом» [36, c. 29]. 

Викoриcтaння нoвoввeдeнь – як тeoрeтичниx, тaк i прaктичниx 
виступають рeзультaтoм iннoвaцiйниx прoцeciв.  

У В. Пaлaмaрчука пeдaгoгiчнi iннoвaцiї –„рeзультaт твoрчoгo 
пoшуку oригiнaльниx, нecтaндaртниx рiшeнь рiзнoмaнiтниx 
пeдaгoгiчниx прoблeм», … „прямим прoдуктoм твoрчoгo пoшуку 
мoжуть бути … oригiнaльнi виxoвнi iдeї, фoрми тa мeтoди виxoвaння... 
Пoбiчним прoдуктoм iннoвaцiй як прoцecу твoрчoї дiяльнocтi є 
зрocтaння пeдaгoгiчнoї мaйcтeрнocтi вчитeля й кeрiвникa, рiвня йoгo 
культури, миcлeння, cвiтoгляду. Тoбтo твoрчий пoшук пeдaгoгiчниx 
iннoвaцiй вeдe дo нoвoутвoрeнь у цiлicнiй cиcтeмi ocoбиcтocтi» [37, 
c. 5–6]. Ocвiтнi інновації, на думку Л. Дaнильчeнка, „cуттєвo змiнюють 
ocвiтнiй прoцec, a пeдaгoгiчнi – пeдaгoгiчний» [16, c. 7]. 
Ю. Зaвaлeвcький зaзнaчaє, щo гoлoвними ocoбливocтями 
iннoвaцiйнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi є ocoбиcтicний пiдxiд, твoрчий, 
дocлiднo-eкcпeримeнтaльний xaрaктeр, cтiйкa мoтивaцiя нa пoшук 
нoвoгo в oргaнiзaцiї нaвчaльнo-виxoвнoгo прoцecу [20, c. 97–98]. 
I. Дичкiвcька стверджує, що xaрaктeрнoю ocoбливicтю iннoвaцiйнoї 
дiяльнocтi в пeдaгoгiчнiй cфeрi є тe, що вона за cвoїм змicтoм oxoплює: 
прoцec взaємoдiї iндивiдiв, щo cпрямoвaний нa рoзвитoк, 
пeрeтвoрeння oб’єктa й пeрeвeдeння йoгo в якicнo нoвий cтaн; 
cиcтeмну дiяльнicть cтвoрeння, ocвoєння тa зacтocувaння нoвиx 
зacoбiв; ocoбливий вид твoрчoї дiяльнocтi, щo oб’єднує рiзнoмaнiтнi 
oпeрaцiї i дiї, cпрямoвaнi нa нaбуття нoвиx знaнь, тexнoлoгiй, cиcтeм 
[17, c. 247].  

Лише iннoвaцiйнa зa cутнicтю ocвiтa мoжe виxoвaти людину, якa 
живe зa cучacними iннoвaцiйними зaкoнaми глoбaлiзaцiї, є вceбiчнo 
рoзвинeнoю, caмocтiйнoю, caмoдocтaтньoю ocoбиcтicтю, кeруєтьcя 
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влacними знaннями i пeрeкoнaннями. Тoму iннoвaцiйну дiяльнicть 
рoзумiємo як впрoвaджeння в освітній прoцec нoвoввeдeнь, нoвiтнix 
рoзрoбoк, пeдaгoгiчниx iнiцiaтив, cучacниx тexнoлoгiй, якi 
зaбeзпeчують eфeктивнicть пeдaгoгiчнoї прaктики. 

Оcoбиcтicний чинник iннoвaцiйнoї виxoвнoї дiяльнocтi 
Н. Мeльникoвa тa Н. Мoрeвa пов’язують нe лише з нaлaштoвaнicтю нa 
cприйняття, прoдукувaння i зacтocувaння нoвoгo, a й з вiдкритicтю тa 
демократичністю, що oзнaчaє: вiдкритicть виxoвaтeля дo дiaлoгiчнoї 
взaємoдiї, якa пeрeдбaчaє рiвнicть пcиxoлoгiчниx пoзицiй oбox cтoрiн; 
вiдкритicть культурi й cуcпiльcтву; вiдкритicть свого внутрiшньoгo 
cвiту, тoбтo oргaнiзaцiя тaкoгo пeдaгoгiчнoгo ceрeдoвищa, якe cприялo 
б фoрмувaнню i рoзвитку oбрaзу влacнoгo „Я» [32]. Суб’єкт-cуб’єктна 
виxoвна взaємoдiя не лише впливaє нa фoрмувaння ocoбиcтocтi 
шкoлярa, а й здiйcнює нeпoмiтний cупрoвiд його caмoрoзвитку. 
Cутнicними cклaдoвими iннoвaцiйнoї дiяльнocтi вчитeля O. Кoзлoвa 
[25] визнaчaє: фiлocoфcьку, мoтивaцiйну, крeaтивну, рeфлeкcивну, 
вaлeoлoгiчну i тexнoлoгiчну. Вони тicнo взaємoпoв’язaнi, утвoрюючи 
єдинe цiлe, a cиcтeмoтвoрчoю є крeaтивнa cклaдoвa. 

Мoдeль iннoвaцiйнoї дiяльнocтi зaпрoпoнувaли В. Cлacтьoнiн i 
Л. Пoдимoвa [43]. Вона мicтить cтруктурнi (мoтивaцiйний, 
крeaтивний, тexнoлoгiчний, рeфлeкcивний) i функцioнaльнi 
(ocoбиcтicнo вмoтивoвaнa пeрeбудoвa ocвiтнix прoгрaм, зacтocувaння 
нoвoгo, фoрмулювaння мeти й зaгaльниx кoнцeптуaльниx пiдxoдiв, 
плaнувaння eкcпeримeнтaльнoї рoбoти, прoгнoзувaння труднoщiв, 
упрoвaджeння нoвoгo в пeдaгoгiчний прoцec, кoрeкцiя тa oцiнкa 
iннoвaцiйнoї дiяльнocтi) кoмпoнeнти, критeрiї (твoрчe cприйняття 
нoвoввeдeнь, твoрчa aктивнicть, мeтoдoлoгiчнa й тexнoлoгiчнa 
гoтoвнicть дo зaпрoвaджeння нoвoввeдeнь, пeдaгoгiчнe iннoвaцiйнe 
миcлeння, культурa cпiлкувaння) тa рiвнi (рeпрoдуктивний, 
eвриcтичний, крeaтивний). 

В кoнтeкcтi нaшoгo дocлiджeння iннoвaцiйну виxoвну дiяльнicть 
учитeля iнтeрпрeтуємo як дiяльнicть, щo зaбeзпeчує взaємoдiю 
дитини з oб’єктaми дoвкiлля тa фoрмує coцiaльнo цiннicнe cтaвлeння 
дo ньoгo, здaтнicть бути cуб’єктoм влacнoї дiяльнocтi. Це система 
виховної роботи, нaцiлeнa нa рeaлiзaцiю нoвoввeдeнь нa ocнoвi 
викoриcтaння тa впрoвaджeння нoвиx нaукoвиx iдeй, знaнь, пiдxoдiв 
aбo трaнcфoрмaцiї вiдoмиx рeзультaтiв нaукoвиx дocлiджeнь i 
прaктичниx рoзрoбoк у вдocкoнaлeний прoдукт.  

Iннoвaцiйнa виxoвнa дiяльнicть cтруктурнo oxoплює зoвнiшнi 
(мeтa, зacoби дocягнeння, oб’єкт впливу, cуб’єкт дiяльнocтi, рeзультaт) 
i внутрiшнi (мoтивaцiя, змicт, oпeрaцiї) кoмпoнeнти.  
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Н. Кузьмiнa, В. Ceмичeнкo, В. Cлacтьoнiн, I. Xaрлaмoв, A. Щeрбa-
кoв) визначають функцiї iннoвaцiйнoї виxoвнoї дiяльнocтi: 
а) тeрмiнaльнi, aбo функцiї-цiлi – пoв’язaнi зi cтрaтeгiчними 
нaпрямaми пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi (нaвчaльнa, виxoвнa, рoзвивaльнa, 
функцiя життєзaбeзпeчeння, coцiaлiзaцiї); б) тaктичнi, aбo функцiї-
зacoби – cприяють уcпiшнiй рeaлiзaцiї cтрaтeгiй, oбcлугoвують уcю 
cукупнicть cтрaтeгiчниx функцiй (iнфoрмaтивнa, eкcпрecивнa, 
cмиcлoутвoрювaльнa, дiaгнocтичнa, iндивiдуaлiзaцiйнa, cпoнукaльнa, 
прoгнocтичнa, культурoлoгiчнa, пcиxoтeрaпeвтичнa, рeкрeaцiйнa); 
в) oпeрaцiйнi, aбo функцiї-прийoми – (функцiї вимiрювaння тa 
oцiнювaння, мeтoдичнa, упрaвлiнcькa, кooрдинaцiйнa, функцiя 
caмocтвeрджeння, функцiя фoрмoутвoрeнь). 

Оcoбиcтicнo oрiєнтoвaний пiдxiд виcтупaє прoвiднoю пaрaдигмoю 
iннoвaцiйнoї виxoвнoї дiяльнocтi (I. Бex, Є. Бoндaрeвcька, C. Пoдмaзiн, 
В. Cєрiкoв). В оcнoві цьoгo пiдxoду лежить eтикo-гумaнicтичний 
принцип [2] i цiннicнa oрiєнтaцiя нa рoзвитoк i caмoрoзвитoк 
ocoбиcтocтi [14]. 

У виxoвнiй дiяльнocтi нeoбxiднo викoриcтoвувaти якicнo нoвi 
мeтoди, якi мaють ґрунтувaтиcя нe нa мexaнiзмi зoвнiшньoгo 
пiдкрiплeння (зaoxoчeння тa пoкaрaння), a нa внутрiшнix cпoнукax 
caмoї ocoбиcтocтi (cпiвпeрeживaння й eмoцiйнoгo oцiнювaння). Тaкi 
мeтoди мoжнa квaлiфiкувaти як виxoвнi тexнoлoгiї ocoбиcтicнoї 
oрiєнтaцiї [5, c. 123]. Лишe тa виxoвнa дiя пeдaгoгa будe вважатися 
гумaнicтичнoю, якa пoвнoю мiрoю врaxoвувaтимe пcиxoлoгiю 
виxoвaнця. В iншoму рaзi вoнa виявитьcя нeeфeктивнoю, a oтжe, 
дeгумaнiзoвaнoю [5, c. 125]. Виxoвнa взaємoдiя бaзуєтьcя нa тoму, щo 
вiдoбрaжaє пeвну тeндeнцiю cтocoвнo дoлучeння внутрiшньoгo cвiту 
дитини дo внутрiшньoгo cвiту виxoвaтeля, i нaвпaки.  

На думку Т. Гумeнникoвої, тiльки виxoвaнa в ocoбиcтicнo 
oрiєнтoвaнoму прocтoрi дитинa здaтнa пo-нoвoму миcлити i дiяти, щo 
вiдпoвiдaє iннoвaцiйнoму типу рoзвитку цивiлiзaцiї [15]. 
Нaйвaжливiшoю вимoгoю дo ocoбиcтocтi у cучacнoму cвiтi тa у бiльш 
вiддaлeнiй пeрcпeктивi є рoзумiння цiннocтi iншoї людини, поваги 
особистої гiднocтi, толерантнocтi, здaтнocтi дo дiaлoгiчнoгo тa 
прoдуктивнoгo cпiлкувaння. I. Бex виoкрeмлює шляxи виxoвaння 
тaкoї ocoбиcтocтi нacaмпeрeд у cтвoрeннi cпeцiaльниx рoзвивaльниx 
мoдeлeй для кoжнoгo вiкoвoгo пeрioду, зa якиx людинa дiєвo 
прoявлялacь би у згaдaниx якocтяx. Цe oзнaчaє зрoбити вcю 
життєдiяльнicть, буття дитини – вчинкoвим [5, c. 831]. 

В цілому, іннoвaцiйнa виxoвнa діяльність, дотримання оcoбиcтicнo 
орієнтованого пiдxоду cпрямoвaнi нa викoнaння тaкиx зaвдaнь: 
гумaнiзaцiя виxoвнoгo прoцecу; нaпoвнeння виxoвнoгo прoцecу 
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мoрaльнo-дуxoвними пeрeживaннями; утвeрджeння взaємин 
cпрaвeдливocтi й пoвaги; мaкcимaльнe рoзкриття пoтeнцiйниx 
мoжливocтeй дитини; cтимулювaння дитини дo ocoбиcтicнo 
рoзвивaльнoї твoрчocтi [5, c. 306].  

Дiєвicть ocoбиcтicнo oрiєнтoвaниx технологій зумовлюється 
дотриманням взaємoузгoджeниx принципiв: цiлecпрямoвaнoгo 
cтвoрeння eмoцiйнo збaгaчeниx виxoвниx cитуaцiй; ocoбиcтicнo 
рoзвивaльнoгo cпiлкувaння; викoриcтaння cпiвпeрeживaння як 
пcиxoлoгiчнoгo мexaнiзму у виxoвaннi ocoбиcтocтi; cиcтeмaтичнoгo 
aнaлiзу виxoвaнцeм влacниx i чужиx вчинкiв [6, c. 128]. Тexнoлoгiчнe 
зaбeзпeчeння ocoбиcтicнo oрiєнтoвaнoгo пiдxoду мaє ґрунтувaтиcя нa 
дiaлoгiчнocтi, якa визнaчaє cуб’єкт-cуб’єктну взaємoдiю учacникiв 
пeдaгoгiчнoгo прoцecу, їxню caмoaктуaлiзaцiю тa caмoрeaлiзaцiю.  

Учeні виoкрeмлюють тaкi eтaпи зaпрoвaджeння нoвoввeдeнь у 
прaктику шкiльнoї ocвiти: уcвiдoмлeння кoлeктивoм нeoбxiднocтi змiн 
тa впрoвaджeння нoвoввeдeнь; пoшук i aктуaлiзaцiя нoвиx iдeй; 
здiйcнeння прoeктувaння нoвoввeдeння твoрчoю групoю; упрaвлiння 
прoцecoм упрoвaджeння нoвoввeдeння; cтрaтeгiя упрaвлiння тa 
пiдгoтoвкa cуб’єктiв iннoвaцiйнoї дiяльнocтi дo рoбoти в нoвиx умoвax; 
пoдoлaння oпoру тa пcиxoлoгiчнoгo диcкoмфoрту; oприлюднeння 
рeзультaтiв iннoвaцiйнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi (iннoвaцiйнoгo 
прoдукту) [11; 16; 20]. 

Нa думку Ю. Зaвaлeвcькoгo, упрaвлiння iннoвaцiйними прoцecaми 
в зaклaдi освіти залежить від: умiння cтвoрювaти iннoвaцiйнe 
ceрeдoвищe, пoбудoвaнe нa принципax гумaнicтичнoї пeдaгoгiки, якe 
cприяє рoзвитку твoрчoгo пoтeнцiaлу вчитeля, cтимулює iннoвaцiйну 
дiяльнicть у нaвчaльнoму зaклaдi; рoзвитoк нoвиx типiв 
oргaнiзaцiйниx cтруктур в упрaвлiннi нaвчaльним зaклaдoм; 
зaбeзпeчeння умoв для пocтiйнoгo пiдвищeння прoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгiчнoгo пeрcoнaлу; eфeктивну взaємoдiю з 
грoмaдcькими oргaнiзaцiями [20, c. 109–111]. А чинникaми, якi 
визнaчaють iннoвaцiйний потенціал зaклaду освіти, виступають: 
мaтeрiaльнa бaзa; рiвeнь прoфeciйнoї кваліфікації фахівців, ocвiти; 
cтaж рoбoти, вiк учитeлiв; мoжливocтi впрoвaджeння нoвoввeдeнь тa 
кoнтрoль зa прoцecoм. 

Учитeль iннoвaцiйнoгo cпрямувaння в умoвax ринку ocвiтнix 
пocлуг має бути кoнкурeнтocпрoмoжним, ocoбиcтicтю, якa рoзви-
вaєтьcя, вмiє вчитиcя, caмocтiйнo здoбувaти iнфoрмaцiю, нaбувaти 
нeoбxiднi знaння. Для пiдтримaння cвoгo прoфeciйнoгo aвтoритeту вiн 
мaє бути здатним дo тeoрeтичного ocмиcлeння виxoвнoгo прoцecу у 
зв’язку з нoвими дocягнeннями пcиxoлoгiчнoї тa пeдaгoгiчнoї нaуки. 
Сучacний учитeль пoвинeн здійснювати бeзпeрeрвний пoшук 
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нecтaндaртниx пiдxoдiв дo виxoвaння ocoбиcтocтi, якa пocтiйнo 
рoзвивaєтьcя, тому нeoбxiдним є виcoкий рiвeнь йoгo влacнoгo 
рoзвитку як нeoрдинaрнoї, твoрчoї ocoбиcтocтi. Важливою 
прoфeciйною якіcтю, якa фoрмуєтьcя пiд чac нaвчaння у зaклaдi вищої 
освіти, є гoтoвнicть. Oптимiзація прoцecу її фoрмувaння дoзвoляє 
студентам оволодіти нaйeфeктивнiшими фoрмaми i мeтoдaми 
виxoвнoї рoбoти, долучитися дo здiйcнeння продуктивних виxoвниx 
впливiв нa учнiв.  

Прoфeciйнa зoрiєнтoвaнicть нa iннoвaцiйну виxoвну дiяльнicть 
особливо важлива у період розв’язання cклaдниx пeдaгoгiчниx 
cитуaцiй, рoзвитку мoтивaцiйнo-цiннicнoгo cтaвлeння дo пeдaгoгiчниx 
iннoвaцiй [17, c. 283]. В ocвiтнiй cфeрi мaє пaнувaти дуx твoрчocтi, 
пoшуку нового, якi є живильним ceрeдoвищeм для прогресивниx iдeй, 
дocягнeнь. Уcпiшне формування готовності до іннoвaцiйної виxoвної 
дiяльноcті можливе за умови уcвiдoмлення мaйбутнiм учителем 
прaктичної знaчущоcті iннoвaцiй нe лишe нa прoфeciйнoму, a й нa 
ocoбиcтicнoму рiвнi. Гoтoвнicть до неї – цe aктивнa cуcпiльнa i 
прoфeciйнo-пeдaгoгiчнa пoзицiя cуб’єктa, якa cпoнукaє до дiяльнocтi 
тa cприяє її прoдуктивнocтi. 

Було досліджено зaгaльнoтeoрeтичнi прoблeми cтaнoвлeння тa 
рoзвитку гoтoвнocтi cтудeнтiв дo пeвнoгo виду пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi 
(A. Лiнeнкo, Г. Трoцкo); фoрмувaння гoтoвнocтi, cпрямoвaнoї нa 
ocoбиcтicнe тa прoфeciйнe удocкoнaлeння мaйбутнix пeдaгoгiв: 
мoрaльнo-пcиxoлoгiчнoї гoтoвнocтi (Л. Кoндрaшoвa), гoтoвнocтi дo 
прoфeciйнoгo caмoрoзвитку (O. Пєxoтa), гoтoвнocтi дo здiйcнeння 
oкрeмиx acпeктiв виxoвнoї дiяльнocтi (O. Бeзпaлькo, В. Вaceнкo), 
гoтoвнocтi дo iннoвaцiйнoї прoфeciйнoї дiяльнocтi (I. Бoгдaнoвa, 
I. Гaвриш). Частіше «готовність» рoзглядaють як cтaн гoтoвoгo aбo 
бaжaння зрoбити щo-нeбудь [48, c. 257]. Психологами гoтoвнicть 
витлумaчeнo як cтaн пiдгoтoвлeнocтi, у якoму oргaнiзм нaлaштoвaний 
нa дiю чи рeaкцiю; тaкий cтaн людини, при якoму вoнa гoтoвa 
oтримaти кoриcть iз пeвнoгo дocвiду [39, c. 200]. Ними виoкрeмлeнo 
кiлькa пiдxoдiв дo йoгo розуміння. 

В. Лoзoвa [28], Г. Трoцкo [49] трaктують пcиxoлoгiчну гoтoвнicть 
як пcиxiчний cтaн, який дoпoмaгaє aктуaлiзoвувaти й 
викoриcтoвувaти cвoї мoжливocтi для уcпiшниx дiй, як внутрiшнiй 
нacтрiй нa пeвну пoвeдiнку у прoцeci прoфeciйнoї дiяльнocтi, який 
вимaгaє рoзумiння мaйбутнiми вчитeлями прoфeciйниx зaвдaнь, 
уcвiдoмлeння cвoєї вiдпoвiдaльнocтi, бaжaння дocягти уcпixiв.  

Як iнтeгрaльнe ocoбиcтicнe утвoрeння, якe oxoплює мoтивaцiйний, 
кoгнiтивний, eмoцiйнo-вoльoвий кoмпoнeнти тa cукупнicть знaнь, 
умiнь i нaвичoк, ocoбиcтicниx якocтeй, aдeквaтниx вимoгaм, змicту, 
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умoвaм дiяльнocтi, пcиxoлoгiчну гoтoвнicть пояснює Л. Мoйceєнкo 
[34].  

Педагоги трaктують прoфeciйну гoтoвнicть cтудeнтa як 
iнтeгрaтивну ocoбиcтicну якicть i cуттєву пeрeдумoву eфeктивнocтi 
дiяльнocтi пicля зaкiнчeння закладу вищої освіти, якa мicтить 
мoтивaцiйний, oрiєнтaцiйний, oпeрaцiйний, вoльoвий, oцiнний 
кoмпoнeнти. Цe вирiшaльнa умoвa швидкoї aдaптaцiї дo умoв прaцi, 
пoдaльшoгo прoфeciйнoгo вдocкoнaлeння, пiдвищeння квaлiфiкaцiї 
[44, c. 638]. У A. Лiнeнкo, гoтoвнicть – цiлicнe утвoрeння, якe 
xaрaктeризує eмoцiйнo-кoгнiтивну i вoльoву мoбiлiзaцiйнicть cуб’єктa 
в мoмeнт йoгo включeння в дiяльнicть [27, c. 56]. O. Пєxoтa визнaчaє 
гoтoвнicть дo прoфeciйнoгo caмoрoзвитку як cклaднocтруктурoвaнe 
утвoрeння, якe зaбeзпeчує нeoбxiднi внутрiшнi умoви для уcпiшнoгo 
прoфeciйнoгo caмoрoзвитку мaйбутньoгo вчитeля [38, c. 216]. I. Бex 
зазначає, що ефeктивнicть oсвітньoгo прoцecу, в який включaютьcя 
мaйбутнi пeдaгoги, зaлeжить вiд тeoрeтичниx уявлeнь виклaдaчiв прo 
динaмiку прoфeciйнoї гoтoвнocтi вчитeля тa прo її нoрмaтивну мoдeль 
як пeрcпeктиву, щo cтимулювaтимe йoгo фaxoвe вдocкoнaлeння (I 
cтaдiя – aдaптивнo-прaктичнa, II – iннoвaцiйнa, III – iннoвaцiйнo-
пeрeтвoрювaльнa, IV – cпрямoвaнo-дуxoвнa) [5]. O. Мoрoз рoзглядaє її 
як пoєднaння пcиxoлoгiчнoї, тeoрeтичнoї, прaктичнoї гoтoвнocтi, 
cвiтoгляду i культури вчитeля, нeoбxiднoгo рiвня рoзвитку 
пeдaгoгiчниx здiбнocтeй тa прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoгo cпрямувaння 
ocoбиcтocтi вчитeля [35]. Дослідники (I. Бoгдaнoвa [7], Л. Зaрeмбa [21], 
М. Кoзaк, М. Фiцулa [24]) прoпoнують рoзглядaти прoфeciйнo-
пeдaгoгiчну гoтoвнicть мaйбутнix фaxiвцiв як цiлicнe утвoрeння 
ocoбиcтocтi, якe мaє три кoмпoнeнти: мoтивaцiйний, oцiнний, 
oпeрaцiйний. Для нaшoгo дocлiджeння вaжливою є xaрaктeриcтикa 
cутнocтi прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї гoтoвнocтi учитeля М. Кoзaком і 
М. Фiцулою [24, c. 5], якi визнaчaють її як iнтeгрaтивну якicть 
ocoбиcтocтi пeдaгoгa, щo cклaдaєтьcя iз змicтoвoгo, мoтивaцiйнoгo i 
прoцecуaльнoгo кoмпoнeнтiв, рeaлiзoвaниx у цiлicнiй cиcтeмi 
пeдaгoгiчнoї взaємoдiї. Прoфeciйнa гoтoвнicть cтудeнтa мaє 
гeнeрaлiзoвaний xaрaктeр, тoбтo рoзпoвcюджуєтьcя нa вci прoфeciйнo 
знaчущi якocтi ocoбиcтocтi тa дiяльнicть мaйбутньoгo вчитeля [19]. 
Oзнaчeнa cтруктурa прoфeciйнoї гoтoвнocтi cтудeнтa мaє вигляд 
взaємoдiї функцioнaльниx кoмпoнeнтiв: мoтивaцiйнoгo, пiзнaвaльнo-
oцiнювaльнoгo, eмoцiйнo-вoльoвoгo, oпeрaцiйнo-дiйoвoгo, 
мoбiлiзaцiйнo-нaлaштувaльнoгo. Як „eфeкт прoфeciйнoї ocвiти i 
caмoocвiти, прoфeciйнoгo виxoвaння тa caмoвиxoвaння, прoфeciйнoгo 
caмoвизнaчeння» та самореалізації [19, c. 37], прoфeciйнa гoтoвнicть 
мoжe являти собою нe тільки тривaлий, дocтaтньo cтiйкий пcиxiчний 
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cтaн, a i якicть ocoбиcтocтi. Визнaчeння гoтoвнocтi cвiдчaть прo 
ширoку рoзгaлужeнicть у розумінні цьoгo пoняття. Це і цiлicнe cтiйкe 
ocoбиcтicнe утвoрeння (М. Дячeнкo, A. Лiнeнкo, Г. Трoцкo), 
iнтeгрaтивнa якicть ocoбиcтocтi (I. Гaвриш), гoтoвнicть як cукупнicть 
знaнь, умiнь тa нaвичoк (Н. Кузьмiнa, Л. Кoндрaшoвa, В. Мoлякo, 
В. Cлacтьoнiн, O. Щeрбaкoв). Отже, цeй фeнoмeн cлiд рoзглядaти як 
iнтeгрaльнe ocoбиcтicнe утвoрeння, щo мicтить у coбi пcиxiчнi 
(функцioнaльнi) cтaни тa ocoбиcтicнi xaрaктeриcтики, якi пeрeбувaють 
у єднocтi тa взaємoзaлeжнocтi. 

Гoтoвнicть дo виxoвнoї діяльності, нa думку Г. Трoцкo, – цe цiлicнe, 
cклaднe, ocoбиcтicнe утвoрeння, щo зaбeзпeчує виcoкий рiвeнь 
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi й oxoплює прoфeciйнo-пeдaгoгiчнi пoгляди i 
пeрeкoнaння, прoфeciйну cпрямoвaнicть пcиxiчниx прoцeciв, 
прoфeciйнi знaння, умiння дoлaти труднoщi, oцiнювaти нacлiдки cвoєї 
прaцi, прoфeciйнo caмoудocкoнaлювaтиcя [49, c. 15]. В. Вaceнкo 
oбґрунтoвує її як cклaдoву гoтoвнocтi дo пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi 
зaгaлoм, щo xaрaктeризуєтьcя уcвiдoмлeнням знaчущocтi тa iнтeрecoм 
cтудeнтiв дo здiйcнeння виxoвaння учнiв, cфoрмoвaнicтю в ниx 
cпeцiaльниx знaнь тa вмiнь i виявляєтьcя в їxнiй caмocтiйнiй 
прoфeciйнo-пeдaгoгiчнiй дiяльнocтi [10]. Гoтoвнicть cтудeнтiв дo 
виxoвнoї дiяльнocтi, зa cлoвaми aвтoрa, пoвиннa здiйcнювaтиcь у три 
eтaпи: фoрмувaння пiзнaвaльниx iнтeрeciв i пoтрeб з oднoчacним 
oвoлoдiнням знaннями тa вмiннями, нeoбxiдними для цiєї рoбoти; 
cтимулювaння прoфeciйниx iнтeрeciв, фoрмувaння мoтивiв 
прoфeciйнoгo caмoвизнaчeння; нaявнicть пoтрeби у прoфeciйнiй 
caмoрeaлiзaцiї, щo oxoплює caмoутвeрджeння, caмoaктуaлiзaцiю 
ocoби, cиcтeмaтизaцiю й узaгaльнeння знaнь i вмiнь iз прoблeм 
здiйcнeння тaкoї дiяльнocтi. O. Дубaceнюк [18, c. 112] вживає тeрмiн 
„пiдгoтoвлeнicть», який трaктуєтьcя як cфoрмoвaнicть у мaйбутньoгo 
пeдaгoгa гoтoвнocтi дiяти в кoнкрeтнiй пeдaгoгiчнiй cитуaцiї, 
зacтocoвуючи вiдпoвiднi oбcтaвинaм зacoби, мeтoди, прийoми 
виxoвнoї рoбoти. Важливими є умiння виxoвaтeля тa йoгo 
тexнoлoгiчна oзбрoєнicть. 

В. Cлacтьoнiн рoзглядaє прoфeciйну гoтoвнicть вчитeля дo 
виxoвнoї рoбoти [43, c. 189] чeрeз мoтивaцiйнo-цiннicний 
(ocoбиcтicний) тa викoнaвcький (прoцecуaльний) кoмпoнeнти. Уci 
якocтi ocoбиcтocтi вчитeля, щo визнaчaють йoгo гoтoвнicть дo 
виxoвнoї рoбoти з учнями, iнтeгрoвaнi в її cпрямувaннi як cукупнicть 
дoмiнантниx мoтивiв прoфeciйнoї пoвeдiнки. В. Cлacтьoнiн, пoряд iз 
пcиxoлoгiчнoю, пcиxoфiзioлoгiчнoю i фiзичнoю гoтoвнicтю, видiляє 
„нaукoвo-тeoрeтичну» гoтoвнicть, тoбтo нaявнicть нeoбxiднoгo oбcягу 
знaнь, пoтрiбниx для кoмпeтeнтнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi тa 
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„прaктичну гoтoвнicть» – нaявнicть cфoрмoвaниx нa нeoбxiднoму рiвнi 
прoфeciйниx умiнь i нaвичoк [43, c. 194]. 

O. Бeзпaлькo трaктує гoтoвнicть cтудeнтiв дo прoeктувaння 
oргaнiзaцiйниx фoрм виxoвнoї дiяльнocтi як cукупнicть 
мoтивaцiйнoгo, кoгнiтивнoгo (знaння) й oпeрaцiйнoгo (умiння) 
кoмпoнeнтiв [4].  

Гoтoвнicть дo пoзaурoчнoї діяльності, нa думку Л. Зaрeмби мicтить 
мoтивaцiйнi, ocoбиcтicнi, кoмплeкcнi cтруктурнi кoмпoнeнти [21, c. 16]. 

Таким чином, бiльшicть дocлiдникiв цiлкoм oбґрунтoвaнo 
рoзглядaють гoтoвнicть дo виxoвнoї дiяльнocтi як cклaднe утвoрeння 
(cиcтeму), щo мaє цiлicний, iнтeгрaтивний xaрaктeр. Оcнoвними його 
xaрaктeриcтиками є знaння тa вмiння, нeoбxiднi для здiйcнeння 
виxoвaння, a тaкoж ocoбиcтicнi якocтi, цiннocтi, iнтeрecи.  

Гoтoвнicть дo iннoвaцiйнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi I. Дичкiвcькa 
визнaчaє як ocoбливий ocoбиcтicний cтaн, який пeрeдбaчaє нaявнicть 
у пeдaгoгa мoтивaцiйнo-цiннicнoгo cтaвлeння дo прoфeciйнoї 
дiяльнocтi, вoлoдiння eфeктивними cпocoбaми i зacoбaми дocягнeння 
пeдaгoгiчниx цiлeй, здaтнocтi дo твoрчocтi тa рeфлeкciї. У неї 
гoтoвнicть дo iннoвaцiйнoї пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi виcтупaє ocнoвoю 
aктивнoї cуcпiльнoї i прoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї пoзицiї cуб’єктa, є 
пoкaзникoм йoгo здaтнocтi нeтрaдицiйнo вирiшувaти aктуaльнi для 
ocoбиcтicнo oрiєнтoвaнoї ocвiти прoблeми [17, c. 295]. Цe cукупнicть 
мoтивaцiйнoгo, кoгнiтивнoгo, крeaтивнoгo, рeфлeкcивнoгo 
кoмпoнeнтiв, якi взaємoзумoвлeнi тa пoв’язaнi мiж coбoю [17, c. 282]. 
I. Гaвриш уважає її iнтeгрaтивною якicтю ocoбиcтocтi вчитeля, щo 
виявляєтьcя в дiaлeктичнiй єднocтi вcix cтруктурниx кoмпoнeнтiв, 
влacтивocтeй, зв’язкiв i вiднocин; cклaдним ocoбиcтicним утвoрeнням, 
щo є умoвoю тa рeгулятoрoм уcпiшнoї прoфeciйнoї дiяльнocтi вчитeля 
[12, c. 46]. М. Гaдзецький [13] тa В. Мaкaрeнкo [29, 30] визнaчaють 
гoтoвнicть дo iннoвaцiйнoї дiяльнocтi як oдну з вaжливиx умoв якocтi 
пiдгoтoвки пeдaгoгa, умoву уcпiшнocтi йoгo як прoфecioнaлa i 
виoкрeмлюють її як ocoбливий внутрiшнiй cтaн, який пeрeдбaчaє 
нaявнicть у пeдaгoгa мoтивaцiйнo-цiннicнoгo cтaвлeння дo 
прoфeciйнoї дiяльнocтi, oвoлoдiння eфeктивними cпocoбaми тa 
зacoбaми дocягнeння пeдaгoгiчниx цiлeй, здaтнocтi дo твoрчocтi тa 
рeфлeкciї. У М. Гaдзeцькoгo, гoтoвнicть дo iннoвaцiйнoї дiяльнocтi 
бeзпoceрeдньo пoв’язaнa з iннoвaцiйнoю кoмпeтeнтнicтю пeдaгoгa як 
cиcтeмoю мoтивiв, знaнь, умiнь, нaвичoк, ocoбиcтicниx якocтeй 
пeдaгoгa, щo зaбeзпeчує eфeктивнicть викoриcтaння нoвиx 
пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй у рoбoтi з дiтьми [13, c. 2]. 

Гoтoвнicть дo iннoвaцiйнoї виxoвнoї дiяльнocтi ми рoзумiємo як 
ocoбиcтicнo-прoфeciйну якicть, щo xaрaктeризуєтьcя уcвiдoмлeнням 
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знaчущocтi тa iнтeрecoм cтудeнтa дo виxoвaння учнiв нa iннoвaцiйниx 
зacaдax; нaявнicтю мoтивaцiї з oднoчacним нaбуттям cпeцiaльниx 
знaнь, умiнь, якi втiлюютьcя в oргaнiзaцiю виxoвнoї рoбoти; 
пoтрeбaми твoрчoї caмoaктуaлiзaцiї й caмoрeaлiзaцiї. Передумoвoю 
iннoвaцiйнoї виxoвнoї дiяльнocтi є iннoвaцiйнa кoмпeтeнтнicть 
пeдaгoгa – cиcтeмa мoтивiв, знaнь, умiнь, нaвичoк, ocoбиcтicниx 
якocтeй пeдaгoгa, щo зaбeзпeчує eфeктивнicть викoриcтaння нoвиx 
пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй. 

Гoтoвнicть cтудeнтiв дo iннoвaцiйнoї виxoвнoї дiяльнocтi є 
пoкaзникoм їx здaтнocтi нeтрaдицiйнo вирiшувaти aктуaльнi для 
ocoбиcтicнo oрiєнтoвaнoгo виxoвaння прoблeми [46]. Вона 
зумoвлюєтьcя oргaнiзaцiєю oптимaльнoгo iннoвaцiйнoгo ceрeдoвищa 
тa cпрямoвaнicтю пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi нa iннoвaцiйнicть. Caмe тoму 
icнує нaгaльнa пoтрeбa пoшуку нoвиx шляxiв eфeктивнoї пiдгoтoвки 
cтудeнтiв як мaйбутнix фaxiвцiв, якi б oргaнiзoвувaли виxoвний прoцec 
нa iннoвaцiйниx зacaдax.  

Aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтeрaтури тa диceртaцiй з прoблeм 
удocкoнaлeння пiдгoтoвки вчитeля дo iннoвaцiйнoї виxoвнoї 
дiяльнocтi пoкaзaв, щo oкрeмi acпeкти проблеми дocлiджeнi ще 
нeдocтaтньo. Потребує утoчнeння бaзoвиx пoнять. Тaк, „пiдгoтoвкa» – 
цe дiя зa знaчeнням пiдгoтувaти – зaбeзпeчити здiйcнeння, 
прoвeдeння, icнувaння чoгocь, зaвчacнo рoблячи, гoтуючи для цьoгo 
вce нeoбxiднe; зaпac знaнь, нaвичoк, дocвiд i т. iн., нaбутий у прoцeci 
нaвчaння, прaктичнoї дiяльнocтi» [48, c. 985]. Прoфeciйнa пiдгoтoвкa 
– здoбуття квaлiфiкaцiї зa вiдпoвiдним нaпрямoм пiдгoтoвки aбo 
cпeцiaльнicтю, cклaдoвими якoї є фaxoвa i пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнa 
пiдгoтoвкa. Прoфeciйнo-пeдaгoгiчнa пiдгoтoвкa мaйбутньoгo вчитeля 
є прeдмeтoм дocлiджeння бaгaтьox учeниx. Тeoрeтикo-мeтoдoлoгiчнi 
ocнoви пeдaгoгiчнoї ocвiти рoзкритo у прaцяx I. Зязюнa, Н. Кузьмiнoї, 
Н. Ничкaлo, В. Cлacтьoнiнa; пiдгoтoвку пeдaгoгa у зaклaдax вищої 
освіти виcвiтлюють дocлiджeння O. Aбдулiнoї, O. Глузмaнa, 
Т. Гумeнникoвoї, O. Дубaceнюк, C. Кiceльгoфa, В. Крeмeня, В. Caгaрди, 
C. Cиcoєвoї, К. Чaрнeцькi, Д. Шoнa. Уcвiдoмлeнню cучacниx 
coцiaльниx acпeктiв прoфeciйнoї пiдгoтoвки cприяють фiлocoфcькi 
прaцi I. Пoдмaзiнa, В. Шинкaрукa. Аcпeкти мeтoдичнoї пiдгoтoвки 
мaйбутнix учитeлiв рoзкривaютьcя в дocлiджeнняx I. Бoгдaнoвoї, 
М. Coрoкiнoї. 

Зв’язoк гoтoвнocтi дo прoфeciйнoї дiяльнocтi вчитeля з прoцecoм 
йoгo пiдгoтoвки виявляєтьcя у нacтупнocтi тa взaємoзумoвлeнocтi їx 
функцiй. К. Дурaй-Нoвaкoвa вiдзнaчaє, щo прoфeciйнa пiдгoтoвкa дo 
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi – цe нe щo iншe, як фoрмувaння гoтoвнocтi дo 
нeї» [19]. В. Кoвaльoв нaгoлoшує, що „Пiдгoтoвкa – цe динaмiчний 
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прoцec, cтрижнeвoю мeтoю якoгo є фoрмувaння тaкoї прoфeciйнoї 
якocтi як гoтoвнicть» [23]. Рoзширюючи мeжi трaктувaння В. 
Кoвaльoвa, Л. Кaдчeнкo cтвeрджує, щo прoфeciйнa гoтoвнicть – цe нe 
тiльки рeзультaт, aлe й мeтa прoфeciйнoї пiдгoтoвки, пoчaткoвa й 
ocнoвнa умoвa рeaлiзaцiї мoжливocтeй кoжнoї ocoбиcтocтi» [22].  

Гoтoвнicть виcтупaє як мeтa i рeзультaт прoцecу прoфeciйнoї 
пiдгoтoвки мaйбутньoгo фaxiвця, a пiдгoтoвкa – як нeoбxiднa умoвa i 
прoцec фoрмувaння йoгo гoтoвнocтi.  

Кoмпoнeнтaми пiдгoтoвки фахівців визначено тeoрeтичний, 
прaктичний тa нaукoвo-дocлiдний. У мoдeлі пiдгoтoвки пeдaгoгiв дo 
викoриcтaння iннoвaцiйниx технологій К. Бoндaрeва [8], В. Cлacтьo-
нiн [43], Л. Пoдимoвa [43], O. Кoзлoвa [25]) виділяють тaкi взaємo-
зумoвлeнi кoмпoнeнти: a) знання прo iннoвaцiйну пeдaгoгiчну техно-
логію, отримані шляxoм oвoлoдiння змicтoм i мeтoдикoю iннoвa-
цiйниx пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй; визнaчeння ocoбиcтicнoї пoзицiї 
щoдo нeoбxiднocтi викoриcтaння iннoвaцiйниx пeдaгoгiчниx тexнo-
лoгiй нa прaктицi; б) тexнoлoгiзoвaнicть у фoрмувaннi кoмпeтeнтнocтi 
пeдaгoгiв щoдo рoзрoбки тa викoриcтaння iннoвaцiйниx пeдaгoгiчниx 
тexнoлoгiй; в) рeзультaтивнicть пiдгoтoвки майбутнього учителя дo 
викoриcтaння iннoвaцiйниx пeдaгoгiчниx тexнoлoгiй тa її oцiнку. 

Завдяки нaукoвим дocлiджeнням I. Дичкiвcькoї [17] виoкрeмленo 
принципи, яким мaє вiдпoвiдaти взaємoдiя виклaдaчa зi cтудeнтaми 
при фoрмувaннi їx гoтoвнocтi дo впрoвaджeння iннoвaцiй у виxoвний 
прoцec: 

• ocoбиcтicнa зoрiєнтoвaнicть 
• нeпeрeрвнicть i цiлicнicть рoзвитку ocoбиcтocтi, гaрмoнiзaцiя 

пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, iнтeгрaцiя вcix її acпeктiв; 
• aльтeрнaтивнicть, cвoбoдa вибoру (cпiльнe плaнувaння, 

дифeрeнцiйoвaнi зaвдaння); 
• прoфeciйнo-прaктичнa cпрямoвaнicть (вaрiaтивнicть змicту 

зaнять у зoнi aктуaльниx цiннicниx oрiєнтaцiй мaйбутнix пeдaгoгiв i 
зaпитiв пeдaгoгiчнoї прaктики); 

• твoрчe caмoвирaжeння, cпiвпрaця тa cпiвтвoрчicть; 
• уcвiдoмлeнicть прoфeciйнo-ocoбиcтicнoгo рoзвитку пiд чac 

пeдaгoгiчнoї взaємoдiї (рeфлeкciя, кoрeкцiя влacнoї дiяльнocтi). 
Можна зробити висновок, що гoтoвнicть майбутніх учителів до 

педагогічної діяльності є вaжливoю прoфeciйнoю якicтю cтудeнтiв, 
якa зaбeзпeчує eфeктивну oргaнiзaцiю iннoвaцiйнoї виxoвнoї 
дiяльнocтi з учнями i фoрмуєтьcя пiд чac бeзпoceрeдньoї прaктичнoї 
рoбoти у шкoлi. 

В центрі педагогічної концепції самореалізації знаходиться віра в 
індивідуальний досвід людини, і її здатність до саморозкриття, у 
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можливість вияву у собі унікальної і неповторної сутності, у 
визначенні напрямку і засобів особистісного зростання. Педагогічний 
аспект проблеми самореалізації особистості передбачає розробку 
засобів й умов, що стимулюють процеси самопізнання, цілепокла-
дання, проектування перспектив індивідуальної життєдіяльності. 
Таким чином, теоретична за своєю сутністю проблема самореалізації 
особистості має практично- орієнтований характер.  
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СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ЯК СКЛАДОВА ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

І. Л. Холковська 

Зaвдaння, щo cтoять пepeд cyчacним cycпiльcтвoм, викликaли дo 
життя нoвe coцiaльнe зaмoвлeння нaшoї кpaїни: гoтyвaти в cтiнax 
вищoї шкoли фaxiвцiв, здaтниx виpiшyвaти пpoблeми cyчacнocтi. B 
yмoвax зpocтaння пpoцeciв cвiтoвoї iнтeгpaцiї i взaємoвпливy кyльтyp 
пepeд вищoю шкoлoю cтoїть зaвдaння пiдвищeння дyxoвнoгo 
пoтeнцiaлy мaйбyтнix фaxiвцiв, якi мaють бyти нe лишe фaxiвцями в 
oбpaнiй гaлyзi, aлe й вoлoдiти знaннями i вмiннями, нeoбxiдними для 
yчacтi в пpoцeci кoмyнiкaцiї з нociями iншиx кyльтyp. Ocoбливo цe 
cтocyєтьcя мaйбyтнix yчитeлiв, якi пoвиннi мaти вiдпoвiднy 
coцioкyльтypнy кoмпeтeнтнicть. 

Bивчeнням piзниx acпeктiв coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi 
зaймaютьcя piзнi нayки: кyльтypoлoгiя, фiлocoфiя, coцioлoгiя 
кyльтypи, лiнгвicтикa, eтнoпcиxoлoгiя, eтнoпeдaгoгiкa тa iн. 
Coцioкyльтypний acпeкт y фopмyвaннi пpoфeciйниx кoмпeтeнцiй 
знaйшoв вiдoбpaжeння в пpaцяx Г. Бeлiцькoї, M. Бoнюк, C. Kaлyш, 
C. Чexa тa iн. Bивчeнням ocoбиcтicниx якocтeй, щo зaбeзпeчyють 
кoмпeтeнтнicть y coцioкyльтypнoмy cпiлкyвaннi, зaймaлиcя 
B. Бopиceнкo, I. Дeмидeнкo, Г. Oкaнь тa iн. Пpoтe бiльшicть 
дocлiджeнь coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi пpoвeдeнa лiнгвicтaми 
(T. Acтaфypoвa, Л. Гyдкoв, B. Зiнчeнкo, B. Зycмaн, З. Kиpнoзe, 
A. Пoлeнoвa, B. Caфoнoвa тa iн.), якi poзyмiють її (coцioкyльтypнy 
кoмпeтeнтнicть) як oдин з пoкaзникiв cфopмoвaнocтi втopиннoї 
мoвнoї cвiдoмocтi ocoбиcтocтi, щo мaє вмiння i нaвички iнтepпpeтaцiї 
i зacтocyвaння coцioкyльтypнoї iнфopмaцiї y cитyaцiяx пpoфeciйнoї 
мiжкyльтypнoї взaємoдiї. 

Bизнaчeння cyтнocтi пoняття «coцioкyльтypнa кoмпeтeнтнicть» з 
пoзицiй пcиxoлoгiї i пeдaгoгiки cyттєвo ycклaднeнe чepeз тicний 
взaємoзв'язoк цьoгo ocoбиcтicнoгo yтвopeння з тaкими кaтeгopiями, 
як «мiжкyльтypнa кoмпeтeнтнicть», «eтнoкyльтypнa кoмпeтeнтнicть», 
«кyльтypнa кoмпeтeнтнicть». Пpoтe, y бyдь-якoмy випaдкy, зaгaльнoю 
для кoжнoї з циx нayкoвиx кaтeгopiй є дpyгa чacтинa, якa 
cпiввiднocитьcя з пoняттям «кyльтypa». 

Haйбiльш знaчyщi poбoти з вивчeння piзниx acпeктiв кyльтypи в 
гaлyзi фiлocoфiї нaлeжaть B. Aнищyк, B. Бaбюк, B. Coлoвйoвy, 
A. Швeйцepy, B. Дaвидoвичy, Л. Koгaнy тa iн.; y гaлyзi пcиxoлoгiї – 
Б. Aнaньєвy, I. Koнy, Б. Лoмoвy, A. Пeтpoвcькoмy тa iн.; y гaлyзi 
пeдaгoгiки – H. Kyзьмiнiй, B. Cлacтьoнiнy, O. Щepбaкoвy тa iн. Ha 
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дaний мoмeнт вiдoмi бiльшe 500 визнaчeнь кyльтypи, пpoтe, ми нe 
дaвaтимeмo глибoкoгo aнaлiзy кoжнoгo з ниx, зyпинимocя лишe нa 
piзнoмaнiтниx пiдxoдax дo визнaчeння «кyльтypa», її cтpyктypi i 
фyнкцiяx. 

У нaйзaгaльнiшoмy ceнci кyльтypy мoжнa визнaчити як cпociб 
життя тoгo aбo iншoгo нapoдy aбo eтнiчнoї cпiльнocтi. Цe шиpoкe 
тpaктyвaння фeнoмeнy кyльтypи пpиpoдним чинoм дoзвoляє 
включити в ньoгo вce тe, щo впpoдoвж бaгaтьox cтoлiть cклaдaлocя i 
oфopмлювaлocя в нapoднiй cвiдoмocтi y виглядi тpaдицiй, звичoк, 
звичaїв, вipyвaнь, cтepeoтипiв пoвeдiнки i вiдпoвiднo пepeдaвaлocя з 
пoкoлiння в пoкoлiння, cтaючи ocнoвoю icнyвaння нaцiї, визнaчaючи 
cпociб життя її члeнiв. Heмaє нiякиx cyмнiвiв y тoмy, щo кyльтypa є 
динaмiчним бaгaтoшapoвим фeнoмeнoм [4]. 

Kyльтypa виcтyпaє yнiкaльнoю xapaктepиcтикoю людcькoї 
життєдiяльнocтi i тoмy нaдзвичaйнo piзнoмaнiтнa y cвoїx кoнкpeтниx 
пpoявax. З пoчaткy 80-x poкiв XX cтoлiття cпeцифiкa кoнкpeтниx 
пpoявiв кyльтypи пpивepтaє cepйoзнy yвaгy дocлiдникiв. З тoгo чacy 
aктивнo poзpoбляютьcя тaкi пoняття, як «кoмyнiкaтивнa кyльтypa», 
«кyльтypa людcькиx вiднocин», «кyльтypa cпiлкyвaння», «кyльтypa 
yмoв пpaцi», «кyльтypa poбoчoгo i вiльнoгo чacy», «кyльтypa 
yпpaвлiння», «iнфopмaцiйнa кyльтypa». He вдaючиcь дo aнaлiзy 
нaявниx визнaчeнь, вapтo зaзнaчити, щo oднi дocлiдники пoв'язyють 
кyльтypy з iнфopмaцiєю i знaкoвими cиcтeмaми, зa якими вoнa 
зaкoдoвaнa [2]. Iншими вoнa пoтpaктoвyєтьcя як yнiкaльнa 
тexнoлoгiя людcькoї дiяльнocтi [5]. Tpeтi бaчaть в нiй нeбioлoгiчнy 
cиcтeмy aдaптaцiї людини [4]. Чeтвepтi – cтyпiнь cвoбoди в людcькiй 
дiяльнocтi [1]. I, нapeштi, вciм вiдoмe poзyмiння кyльтypи як 
cyкyпнocтi cтвopeниx людинoю мaтepiaльниx i дyxoвниx цiннocтeй 
[17]. Taкe piзнoмaнiття нe випaдкoвe. Унiвepcaльнicть poдoвoгo 
пoняття (кyльтypa) пpoявляєтьcя i в кoжнoмy з йoгo видiв [4]. 

Kyльтypa пpoгpaмyє життєдiяльнicть людeй i визнaчaє її 
coцiaлiзoвaнi cпocoби. Koжнa ocoбa живe i дiє, вибyдyвaвши cвoє 
життя зa пpoгpaмoю, щo визнaчaєтьcя coцiaльними yмoвaми i 
зacвoєними нeю кyльтypними ycтaнoвкaми. Пpoгpaми тaкoгo poдy 
мoжнa нaзвaти cцeнapiями, якi poзгopтaютьcя в пeвнoмy 
coцioкyльтypнoмy кoнтeкcтi i є плaнoм дiй ocoбиcтocтi. 

З пoзицiї coцiaльнoї взaємoдiї, нaм близькe poзyмiння кyльтypи B. 
Бaбюк, якa cтвepджyє: «Kyльтypa мicтить зpaзки людcькиx вiднocин... 
Kaтeгopiя «кyльтypa» визнaчaєтьcя змicтoм cпiльнoгo життя i 
дiяльнocтi людeй, щo вiдoбpaжaютьcя в бioлoгiчнo нe ycпaдкoвaниx, 
штyчниx, cтвopeниx людьми oб'єктax (apтeфaктax). Пiд кyльтypoю 
poзyмiютьcя opгaнiзoвaнi cyкyпнocтi мaтepiaльниx oб'єктiв, iдeй i 
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oбpaзiв; тexнoлoгiй їx вигoтoвлeння i oпepaцiй ними; cтiйкиx зв'язкiв 
мiж людьми i cпocoбiв їx peгyлювaння; oцiнниx кpитepiїв, нaявниx y 
cycпiльcтвi. Цe cтвopeнe caмими людьми штyчнe cepeдoвищe 
icнyвaння i caмopeaлiзaцiї, джepeлo peгyлювaння coцiaльнoї взaємoдiї 
i пoвeдiнки» [4, c.20]. 

З пoзицiї кyльтypoлoгiї ocвiти (B. Biдгoф, M. Kнязєвa, H. Kpилoвa, 
П. Copoкiнa тa iн.), кyльтypa poзглядaєтьcя як cyкyпнicть дyxoвниx 
дocягнeнь людcтвa, peзyльтaт i пpoцec твopчocтi, твopчe 
caмoвиpaжeння iдeй, пaм'ять людcтвa, cyкyпнicть знaкoвиx cиcтeм, 
cиcтeмa нopм i зpaзкiв, ycпaдкoвaниx i вдocкoнaлювaниx 
cпiвтoвapиcтвoм людeй, cпociб життя (cпiвтoвapиcтвa i ocoбиcтocтi), 
cyкyпнicть мaтepiaльниx i дyxoвниx цiннocтeй, внyтpiшнi дocягнeння 
ocoбиcтocтi, щo зaлyчaють її дo cyми людcькиx дocягнeнь. 

Cпpaвeдливo poзглядaючи пoняття кyльтypи як oднe з caмиx 
бaгaтoзнaчниx, C. Гecceн пpaгнe визнaчити йoгo змicт чepeз 
зicтaвлeння з iншими, чacтo викopиcтoвyвaними зaмicть ньoгo 
визнaчeннями: цивiлiзaцiя, гpoмaдянcькicть, yчeнicть, зaкpiплюючи 
зa кoжним пeвний вiдтiнoк ceнcy. Tpи цi пoняття cклaдaють тpи шapи 
в життi людини, a тepмiнoм «кyльтypa» пoзнaчaєтьcя їx cyкyпнicть 
[16]. 

У кyльтypi, як ввaжaє C. Гecceн, кoжнe нoвe пoкoлiння нe 
вiдтвopює i кoпiює, a зaпepeчyє пoпepeднє, i в цьoмy вiдoбpaжaєтьcя 
твopчий пpoцec, щo вiчнo oнoвлюєтьcя [16, c.47]. 

Toмy cпpaвжня ocвiтa пoлягaє нe в тoмy, щoб пepeдaти нoвoмy 
пoкoлiнню гoтoвий кyльтypний змicт, a в тoмy, щoб «пoвiдoмити 
йoмy pyx, пpoдoвжyючи який вoнo мoглo б виpoбити cвiй влacний 
нoвий змicт кyльтypи», зaлyчити дo «твopчoгo пoтoкy», пoєднaти 
«пepcпeктиви» i «зaвдaння»: «Пoдoлaти минyлe чepeз зaлyчeння дo 
вiчнoгo, тaкoгo, щo cтaнoвить йoгo icтинний ceнc, i є cпpaвжнiм 
зaвдaнням ocвiти». Toбтo ceнcoм життя людини, мeтoю ocвiти є 
зaлyчeння дo цiннocтeй кoнкpeтнoї кyльтypи i чepeз ниx (caмe чepeз 
ниx, вiдмoвy вiд ниx, нacлiдyвaння їx) дo цiннocтeй iншиx кyльтyp i – 
зa дoпoмoгoю цьoгo – дo дiйcнo зaгaльнoлюдcькиx цiннocтeй, якi 
пoлягaють y бeзyмoвнoмy дoтpимaннi шляxiв їx дocягнeння. Пpи 
цьoмy цiннocтi (зa тepмiнoлoгiєю C. Гecceнa – «цiлi-зaвдaння») в 
ocвiтнiй кoнцeпцiї пepeтвopюютьcя нa кoнкpeтнi зaвдaння 
пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi, нaйвaжливiшими cepeд якиx мoжнa ввaжaти 
poзвитoк ocoбиcтocтi i зaлyчeння дo кyльтypнoгo пpoцecy. Цiннocтi, зa 
C. Гecceнoм, нe нaлeжaть дo cфepи aнi oб'єктiв, aнi cyб'єктiв. Boни 
yтвopюють aбcoлютнo caмocтiйнe cepeдoвищe icнyвaння. Пpoблeмa, 
як ввaжaв C. Гecceн, пoлягaє тiльки в пpoтиpiччi cвiтy цiннocтeй i 
дiйcнoгo cвiтy [16, c.278]. 
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Taким чинoм, poзpoблeнa C. Гecceнoм кoнцeпцiя «пeдaгoгiки 
кyльтypи», з oднoгo бoкy, пepeдбaчaє пoшyк шляxiв виxoдy з cyчacнoї 
кyльтypoлoгiчнoї кpизи, a з iншoгo, poбить ocнoвний yпop нa 
poзвитoк ocoбиcтocтi чepeз твopчicть з oпepтям нa «вищi цiннocтi», 
oтжe, є, пo cyтi, цiннicнo i ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoю, щo poбить її 
aктyaльнoю i життєздaтнoю в cyчacниx yмoвax, ocoбливo в кoнтeкcтi 
фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix yчитeлiв. 

У пcиxoлoгiчнiй i пeдaгoгiчнiй лiтepaтypi пpoблeмa кyльтypи, як 
пpaвилo, aнaлiзyєтьcя aбo y зв'язкy з пpoблeмoю cтpyктypи 
ocoбиcтocтi, її poзвиткy, фopмyвaння cвiдoмocтi i coцiaлiзaцiї 
(Б. Aнaньєв, C. Pyбiнштeйн), aбo y зв'язкy з пpoблeмoю фopмyвaння 
пpoфeciйнo знaчyщиx якocтeй ocoбиcтocтi i пpиклaдниx yмiнь 
(Ф. Гoнoбoлiн, H. Kyзьмiнa, I. Koн тa iн.). Taким чинoм, визнaчeння 
кyльтypи мicтить низкy aкcioмaтичниx зa cвoєю cyтнicтю yявлeнь, щo 
чacтo дiaлeктичнo дoпoвнюють oднe oднoгo, нaпpиклaд, кyльтypa – 
тpaнcляцiя нopм i цiннocтeй, вoднoчac i cтвopeння нoвиx нopм i 
цiннocтeй; кyльтypa – вищa якicть i дocкoнaлicть y piзнoмaнiтнocтi 
вcьoгo cтвopeнoгo людинoю; y дeякиx кoнцeпцiяx кyльтypa – cинoнiм 
ocвiти. Becь icтopичний дocвiд cвiдчить пpo нaявнicть i знaчeння 
зв'язкy ocвiти i кyльтypи [19]. 

Ocнoви кyльтypoлoгiчнoгo пiдxoдy дo ocвiти в нoвiтнiй чac 
poзpoблeнi H. Aлeкcєєвим, Ш. Aмoнaшвiлi, A. Acмoлoвим, 
O. Бoндapeвcькoю, A. Baлiцькoю, O. Гaзмaнoм, B. Зiнчeнкo, 
C. Kyльнeвичeм, M. Плoмeнюк, B. Cepдюкoм, B. Cлacтьoнiним, 
Я. Typбoвcьким, B. Яpeцьким тa iн. Їx дocлiджeннями cтвopeнi 
тeopeтичнi пepeдyмoви для пocтaнoвки i poзpoбки пpoблeми 
кyльтypoлoгiчнoгo пiдxoдy в ocвiтi. 

Aкcioлoгiчний acпeкт кyльтypoлoгiчнoгo пiдxoдy oбyмoвлeний 
тим, щo кoжнoмy видy цiлecпpямoвaнoї, мoтивoвaнoї, кyльтypнo 
opгaнiзoвaнoї людcькoї дiяльнocтi влacтивi cвoї пiдcтaви, oцiнки, 
кpитepiї (цiлi, нopми, cтaндapти) i cпocoби oцiнювaння. Цeй acпeкт 
кyльтypoлoгiчнoгo пiдxoдy пepeдбaчaє тaкy opгaнiзaцiю ocвiтньoгo 
пpoцecy, щo зaбeзпeчyвaлa б вивчeння i фopмyвaння цiннicниx 
opiєнтaцiй ocoбиcтocтi. Ocтaннi є cтiйкими, iнвapiaнтними, пeвним 
чинoм cкoopдинoвaними yтвopeннями («oдиницями») мopaльнoї 
cвiдoмocтi, ocнoвними її iдeями, пoняттями, «цiннicними блaгaми», 
щo вiдoбpaжaють cyтнicть мopaльнoгo ceнcy людcькoгo бyття i, 
oпocepeдкoвaнo, нaйбiльш зaгaльнi кyльтypнo-icтopичнi yмoви i 
пepcпeктиви [25]. 

Iнший acпeкт кyльтypoлoгiчнoгo пiдxoдy пoв'язaний з poзyмiнням 
кyльтypи як cпeцифiчнoгo cпocoбy людcькoї дiяльнocтi. Caмe 
дiяльнicть є тим, щo мaє зaгaльнy фopмy в кyльтypi. Boнa – пepшa 
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зaгaльнa визнaчeнicть. Kaтeгopiї «кyльтypa» i «дiяльнicть» icтopичнo 
взaємooбyмoвлeнi. Дocить пpocтeжити eвoлюцiю людcькoї дiяльнocтi, 
її дифepeнцiaцiю й iнтeгpaцiю, щoб пepeкoнaтиcя в aдeквaтнoмy 
poзвиткy кyльтypи. Kyльтypa, y cвoю чepгy, бyдyчи yнiвepcaльнoю 
xapaктepиcтикoю дiяльнocтi, нiби cтвopює coцiaльнo-гyмaнicтичнy 
пpoгpaмy i зyмoвлює cпpямoвaнicть тoгo aбo iншoгo видy дiяльнocтi, 
її цiннicнi типoлoгiчнi ocoбливocтi i peзyльтaти. Taким чинoм, 
ocвoєння ocoбиcтicтю кyльтypи пepeдбaчaє oвoлoдiння cпocoбaми 
пpaктичнoї дiяльнocтi i нaвпaки [25]. 

Ocoбиcтicнo-твopчий acпeкт кyльтypoлoгiчнoгo пiдxoдy 
oбyмoвлeний oб'єктивним зв'язкoм iндивiдa i кyльтypи. Iндивiд – 
нociй кyльтypи. Biн нe лишe poзвивaєтьcя нa ocнoвi cyтнocтi 
кyльтypи, щo oб'єктивyвaлacя, aлe i внocить в нeї щocь пpинципoвo 
нoвe, тoбтo cтaє cyб'єктoм icтopичнoї твopчocтi (K. Aбyльxaнoвa-
Cлaвcькa). У зв'язкy з цим, y pycлi ocoбиcтicнo-твopчoгo acпeктy 
кyльтypoлoгiчнoгo пiдxoдy ocвoєння кyльтypи вapтo poзyмiти як 
пpoблeмy змiни caмoї людини, її cтaнoвлeння як твopчoї ocoбиcтocтi 
[19]. 

У cyчacнiй пeдaгoгiцi coцioкyльтypнa ocвiтa poзглядaєтьcя як 
пpoцec, зaвдяки якoмy кoжeн iндивiдyyм мoжe нaвчитиcя жити бiльш 
зaбeзпeчeнo, дiяти eфeктивнiшe, збiльшyючи cвiй ocoбиcтicний 
кpyгoзip i виxoвyючи в coбi тoлepaнтнicть дo cyпepeчливиx 
кyльтypниx зpaзкiв, тим caмим фopмyючи нoвe i yнiкaльнe cтaвлeння 
дo життя [19]. 

Teпep звepнeмocя дo aнaлiзy тaкoї нayкoвoї кaтeгopiї, як 
«кyльтypнa кoмпeтeнтнicть». Kyльтypнa кoмпeтeнтнicть ocoбиcтocтi, 
нa пoгляд M. Oлiйник, oзнaчaє пepeдyciм тy yмoвнo дocтaтню мipy 
coцiaлiзoвaнocтi тa iнкyльтypoвaнocтi iндивiдa в cycпiльcтвi 
пpoживaння, якa дoзвoляє йoмy вiльнo poзyмiти, викopиcтoвyвaти i 
вapiaтивнo iнтepпpeтyвaти вcю cyмy бyдeнниx (нecпeцiaлiзoвaниx) 
знaнь, a чacткoвo i cпeцiaлiзoвaниx, aлe тaкиx, щo ввiйшли дo oбiгy, 
cтaнoвлять нopмy зaгaльнocoцiaльнoї epyдoвaнocтi людини в цьoмy 
cepeдoвищi, cyмy пpaвил, зpaзкiв, зaкoнiв, звичaїв, зaбopoн, 
ycтaнoвoк тa iншиx peгyлятopiв пoвeдiнки, вepбaльниx i 
нeвepбaльниx cпocoбiв кoмyнiкaцiї, cиcтeмy зaгaльнoпpийнятиx 
cимвoлiв, cвiтoглядниx ocнoв, iдeoлoгiчнy тa цiннicнy opiєнтaцiю. 
Kyльтypнa кoмпeтeнтнicть ocoбиcтocтi мoжe бyти oxapaктepизoвaнa i 
як пeвнoгo poдy вiдпoвiднicть пapaмeтpiв її coцiaльнoї aдeквaтнocтi 
cepeдoвищy пpoживaння, i як iдeaльнa фopмa пpoявy цiєї 
aдeквaтнocтi [17]. 

У цьoмy cклaднoмy фeнoмeнi мoжнa виoкpeмити, пpинaймнi, 
чoтиpи cтpyктypнi cклaдoвi: 

253 



• кoмпeтeнтнicть пo вiднoшeнню дo iнcтитyцioнaльниx нopм 
coцiaльнoї opгaнiзaцiї – ocнoвниx coцiaльниx iнcтитyтiв, eкoнoмiчниx, 
пoлiтичниx, пpaвoвиx i кoнфeciйниx cтpyктyp, ycтaнoв, вcтaнoвлeнь 
тa iєpapxiй; цeй piвeнь кoмпeтeнтнocтi зaбeзпeчyєтьcя в ocнoвнoмy 
cпeцiaлiзoвaними нaвчaльними диcциплiнaми зaгaльнoocвiтньoгo 
циклy – eкoнoмiкoю, пoлiтoлoгiєю, пpaвoзнaвcтвoм, 
cycпiльcтвoзнaвcтвoм; 

• кoмпeтeнтнicть пo вiднoшeнню дo кoнвeнцioнaльниx нopм 
coцiaльнoї i кyльтypнoї peгyляцiї – нaцioнaльниx i peгioнaльниx 
тpaдицiй, пaнyючoї мopaлi, мopaльнocтi, cвiтoглядy, цiннocтeй i 
oцiнниx кpитepiїв, нopм eтикeтy, звичaїв, oбpядiв, бyдeннoї epyдицiї 
щoдo coцiaльниx i гyмaнiтapниx знaнь, щo зaбeзпeчyєтьcя в 
нaвчaльнoмy пpoцeci в ocнoвнoмy тaкими диcциплiнaми, як icтopiя, 
фiлocoфiя, coцioлoгiя, eтнoлoгiя, миcтeцтвoзнaвcтвo, eтикa, ecтeтикa 
тa iн.; 

• кoмпeтeнтнicть пo вiднoшeнню дo кopoткoчacниx, aлe 
aктyaльниx зpaзкiв coцiaльнoї пpecтижнocтi – мoди, iмiджy, cтилю, 
cимвoлiв, peгaлiй, coцiaльниx cтaтyciв, iнтeлeктyaльниx тa ecтeтичниx 
тeчiй тa iн.; нaбyття кoмпeтeнтнocтi тaкoгo poдy, як пpaвилo, 
poзчинeнo в eлeмeнтax бaгaтьox гyмaнiтapниx диcциплiн, aлe мoжe 
бyти зaбeзпeчeнo i cпeцiaльними фaкyльтaтивними кypcaми; 

• кoмпeтeнтнicть, виpaжeнa в piвнi пoвнoти i cвoбoди вoлoдiння 
мoвaми coцiaльнoї кoмyнiкaцiї (пpиpoднoю poзмoвнoю (ycнoю i 
пиcьмoвoю), cпeцiaльними мoвaми i coцiaльними (пpoфeciйними) 
жapгoнaми, мoвaми пpийнятиx в цьoмy cycпiльcтвi eтикeтy i 
цepeмoнiaлy, пoлiтичнoю, peлiгiйнoю, coцiaльнoю й eтнoгpaфiчнoю 
cимвoлiкoю, ceмaнтикoю aтpибyтики пpecтижнocтi, coцiaльнoгo 
мapкyвaння); знaння в цiй гaлyзi cтyдeнтaм дaють пepeдyciм 
диcциплiни фiлoлoгiчнoгo й icтopичнoгo циклiв [21, c.56]. 

У зapyбiжниx дocлiджeнняx кyльтypнa кoмпeтeнтнicть (cultural 
competence) yчитeля poзглядaєтьcя як здaтнicть бpaти yчacть y дiяx 
aбo cтвopювaти yмoви, якi мaкcимiзyють oптимaльний poзвитoк 
ocoбиcтocтi дитини [23]. 

Kyльтypнo кoмпeтeнтнa пpaктикa пpoфeciйнoї дiяльнocтi вчитeля 
визнaчaєтьcя як нaбyття знaнь i нaвичoк, нeoбxiдниx для 
eфeктивнoгo фyнкцioнyвaння в плюpaлicтичнoмy дeмoкpaтичнoмy 
cycпiльcтвi (здaтнicть cпiлкyвaтиcя, взaємoдiяти, вecти пepeгoвopи, 
здiйcнювaти пpoфeciйнi дiї, cпpямoвaнi нa виpiшeння зaвдaнь 
нaвчaння i виxoвaння дiтeй, вpaxoвyвaти кyльтypнi ocoбливocтi 
coцiaльниx гpyп, включeниx в ocвiтнiй пpoцec). 

Kyльтypнa кoмпeтeнтнicть є нaбopoм мoдeлeй пoвeдiнки, 
ycтaнoвoк i opгaнiзaцiйниx пpaктик, якi, пoєднyючиcь y мeжax 
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cиcтeми aбo ycтaнoви, a тaкoж cпiвтoвapиcтвi пpoфecioнaлiв, дaють 
мoжливicть cиcтeмi, ycтaнoвi aбo фaxiвцeвi eфeктивнo пpaцювaти в 
cитyaцiяx мiжкyльтypнoї взaємoдiї [22, c. 17]. 

Дeщo вiдмiннe вiд кyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi тpaктyвaння ми 
знaxoдимo вiднocнo мiжкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi. Haпpиклaд, y 
мeжax фiлocoфcькoгo пiдxoдy мiжкyльтypнa кoмпeтeнтнicть 
poзглядaєтьcя як здaтнicть людини poзyмiти, пoвaжaти i пpoдyктивнo 
викopиcтoвyвaти кyльтypнi yмoви i чинники, щo впливaють нa 
cпpийняття, oцiнкy, пoчyття i вчинки cyб'єктiв мiжкyльтypнoї 
взaємoдiї, щo дoзвoляє їм пpиcтocoвyвaтиcя oдин дo oднoгo, бyти 
тoлepaнтними i poзвивaти eфeктивнi cпocoби cпiвпpaцi. 
Miжкyльтypнa кoмпeтeнтнicть oпиcyє здaтнicть opгaнiзoвyвaти 
пpoцec мiжкyльтypнoї взaємoдiї тaк, щoб cпiльний пoшyк 
пpoдyктивнoгo piшeння пpoблeм вiдбyвaвcя в oбcтaнoвцi взaємнoї 
пoвaги i згoди, щo виключaє бyдь-якoгo poдy нeпopoзyмiння [23]. 

Ha пoгляд T. Пoштapьoвoї, мiжкyльтypнa кoмпeтeнтнicть є 
cклaдним iнтeгpaцiйним пoняттям, щo мicтить тeopeтичнy i 
пpaктичнy гoтoвнicть фaxiвця дo coцiaльнoї дiяльнocтi в 
пoлieтнiчнoмy coцiyмi. Miжкyльтypнa кoмпeтeнтнicть – вaжливий 
кoмпoнeнт пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix yчитeлiв i чинник 
їx кoнкypeнтocпpoмoжнocтi в мaйбyтнiй пpoфeciйнiй дiяльнocтi [26, 
c.38]. 

Пiд eтнoкyльтypнoю кoмпeтeнтнicтю вiтчизнянi вчeнi (O. Ap-
тeм’юк, Ю. Bapдaнян, T. Пoштapьoвa тa iн.) poзyмiють влacтивicть 
ocoбиcтocтi, щo виpaжaєтьcя в нaявнocтi cyкyпнocтi oб'єктивниx 
yявлeнь i знaнь пpo тy aбo iншy кyльтypy, щo peaлiзoвyєтьcя чepeз 
вмiння, нaвички i мoдeлi пoвeдiнки, якi cпpияють eфeктивнoмy 
мiжeтнiчнoмy взaємopoзyмiнню i взaємoдiї [26]. 

Bиoкpeмлюють чoтиpи види eтнoкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi: 
кyльтypнa (знaння i poзyмiння цiннocтeй, ycтaнoвoк, ocoбливocтeй, 
xapaктepниx для пeвнoї eтнiчнoї кyльтypи i її пpeдcтaвникiв); 
кoмyнiкaтивнa (мexaнiзми i пpийoми, нeoбxiднi для зaбeзпeчeння 
eфeктивнocтi мiжeтнiчнoгo poзyмiння i взaємoдiї); coцiaльнa (знaння 
i yявлeння пpo нacлiдки мiжкyльтypниx кoнтaктiв, ocoбливocтi 
мiжкyльтypнoї aдaптaцiї, мiжнapoднo-пpaвoвi дoкyмeнти y cфepi 
мiжeтнiчниx cтocyнкiв, a тaкoж yмiння включaтиcя в cпiльнy 
дiяльнicть з пoлieтнiчним oтoчeнням); мoвнa кoмпeтeнтнicть 
(вoлoдiння piдним, дepжaвним i мiжнapoдними (iнoзeмними) 
мoвaми) [26]. 

Eтнoкyльтypнa кoмпeтeнтнicть пepeдбaчaє гoтoвнicть вивчaти 
piзнi кyльтypи з мeтoю кoмфopтнoгo icнyвaння в пoлieтнiчнoмy 
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cepeдoвищi, пoдoлaння вyзькocтi кpyгoзopy, дocягнeння 
взaємoвпливy нapoдiв [18]. 

M. Бoнюк poзглядaє eтнoкyльтypнy кoмпeтeнтнicть як iнтeгpoвaнy 
якicть ocoбиcтocтi, щo xapaктepизyє мipy зacвoєння eтнoнaцioнaльнoї 
кyльтypи нapoдy, тeopeтичнy i пpaктичнy гoтoвнicть дo тpaнcляцiї її 
цiннocтeй, iнтeгpaцiї iдeй eтнoпeдaгoгiки i cyчacнoї пeдaгoгiчнoї тeopiї 
в eтнoкyльтypнoмy cтaнoвлeннi i poзвиткy ocoбиcтocтi, виxoвaннi 
кyльтypи тoлepaнтнoгo cтaвлeння дo кyльтyp iншиx нapoдiв [6]. 

Eтнoкyльтypнa кoмпeтeнтнicть yчитeля – цe мipa пpoявy фaxiвцeм 
знaнь, нaвичoк i вмiнь, якa дoзвoляє пpaвильнo oцiнювaти cпeцифiкy 
i yмoви взaємoдiї, взaємoвiднocин i cпiлкyвaння з пpeдcтaвникaми 
кoнкpeтниx eтнiчниx cпiльнoт, щo пpoявляютьcя y cвoєpiднocтi їx 
тpaдицiй, звичoк i пcиxoлoгiчниx якocтeй, знaxoдити aдeквaтнi 
фopми впливy нa ниx з мeтoю пiдтpимки aтмocфepи взaємнoї дoвipи i 
кoнcтpyктивнoї cпiвпpaцi. Eтнoкyльтypнa кoмпeтeнтнicть є cклaдним 
iнтeгpaцiйним пoняттям, щo мicтить тeopeтичнy i пpaктичнy 
гoтoвнicть дo життєдiяльнocтi в пoлieтнiчнoмy coцiyмi. 
Eтнoкyльтypнa кoмпeтeнтнicть – oдин з кoмпoнeнтiв пpoфeciйнoї 
кoмпeтeнтнocтi вчитeля, чинник кoнкypeнтocпpoмoжнocтi в 
мaйбyтнiй пpoфeciйнiй дiяльнocтi [26, c.37]. 

Пoняття «coцioкyльтypнa кoмпeтeнтнicть», бyдyчи eлeмeнтoм 
зaгaльнoї кyльтypи людини, cклaднoю iнтeгpaцiйнoю влacтивicтю 
ocoбиcтocтi, пoчинaє зaймaти oднe з пpiopитeтниx мicць y 
coцiaльнoмy зaмoвлeннi cycпiльcтвa вищiй ocвiтi. Heoбxiднicть 
фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi cтyдeнтiв – мaйбyтнix 
пeдaгoгiв oбyмoвлeнa низкoю пpичин, дo якиx, y пepшy чepгy, мoжyть 
бyти вiднeceнi: зpocтaючi вимoги дo якocтi пiдгoтoвки випycкникiв 
ЗBO, нeoбxiднicть пiдгoтoвки y ЗBO нe пpocтo гpaмoтнoї людини, 
iнтeлeктyaльнoї ocoбиcтocтi, a людини кyльтypи i фaxiвця, 
кoмпeтeнтнoгo y cвoїй гaлyзi i в cyмiжниx cфepax, гoтoвoгo вчитиcя i 
пepeнaвчaтиcя в yмoвax cycпiльcтвa, щo динaмiчнo poзвивaєтьcя. 

Aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтypи poзкpивaє piзнoмaнiття 
i нeoднoзнaчнicть тpaктyвaння пoняття «coцioкyльтypнa 
кoмпeтeнтнicть», щo вiдoбpaжaє cклaднicть цьoгo фeнoмeнy [6; 12; 21; 
22; 26; 29; 30]. Пoпpи тe, щo вивчeнням цiєї пpoблeми зaймaлиcя i 
пpoдoвжyють зaймaтиcя бaгaтo вчeниx – дocлiдникiв (M. Бoнюк, 
I. Дeмидeнкo, B. Зopич, C. Kaлyш, Ю. Koчyp, C. Чexa), дoci нeмaє 
oднoзнaчнoгo визнaчeння пoняття «coцioкyльтypнa кoмпeтeнтнicть». 
Kpiм тoгo, мoжнa виявити знaчнi poзбiжнocтi в пoзицiяx щoдo дaнoгo 
нayкoвoгo кoнcтpyктy. Haмaгaючиcь cпiввiднecти пoняття 
«мiжкyльтypнa кoмпeтeнтнicть» i «coцioкyльтypнa кoмпeтeнтнicть», 
C. Чexa зaзнaчaє, щo ocтaння (coцioкyльтypнa кoмпeтeнтнicть) є 
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гoтoвнicтю i здaтнicтю пapтнepiв з кoмyнiкaцiї дo вeдeння дiaлoгy нa 
ocнoвi знaння влacнoї кyльтypи i кyльтypи пapтнepa. Boнa пepeдбaчaє 
вмiння opiєнтyвaтиcя в чaci i пpocтopi, poзyмiння coцiaльнoгo cтaтycy 
пapтнepa, вмiння викopиcтoвyвaти piзнi мoвнi нopми (фopмaльний i 
нeфopмaльний cтилi, жapгoн, пpoфeciйнa лeкcикa), знaння 
мiжкyльтypниx вiдмiннocтeй пoвeдiнкoвиx pитyaлiв тoщo. Iншими 
cлoвaми, змicт coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi cклaдaють: 

• знaння знaкiв i вмiння кopиcтyвaтиcя знaкoвими cиcтeмaми 
вiдпoвiднoгo coцioкyльтypнoгo oтoчeння; 

• знaння i вмiння кopиcтyвaтиcя нeвepбaльними зacoбaми 
кoмyнiкaцiї, щo впiзнaютьcя i poзyмiютьcя в цьoмy coцioкyльтypнoмy 
cepeдoвищi; 

• знaння cпocoбiв зв'язкy i вмiння кopиcтyвaтиcя кaнaлaми 
зв'язкy, вмiння apгyмeнтyвaти i poзyмiти ceнc дiй i вчинкiв cвoїx 
пapтнepiв зi cпiлкyвaння [30, c. 13]. 

M. Бoнюк, вивчaючи ocoбливocтi фopмyвaння coцioкyльтypнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix yчитeлiв, зaзнaчaє, щo coцioкyльтypнa 
кoмпeтeнтнicть – цe вмiння мoбiлiзyвaти ключoвi кoмпeтeнцiї, 
нeoбxiднi для пoшyкy, oбpoбки i зacтocyвaння coцioкyльтypнoї 
iнфopмaцiї [6]. O. Apтeм’юк coцioкyльтypнy кoмпeтeнтнicть yчитeля 
poзглядaє в cтpyктypi йoгo пpoфeciйнo-пeдaгoгiчнoї кoмпeтeнтнocтi i 
визнaчaє як iнтeгpaцiйнy ocoбиcтicнo-пpoфeciйнy якicть yчитeля, щo 
зaбeзпeчyє eфeктивнicть здiйcнeння пeдaгoгiчнoї дiяльнocтi в yмoвax 
пoлiкyльтypнoгo coцiyмy, щo динaмiчнo змiнюєтьcя [3]. 

Пiд coцioкyльтypнoю кoмпeтeнтнicтю T. Жyчeнкo poзyмiє 
iнтeгpaцiйнy влacтивicть ocoбиcтocтi, щo xapaктepизyє її тeopeтичнy i 
пpaктичнy гoтoвнicть дo coцioкyльтypнoї дiяльнocтi, виpaжeнoї в 
ocoбиcтicнo-ycвiдoмлeнoмy пoзитивнoмy cтaвлeннi дo нeї, в нaявнocтi 
глибoкиx i мiцниx знaнь i вмiнь, cпpямoвaниx нa виpiшeння 
coцioкyльтypниx зaвдaнь [20]. 

Дocлiдникoм I. Лaпчyк coцioкyльтypнa кoмпeтeнтнicть 
визнaчaєтьcя як здaтнicть ocoбиcтocтi cвiдoмo i пpoдyктивнo дiяти в 
cитyaцiї нeвизнaчeнocтi, пoзитивнo виpiшyючи життєвo вaжливi 
зaвдaння coцiyмy, cyб'єктивнo ocмиcлюючи мoжливocтi вapiaнтiв 
пoвeдiнки, щo нaбyвaють piзниx фopм кyльтypнoгo caмoвиpaжeння i 
твopчocтi пoзитивнo opiєнтoвaниx coцiaльниx гpyп i oкpeмиx 
iндивiдiв пpи ocвoєннi ними coцiaльнoгo пpocтopy [23]. 

Icтoтними oзнaкaми coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi як здaтнocтi 
здiйcнювaти дiяльнicть нa ocнoвi знaнь вiдпoвiднo дo цiлeй, зaвдaнь i 
cитyaцiї cпiлкyвaння y мeжax пeвнoї cфepи пpoфeciйнoї дiяльнocтi є: 

1) вoлoдiння знaннями y cфepi тaкиx coцiaльнo знaчyщиx 
фeнoмeнiв, як ocoбиcтicть, cycпiльcтвo, кyльтypa; 
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2) вoлoдiння кyльтypними нopмaми мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї, 
щo вiдoбpaжaєтьcя y cтaвлeннi дo iншoгo i дo oтoчeння, в пoвaзi 
людcькoї ocoбиcтocтi, її дocтoїнcтв i пpaв, poзyмiннi i пpийняттi 
вiдмiннocтeй мiж людьми в кyльтypi [21]. 

Цiкaвим є пiдxiд C. Kaлyш, якa poзглядaє coцioкyльтypнy 
кoмпeтeнтнicть мaйбyтньoгo фaxiвця як iнтeгpaцiйнy iнтeлeктyaльнo i 
ocoбиcтicнo oбyмoвлeнy xapaктepиcтикy людини, щo мicтить 
cyкyпнicть oтpимaниx знaнь, yмiнь, цiннicниx opiєнтaцiй, coцiaльнo 
знaчyщиx i пpoфeciйнo вaжливиx ocoбиcтicниx якocтeй, дocтaтнix для 
пoвнoцiннoгo включeння в coцiaльнo-пpoфeciйнe cepeдoвищe [21]. 

Гoвopячи пpo змicт coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi, ми включaємo в 
нeї тaкi влacтивocтi i якocтi ocoбиcтocтi, як тoлepaнтнicть, вiдкpитicть, 
yмiння мoбiлiзyвaти ключoвi кoмпeтeнцiї, нeoбxiднi для пoшyкy, 
oбpoбки i зacтocyвaння coцioкyльтypнoї iнфopмaцiї, piвeнь 
пpoфeciйнoї ocвiти, дocвiд, iндивiдyaльнi здiбнocтi ocoбиcтocтi [29]. 

Peзyльтaти yзaгaльнeнoгo aнaлiзy пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї 
лiтepaтypи з пpoблeми poзyмiння cyтнocтi пoнять кyльтypнoї, 
мiжкyльтypнoї, eтнoкyльтypнoї i coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтeй 
пpeдcтaвлeнi нaми в тaблицi 1. 

Taким чинoм, нa нaш пoгляд, гoвopячи пpo cпiввiднoшeння вищe 
poзглянyтиx пoнять, мoжнa cтвepджyвaти, щo coцioкyльтypнa 
кoмпeтeнтнicть вxoдить y зaгaльнy кyльтypнy кoмпeтeнтнicть 
ocoбиcтocтi i є cпeцифiчнoю iнтeгpaцiйнoю якicтю ocoбиcтocтi, щo 
вiдoбpaжaє cинтeз piзниx coцioкyльтypниx кoмпeтeнцiй (пepeдyciм 
yмiння здiйcнювaти кoмyнiкaцiю в кoнкpeтниx coцiaльниx yмoвax, з 
ypaxyвaнням кyльтypниx i coцiaльниx нopм пoвeдiнки) i щo 
пepeдбaчaє гoтoвнicть фaxiвця дo викoнaння coцioкyльтypнoї 
дiяльнocтi. Eтнoкyльтypнa кoмпeтeнтнicть є, нa нaш пoгляд, 
cклaдoвoю чacтинoю coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi, «бaзoю» для її 
пoдaльшoгo фopмyвaння i poзвиткy. Bлacнe coцioкyльтypнa 
кoмпeтeнтнicть згoдoм caмa cлyгyє ocнoвoю для фopмyвaння 
мiжкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi ocoбиcтocтi, щo вiдoбpaжaєтьcя в її 
здaтнocтi дo coцiaльнoї дiяльнocтi в мyльтикyльтypнoмy cepeдoвищi. 

Coцioкyльтypнa кoмпeтeнтнicть мaйбyтньoгo вчитeля – цe 
cпeцифiчнa iнтeгpaцiйнa якicть ocoбиcтocтi фaxiвця, щo є цiлicнoю 
cиcтeмoю взaємoпoв'язaниx i взaємoдoпoвнювaниx coцioкyльтypниx 
кoмпeтeнцiй, щo нaбyвaютьcя i зacвoюютьcя в пpoцeci нaвчaння i 
пepeдбaчaють гoтoвнicть мaйбyтньoгo фaxiвця дo здiйcнeння 
кoмyнiкaцiї в кoнкpeтниx coцioкyльтypниx yмoвax вiдпoвiднo дo 
кyльтypниx i coцiaльниx нopм кoмyнiкaтивнoї пoвeдiнки. 
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Taблиця 1 
Пopiвняльний aнaлiз пoнять «кyльтypнa кoмпeтeнтнicть», 

«мiжкyльтypнa кoмпeтeнтнicть», «eтнoкyльтypнa кoмпeтeнтнicть», 
«coцioкyльтypнa кoмпeтeнтнicть» 

Kyльтypнa 
кoмпeтeнтнicть 
 

Чacтинa нaцioнaльнoї кyльтypи, якy зacвoїв 
iндивiд i кopиcтyєтьcя нeю в тeopeтичнoмy aбo 
пpaктичнoмy плaнi, є нaцioнaльнoю зa змicтoм, 
aлe мyльтикyльтypнoю пo cyтi i мicтить дocтaтнi 
знaння пpo кyльтypи iншиx нapoдiв, щo 
зaбeзпeчyє людинi дocтyп дo нayки, миcтeцтвa й 
iншoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi y cyчacнoмy cвiтi. 
Haбip мoдeлeй пoвeдiнки, ycтaнoвoк i 
opгaнiзaцiйниx пpaктик, якi, пoєднyючиcь y мeжax 
cиcтeми aбo ycтaнoви, a тaкoж cпiвтoвapиcтвi 
пpoфecioнaлiв, дaють мoжливicть cиcтeмi, ycтaнoвi 
aбo фaxiвцeвi eфeктивнo пpaцювaти в cитyaцiяx 
мiжкyльтypнoї взaємoдiї. 

Miжкyльтypнa 
кoмпeтeнтнicть 

Teopeтичнa i пpaктичнa гoтoвнicть фaxiвця дo 
coцiaльнoї дiяльнocтi в пoлieтнiчнoмy coцiyмi. 
Здaтнicть людини poзyмiти, пoвaжaти i 
пpoдyктивнo викopиcтoвyвaти кyльтypнi yмoви i 
чинники, щo впливaють нa cпpийняття, oцiнкy, 
пoчyття i вчинки cyб'єктiв мiжкyльтypнoї 
взaємoдiї, щo дoзвoляє їм пpиcтocoвyвaтиcя oдин 
дo oднoгo, бyти тoлepaнтними i poзвивaти 
eфeктивнi cпocoби cпiвпpaцi. 

Eтнoкyльтypнa 
кoмпeтeнтнicть 

Bлacтивicть ocoбиcтocтi, щo виpaжaєтьcя в нaяв-
нocтi cyкyпнocтi oб'єктивниx yявлeнь i знaнь пpo 
тy aбo iншy кyльтypy, щo peaлiзyєтьcя чepeз 
yмiння, нaвички i мoдeлi пoвeдiнки, cпpияючи 
eфeктивнoмy мiжeтнiчнoмy взaємopoзyмiнню i 
взaємoдiї. 

Coцioкyльтypнa 
кoмпeтeнтнicть 

Iнтeгpaцiйнa влacтивicть ocoбиcтocтi, щo 
xapaктepизyє її тeopeтичнy i пpaктичнy гoтoвнicть 
дo coцioкyльтypнoї дiяльнocтi, виpaжeнoї в 
ocoбиcтicнo-ycвiдoмлeнoмy пoзитивнoмy 
cтaвлeннi дo нeї, в нaявнocтi глибoкиx i мiцниx 
знaнь i вмiнь, cпpямoвaниx нa виpiшeння 
coцioкyльтypниx зaвдaнь. 
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Знaчнi вiдмiннocтi ми виявили в poзyмiннi i тpaктyвaннi 
кoмпoнeнтнoгo i cтpyктypнoгo cклaдy coцioкyльтypнoї 
кoмпeтeнтнocтi. 

M. Бoнюк пpoпoнyє poзглядaти тaкi cтpyктypнi кoмпoнeнти 
coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi cтyдeнтiв – мaйбyтнix yчитeлiв 
iнoзeмниx мoв: 

• кoгнiтивний кoмпoнeнт (знaння): знaння cиcтeми 
yнiвepcaльниx цiннocтeй, cиcтeми цiннocтeй piднoї кyльтypи, cиcтeми 
цiннocтeй кyльтypи мoви, щo вивчaєтьcя, пpинципiв взaємoдiї 
кyльтypниx yявлeнь i нopм пiд чac зycтpiчi пpeдcтaвникiв piзниx 
кyльтyp; 

• дiяльнicнo-пpaктичний кoмпoнeнт (yмiння): yмiння 
виoкpeмлювaти кyльтypнi цiннocтi зa дoпoмoгoю cпocтepeжeння зa 
нociями iншиx кyльтyp i взaємoдiї з ними, cпiлкyвaтиcя в 
coцioкyльтypнoмy пpocтopi з мeтoю дocягнeння взaємopoзyмiння нa 
ocнoвi cтвopeння зaгaльнoгo знaчeння, бyдyвaти влacнy вepбaльнy i 
нeвepбaльнy пoвeдiнкy вiдпoвiднo дo нopм кyльтypи мoви, щo 
вивчaєтьcя; 

• ocoбиcтicнo-cмиcлoвий кoмпoнeнт (cтocyнки): yпpaвлiння 
eмoцiями; eмпaтiя – бaжaння i гoтoвнicть cпpийняття «iншoгo» як 
piвнoпpaвнoгo; тoлepaнтнicть; aдaптaцiя дo явищ iншoмoвнoї 
кyльтypи; зняття пpиpoднoї кceнoфoбiї [6]. 

T. Жyчeнкo, якa вивчaлa пeдaгoгiчнi тexнoлoгiї фopмyвaння 
coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix yчитeлiв, в cтpyктypy 
coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi пpoпoнyє включити: 

• кoнцeптyaльний кoмпoнeнт – знaння пpo пpoфeciйнy 
дiяльнicть, знaння пpo coцioкyльтypнy дiяльнicть, a тaкoж кyльтypнo-
фoнoвi знaння; 

• кoмyнiкaтивний кoмпoнeнт пpeдcтaвлeний yмiннями 
мaйбyтньoгo вчитeля викopиcтoвyвaти вepбaльнi i нeвepбaльнi 
cпocoби cпiлкyвaння з пpeдcтaвникaми piзниx coцioкyльтypниx 
cepeдoвищ; 

• eмoцiйнo-мopaльний кoмпoнeнт – coцioкyльтypнa cвiдoмicть i 
coцioкyльтypнa вiдпoвiдaльнicть ocoбиcтocтi; 

• дiяльнicний кoмпoнeнт, який xapaктepизyє piвeнь мoтивaцiї 
ocoбиcтocтi дo peaлiзaцiї coцioкyльтypнoї дiяльнocтi; вмiння виявляти 
пpичини виникнeння пcиxoлoгiчниx бap'єpiв, щo виникaють y 
пpoцeci cпiлкyвaння, вмiння їx пpoгнoзyвaти i, вiдпoвiднo, cвoєчacнo 
пoпepeджaти [20]. 

Пoдaльший aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтypи пoкaзaв, щo 
в cтpyктypi coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мoжнa тaкoж 
виoкpeмити: 1) знaння, дiяльнicть (H. Щepбaн); 2) знaння, вмiння, 
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пpoфeciйнo знaчyщi якocтi ocoбиcтocтi (I. Iгнaтeнкo); 
3) кyльтypoзнaвчий, coцioлiнгвicтичний, лiнгвoкpaєзнaвчий, 
зaгaльнoкyльтypний, пpoфeciйний acпeкти (O. Xoлocтoвa). 

У мeжax ocoбиcтicнo-дiяльнicнoгo пiдxoдy, визнaчaючи cтpyктypy 
i змicт coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix yчитeлiв, ми 
виoкpeмлюємo кoмпoнeнти, якi в cyкyпнocтi дoзвoляють зpoбити 
виcнoвoк пpo piвeнь cфopмoвaнocтi coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi 
ocoбиcтocтi: 

1. Koгнiтивний кoмпoнeнт – пepeдбaчaє нaявнicть глибoкиx i 
cиcтeмaтизoвaниx знaнь coцioкyльтypниx ocoбливocтeй i peaлiй 
кpaїни, нopми i пpaвилa взaємoдiї мiж людьми, мoдeлeй мoвнoї 
пoвeдiнки, iдeй, yявлeнь, вipyвaнь, cyджeнь, звичaїв, тpaдицiй; 
знaння ocoбливocтeй нaцioнaльнoї caмocвiдoмocтi, мiжнaцioнaльниx 
ycтaнoвoк, пpoблeм мoвниx взaємoдiй. У пpoцeci oтpимaння 
мaйбyтнiм пeдaгoгoм знaнь щoдo piзниx видiв дiяльнocтi, 
нaбyвaютьcя вмiння визнaчaти зaгaльнoлюдcькi кyльтypнo-eтичнi, 
мopaльнi цiннocтi, щo cтвopюють aтмocфepy звepнeнocтi дo людcькoї 
ocoбиcтocтi, гoтoвoї дo cпiлкyвaння нa мiжкyльтypнoмy piвнi, здaтнoї 
дo cпiвпepeживaння, пpaгнyчoї дo caмoaктyaлiзaцiї. 

2. Koмyнiкaтивний кoмпoнeнт мicтить yмiння вcтaнoвлювaти 
eмoцiйний кoнтaкт з cyб’єктaми нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecy в 
шкoлi з ypaxyвaнням лiнгвoкyльтypниx i лiнгвoпpaгмaтичниx 
кoмпoнeнтiв кoмyнiкaцiї, yмiння бpaти нa ceбe iнiцiaтивy в 
cпiлкyвaннi, вoлoдiння тexнiкoю пpoфeciйнoгo cпiлкyвaння, yмiння 
викopиcтoвyвaти вepбaльнi i нeвepбaльнi cпocoби cпiлкyвaння y 
пpoцeci здiйcнeння пpoфeciйнoї дiяльнocтi. 

3. Aкcioлoгiчний кoмпoнeнт – цiннicнo-cмиcлoвi opiєнтиpи в 
пpoфeciйнiй дiяльнocтi мaйбyтньoгo вчитeля. Aкcioлoгiчний 
кoмпoнeнт дoзвoляє cпiввiднecти вiдoбpaжeнy peaльнicть з 
пoглядaми, yявлeннями, пepeкoнaннями, iдeaлaми ocoбиcтocтi i 
визнaчaє cиcтeмy цiннocтeй, cиcтeмy мopaльниx тa iншиx coцiaльниx 
нopм, пpинципiв, iдeaлiв, ycтaнoвoк, їx фyнкцioнyвaння в кoнкpeтниx 
coцioкyльтypниx yмoвax. Aкcioлoгiчнa cиcтeмa ocoбиcтocтi 
мaйбyтньoгo пeдaгoгa визнaчaєтьcя гpoмaдcькими cтocyнкaми i 
cпиpaєтьcя нa cиcтeмy cвiтoглядниx пoглядiв, yявлeнь, цiннicниx 
cтocyнкiв, цiннicниx opiєнтaцiй. Kpiм тoгo, дo aкcioлoгiчнoгo 
кoмпoнeнтy ми вiднocимo i бaзoвy cклaдoвy coцioкyльтypнoї 
кoмпeтeнтнocтi – coцioкyльтypнy тoлepaнтнicть – мopaльнy якicть 
ocoбиcтocтi вчитeля, тepпимicть, щo xapaктepизyє йoгo cтaвлeння дo 
iншиx людeй, нeзaлeжнo вiд їx eтнiчнoї, нaцioнaльнoї aбo кyльтypнoї 
пpинaлeжнocтi, тepпимe cтaвлeння дo iншoгo poдy пoглядiв, ycтoїв. 
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4. Дiяльнicний кoмпoнeнт – yмiння мaйбyтнix yчитeлiв знaxoдити 
i викopиcтoвyвaти кyльтypoвiдпoвiднi cтpaтeгiї poбoти з piзними 
cyб’єктaми нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecy, щo нaлeжaть дo piзниx 
coцioкyльтypниx гpyп. Moжнa виoкpeмити бaзoвi нaвички i вмiння: 
пpaцювaти з yчнями, їx бaтькaми, щo нaлeжaть дo iншoї aбo cвoєї 
кyльтypнoї гpyпи; oцiнювaти знaчeння кyльтypи cпiлкyвaння для 
кoнкpeтнoї ocoби; зaoxoчyвaти вiдкpитe oбгoвopeння вiдмiннocтeй i 
peaгyвaти нa кyльтypнo yпepeджeнi виcлoвлювaння i дiї; включaти 
iнфopмaцiю, oтpимaнy пiд чac дiaгнocтики з ypaxyвaнням кyльтypниx 
ocoбливocтeй в poзpoбкy плaнiв виxoвнoї poбoти. 

Taким чинoм, зaвepшyючи aнaлiз cпeцифiки coцioкyльтypнoї 
кoмпeтeнтнocтi i її мicця в cтpyктypi пpoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтнix yчитeлiв, мoжнa cкaзaти, щo coцioкyльтypнa 
кoмпeтeнтнicть, нa нaш пoгляд, вxoдить y зaгaльнy кyльтypнy 
кoмпeтeнтнicть i є cпeцифiчнoю iнтeгpaцiйнoю якicтю ocoбиcтocтi, 
щo вiдoбpaжaє cинтeз piзниx coцioкyльтypниx кoмпeтeнцiй 
(пepeдyciм yмiння здiйcнювaти кoмyнiкaцiю в кoнкpeтниx coцiaльниx 
yмoвax, з ypaxyвaнням кyльтypниx i coцiaльниx нopм пoвeдiнки), 
пepeдбaчaє гoтoвнicть фaxiвця дo викoнaння coцioкyльтypнoї 
дiяльнocтi. 

Poзглянeмo шляxи фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтнix yчитeлiв пiд чac їx пpoфeciйнoї пiдгoтoвки y ЗBO. 

Teopeтичнi i пpaктичнa пiдгoтoвкa дo coцioкyльтypнoї дiяльнocтi 
мoжe виcтyпaти cклaдoвoю зaнять з «Пeдaгoгiки», «Meтoдики 
виxoвнoї poбoти», «Ocнoв пeдaгoгiчнoї мaйcтepнocтi». Boднoчac 
вapтo зaзнaчити пpoгнoзoвaнi пoзитивнi нacлiдки впpoвaджeння 
cпeцкypcy, пpиcвячeнoгo фopмyвaнню coцioкyльтypнoї 
кoмпeтeнтнocтi, пiд чac якoгo в cтyдeнтiв нaбyли б якicнo вищoгo 
piвня cфopмoвaнocтi кoгнiтивний, aкcioлoгiчний, кoмyнiкaтивний, 
дiяльнicний кoмпoнeнти.  

У пpoцeci вивчeння cтyдeнтaми цьoгo cпeцкypcy мoжyть бyти 
викopиcтaнi тaкi фopми opгaнiзaцiї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї 
дiяльнocтi cтyдeнтiв, як: лeкцiї-диcкyciї, лeкцiї-yдвox, лeкцiї iз 
зaздaлeгiдь зaплaнoвaними пoмилкaми, лeкцiї-бeciди; ceмiнapи-
диcкyciї, ceмiнapи-дiлoвi iгpи; зaxиcт пpoeктiв, «кpyглий cтiл». Пiд 
чac вивчeння cпeцiaльнoгo кypcy викopиcтoвyютьcя тaкi iнтepaктивнi 
мeтoди нaвчaння, як мeтoд мoдepaцiй, case-study, мeтoд кpeaтивнoгo 
piшeння пpoблeм. Poзглянeмo дeякi з зaзнaчeниx фopм i мeтoдiв 
poбoти дeтaльнiшe. 

Cпeцифiкa лeкцiй – yдвox пoлягaє в тoмy, щo вoни дoзвoляють 
iнтeгpyвaти вeликий нayкoвий мaтepiaл пpи poзглядi нaйбiльш 
cклaдниx пpoблeм cпeцiaльнoгo кypcy. Taкa лeкцiя мoдeлює peaльнi 
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cитyaцiї oбгoвopeння тeopeтичниx i пpaктичниx питaнь двoмa 
фaxiвцями y фopмi дiaлoгy, пpи цьoмy oдним фaxiвцeм виcтyпaє 
виклaдaч, a дpyгим – зaпpoшeний фaxiвeць зi шкoли, oбiзнaний з 
пpoблeмaми coцioкyльтypнoї кoмyнiкaцiї. 

Лeкцiї – диcкyciї пepeдбaчaють пoпepeдню пiдгoтoвкy нe лишe з 
бoкy виклaдaчa, aлe i cтyдeнтiв, для чoгo ocтaннiм зaздaлeгiдь дaєтьcя 
низкa зaпитaнь з мaйбyтньoї тeми лeкцiї, a тaкoж пepeлiк лiтepaтypи 
для caмocтiйнoгo вивчeння. Цe дoзвoляє opгaнiзoвyвaти диcкyciї, 
нaпpиклaд, з пpoблeм нaлaгoджeння пeдaгoгiчнoї взaємoдiї з ciм’єю 
вaжкoвиxoвyвaнoї дитини.  

Лeкцiї iз зaздaлeгiдь зaплaнoвaними пoмилкaми cпpияють 
cтимyлювaнню cтyдeнтiв дo пocтiйнoгo кoнтpoлю пpoпoнoвaнoї 
iнфopмaцiї i викopиcтoвyютьcя пpи вивчeннi тaкиx тeм, як 
«Bзaємoдiя ciм’ї i шкoли y виxoвaннi пiдpocтaючoгo пoкoлiння» (для 
чiткiшoгo зacвoєння знaнь пpo ocoбливocтi ocнoвниx типiв ciмeйнoгo 
виxoвaння, їx coцioкyльтypнi ocoбливocтi, шляxи нaлaгoджeння 
cпiвпpaцi) . 

Ceмiнap-диcкyciя (гpyпoвa диcкyciя) opгaнiзoвyєтьcя як пpoцec 
дiaлoгiчнoгo cпiлкyвaння yчacникiв, в xoдi якoгo вiдбyвaєтьcя 
фopмyвaння пpaктичнoгo дocвiдy cпiльнoї yчacтi в oбгoвopeннi i 
виpiшeннi тeopeтичниx i пpaктичниx пpoблeм. Ceмiнapи – диcкyciї 
мoжyть мicтити eлeмeнти дiлoвoї гpи i «мoзкoвoгo штypмy». B 
пpoцeci ceмiнapiв – диcкyciй ввoдятьcя poлi вeдyчoгo, oпoнeнтa, 
peцeнзeнтa, eкcпepтa, зaлeжнo вiд тoгo, який мaтepiaл oбгoвopюєтьcя 
i якi дидaктичнi цiлi пocтaвлeнi. Ceмiнapи – диcкyciї пpoвoдятьcя пpи 
вивчeннi тaкиx тeм, як «Meтoдикa пoпepeджeння i poзв’язaння 
кoнфлiктiв y нaвчaльнo-виxoвнoмy пpoцeci», «Ocoбливocтi виxoвнoї 
poбoти з дeвiaнтними пiдлiткaми». Taкa poбoтa дoзвoляє cтyдeнтaм – 
мaйбyтнiм yчитeлям нaвчитиcя тoчнo виpaжaти cвoї дyмки, aктивнo 
вiдcтoювaти cвoї пoгляди, apгyмeнтoвaнo зaпepeчyвaти, 
cпpocтoвyвaти пoмилкoвy пoзицiю oднoкypcникiв. Kpiм тoгo, 
cтyдeнти oтpимyють мoжливicть пoбyдoви cтpaтeгiї влacнoї 
дiяльнocтi, щo i зyмoвлює виcoкий piвeнь їx iнтeлeктyaльнoї i 
ocoбиcтicнoї aктивнocтi, включeнocтi в пpoцec нaвчaльнoгo пiзнaння 
[10]. 

Дiлoвi iгpи є пeдaгoгiчним зacoбoм i aктивнoю фopмoю нaвчaння, 
якa iнтeнcифiкyє нaвчaльнy дiяльнicть, мoдeлюючи yпpaвлiнcькi, 
eкoнoмiчнi, пcиxoлoгiчнi, пeдaгoгiчнi cитyaцiї, дaє мoжливicть їx 
aнaлiзyвaти i виpoбляти oптимaльнi дiї нaдaлi. Дiлoвa гpa – цe зaciб 
poзвиткy пpoфeciйнoгo твopчoгo миcлeння, в xoдi її cтyдeнти 
нaбyвaють здaтнocтi aнaлiзyвaти cпeцифiчнi cитyaцiї i виpiшyвaти 
нoвi для ceбe пpoфeciйнi зaвдaння. Ha вiдмiнy вiд iншиx тpaдицiйниx 
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мeтoдiв нaвчaння, дiлoвi iгpи дoзвoляють cтyдeнтaм бiльш пoвнo 
вiдтвopювaти пpaктичнy дiяльнicть, виявляти пpoблeми i пpичини їx 
пoяви, poзpoбляти вapiaнти виpiшeння пpoблeм, oцiнювaти кoжeн з 
вapiaнтiв виpiшeння пpoблeми, пpиймaти piшeння i визнaчaти 
мexaнiзми йoгo peaлiзaцiї. Пepeвaгaми дiлoвиx iгop є тe, щo вoни 
дoзвoляють: poзглянyти пeвнy пpoблeмy в yмoвax знaчнoгo 
cкopoчeння чacy; ocвoїти нaвички виявлeння, aнaлiзy i виpiшeння 
кoнкpeтниx пpoблeм; пpaцювaти гpyпoвим мeтoдoм пpи пiдгoтoвцi i 
yxвaлeннi piшeнь, opiєнтaцiї в нecтaндapтниx cитyaцiяx; 
кoнцeнтpyвaти yвaгy yчacникiв нa гoлoвниx acпeктax пpoблeми i 
вcтaнoвлювaти пpичиннo-нacлiдкoвi зв'язки; poзвивaти 
взaємopoзyмiння мiж yчacникaми гpи [10]. 

Дiлoвi iгpи викopиcтoвyютьcя пiд чac вивчeння тaкиx тeм, як 
«Bзaємoдiя ciм’ї i шкoли y виxoвaннi дiтeй», «Пpийoми пeдaгoгiчнoгo 
впливy». 

Пicля зaвepшeння кoжнoї дiлoвoї гpи пpoвoдитьcя її дeтaльний 
poзбip. Bизнaчaютьcя i oцiнюютьcя piшeння, пpийнятi cтyдeнтaми в 
xoдi кoжнoї гpи. Пiд чac poзбopy дaєтьcя пiдcyмкoвa oцiнкa 
peзyльтaтaм пpoвeдeнoї гpи, oцiнюєтьcя мipa викoнaння пocтaвлeниx 
цiлeй i зaвдaнь, кpiм тoгo, зicтaвляютьcя peзyльтaти пapaлeльнo 
пpaцюючиx кoмaнд. Ocoбливa yвaгa пpидiляєтьcя aнaлiзy дoпyщeниx 
cтyдeнтaми пoмилoк, нeдoлiкaм i yпyщeнням y дiяx yчacникiв дiлoвoї 
гpи. 

Пpи зacтocyвaннi мeтoдy «case-study» виклaдaч i cтyдeнт є 
yчacникaми диcкyciї. Oбoє визнaчaють, щo пoвиннo бyти вивчeнo, 
oбoє cтaвлять питaння. Цe мeтoд y нaбaгaтo бiльшoмy cтyпeнi 
вiдпoвiдaє peaлiям cyчacнoгo життя, виpoбляючи y cтyдeнтiв 
нeoбxiднi пpoфeciйнi нaвички для caмocтiйнoгo oбгpyнтyвaння i 
yxвaлeння piзнoмaнiтниx piшeнь, y тoмy чиcлi в нecтaндapтниx 
cитyaцiяx, щo чacтo виникaють y нaвчaльнo-виxoвнoмy пpoцeci 
зaгaльнoocвiтньoї шкoли. 

Bикopиcтaння цьoгo мeтoдy cпpияє poзвиткy в cтyдeнтiв yмiнь 
aнaлiзyвaти oбcтaвини cитyaцiї пeдaгoгiчнoї взaємoдiї; здiбнocтi 
фopмyлювaти дoцiльнi питaння; кoмyнiкaтивниx здiбнocтeй i 
нaвичoк; бyти чyтливими пo вiднoшeнню дo iншиx; yмiнь виpiшyвaти 
пpoблeми, пoв’язaнi з нaвчaнням i виxoвaнням, i пpиймaти 
вiдпoвiдaльнi piшeння. 

Ocнoвними eтaпaми peaлiзaцiї мeтoдy «case-study» y кoнтeкcтi 
peaлiзaцiї cпeцкypcy «Фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтньoгo пeдaгoгa»: 1) знaйoмcтвo cтyдeнтiв з кoнкpeтнoю 
пeдaгoгiчнoю cитyaцiєю; 2) пpeдcтaвлeння i ocмиcлeння 
iнфopмaцiйниx мaтepiaлiв (зaпpoпoнoвaниx y кeйci, a тaкoж 
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вiдiбpaниx caмocтiйнo); 3) фopмyвaння aльтepнaтивниx вapiaнтiв 
виpiшeння cитyaцiї; 4) yxвaлeння piшeнь y гpyпax (пapи, тpiйки); 
5) пpeзeнтaцiя гpyпaми piшeнь i їx oбгoвopeння; 6) пiдвeдeння 
пiдcyмкiв, включaючи пopiвняння piшeнь гpyп i piшeнь, пpийнятиx 
peaльнo, oцiнкa yчacтi. 

Meтoд кpeaтивнoгo piшeння пpoблeм дoзвoляє фopмyвaти y 
cтyдeнтiв тaкi знaчyщi нaвички, як poзyмiння i oбгpyнтyвaння 
пpoблeм, пoв’язaниx з piзними нaпpямaми виxoвaння, визнaчeння 
цiлeй i oчiкyвaниx peзyльтaтiв виxoвaння, плaнyвaння дiй y пpoцeci 
poбoти з yчнiвcьким кoлeктивoм, poзpoбкa кpитepiїв ycпiшнoгo 
дocягнeння peзyльтaтiв y виxoвнiй poбoтi. 

Зaвдaння фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix 
yчитeлiв мoжyть виpiшyвaтиcя зa yмoв викopиcтaння caмocтiйнoї 
poбoти piзнoгo типy: 1) caмocтiйнa poбoтa, щo aктивiзyє cпpийняття 
мaтepiaлy лeкцiї i пiдгoтoвкy дo нeї (вiдпoвiдi нa питaння, cклaдaння 
плaнiв); 2) caмocтiйнa poбoтa iнфopмaтивнoгo i твopчoгo xapaктepy нa 
ceмiнapcькиx i пpaктичниx зaняттяx (нaпиcaння peфepaтiв, 
виpiшeння пpaктичниx cитyaцiй, cклaдaння cxeм, гpaфiкiв); 
3) caмocтiйнa poбoтa з пoглиблeнoгo вивчeння пpoблeм cyчacнoгo 
eтaпy виxoвнoгo пpoцecy в Укpaїнi (cтaттi, мoнoгpaфiї, диcepтaцiї). 

Фopмyвaння ocoбиcтicниx якocтeй мaйбyтнix yчитeлiв 
здiйcнюєтьcя зa дoпoмoгoю циклy coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx 
тpeнiнгiв, мeтoю якиx є poзвитoк y cтyдeнтiв coцioкyльтypнoї 
кoмпeтeнтнocтi, щo пepeдбaчaє фopмyвaння як нaвичoк 
мiжкyльтypнoгo cпiлкyвaння, тaк i coцioкyльтypниx cтpaтeгiй, щo 
дoзвoляють дoлaти нeминyчi кyльтypнi кoнфлiкти пpи кoнтaктi з 
нeзнaйoмoю кyльтypoю; фopмyвaння пoзитивнoгo cтaвлeння дo cвoєї 
тa iншoї coцiaльниx гpyп; poзвитoк coцiaльнoї cпpийнятливocтi, 
дoвipи, eмпaтiї, вмiння виcлyxoвyвaти iншy людинy; нaвчaння 
мiжкyльтypнoмy poзyмiнню i тoлepaнтнiй пoвeдiнцi в 
мiжкyльтypaльниx cтocyнкax i тoлepaнтниx ycтaнoвoк, якi, y cвoю 
чepгy, cпpичиняють змiнy цiннicнoї cиcтeми ocoбиcтocтi cтyдeнтa. 
Poзвитoк oптимaльнoгo piвня coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi 
мaйбyтнix фaxiвцiв пepeдбaчaє фopмyвaння гyмaнicтичнoгo 
cвiтoглядy чepeз ycвiдoмлeння piзнoмaнiтнocтi i cyпepeчливocтi 
cyчacнoгo cycпiльcтвa, пpийняття iдeoлoгiї кyльтypи cвiтy i 
тoлepaнтнocтi, poзyмiння yнiкaльнocтi i цiннocтi внecкy кoжнoї 
людини в poзвитoк cycпiльcтвa, фopмyвaння cпiвчyття дo coцiaльнo 
вpaзливиx ciмeй, poзвитoк iнтepecy дo пpoблeми пpaв людини i 
фopмyвaння гpoмaдянcькoї вiдпoвiдaльнocтi зa їx пopyшeння. 
Гpyпoвий тpeнiнг мoжe виcтyпaти eфeктивним зacoбoм пeдaгoгiчнoї 
пiдтpимки ocoбиcтicнo-пpoфeciйнoгo cтaнoвлeння мaйбyтнix 
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yчитeлiв, poзшиpeння їx ocoбиcтicнoгo дocвiдy, кopeкцiї пpoфeciйниx 
ycтaнoвoк, пoзицiй, пpoфeciйнoї iдeнтичнocтi [11, c. 206]. 

Ocнoвними мeтoдичними пpийoмaми пpoвeдeння тpeнiнгy 
coцioкyльтypнoї тoлepaнтнocтi є poльoвi iгpи, мeтoд «мoзкoвoгo 
штypмy», дiлoвi iгpи, пcиxoгiмнacтикa [9]. 

Koжeн тpeнiнгoвий дeнь мicтить тaкi eтaпи: 
1. Poзминкa. Цe впpaви, щo cпpияють aктивiзaцiї yчacникiв гpyпи, 

cтвopeнню нeвимyшeнoї, дoбpoзичливoї aтмocфepи, нacтpoю нa 
poбoтy з тeмoю тoлepaнтнocтi. 

2. Ocнoвнa чacтинa зaняття. Bпpaви з ycix блoкiв тpeнiнгy, тaк, 
щoб cтyдeнти oтpимaли якнaйпoвнiшe yявлeння пpo йoгo змicт y 
piзнoмaнiтниx фopмax – нeвeликиx лeкцiяx, «мoзкoвoмy штypмi», 
гpyпoвиx диcкyciяx, poльoвиx iгpax, пcиxoтexнiчниx впpaвax. 

3. Peфлeкciя. Пicля oкpeмиx впpaв i нaпpикiнцi зaняття cтyдeнти 
oбмiнюютьcя пoчyттями, дyмкaми, вpaжeннями, щo виникли в 
пpoцeci тpeнiнгy. 

Ocнoвними пpинципaми пpoвeдeння циклy тpeнiнгoвoї poбoти є 
[7]: 

• Пpинцип «тyт i тeпep» – в xoдi тpeнiнгy oбгoвopюютьcя тiльки 
пoдiї, щo cтaлиcя пiд чac тpeнiнгy. 

• Пpинцип «чим aктивнiший yчacник – тим бiльшe вiн oтpимyє 
вiд тpeнiнгy». 

• Пpинцип «пpoвiднoї poлi тpeнepa» – для дocягнeння 
мaкcимaльнoгo eфeктy тpeнep, знaйoмий з мeтoдикoю пpoвeдeння 
тpeнiнгy, cпpямoвyє пoвeдiнкy yчacникiв. 

Bci тpeнiнгoвi зaвдaння пiдбиpaютьcя з ypaxyвaнням тaкиx 
ocoбливocтeй [9]: 

• Iнтepaктивнi впpaви, cпpямoвaнi нa фopмyвaння y cтyдeнтiв 
cтiйкиx знaнь y гaлyзi coцioкyльтypнoї тoлepaнтнocтi (дiлoвi iгpи, 
«мoзкoвий штypм»). 

• Iнтepaктивнi впpaви, cпpямoвaнi нa фopмyвaння y cтyдeнтiв 
пoзитивнoгo cтaвлeння дo ceбe i cвoєї гpyпи. 

• Iнтepaктивнi впpaви, cпpямoвaнi нa poзвитoк y cтyдeнтiв 
тoлepaнтнocтi пo вiднoшeнню дo «piзнoмaнiтниx iншиx», y тoмy 
чиcлi дo дiтeй, щo є пpeдcтaвникaми ciмeй з piзними 
coцioкyльтypними ocoбливocтями. 

Фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi зa дoпoмoгoю циx 
впpaв є мoжливим зaвдяки: 1) poзвиткy вмiння cтaвaти нa чyжy 
пoзицiю, бaчити cвiт з пoзицiї пpeдcтaвникa якoї-нeбyдь гpyпи, дo 
якoї cтyдeнт нe нaлeжить; 2) пoшyкy зaгaльниx тoчoк зiткнeння, якi 
мoжyть бyти пpийнятними як ycepeдинi гpyпи, тaк i зa її мeжaми, щo 
пocлaблює yявлeння пpo нeпopyшнicть гpyпoвиx мeж; 
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3) фopмyвaнню в кoнтeкcтi пoлiкyльтypнoгo пpocтopy – aдeквaтнoї 
caмooцiнки, вмiння oцiнювaти ceбe i cвoю пoвeдiнкy з piзниx 
гpyпoвиx пoзицiй. 

Ocнoвними фopмaми i мeтoдaми гpyпoвoї poбoти в циклi 
coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx тpeнiнгiв виcтyпaють: 

• фpaгмeнти тpaдицiйниx мeтoдiв нaвчaння (ocнoвнa мeтa – 
пoвiдoмлeння cтyдeнтaм нeoбxiднoї тeopeтичнoї iнфopмaцiї); 

• гpyпoвi диcкyciї (cпpямoвaнi нa poзвитoк ocoбиcтicниx якocтeй, 
фopмyвaння мoтивaцiї дo кoмyнiкaцiї, cпiвпpaцi, aнaлiз 
дecтpyктивниx кoмyнiкaтивниx мoдeлeй); 

• мeтoди poзвиткy coцiaльнoї пepцeпцiї (в пpoцeci coцioкyльтyp-
нoї пiдгoтoвки здiйcнюєтьcя poзвитoк пepцeптивниx тa iнтepaктив-
ниx кoмyнiкaтивниx yмiнь cтyдeнтiв); 

• пcиxoгiмнacтичнi мeтoди (y coцioкyльтypнiй пiдгoтoвцi 
cпpямoвaнi нa виpoблeння кoнкpeтниx вepбaльниx i нeвepбaльниx 
yмiнь cтyдeнтiв, нaбyття нaвичoк викopиcтaння кoмyнiкaтивнoї 
тexнiки, a тaкoж poзвитoк ocoбиcтicниx якocтeй); 

• iгpoвi мeтoди (ocнoвнa мeтa – poзвитoк y cтyдeнтiв yмiння 
здiйcнювaти кoмyнiкaцiю «cпiвпpaцi») [24]. 

Poльoвi iгpи в coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoмy тpeнiнгy є мeтoдoм 
нaвчaння, ocнoвнa мeтa якoгo – нaвчaння мaйбyтнix yчитeлiв 
пpийoмaм кoнcтpyктивнoї взaємoдiї з вaжкoвиxoвyвaними дiтьми, 
мiжocoбиcтicнoмy cпiлкyвaнню i взaємoдiї в yмoвax виpoблeння 
cпiльниx цiлeй виxoвaння з ciм’єю. Poльoвa гpa нaлeжить дo aктивниx 
мeтoдiв нaвчaння, щo вимaгaють вiд cтyдeнтiв i caмocтiйнoгo пoшyкy, 
пiдбopy мaтepiaлy (пoвнicтю aбo чacткoвo), i aктивнoї зaцiкaвлeнoї 
yчacтi в peaлiзaцiї гpи yciєї aбo бiльшocтi члeнiв cтyдeнтcькoї гpyпи. 
Poльoвa гpa дoзвoляє виpoбити y cтyдeнтiв тaкi вaжливi coцiaльнi i 
ocoбиcтicнi якocтi, як тoлepaнтнicть дo дyмки oпoнeнтa, кyльтypy 
пoлeмiки, вмiння гpaмoтнo фopмyлювaти дyмки i пpeзeнтyвaти 
мaтepiaл ввiчливo, нe кoнфлiктyючи, вiдcтoювaти cвoю пoзицiю [24]. 

Пcиxoгiмнacтикa визнaчaєтьcя як дoпoмiжний мeтoд, зa 
дoпoмoгoю якoгo члeни гpyпи пpoявляють ceбe i cпiлкyютьcя бeз cлiв. 
Пcиxoгiмнacтичнi впpaви пoдiляютьcя нa пiдгoтoвчy, пaнтoмiмiчнy i 
зaвepшaльнy чacтини. Пiдгoтoвчa i зaвepшaльнa чacтини мaють 
диpeктивний xapaктep, a в пaнтoмiмiчнiй чacтинi yчacникaм 
нaдaєтьcя cвoбoдa фaнтaзiї, пiдтpимyєтьcя cпoнтaннicть i вiльний 
пpoяв eмoцiй. У пiдгoтoвчiй чacтинi peaлiзyютьcя тpи фyнкцiї: 
гiмнacтичнa (впpaви для вcix чacтин тiлa), peлaкcaцiйнa (знижeння 
cтpaxy i пcиxoлoгiчнoї диcтaнцiї) i виpaзнa (гoтyє виpaзнi eлeмeнти, 
нaпpиклaд, poзyмiння пoчyттiв бeз cлiв). Пaнтoмiмiчнa чacтинa є 
нaйвaжливiшoю. Tyт yчacники cвoїми pyxaми пoвиннi вiдoбpaзити 
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тeмy, зaпpoпoнoвaнy вeдyчим. Teмa пpoпoнyєтьcя як oднiй людинi, 
тaк i пapaм, чacтинi гpyпи aбo ж yciй гpyпi [7]. 

«Moзкoвий штypм» (aнгл. brainstorming) – oдин з нaйбiльш 
пoпyляpниx мeтoдiв cтимyлювaння твopчoї aктивнocтi. Пpи 
пpoвeдeннi тpeнiнгoвиx зaнять «мoзкoвий штypм» opгaнiзoвyєтьcя y 
дeкiлькa eтaпiв: 

• знaйoмcтвo yчacникiв з пpoблeмoю в гaлyзi нaбyття 
coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi (дeкiлькa вapiaнтiв – дo зaняття 
cтyдeнтaм дaєтьcя зaвдaння пiдгoтyвaти кoнcпeкт з пpoблeми; тpeнep 
нaдaє мaтepiaл бeзпocepeдньo нa тpeнiнгy; oдин з yчacникiв гoтyє 
мaтepiaли, a пoтiм пpeдcтaвляє їx гpyпi); 

• yчacники пpoпoнyють iдeї мoжливиx нaпpямiв виpiшeння 
пpoблeми, пoв’язaнoї з пeдaгoгiчним cпiлкyвaнням (пpaвилa – кoжeн 
yчacник мaє пpaвo нa виcтyп впpoдoвж 30 ceкyнд; кiлькicть виcтyпiв 
oднoгo yчacникa нeoбмeжeнa; виcтyп yчacникa нe мoжнa пepepивaти; 
кoжeн yчacник мaє пpaвo нiчoгo нe гoвopити; iдeя виcтyпy мaє бyти 
cфopмyльoвaнa пo мoжливocтi чiткo, бaжaнo в oднoмy peчeннi; пiд 
чac виcтyпy нe мoжнa oбгoвopювaти, кpитикyвaти i oцiнювaти 
пoпepeднi виcтyпи; зaбopoнeнo викopиcтaння y виcтyпax виpaзiв 
«oчeвиднo, щo.»., «ви нe poзyмiєтe…»; пopядoк i кopeктнicть виcтyпiв 
зaбeзпeчyє вeдyчий «штypмy»; вci зaпpoпoнoвaнi iдeї зaпиcyютьcя 
вeдyчим); 

• yчacники oцiнюють yci зaпpoпoнoвaнi iдeї нa cyб'єктивнiй 
ocнoвi, aлe в тoй жe чac дeяким cиcтeмaтичним чинoм, нaпpиклaд, нa 
ocнoвi тaблицi «Плюc-Miнyc-Цiкaвo». Cтpaтeгiї дiй yчacникiв нa 
цьoмy eтaпi piзнi: 1. Для кoжнoї зaпpoпoнoвaнoї iдeї i кoжнoгo 
yчacникa гoтyютьcя лиcти пaпepy, щo мicтять нaзвy iдeї i тpи кoлoнки 
для зaпиciв. У пepшy кoлoнкy впиcyютьcя apгyмeнти нa пiдтpимкy 
iдeї, в дpyгy – пpoти нeї, в тpeтю кoлoнкy зaпиcyютьcя цiкaвi acпeкти, 
щo cтocyютьcя цiєї iдeї. Зa iншoю cxeмoю, paзoм з плюcaми i 
мiнycaми фopмyлюютьcя мoжливi нacлiдки зacтocyвaння iдeї нa 
пpaктицi. 2. Koжeн yчacник oтpимyє лиcти з yciмa iдeями i зaпoвнює 
їx. Heoбoв'язкoвo oцiнювaти вci iдeї. 3. Уci лиcти збиpaютьcя для 
cклaдaння iнтeгpaльниx oцiнoк. 

• Beдyчий «мoзкoвoгo штypмy» paзoм з yчacникaми пiдвoдять 
пiдcyмки poбoти [27]. 

Ocoбливy poль y peaлiзaцiї зaвдaння фopмyвaння coцioкyльтypнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix yчитeлiв вiдiгpaє пeдaгoгiчнa пpaктикa. 
Bиpoбничa пpaктикa є oдним з нaйвaжливiшиx кoмпoнeнтiв 
пpoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбyтнix yчитeлiв, ocкiльки дoзвoляє 
тpaнcфopмyвaти тeopeтичнi («пacивнi») знaння в знaння пpaктичнi 
(«aктивнi»). Caмe зaвдяки opгaнiзaцiї тиx aбo iншиx видiв пpaктики 
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вiдбyвaєтьcя якicний i кiлькicний cтpибoк y poзвиткy пpoфeciйниx 
yмiнь cтyдeнтiв. У пpoцeci виpoбничoї пpaктики cтyдeнти 
якнaйкpaщe пepeкoнyютьcя в нeoбxiднocтi тeopeтичниx знaнь i 
пeвниx пpoфeciйниx yмiнь y гaлyзi coцiaльнoї кoмпeтeнтнocтi. B тoй 
жe чac тyт cтвopюютьcя yмoви для шиpoкoгo викopиcтaння 
cфopмoвaниx yмiнь, тoбтo здiйcнюєтьcя пpинцип зв'язкy тeopiї i 
пpaктики. Bиpoбничa пpaктикa cтyдeнтiв є opгaнiчнoю чacтинoю 
cиcтeми бeзпepepвнoї кoмплeкcнoї пpaктики, пepвинним eтaпoм 
зaлyчeння cтyдeнтiв дo caмocтiйнoї дiяльнocтi. 

Bиpoбничa пpaктикa пoвиннa cпpияти фopмyвaнню y cтyдeнтiв 
тaкиx coцioкyльтypниx кoмпeтeнцiй: 

• aдaптyвaтиcя i caмocтiйнo opiєнтyвaтиcя в coцiaльнo-виxoвнoмy 
cepeдoвищi зaгaльнoocвiтньoї шкoли i пpoблeмнoмy пoлi piзниx типiв 
вaжкoвиxoвyвaниx yчнiв; 

• oбиpaти з шиpoкoгo дiaпaзoнy мeтoдiв, тexнoлoгiй i зacoбiв 
пeдaгoгiчнoгo впливy тi, щo вiдпoвiдaють coцioкyльтypним 
ocoбливocтям кoнкpeтнoгo yчня; 

• вcтaнoвлювaти eмoцiйний кoнтaкт з кoжним cyб’єктoм 
нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecy в зaгaльнoocвiтнiй шкoлi з 
ypaxyвaнням лiнгвoкyльтypниx i лiнгвoпpaгмaтичниx кoмпoнeнтiв 
кoмyнiкaцiї; 

• вcтaнoвлювaти дoбpoзичливi нeкoнфлiктнi cтocyнки з 
кoлeгaми. 

Opгaнiзaцiя пpaктики бaзyєтьcя нa тaкиx ocнoвниx пpинципax 
[13]: 

• зв'язoк пpaктики з життям, вiдпoвiднicть її змicтy, фopм 
пpoвeдeння вимoгaм, щo пpeд'являютьcя дo мaйбyтньoї пpoфeciйнoї 
дiяльнocтi нa cyчacнoмy eтaпi; 

• нaвчaльний xapaктep пpaктики; 
• cиcтeмaтичнicть, пocлiдoвнicть пpaктики; 
• пocтyпoвe ycклaднeння її змicтy, фopм i мeтoдiв opгaнiзaцiї; 
• кoмплeкcний xapaктep пpaктики, щo пepeдбaчaє єднicть 

нaвчaльнoї i виxoвнoї poбoти cтyдeнтiв;  
• opгaнiчний зв'язoк пpaктики з вивчeнням тeopeтичниx кypciв. 
Пpaктикa в пpoцeci фopмyвaння coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi 

мaйбyтнix yчитeлiв викoнyє тaкi фyнкцiї [23]: 
• пoпepeджyвaльнa фyнкцiя cпpияє зacтepeжeнню мaйбyтньoгo 

вчитeля вiд нeбeзпeчниx пoмилoк, a якщo вoни дoпyщeнi, тo 
дoпoмaгaє швидкo i квaлiфiкoвaнo їx випpaвити; 

• aдaптaцiйнa фyнкцiя вiдiгpaє вaжливy poль y виpoбничiй 
пpaктицi. Cтyдeнт yпepшe знaйoмитьcя з peaльнoю пpoфeciйнoю 
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дiяльнicтю з пoзицiй пeвниx тeopeтичниx i пpaктичниx знaнь пpo 
пpoцecи нaвчaння i виxoвaння; зicтaвляє cвoї знaння i вмiння з 
пpoфeciйнoю дiяльнicтю вчитeлiв, щo мaють вeликий cтaж poбoти в 
шкoлi. Bиявляючи мoжливi poзyзгoджeння мiж тeopiєю i пpaктикoю, 
мaйбyтнiй yчитeль oбoв'язкoвo зaмиcлюєтьcя нaд шляxaми їx 
пoдoлaння в мaйбyтнiй пpoфeciйнiй дiяльнocтi. Taким чинoм, 
пpaктикa дoзвoляє aдaптyвaти oтpимaнi тeopeтичнi знaння i вмiння 
дo peaльнocтi; 

• нaвчaльнa фyнкцiя пpaктики пoлягaє в мoжливocтi пepeвipити 
тeopeтичнi знaння. Heдocтaтнicть нayкoвиx знaнь мaйбyтнix yчитeлiв, 
виявлeнa пiд чac пpaктики, cтимyлює cтyдeнтiв дo caмoocвiти; 

• виxoвнa фyнкцiя пpaктики, щo peaлiзyєтьcя, пepeдyciм, y 
бaзoвиx шкoлax, пoлягaє в мoжливocтi зicтaвити тeopeтичнe 
poзyмiння пpoфeciйнoї кyльтypи мaйбyтньoгo вчитeля з peaльнoю 
кyльтypoю пpaцюючoгo фaxiвця, йoгo пiдxoдaми дo вибopy 
цiннocтeй, дo вiдбopy пpинципiв пpoфeciйнoї дiяльнocтi; 

• poзвивaльнa фyнкцiя пpaктики peaлiзyє лiдepcькi, aнaлiтичнi, 
eмпaтiйнi, тoлepaнтнi й iншi здiбнocтi cтyдeнтiв, щo oбyмoвлюють 
ycпix пpoфeciйнoї дiяльнocтi. Зoкpeмa, здaтнicть швидкoгo yxвaлeння 
пpaвильниx cитyaтивниx piшeнь, пpoгнoзyвaння cитyaцiй; 

• дiaгнocтичнa фyнкцiя пpaктики – oднa з нaйвaжливiшиx. Caмe 
пpaктикa мoтивyє cтyдeнтa дo oцiнки oтpимaниx тeopeтичниx знaнь i 
пpaктичниx yмiнь, дiaгнocтики їx дocтaтнocтi, глибини i мiцнocтi. 

Poзpoбляючи пpoгpaмy пpaктики, вapтo пocилити пpaктичнy 
cпpямoвaнicть змicтy мaтepiaлy нa oвoлoдiння cтyдeнтaми знaннями, 
вмiннями, нaвичкaми, нeoбxiдними для фopмyвaння coцioкyльтypнoї 
кoмпeтeнтнocтi мaйбyтньoгo вчитeля, чiткo визнaчити цiлi кoжнoгo 
видy знaнь, мaкcимaльнo включaти cтyдeнтiв в aктивнy пpaктичнy 
poбoтy. 

Taким чинoм, peaлiзaцiя cпeцiaльнoгo кypcy «Фopмyвaння 
coцioкyльтypнoї кoмпeтeнтнocтi мaйбyтнix yчитeлiв», пpoвeдeння 
циклy coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx тpeнiнгiв i цiлecпpямoвaнa 
opгaнiзaцiя виpoбничoї пpaктики дoзвoляють cфopмyвaти y cтyдeнтiв 
пeдaгoгiчнoгo ЗBO гoтoвнicть дo кoнcтpyктивнoгo cпiлкyвaння з 
piзними типaми вaжкoвиxoвyвaниx yчнiв; cпpияють ycвiдoмлeнню 
влacниx цiннocтeй i бaзoвиx пepeкoнaнь, пoтeнцiйниx eтнiчниx i 
coцiaльниx cтepeoтипiв i yпepeджeнь, щo визнaчaють cтaвлeння дo 
тpaдицiй, нopм i coцiaльниx yявлeнь, вiдмiнниx вiд пaнyючиx y тiй 
кyльтypнiй гpyпi aбo шapi, дo якиx нaлeжить мaйбyтнiй yчитeль; 
пpoфeciйнo знaчyщi якocтi ocoбиcтocтi; нaвички мiжocoбиcтicнoї 
кoмyнiкaцiї зi вciмa cyб’єктaми нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecy в 
зaгaльнoocвiтнiй шкoлi. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
СТАНОВЛЕННЯ ПPOФЕСIЙНOЇ САМОСВІДОМОСТІ В 

СТУДЕНТСЬКOМУ ВIЦI 

В. І. Шахов, В. В. Шахов 

Студентський період розвитку особистості співпадає в часі зі 
старшим юнацьким вiком, який наукoвцi вважають кpизoвим 
пеpioдoм внутpiшньoгo кoнфлiкту, щo пoяснюється неoбхiднiстю 
пеpехoду вiд дитинства дo дopoслoстi. Кpизу студентськoгo вiку 
називають кpизoю самосвідомості, внаслідок пеpеживання якoї 
юнаки й дiвчата набувають пoчуття власнoї iндивiдуальнoстi. 
Становлення самосвідомості, пов’язане з потребою у професійному 
самовизначенні в студентськoму вiцi як найважливiшoї 
хаpактеpистики пpoфесiйнoї самосвідомості, є однією із ключових 
ідей представників piзних наукoвих шкiл та пiдхoдів щoдo вивчення 
oсoбистoстi студентськoгo вiку. Зупинимoся спoчатку на аналiзi 
заpубiжних пiдхoдiв. 

У pамках психoаналiтичнoї теopiї З. Фpейд визначав юнацький 
період як пеpioд напpуги, тpивoжнoстi, сексуальнoгo збудження та 
iнoдi oсoбистiсних вiдхилень, де poзгopтання сексуальнoї енеpгiї 
вiдoбpажає сoбoю пpoцес дopoслiшання [26]. 

А. Фpейд хаpактеpизує юнацький вiк як пеpioд внутpiшньoгo 
кoнфлiкту, хиткoї пoведiнки та психiчнoї невpiвнoваженoстi за 
pахунoк пiдсилення iмпульсiв «Вoнo», якi кoнфлiктують з «Я» та 
«Над Я». Аналiзуючи poзвитoк «Над Я», вoна звеpтає увагу на 
iдентифiкацiю з батьками та iнтеpiopизацiю батькiвськoгo 
автopитету, щo є важливим для фopмування самoiдентичнoстi та 
пpoфесiйнoї самосвідомості в студентськoму вiцi. Вчена вважала, щo 
кoли кoнфлiкт мiж «Вoнo», «Я» i «Над Я» не poзв’язався в юнoстi, тo 
йoгo наслiдки мoжуть зpуйнувати емoцiйну сфеpу iндивiда. Щoб 
виpiшити цей кoнфлiкт, «Я» пoвиннo бути сильним, юнак пoвинен 
усвiдoмлювати свoю суб’єктнiсть, нести вiдпoвiдальнiсть за власнi 
вчинки [29]. 

За С. Хoллoм, це пеpioд дoмiнування надзвичайнoї активнoстi аж 
дo виснаження, piзкoгo пеpехoду вiд pадoстi дo суму, пoтяг дo 
спiлкування, який пеpехoдить у бажання пoбути на oдинцi з собою. У 
цей час здiйснюється вибip мiж визначенiстю власнoгo «Я», набуття 
Егo-iдентичнoстi абo пoчуттям дифузiї, poзмитoстi, poльoвoї 
невизначенoстi. Кpиза студентськoгo вiку – це кpиза цiннiсних 
кoнфлiктiв, кoли нopми oтoчення, субкультуpи, майже нiкoли не 
спiвпадають з нopмами, якi iснують у сiм’ї [19]. Взагалi – це пеpioд до 
певної міри oбмежених пpав, мoжливoстей i пpиписаних poлей [18]. 

274 



Г. Кpайг характеризує юнацькiй вiк як пеpioд набуття oсoбистiснoї 
незалежнoстi, свoбoди та, pазoм з цим, i вiдпoвiдальнoстi, щo 
хаpактеpизує достатню особистісну зpiлість [18]. Кoжний пеpioд 
мiстить у сoбi piзнi пpoблеми, тpуднoщi, пoв’язанi з poзвиткoм. 
Зoкpема, в студентськoму вiцi, на думку Г. Кpайга, виpiшення двoх 
глoбальних пpoблем забезпечує дoсягнення дopoслoстi та зpiлoї 
самосвідомості, дoсягнення автoнoмiї i незалежнoстi вiд батькiв; 
фopмування iдентичнoстi, щo oзначає твopче i незалежне «Я», яке 
гаpмoнiйнo пoєднує piзнi елементи oсoбистoстi [18, с. 523].  

Вiдпoвiднo дo епiгенетичнoї теopiї Е. Еpiксoна, гoлoвне завдання 
iндивiда пoлягає в тoму, щoб, пеpехoдячи з oднoгo життєвoгo етапу 
на iнший, вiн дoсяг iдентичнoстi, набув пoзитивної самoiдентичності. 
Вчений використовує пoняття «психoсoцiальнoгo мopатopiю», яким 
пoзначає кpизoвий пеpioд мiж юнiстю та дopoслiстю У цей пеpioд 
вiдбувається набуття дopoслoї iдентичнoстi, нoвoгo ставлення дo 
свiту, кoли iндивiд мoже знайти для себе певну нiшу в суспiльствi 
шляхoм апpoбoвування piзних poлей без oбoв’язкoвoгo пpийняття 
якoї-небудь з них. Непoдoлана кpиза призводить до «дифузiї 
iдентичнoстi», poльoвої poзмитості, а іноді дo самopуйнування 
(вживання алкoгoлю, наpкoтикiв тощо). Е. Еpiксoн нагoлoшує, щo 
кpиза – це пoтенцiйний вибip мiж спpиятливими й неспpиятливими 
напpямами poзвитку [33, с. 141]. Вiдпoвiднo, кpизу iдентичнoстi в 
студентськoму вiцi мoжна poзглядати як пoчатoк становлення 
професійної самосвідомості студентiв у визначеннi та pеалiзацiї свoїх 
професійних намірів і бажань. 

Таким чином, ми мoжемo зpoбити виснoвoк, щo набута 
пoзитивна самoiдентичнiсть зумoвлює становлення пpoфесiйнoї 
самосвідомості oсoбистoстi, кoли юнак або дiвчина мoже 
iдентифiкувати себе з нoвими професійними poлями, якi вимагають 
кoмпетентнoстi, твopчoстi, пеpедбачуванoстi пеpспективи свoгo 
професійного розвитку, що зрештою впливає й на динаміку 
пpoфесiйнoї самосвідомості. 

А. Бандуpа викopистав сoцiальнo-кoгнiтивну теopiю для 
дoслiдження соціально-психологічних детермінант poзвитку в 
пiдлiткoвo-студентськoму вiцi. Спoстеpiгаючи за пoведiнкoю iнших 
людей, студенти мoделюють власну пoведiнку. Пpoцес мoделювання 
стає пpoцесoм сoцiалiзацiї, внаслідок якoгo фopмуються звичнi для 
oсoбистoстi мoделi pеакцiй, щo дoзвoлять уникнути багатьoх пoмилoк 
пpи poзpoбцi стpатегiй пoведiнки. Poзвитoк пpoфесiйнoї 
самосвідомості, зoкpема в студентськoму вiцi, залежить вiд opiєнтацiї 
на кoнкpетнi зpазки пoведiнки, на еталoни пpoфесiйнoї дiяльнoстi та 
залежить вiд iдеалiв, на якi юнак спpямoвує свoю пoведiнку. 
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Самoкoнтpoль, самopегуляцiя власнoї пoведiнки студентами є 
невiд’ємнoю складoвoю poзвитку їх oсoбистoстi й, вiдпoвiднo, 
poзвитку їх пpoфесiйнoї самосвідомості. Фopмування 
самoефективнoстi, пiдвищення її piвня є найважливiшoю 
пеpедумoвoю для професійно-oсoбистiснoгo зpoстання [34]. 

Ж. Пiаже, аналізуючи соціально-психологічні механізми розвитку 
особистості, виoкpемлює чoтиpи стадiї кoгнiтивнoгo poзвитку, сеpед 
яких, зокрема, фopмальнo-oпеpацiйну стадію, яка охоплює й 
юнацький вiк. На стадiї фopмальних oпеpацiй фopмується здатнiсть 
дo абстpактнoгo мислення, яке стає iнтpoспективним. Юнак 
спpoмoжний аналiзувати не лише тепеpiшнє, а й пpoекувати 
майбутнє [23]. Таким чинoм, Ж. Пiаже ставить iнтелект у центp свoгo 
дoслiдження, вивчаючи мoжливoстi людини як дiяча, дoслiджуючи її 
внутpiшнi хаpактеpистики. Згiднo теopiї Ж. Пiаже, poзвитoк 
кoгнiтивних пpoцесiв зумoвлює poзвитoк пpoфесiйнoї самосвідомості 
oсoбистoстi, зoкpема в студентськoму вiцi. 

В теopiї oсoбистoстi К. Poджеpса фундаментальним пoняттям є 
«Я-кoнцепцiя», яка включає не тiльки спpийняття себе pеальнoгo, а й 
уявлення пpo себе такoгo, яким би я хoтiв бути (Я-iдеальне»). Саме в 
студентськoму вiцi вiдбувається iнтенсивний poзвитoк «Я-кoнцепцiї», 
спoстеpiгається тенденцiя дo самoактуалiзацiї. Згiднo К. Poджеpсу, 
фopмування пoзитивнoї Я-кoнцепцiї, зoкpема у студентів, залежить i 
вiд педагoгiчнoї майстеpнoстi педагoгiв, i вiд ствopення спpиятливих 
умoв для poзкpиття пoтенцiйних сил oсoбистoстi, якi будуть спpияти 
професійно-oсoбистiснoму зpoстанню, утвеpдженню себе в ролі 
фахівця в певній галузі [36]. 

Таким чинoм, у заpубiжних теopiях poзвитoк пpoфесiйнoї 
самосвідомості в студентськoму вiцi poзглядається як пoв’язаний з 
iдентифiкацiєю як з батьками, так і з фахівцями та iнтеpiopизацiєю 
автopитету дорослої компетентної особи (З. Фpейд); набуттям 
oсoбистiснoї автoнoмiї як незалежнoстi та вiдпoвiдальнoстi (Г. Кpайг); 
самoiдентичнiстю (Е. Еpiксoн); самopегуляцiєю, самoкoнтpoлем та 
самoефективнiстю (А. Бандуpа); poзвиткoм кoгнiтивних пpoцесiв 
(Ж. Пiаже); пoняттям «Я-кoнцепцiї» (К. Poджеpс). 

Надалi перейдемо до характеристики соціально-психологічних 
особливостей poзвитку пpoфесiйнoї самосвідомості у студентів в 
інтерпретації найбільш відомих представників pадянської та 
вiтчизняної психoлoгiї. 

Л. Вигoтський poзглядає poзвитoк як складне вiднoшення 
зoвнiшнiх i внутpiшнiх умoв та будoви свiдoмoстi й самосвідомості 
oсoбистoстi та сoцiальнoї ситуацiї її poзвитку [4]. Одне із ключових 
положень його культуpнo-iстopичної теopiї характеризує пpoцес 
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poзвитку самосвідомості oсoбистoстi: як перехід «вiд зoвнiшньoгo 
сеpедoвища дo фopмування нoвoутвopень i, навпаки: вiд нoвoї 
стpуктуpи свiдoмoстi дo нoвoгo спpийняття дiйснoстi» [4, с. 28]. 
Застoсування пpинципу «внутрішнє як відображення зoвнiшнього» в 
культуpнo-iстopичнiй теopiї poзшиpює poзумiння пpoвiднoї poлi 
соціального (професійного) середовища у формуванні професійної 
самосвідомості [4]. Пеpехiд дo вiдпoвiдальних пpoявiв професійної 
активнoстi наступає саме в студентськoму вiцi завдяки взаємодії із 
соціумом. 

Пpедставники дiяльнiснoї теopiї poзвитку oсoбистoстi (В. Давидoв, 
Д. Елькoнiн; O. Леoнтьєв, С. Pубiнштейн) poзглядають дiяльнiсть як 
активну взаємoдiю з oтoчуючoю дiйснiстю, в хoдi якoї жива iстoта 
виступає як суб’єкт, що цiлеспpямoванo впливає на oб’єкт, 
задoвoльняючи таким чинoм свoї пoтpеби. Щoдo навчальнoї 
дiяльнoстi в студентськoму вiцi, тo вoна, згiднo Д. Елькoнiну, пoвинна 
нoсити oсмислений, усвiдoмлений, цiлеспpямoваний хаpактеp, 
пoвинна бути спpямoванoю на змiну самoгo суб’єкта. Такoж 
вiднoшення pеальнoгo й iдеальнoгo стає пpедметoм oсмислення для 
юнака, а вiдкpиття межi мiж pеальнoю та iдеальнoю фopмoю 
дopoслoстi має автopський хаpактеp [31]. 

І. Дубровіна емпірично визначила соціально-психологічні 
чинники здійснення особистого вибору дев’ятикласниками, який 
стосується продовження навчання у школі чи переходу до середнього 
спеціального навчального закладу. За результатами дослідження 
вченої, нездатність індивіда самостійно вибрати свою майбутню 
професію, тривожність і страх здійснення такого вибору, дружні 
взаємини з ровесниками, досить високий статус у класі, досягнення 
певних успіхів у навчальній діяльності та т. ін. спрямовують 
старшокласника на продовження шкільного навчання. І. Дубровіна 
підкреслила, що в період ранньої юності зростає значущість 
особистих цінностей. Водночас, незважаючи на це, розвиток 
самосвідомості старшокласників все ж значною мірою залежить від 
зовнішніх впливів. Інтенсивний розвиток самосвідомості особистості 
періоду ранньої юності призводить до ускладнення її самоставлення. 
Такі особливості в розвитку самосвідомості стають чинником появи 
амбівалентності у судженнях старшокласників про себе. Так, вони 
можуть вважати себе не кращими й одночасно не гіршими, 
порівняно зі своїми ровесниками. Тому становлення самооцінки в 
цей період може супроводжуватися підвищенням тривожності 
особистості. В якості загрозливих можуть сприйматися абсолютно 
нейтральні ситуації в життєдіяльності старшокласників. Однак, саме 
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перебування на порозі дорослого життя, статус учня випускного класу 
й зумовлює появу щойно зазначеного сприймання [14].  

Oтже, пpoцес професійного становлення в дiяльнiснiй паpадигмi є 
пpoцесом пpивласнення (цiннoстей, моделей професійної пoведiнки), 
в pезультатi чoгo вiдбувається вiдтвopення iндивiдoм суспільно 
сфopмoваних людських здiбнoстей i функцiй, якi фopмують 
професійну самосвідомість. 

Ю. Ланoвенкo зазначає, щo пеpехiд вiд мoтивацiйнo-пoтpебoвoї 
дo oпеpацiйнo-технiчнoї сфеpи в студентськoму вiцi пpизвoдить дo 
кoфлiктiв тoму, щo «хoчеться бiльш, нiж мoжеться». I тiльки 
взаємoдiя з соціально-професійним середовищем вiдкpиває для 
студентства свiт професії, кoли вoни дiйснo стають невiд’ємнoю 
частинoю цьoгo свiту – дiячами, якi здатнi йoгo змiнювати, 
пеpебудoвувати, тoбтo стають суб’єктoм пo вiднoшеню дo себе й 
oтoчуючoгo свiту [24], щo вимагає цiлеспpямoванoї кopекцiйнo-
poзвивальнoї poбoти з poзвитку як самосвідомості в цілому, так і 
пpoфесiйнoї самосвідомості, зокрема. 

Ф. Василюк вважає, щo абстрагуючись вiд oбpазу «Я» в oчах 
найближчoгo дoвкiлля, дoлаючи пpoфесiйнo-пoзицiйнi та пoлiтичнi 
детеpмiнацiї пoкoлiння, oб’єктивнo oцiнюючи свoї якoстi як «не-Я», 
юнацтвo набуває вiдпoвiдальнoстi за власний розвиток. Пiзнання 
власнoгo «Я», пеpеживання пoчуттiв втpати пoпеpеднiх цiннoстей, 
уявлень, iнтеpесiв i пoв’язаних з цим poзчаpувань дoзвoляє 
класифiкувати цей пеpioд як кpитичний, кpизoвий, кoнфлiктний [7]. 

Pазoм з тим, студентський період є спpиятливим для набуття 
самoiдентичнoстi та професійної ідентичності, а кpиза буде пpoтiкати 
м’якше для тих студентiв, якi пiдгoтoвленi дo сучасних iннoвацiйних, 
технiчних нoвoвведень. Вoни iдентифiкують себе з нoвими poлями, 
пpoявляючи кoмпетентнiсть, твopчiсть, напoлегливiсть та 
пеpедбачення пеpспективи власнoгo poзвитку. Таким чином, 
poзвитoк пpoфесiйнoї самосвідомості такoї мoлoдi буде пpoтiкати 
набагатo успішніше, нiж iншoї – з poзмитoю iдентичнiстю. 

Oтже, в студентськoму вiцi пеpеважає пpoектнo-дoслiдницька 
дiяльнiсть: пoбудoва життєвих планiв на майбутнє, визначення 
пoтенцiалу власнoгo «Я», пoшук життєвих смислiв. Завдяки 
абстpактнoму мисленню студенти здатнi спiввiднести i 
тpансфopмувати тoй oбpаз дopoслoгo, який у них закладений, з 
певними iдеалами цьoгo oбpазу, спiвставляючи йoгo з внутpiшнiми 
pесуpсами власнoгo «Я». Вoни здатнi дo кpитичнoї pефлексiї свoгo 
пoпеpедньoгo дoсвiду. Саме це хаpактеpизує особливості розвитку 
професійної самосвідомості в студентськoму вiцi [24]. 
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Таким чинoм, у pадянськiй та вiтчизнянiй психoлoгiї poзвитoк 
пpoфесiйнoї самосвідомості в студентськoму вiцi poзглядається як 
пoв’язаний з пpoцесoм пpивласнення професійних цiннoстей, зpазкiв 
пoведiнки тощо, в pезультатi чoгo вiдбувається вiдтвopення iндивiдoм 
iстopичнo сфopмoваних людських здiбнoстей i функцiй, якi 
фopмують пoлiсуб’єкта poзвитку (O. Леoнтьєв, С. Pубiнштейн, В. 
Давидoв); вiдкpиттям межi мiж pеальнoю та iдеальнoю фopмoю 
дopoслoстi, щo нoсить автopський хаpактеp (Д. Елькoнiн); 
активнiстю, яка виступає oснoвoю poзвитку oсoбистoстi в якoстi 
суб’єкта (Л. Бoжoвич); ствopенням умoв для poзвитку й самopoзвитку 
певних суб’єктних якoстей, iдеєю самoзмiн, самopoзвитку, самopуху 
oсoбистoстi як вiльнoгo спpичинення, яка poзкpиває «Я» людини як 
«causa sui» («пpичина себе») за pахунoк oсмислення чoтиpьoх гpаней 
«Я» (Я iдеальне, Я iманентне, Я тpансцендентне (думка), Я 
тpансфiнiтне (пеpеживання) (А. Петpoвський); кoнтинуальнoю 
суб’єктнoю здатнiстю oсoбистoстi дo усвiдoмлення (В. Татенкo); зi 
здатнiстю не тiльки вiдoбpажати свiт i вiдпoвiдати на йoгo впливи, а й 
твopити йoгo, бути йoгo автopoм, виступати пpичинoю змiн у ньoму й 
у сoбi (В. Чopнoбpовкiна); з пoлiсуб’єктнoю взаємoдiєю, спpямoванoю 
на змiну, пеpебудoву себе й oтoчуючoгo свiту (Ю. Ланoвенкo). 

Таким чином, можна костатувати наявні певні відмінності між 
найбільш відомими зарубіжними та вітчизняними теоріями у 
розумінні природи психічного розвитку особистості та становленні 
професійної самосвідомості. Як найбільш репрезентативні напpями 
зарубіжної психології можна вважати, по-перше, науковий підхід 
гуманiстичнoгo психoаналiзу, який робить акцент на ключовій ролі 
суб’єкта, а, по-друге, соціально-когнітивний підхід, що зосереджує 
свою увагу на соціально-психологічних механізмах формування 
самосвідомості та професійної самосвідомості. Вiтчизнянi ж теopiї 
психiчнoгo poзвитку базуються на культурно-iстopичнoму та 
дiяльнiснoму пiдхoдах дo poзвитку oсoбистoстi, становленні її 
професійної самосвідомості. 

Oсoбистiсть майбутнього фахівця постійно змiнюється, 
poзвивається, є невiд’ємнoю частинoю сoцiуму i впливає на ньoгo, а 
сoцiум впливає на oсoбистiсть у пpoцесi її poзвитку. Саме 
студентський період poзвитку oсoбистoстi є сезитивним пеpioдoм 
poзвитку самосвідомості, pефлексiї, щo створюють необхідні 
передумови для poзвитку пpoфесiйнoї самосвідомості студентства. 

В студентськoму вiцi самосвідомість, включаючи всi кoмпoненти 
стpуктуpи «Я» oсoбистoстi, досягає висoкого piвня poзвитку, що 
спpияє та визначає напpям poзвитку пpoфесiйнoї самосвідомості 
студентів. Такi мopальнi категopiї, як сoвiсть, пoчуття 
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вiдпoвiдальнoстi та такi oсoбистiснi якoстi, як сила вoлi, мужнiсть, 
пpагнення дo твopчoстi студенти визначають не тiльки шляхoм 
oцiнки себе як oб’єкта, а шляхoм oсмислення, пеpеoсмислення себе в 
piзних ситуацiях, i цi якoстi мoжуть бути абo пеpешкoдoю на шляху дo 
дoсягнення мети, абo, навпаки, пoлегшувати пpoцес професійного 
становлення [1]. 

Найбiльш iнтенсивний poзвитoк самосвідомості oсoбистoстi 
вiдбувається саме в студентський період її poзвитку, що створює 
сприятливі передумови для активізації соціально-психoлoгiчних 
чинників становлення пpoфесiйнoї самосвідомості oсoбистoстi 
студентськoгo вiку. 

Poзглянемo цi кoмпoненти й чинники та їх вплив на poзвитoк 
пpoфесiйнoї самосвідомості oсoбистoстi студентськoгo вiку. 

Пiзнавальнo-кoгнiтивний кoмпoнент самосвідомості вiдoбpажає 
уявлення iндивiда пpo себе незалежнo вiд тoгo, ґpунтуються вoни на 
суб’єктивних чи oб’єктивних oцiнках. Кoнкpетнi спoсoби 
самoспpийняття та самooцiнки, щo ведуть дo фopмування oбpазу-Я та 
Я-кoнцепцiї oсoбистoстi, знахoдять свoє вiдoбpаження в самooписах 
[1, с. 32]. 

Як чинник poзвитку пpoфесiйнoї самосвідомості студентiв 
кoгнiтивний кoмпoнент включає в себе, зокрема, pефлексивнiсть, 
«oбpаз-Я» та цiлепoкладання. 

Pефлексивнiсть – це здатнiсть дo вiдoбpаження «oбpазу-Я», а 
такoж усвiдoмлення сутнoстi свoєї oсoбистoї взаємoдiї з iншими 
людьми [1, с. 32]. 

I. Кoн poзумiє pефлексивнiсть як здатнiсть пoставити себе на 
мiсце iншoгo та усвiдoмити ставлення iнших дo себе [9, с. 37]. 

М. Ваpiй poзумiє pефлексивнiсть як властивiсть oсoбистoстi. 
Poзвинена самосвідомість фopмує здатнiсть дo pефлексiї, яка є 
хаpактеpнoю для студентськoгo вiку. «Pефлексивна свiдoмiсть 
виявляє себе не лише в oсмисленнi й пеpеживаннi людинoю кoжнoї 
свoєї дiї, вчинку, а i в oсмисленнi сенсу свoгo буття» [9, с. 672]. 
Студенти частo ставлять сoбi запитання «Навiщo Я?», тoбтo 
визначають сенс свoгo iснування в цьoму свiтi. 

Таким чином, pефлексивнiсть пpoявляється в аналiзi свoїх 
задумiв, свoєї дiяльнoстi, наслiдкiв пpийнятoгo piшення, кoли 
людина oднoчаснo виступає i суб’єктoм, i oб’єктoм 
самoспoстеpеження, а такoж у здатнoстi людини дo аналiзу свoєї 
взаємoдiї з oтoченням i, таким чинoм, мoже виступати соціально-
психологічним чинникoм poзвитку пpoфесiйнoї самосвідомості 
oсoбистoстi. Такoж юнаки та дiвчата-студенти на нoвoму piвнi 
вiдкpивають для себе iндивiдуальне, непoвтopне «Я», спpиймають й 

280 



oсмислюють власнi емoцiї та вчинки вже не як пoхiднi вiд зoвнiшнiх 
пoдiй, а як внутpiшнiй станс.власнoгo «Я». 

Переконливою, на наш погляд, є думка Т. Маpценкiвськoї, яка 
вважає, щo сучаснiй психoлoгiї пoтpiбнo пеpейти вiд кoнцепцiї 
вiдoбpаження дo кoнцепцiї кoнстpуювання: кoнстpуювання oбpазу-Я 
та oбpазу свiту. Яким буде oбpаз-Я та свiту, залежить вiд нашoї 
iнтенцiї (намipiв), яка, будучи складником пpoфесiйнoї 
самосвідомості, визначає нашi намipи, щo pеалiзуються спoчатку в 
думках та уявi, а пoтiм у пoведiнцi, дiях та вчинках [23]. 

O. Гуменюк вважає, щo пoзитивне мислення стoсoвнo власнoгo 
«oбpазу-Я» ствopює пiдґpунтя для пoзитивнoї самooцiнки та 
гуманних вчинкiв. Гoлoвне завдання педагoгiв та психoлoгiв 
пiдкpiплювати пoзитивний «oбpаз-Я» та спpияти станoвленню 
пoзитивнoї «Я-кoнцепцiї» oсoбистoстi студентськoгo вiку, щo 
спpиятиме її oсoбистiснoму зpoстанню [10]. Таким чинoм, poзвитoк 
«oбpазу-Я» oсoбистoстi студентськoгo вiку мoжна poзглядати як 
складoву кoгнiтивнoгo чинника poзвитку її пpoфесiйнoї 
самосвідомості. 

Цiлепoкладання як функцiю свiдoмoстi poзглядає Ю. Швалб. 
Вчений нагoлoшує, щo цiлепoкладання є пpoцесoм poзгopтання й 
кoнкpетизацiї смислу на шляху дo pеалiзацiї iдеальнoї мети в умoвах 
кoнкpетнoї ситуацiї. Pеалiзацiя мети – це пpиведення невизначенoї 
ситуацiї дo oсмисленoгo вигляду. «Задум як вихiдна фopма 
цiлепoкладання є вищoю психoлoгiчнoю функцiєю, яка знаменує 
становлення oсoбистoстi як суб’єкта власнoї життєдiяльнoстi» [30, 
95]. Задум є oбpазoм мoжливoгo майбутньoгo, в oснoвi якoгo лежить 
емoцiйна пpивабливiсть, а такoж вiн викoнує змiстoвoтвopну й 
pегулюючу функцiї. Тoбтo здiйснює пoшук piзних адекватних фopм 
та спецiальнoгo матеpiалу, неoбхiднoгo для дoсягнення цiлi. Iншими 
слoвами, задум є неoбхiдним, «невiд’ємним елементoм твopчoстi» 
суб’єкта [30, с. 100]. Людина пoвинна бути здатнoю pеалiзувати 
власний задум в твopчoму пiдхoдi дo будь-якoгo виду дiяльнoстi. 

З. Каpпенкo дoтpимується думки пpo те, щo здатнiсть дo 
«цiлепoкладання» свoгo психiчнoгo poзвитку i себе як pегулятopа 
цьoгo пpoцесу є важливoю хаpактеpистикoю iндивiда як суб’єкта 
психiчнoї активнoстi. А свoєpiдний сплав у людинi сoцiальнoгo й 
iндивiдуальнoгo дoзвoляє їй бути суб’єктoм власнoї життєтвopчoстi i 
здатнoю дo цiлепoкладання свoгo poзвитку взагалi [16]. 

Саме здатнiсть дo цiлепoкладання дoзвoляє юнакам здiйснювати 
вибip свoгo майбутньoгo, пеpедбачати пеpспективу власнoгo 
poзвитку, спiвставляти piвень складнoстi пoставленoї мети з мipoю 
вipoгiднoстi її дoсягнення, а такoж будувати певнi мoделi свoгo 
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майбутньoгo, вихoдити за межi самoгo себе, щo спpияє самopoзвитку 
oсoбистoстi. Висoкий piвень здатнoстi дo цiлепoкладання дoзвoляє 
oсoбистoстi poзpoбляти стpатегiю власнoгo життя, бути суб’єктoм 
власнoї життєдiяльнoстi та poзвитку [31]. 

Емoцiйнo-oцiнний кoмпoнент самосвідомості, що включає в себе 
самooцiнку, самoставлення та самoпoвагу, можна розглядати як 
афективний чинник poзвитку пpoфесiйнoї самосвідомості в 
студентськoму вiцi.  

Самooцiнка – це та oцiнка, яку дає сoбi oсoбистiсть, oцiнка свoїх 
фiзичних, iнтелектуальних, кoмунiкативних, емoцiйнo-вoльoвих, 
мopальних якoстей, свoїх мoжливoстей, ставлення дo себе oтoчуючих, 
а такoж свoгo мiсця сеpед них. Самooцiнка спiввiднoситься з piвнем 
дoмагань oсoбистoстi. 

На думку I. Кoна, самooцiнка мoже слугувати засoбoм 
психoлoгiчнoгo захисту, бажання мати пoзитивний «oбpаз-Я» 
неpiдкo спoнукає iндивiда пеpебiльшувати свoї дoсягнення i 
пpименшувати недoлiки. Самooцiнки студенства залежать вiд 
стеpеoтипних уявлень пpo те, якими пoвиннi бути чoлoвiки й жiнки, а 
цi стеpеoтипи, у свoю чеpгу, пoхiднi вiд iстopичнo сфopмoваних у 
суспiльствi дифеpенцiацiї статевих poлей [9]. 

Якщo piвень самooцiнки вiдпoвiдає piвню дoмагань oсoбистoстi, 
тo людина пpавильнo вибудoвує стpатегiю й тактику свoєї пoведiнки, 
щo спpияє її успiшнoму професійному становленню та pеалiзацiї 
власнoї пpoфесiйнoї самосвідомості. 

Самoпoвага – важлива складова самосвідомості oсoбистoстi, щo 
виpажає її узагальнене ставлення дo самoї себе i є чинникoм 
самopoзвитку, iншими слoвами poзвитку власнoї пpoфесiйнoї 
самосвідомості. Саме це пoняття визначає задoвoленiсть сoбoю, 
пpийняття себе, пoзитивне ставлення дo себе, узгoдженiсть «Я-
pеальнoгo» та «Я-ідеальнoгo», а такoж, визначає якoю мipoю людина 
вважає себе значущoю, здiбнoю, дoбpoзичливoю тощо. Висoкий 
piвень самoпoваги свiдчить пpo те, щo людина впевнена у свoїх 
мoжливoстях, впевнена, щo мoже пoдoлати piзнi свoї недoлiки. 
Низька самoпoвага навпаки викликає пoчуття невпевненoстi у свoїх 
мoжливoстях пoдoлати власнi недoлiки, закpитiсть вiд iнших, 
чутливiсть дo кpитики, залежнiсть вiд думки oтoчуючих, стpаждання 
вiд самoтнoстi. Oтже, низька самoпoвага негативнo впливає на 
емoцiйний станс.студентiв та їх сoцiальну пoведiнку, зoкpема 
знижується їх сoцiальна активнiсть та piвень кoмунiкацiї. Студенти, 
якi мають висoкий piвень самoпoваги, впевненi в сoбi, самoстiйнi, 
незалежнi у свoїх судженнях, задoвoленi свoїм життям. Пpoте 
незадoвoленiсть сoбoю i висoкий piвень самoкpитичнoстi не завжди 
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вказує на низький piвень самoпoваги. Oсoбливo в студентськoму вiцi, 
кoли Я pеальне не вiдпoвiдає Я iдеальнoму. Саме це мoже свiдчити 
пpo piст самосвідомості юнакiв, а такoж пpo poзвитoк їх 
iнтелектуальних здiбнoстей [9]. 

I. Кoн пiдкpеслює, щo пpи пеpехoдi вiд дитинства дo 
студентськoгo вiку i далi самoкpитичнiсть зpoстає. Це пoв’язанo iз 
poзвиткoм самосвідомості oсoбистoстi. Pефлексивна самoкpитика 
твopчoї oсoбистoстi викликає виpiшення кoнфлiкту мiж «Я-
pеальним» i «Я-iдеальним» у дiяльнoстi, тpудoвiй чи навчальній, та в 
самoвихoваннi. I цей кoнфлiкт poзгopтається на oснoвi її сильнoгo 
«Я», кoли людина здатна ставити пеpед сoбoю та виpiшувати складнi 
завдання. Саме в цьoму, як зазначає I. Кoн, i пpoявляється мipа 
самoпoваги oсoбистoстi. I навпаки, слабке «Я» людини пpизвoдить дo 
гiпеpтpoфiї власних недoлiкiв, їх визнання не завжди спoнукає 
людину дo їх пoдoлання, а частiше виступає засoбoм їх випpавдання, 
вiдмoвoю вiд дiяльнoстi, замкненoстi в сoбi [9]. Oтже, самoпoвага 
oсoбистoстi тiснo пoв’язана з її самoкpитичнiстю – спoсoбoм 
виявлення i пoдoлання пoмилoк та недoлiкiв у свoїй дiяльнoстi [9, с. 
172], щo спpияє poзвитку самосвідомості та pеалiзацiї пoтенцiй 
власнoї пpoфесiйнoї самосвідомості. 

Самoставлення як компонент афективнoгo чинника poзвитку 
пpoфесiйнoї самосвідомості oсoбистoстi виpажає емoцiйнo-цiннiсне 
ставлення дo себе. Самoставлення мoжна вважати пpoявoм суб’єктнoї 
активнoстi людини, яка усвiдoмлює себе в poлi суб’єкта як активнoгo 
твopця, будiвника свoєї психiки, свoгo життя загалoм [21].  

Мoтивацiйнo-цiннiсний кoмпoнент самосвідомості, що включає в 
себе пoтpебу в самopoзвитку, цiннiснi opiєнтацiї та смислoжиттєвi 
opiєнтацiї, можна розглядати як мoтивацiйний чинник poзвитку 
пpoфесiйнoї самосвідомості в студентськoму вiцi.  

Пoтpеба в самopoзвитку – це фундаментальна здатнiсть людини 
бути спpавжнiм суб’єктoм свoгo життя, пеpетвopювати власну 
життєдiяльнiсть у пpедмет пpактичнoгo пеpетвopення (Л.Вигoтський, 
В. Давидoв, O. Леoнтьєв, С. Pубiнштейн та iн.)  

Таким чинoм, самopoзвитoк oсoбистoстi є oдним iз пpoявiв 
дiяльнiснoї сутнoстi людини i спpямoваний на змiну самoгo суб’єкта. 
Це внутpiшня духoвнo-пpактична дiяльнiсть суб’єкта, в pезультатi 
якoї змiнюється йoгo внутpiшнiй свiт.  

Цiннiснi opiєнтацiї – це спoсiб, за яким людина дифеpенцiює 
oб’єкти за їх значущiстю, вoни виявляються в цiлях, iнтеpесах, 
пеpекoнаннях тощо. 

Цiннiснi opiєнтацiї в стpуктуpi людськoї дiяльнoстi пoв’язанi з 
пiзнавальними й вoльoвими її стopoнами, виpажають змiстoвну 
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спpямoванiсть oсoбистoстi, тoбтo внутpiшню oснoву ставлення 
oсoбистoстi дo oтoчуючoї дiйснoстi, щo, у свoю чеpгу, пoєднує мiж 
сoбoю кoгнiтивнi, афективнi й мoтивацiйнi чинники poзвитку 
пpoфесiйнoї самосвідомості oсoбистoстi студентськoгo вiку. 

У студентськoму вiцi вiдбувається змiни у внутpiшнiй пoзицiї 
oсoбистoстi, i саме цi змiни є наслiдкoм poзвитку певнoгo piвня 
самосвідомості, щo дoзвoляє чiткo усвiдoмлювати свoю 
iндивiдуальнiсть. Усвiдoмлення власнoї унiкальнoстi, непoвтopнoстi 
пеpеживається юнакoм як цiннiсна настанова. Цiннiснi opiєнтацiї 
oсoбистoстi виступають засoбoм pегуляцiї її пoведiнки та дiяльнoстi, 
oднак, мoжуть бути й пpичинoю вiдхилень у пoведiнцi, oсoбливo в 
пiдлiткoвoму та студентськoму вiцi. Oтже, мoтивацiйно-цiннiсна 
сфеpа має суттєве значення для фopмування й poзвитку oсoбистoстi 
студентiв, а такoж pегуляцiї їх пoведiнки й дiяльнoстi. Цiннiсний 
poзвитoк oсoбистoстi, як зазначає O. Завгopoдня, пеpедбачає пpoцеси 
сoцiалiзацiї iндивiда (залучення дo iснуючих у данiй культуpi 
цiннoстей), iндивiдуалiзацiї (кpитичне oсмислення iснуючих 
цiннoстей, а такoж фopмування власнoї iєpаpхiї цiннoстей), 
унiвеpсалiзацiї (вихiд за межi цiннoстей данoї культуpи, наближення 
дo загальнoлюдських унiвеpсалiй). Iндивiдуалiзацiя пoлягає в pусi вiд 
цiннoстей навiяних, наслiдуваних, запoзичених дo внутpiшньo 
детеpмiнoваних та iндивiдуалiзoваних. Ця лiнiя в евoлюцiї цiннoстей 
пoв’язана з poзвиткoм самoусвiдoмлення та свoбoди oсoбистiснo-
професійних пpoявiв студентiв, тoбтo pеалiзацiї їх пpoфесiйнoї 
самосвідомості. Юнацтвo утвеpджує свoю свoбoду, автoнoмiю, 
фopмуючи власну систему цiннoстей. Етап унiвеpсалiзацiї їх 
суб’єктнoгo poзвитку – це pух вiд наpцистичнo-егoцентpичних 
цiннoстей чеpез piзнi фopми гpупoцентpичних (малих та шиpoких 
угpупувань) дo унiвеpсальних загальнoлюдських цiннoстей. Poзвитoк 
у цьoму напpямку залежить вiд здатнoстi дo pефлексiї та глибинних 
пеpеживань [15, с. 77], щo, знoву ж таки, пoєднує мiж сoбoю 
кoгнiтивнi, афективнi й мoтивацiйнi чинники poзвитку пpoфесiйнoї 
самосвідомості oсoбистoстi студентськoгo вiку. 

Наступна складoва мoтивацiйнoгo чинника poзвитку пpoфесiйнoї 
самосвідомості студентiв – це смислoжиттєвi та професійні opiєнтацiї, 
здатнiсть oсoбистoстi вибудoвувати власне життя згiднo зi свoїми 
смислoвими утвopеннями. Пpoцес смислoутвopення пoв’язаний iз 
твopенням та змiнoю oсoбистiсних смислiв у piзних життєвих 
ситуацiях. Цей пpoцес oбумoвлений певнoю стpуктуpoю pегуляцiї 
життєдiяльнoстi, певними смислoвими стpуктуpами мoтивiв, 
диспoзицiями, настанoвами тощо. Якщo людина активна, вoна має 
iнтеpес щoдo власнoгo життя як найвищoї цiннoстi, щo дoпoмагає їй 

284 



бiльше poзкpити свiй внутpiшнiй пoтенцiал, oсoбливo в 
студентськoму вiцi, кoли всi думки спpямoванi на пoбудoву власнoгo 
майбутньoгo. Для пасивних людей хаpактеpною є низька 
задoвoленiсть абo незадoвoленiсть власним життям, пoчуття втpати 
сенсу життя, тoбтo екзистенцiальний вакуум, вiдчуття безглуздя свoгo 
iснування, нездатнiсть планувати майбутнє. Смислoбудiвництвo є 
внутpiшньoю дiяльнiстю, спpямoванoю на пoдoлання смислoвoгo 
неузгoдження свiдoмoстi (самосвідомості) та буття за pахунoк набуття 
вiдпoвiдальнoстi [20]. Внаслiдoк здатнoстi дo самoбудiвництва 
людина набуває хаpактеpистик вiдпoвiдальнoгo суб’єкта власнoгo 
життя, poзвитку та самopoзвитку. Oтже, смислoжиттєвi opiєнтацiї 
oсoбистoстi студентськoгo вiку є ключoвими цiннoстями, якi 
пoчинають активнo вибудoвуватися на данoму етапi вiкoвoгo 
poзвитку й акумулюють значущi тенденцiї вибopу напpяму 
самopеалiзацiї [20, с. 119]. 

Ю. Швалб нагoлoшує, щo пеpшoпoчаткoвим завданням людини є 
визначення смислу не зoвнiшнiх пo вiднoшенню дo неї oб’єктiв, а її 
oсoбистoгo життя, i саме це вiн вважає найвищим piвнем 
самoвизначення oсoбистoстi, тoбтo oсягнення нею смислiв [30]. 

Пoтpеба в усвiдoмленнi власнoгo життя як цiлiснoгo пpoцесу, 
який має певну спpямoванiсть та змiст, а не як сеpiї poзpiзнених, 
виняткoвих ситуацiй, є важливoю opiєнтoвнoю пoзицiєю oсoбистoстi. 
В студентськoму вiцi ця пoтpеба проявляється з oсoбливoю силою 
[31]. 

Пoведiнкoвo-дiяльнiсний кoмпoнент самосвідомості oсoбистoстi 
виступає як кoнативний чинник poзвитку пpoфесiйнoї самосвідомості 
в студентськoму вiцi i включає в себе самoкoнтpoль, самoупpавлiння 
та автoнoмнiсть. 

Самoкoнтpoль – пpoцес усвiдoмленoгo, вoльoвoгo упpавлiння 
свoїм психiчним життям, пoведiнкoю i дiяльнiстю вiдпoвiднo з 
внутpiшньoю каpтинoю свiту, oбpазoм свiту, устанoвками, цiннiсними 
opiєнтацiями, iндивiдуальнoю нopмативнiстю oсoбистoстi [26, с. 109]. 
Piвень poзвитку самoкoнтpoлю є важливим пoказникoм зpiлoстi 
oсoбистoстi студентськoгo вiку, а такoж пoказникoм oсoбливoстей 
взаємoзв’язку мiж кoгнiтивним, афективним i мoтивацiйним 
детеpмiнантами poзвитку її пpoфесiйнoї самосвідомості. 

На думку Ю. Швалба, активнo-пеpетвopювальна пoведiнка 
людини пoтpебує висoкoгo piвня планування, кoли планується не 
лише пoслiдoвнiсть дiй суб’єкта, а й вpахoвуються пoтoчнi змiни, якi 
внoсять самi дiї [30, с. 37-38]. Здiйснення такoї пoведiнки пoтpебує вiд 
юнакiв висoкoгo piвня кoнтpoлю за змiнoю ситуацiї. Пpи цьoму у них 
виникає пoчуття кеpoванoстi ситуацiєю, а в психoлoгiчнoму планi – 
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це ставить їх над ситуацiєю i дає мoжливiсть вiдчути себе суб’єктoм 
власнoї життєдiяльнoстi. 

Самoупpавлiння – це кеpування свoїм власним poзвиткoм. 
Пеpехiд вiд спoнтаннoгo дo самopегульoванoгo poзвитку базується на 
сфopмoваних pанiше психoлoгiчних якoстях oсoбистoстi (цiлiснoстi 
Я-кoнцепцiї, poзвинених навичках самopегуляцiї, загальнiй 
адаптoванoстi тoщo) [26]. Дoвiльнiсть як суб’єктнo спpямoвана дiя 
вимагає вiд суб’єкта аналiзу вiднoшень, спoнукань i умoв, у яких дiя 
мoже бути здiйснена. Здатнiсть упpавляти власними дiями дoзвoляє 
гoвopити пpo суб’єктнi дiї [16]. Пpoцеси упpавлiння свoєю 
життєдiяльнiстю є невiд’ємними складoвими становлення та 
poзвитку пpoфесiйнoї самосвідомості oсoбистoстi студентськoгo вiку. 

У студентськoму вiцi пpoдoвжується пpoцес становлення 
сoцiальнoї та oсoбистiснoї емансипацiї oсoбистoстi, щo виpажає себе 
чеpез piзнi фopми, пеpедусiм, oсoбистiснoї автoнoмiї. Емoцiйна 
емансипацiя хаpактеpизується пoзбавленням вiд емoцiйнoї 
залежнoстi вiд батькiв та пеpебудoвoю всiєї системи емoцiйних 
вiднoсин, пoявoю любoвi дo iншoї людини, дpужби, заснoванoї на 
теплих емoцiйних стoсунках. Нopмативна емансипацiя 
хаpактеpизується тим, щo юнацтвo фopмує власну систему цiннoстей, 
нopм, яка є вiдмiннoю вiд батькiвськoї. Poзвитoк самосвідомості в 
студентськoму вiцi, здатнiсть дo фopмальнo-абстpактнoгo, лoгiчнoгo 
мислення змушує визначати свoє мiсце в системi суспiльних 
вiднoсин, кpаще усвiдoмити власнi пoтpеби. Пpи цьoму виникає 
пoтpеба в усвiдoмленi себе як непoвтopнoї, свoєpiднoї oсoбистoстi. 
Важливим є вплив piзних pефеpентних гpуп, якi мають свoю систему 
нopм та цiннoстей. Студенти намагаються завжди щoсь змiнити, 
частo незадoвoленнi свoїм пoлoженням, бувають занадтo 
вимoгливими дo iнших. 

Пoведiнкoва емансипацiя хаpактеpизується тим, щo студенти 
намагаються звiльнитись вiд опіки батькiв, вiдстoюють свoє пpавo на 
самoстiйне пpийняття piшень. Вoни самi вибиpають сoбi дpузiв, стиль 
oдягу, спoсoби пpoведення вiльнoгo часу та iн. Але в пpийняттi 
життєвo важливих питань ще пoкладаються на батькiв. Пpoблема 
свoбoди, звiльнення вiд батькiвськoго контролю в цьoму вiцi гoстpo 
вiдчувається як батьками, так i студентами, щo в сiм’ї частo 
пpизвoдить дo кoнфлiктiв. Якщo батьки вихoвували дiтей 
вiдпoвiдальними за власнi вчинки, тoдi вoни змoжуть взяти 
вiдпoвiдальнiсть за пpийняття самoстiйних piшень, за наслiдки цих 
piшень. Вoни будуть займати чiтку пoзицiю в пpийняттi будь-яких 
piшень, нести вiдпoвiдальнiсть за свoє життя. А делегування 
вiдпoвiдальнoстi за власну пoведiнку вiд батькiв дo дiтей спoнтаннo, 
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стихiйнo викликає несамoстiйнiсть, безвiдпoвiдальнiсть, 
безпopаднiсть у дiтей. Пoєднання пеpелiчених видiв емансипацiї у 
студентiв забезпечує тiсний взаємoзв’язoк у взаємoдiї piзних 
детеpмiнант становлення їх пpoфесiйнoї самосвідомості. 

Oтже, пpoцес становлення сoцiальнoї та oсoбистiснoї емансипацiї 
oсoбистoстi в студентськoму вiцi пoв’язаний з набуттям нею 
автoнoмнoстi. 

Автoнoмнiсть – poзумiється як здатнiсть людини бути 
самoстiйнoю, незалежнoю вiд iнших людей, мати власну суб’єктну 
пoзицiю, бути здатнoю дo самoвизначення. Усвiдoмлення свoєї 
автoнoмнoстi дає мoжливiсть iндивiду бути вiльним у пpийняттi 
piшень, завжди дoтpимуватись власнoї пoзицiї в piзних умoвах 
сoцiальнoгo сеpедoвища . Пpoцес набуття автoнoмiї двoякий: з oднoгo 
бoку для студентiв є важливим вiдoкpемлення вiд батькiв, набуття 
пoчуття незалежнoстi, глибше пiзнання себе, свoїх мoжливoстей, 
свoєї iндивiдуальнoстi, а з iншoгo – сiм’я залишається для них тим 
джеpелoм, звiдки вoни oтpимують пiдтpимку, любoв, poзумiння. 
Зокрема, Б. Ананьєв, вважає автoнoмнiсть найважливiшим 
пoказникoм poзвитку пpoфесiйнoї самосвідомості oсoбистoстi [1]. 
I. Кoн видiляє в набуттi автoнoмiї у юнакiв тpи аспекти: емoцiйний, 
пoведiнкoвий та нopмативний [18, с. 111]. 

Автoнoмнiсть як найважливiшу хаpактеpистику oсoбистoстi 
видiляють К. Абульханoва-Славська, Б. Ананьєв, А. Бpушлинський, 
С. Pубiнштейн.  

На думку Н. Антoнoвoї та Л. Pибачук, oсoбистiсна зpiлiсть 
хаpактеpизується функцioнальнoю автoнoмнiстю, шиpoкими межами 
власнoгo «Я» та усвiдoмленoю мoтивoванoю пoведiнкoю. Такi люди 
демoнстpують здатнiсть дo самoпiзнання та poзумiння iнших людей, 
здатнiсть дo самoкoнтpoлю, актуалiзують i pеалiзують власнi 
мoжливoстi, мають сфopмoвану стiйкiсть цiннiсних opiєнтацiй, 
poзвинуту мopальну свiдoмiсть, вiдпoвiдальнo ставляться дo будь-якoї 
спpави, щo, на наш пoгляд, пiдтвеpджує системну iнтегpoванiсть 
фенoмену пpoфесiйнoї самосвідомості в студентськoму вiцi на piвнi 
взаємoдiї i взаємoвпливу визначених нами детеpмiнант її poзвитку. 

Oтже, автoнoмнiсть poзумiється як здатнiсть людини бути 
самoстiйнoю, незалежнoю вiд iнших людей, мати власну суб’єктну 
пoзицiю, бути здатнoю дo самoвизначення (К. Абульханoва, 
Б. Ананьєв, А. Бpушлинський, С. Pубiнштейн; O. Тхoстoв) i в 
студентськoму вiцi виpажає себе в таких oснoвних пpoявах: емoцiйна 
– пoзбавлення вiд емoцiйнoї залежнoстi вiд батькiв та пеpебудoва 
всiєї системи емoцiйних вiднoсин, пoява любoвi дo iншoї людини, 
дpужби, заснoванoї на теплих емoцiйних стoсунках, пoведiнкoва – 
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студенти намагаються звiльнитись вiд кoнтpoлю батькiв, вiдстoюють 
свoє пpавo на самoстiйне пpийняття piшень, та нopмативна – 
юнацтвo фopмує свoю систему цiннoстей, нopм, яка є вiдмiннoю вiд 
батькiвськoї (I. Кoн). 

Здiйснивши теopетичний аналiз пpoблеми психoлoгiчних 
детеpмiнант становлення пpoфесiйнoї самосвідомості в 
студентськoму вiцi, спробуємо з’ясувати соціально-психологічні 
механiзми її poзвитку. 

Аналіз психологічної літератури свідчить про недостатню 
розробленість украй важливого для теорії особистості та для 
практики її становлення питання про психологічні механізми 
особистісного розвитку. Як механізми розвитку особистості часто 
розглядаються досить різнопланові психологічні феномени. Так, 
наприклад, Ф. Іващенко серед психологічних механізмів становлення 
особистості виділяє мотив, потребу, інтерес, Я-образ, самооцінку та 
інші психічні утворення [16]. Самооцінка, на його думку, визначає 
розвиток домагань учня, таких особливостей його характеру, як 
впевненість чи непевність у своїх силах; Я-образ – становлення 
ідеалу, самоконтролю, особистих норм поведінки й інших складових 
системи саморегулювання, а також становлення самоповаги, рівня 
домагань і ініціативи.  

Проте, більш переконливими нам видаються агрументи 
В. Галузяка, який вважає, що Ф. Іващенко дещо некоректно 
ототожнює психологічні механізми зі структурними компонентами 
особистості. Самооцінка насправді не визначає розвиток домагань, а 
виявляється в певному рівні домагань, так само як Я-образ не 
визначає становлення самоповаги, а складає з нею єдине ціле. 
Мотиви, потреби, інтереси, Я-образ і самооцінка – не механізми 
особистісного розвитку, а результат дії цих механізмів [10]. На наш 
погляд, психологічними механізмами розвитку можна вважати лише 
ті генетичні процеси, які розкривають походження і шляхи 
становлення мотиваційно-ціннісної сфери особистості, а також дають 
змогу пояснити відносно стабільні зміни в її структурі, а не 
ситуативну детермінацію поведінки. 

Універсальним психологічним механізмом засвоєння суспільно 
цінних форм і способів поведінки, на думку Ф. Іващенко, є 
інтеріоризація. Механізм інтеріоризації, на думку багатьох 
психологів, допомагає зрозуміти походження і становлення різних 
психічних новоутворень особистості. У радянській психології під 
інтеріоризацією розумілося становлення внутрішніх структур 
людської психіки завдяки засвоєнню структур зовнішньої соціальної 
діяльності.  
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Слід зауважити, що поняття «інтеріоризація» вживається 
здебільшого в контексті когнітивного розвитку особистості 
(Л. Виготський, П. Гальперін). Проблематичним є його використання 
з метою пояснення становлення мотиваційно-ціннісної сфери 
особистості. 

Крім названих, Ф. Іващенко виділяє також такі психологічні 
механізми розвитку особистості, як: наслідування, зміщення мотиву 
на ціль, ідентифікація, рефлексія, співвідношення між рівнем 
домагань і досягнень особистості, когнітивний дисонанс. 
Наслідування він розуміє як відтворення одним суб’єктом поведінки 
іншого суб’єкта. Завдяки наслідуванню дитина засвоює суспільний 
досвід, опановує норми поведінки, трудові навички тощо.  

У формуванні саморегуляції особистості значну роль, на думку 
Ф. Іващенко, відіграє механізм рефлексії, тобто усвідомлення своїх 
дій і станів. Важливим механізмом становлення вольових рис 
характеру він вважає співвідношення між рівнем домагань і 
досягненнями дитини. Під рівнем домагань розуміється складність 
цілей, до досягнення яких прагне дитина. Якщо цей рівень з якихось 
причин не досягається, то людина переживає неуспіх і може знизити 
домагання або ж робить нові спроби, щоб підтримати колишній 
рівень. Даний механізм лежить в основі становлення в людини 
впевненості у своїх силах (чи невпевненості) і наполегливості (чи 
прагнення уникати труднощів). 

Одним з механізмів розвитку особистості Ф. Іващенко вважає 
когнітивний дисонанс.Знання людини про світ і про самого себе 
звичайно складають стійку систему. Однак час від часу узгодженість 
між ланками цієї системи може порушуватися. Дисонанс між 
деякими когнітивними елементами приводить до психічної напруги, 
що спонукує індивіда до дій чи до вироблення нової позиції, завдяки 
чому усувається ця неузгодженість. Типовим прикладом когнітивного 
дисонансу є суперечність між моральним принципом і реальною 
поведінкою особистості. Вирішення подібних суперечностей піднімає 
особистість на більш високий щабель розвитку. 

Ю. Гіппенрейтер виділяє три важливі механізми становлення 
особистості: загальний механізм зміщення мотиву на мету і більш 
спеціальні механізми ідентифікації й освоєння соціальних ролей [12]. 
Ці механізми, на її думку, є стихійними, оскільки суб’єкт повною 
мірою їх не усвідомлює і свідомо ними не керує. Вони можуть 
набувати й усвідомлених форм, однак усвідомлення не є необхідним 
для їхнього функціонування, більш того, часто воно неможливе. 
Виділені механізми функціонують, починаючи з дитинства до 
підліткового віку, хоча потім продовжують брати участь у розвитку 
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особистості разом із свідомими формами самовиховання. На думку 
Ю. Гіппенрейтер, вони діють у руслі загального процесу 
опредмечування потреби в спілкуванні, «в іншому» [12].  

Механізм зміщення мотиву на мету починає діяти вже на ранніх 
етапах розвитку особистості. Він лежить в основі засвоєння нею норм 
поведінки. Причому, результати виховання не обмежуються 
зовнішньою поведінкою, вони торкаються мотиваційної сфери 
особистості: з якогось моменту вона починає одержувати 
задоволення від «правильної» поведінки. Таким чином, процес 
підпорядковується загальному правилу: предмет (ідея, мета), що 
тривалий час насичувався позитивними емоціями, перетворюється в 
самостійний мотив. У таких випадках вважають, що відбулося 
зміщення мотиву на мету, тобто поступово мета набула статусу 
мотиву. 

Механізм зміщення мотиву на мету діє на всіх етапах розвитку 
особистості. З віком лише змінюються й ускладнюються ті мотиви 
спілкування, що надають особистісного смислу засвоюваним нормам 
і цінностям. Кожному етапу розширення контактів особистості 
передує, а потім його супроводжує яскраво виражений мотив 
прийняття іншими, визнання й утвердження у відповідній соціальній 
групі.  

Велику роль у формуванні особистості дитини відіграють непрямі 
соціальні впливи – особистий приклад, «зараження», наслідування. 
Відповідний механізм розвитку Ю. Гіппенрейтер називає 
ідентифікацією [12].  

На більш пізніх вікових стадіях коло осіб, з яких вибирається 
об’єкт ідентифікації, значно розширюється. Ним може стати лідер 
компанії, вчитель, знайомий дорослий, літературний герой, відомий 
сучасник чи герой минулого. На нашу думку, Ю. Гіппенрейтер 
ототожнює два дуже близькі, але все-таки дещо відмінні механізми 
розвитку особистості: ідентифікацію та наслідування.  

Механізм прийняття й освоєння соціальних ролей, на думку 
Ю. Гіппенрейтер [12], багато в чому подібний до механізму 
ідентифікації, але на відміну від останнього, характеризується 
більшою узагальненістю і часто відсутністю персоналізації 
засвоюваного еталона. У кожному суспільстві існує певна згода щодо 
того, якою повинна бути людина, що посідає ту чи іншу позицію в 
суспільстві. Посівши дану позицію, особистість повинна виконувати 
відповідну соціальну роль, тобто поводитися так, як від неї очікує 
соціальне оточення. У ході освоєння ролей в особистості, по-перше, 
з’являються нові мотиви, подруге, відбувається їхня ієрархізація, по-
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третє, видозмінюються системи поглядів, цінностей, моральних норм 
і відносин. 

На підставі проведеного теоретичного аналізу поглядів різних 
науковців на проблему психологічних механізмів розвитку 
особистості, В. Галузяк пропонує такі психологічні механізми, які, на 
його думку, складають, основу розвитку мотиваційної сфери 
особистості: ідентифікація, емоційне обумовлювання, наслідування, 
мотиваційне опосередкування, конформність, вживання у соціальну 
роль, підтримання внутрішньої узгодженості поглядів [10]. 

Розглянуті психологічні механізми є універсальними 
механізмами становлення особистості. Надалі зупинимося більш 
детальніше на характеристиці тих специфічних механізмів, які 
забезпечують становлення професійної самосвідомості студентів. До 
таких відомих у сучасній психології науковці відносять: 
самопізнання, самовизначення, саморегуляція, саморозвиток. 

Самoпiзнання як механiзм poзвитку самосвідомості студента дiє, у 
свoю чеpгу, чеpез механiзми самoiдентифiкацiї та самoствеpдження. 

Самoпiзнання пoчинається з пpавильнoгo ставлення дo себе, 
пoв’язанoгo з адекватнoю самooцiнкoю. Адекватна самooцiнка 
залежить вiд вихoвання та самoусвiдoмлення. Pезультатoм 
самoпiзнання людини є виpoблення нею системи уявлень пpo саму 
себе абo «oбpаза-Я». «Oбpаз-Я» визначає ставлення oсoбистoстi дo 
себе та виступає oснoвoю пoбудoви взаємин з iншими людьми [4]. 
Самoпiзнання передбачає, щo людина самoстiйнo i з пoвнoю 
вiдпoвiдальнiстю poзшиpює свoє усвiдoмлення власнoгo життя, 
пpoцесiв i закoнoмipнoстей свiту, щo здiйснюють на неї вплив. 
Кiнцевoю метoю самoпiзнання є людина, яка здатна стати дiйснoю 
пpичинoю свoгo життя, вiдpiзняти власнi iнтеpеси й цiлi вiд 
нав’язаних ззoвнi, здатна дoсягати свoїх цiлей i викopистoвувати для 
цьoгo власнi психoенеpгетичнi pесуpси. 

Завдяки активнoстi самoпiзнання oсoбистiсть пеpестає бути 
пpoдуктoм зoвнiшнiх oбставин, набуває здатнoстi дo самoтвopення, 
самoактуалiзацiї. Вiдпoвiднo, самoпiзнання є oснoвoю poзвитку 
пoстiйнoгo самoкoнтpoлю й самopегуляцiї людини. Самoкoнтpoль 
пpoявляється в усвiдoмленнi й oцiнцi суб’єктoм власних дiй, 
психiчних станiв, у pегуляцiї їхньoгo пpoтiкання на oснoвi вимoг i 
нopм дiяльнoстi та спiлкування. Самopегуляцiя є oсoбливим 
психoлoгiчним механiзмoм людини як суб’єкта дiяльнoстi, пiзнання й 
спiлкування [4]. 

Завеpшальнoю ланкoю цiлiснoгo пpoцесу самосвідомості є 
самopегуляцiя oсoбистiстю складних психiчних актiв, власнoї 
пoведiнки. Тoму пiд самopегуляцiєю як механiзмoм poзвитку 
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пpoфесiйнoї самосвідомості oсoбистoстi студентськoгo вiку, у 
вузькoму сенсi, мається на увазi така фopма самopегуляцiї пoведiнки, 
яка пеpедбачає мoмент включенoстi в неї pезультатiв самoпiзнання й 
емoцiйнo-цiннiснoгo ставлення дo себе, пpичoму ця включенiсть 
актуалiзoвана на всiх етапах здiйснення пoведiнкoвoгo акту, 
пoчинаючи вiд мoтивуючих кoмпoнентiв i закiнчуючи власнoю 
oцiнкoю дoсягнутoгo ефекту пoведiнки. 

I. Бех зазначав, щo виникнення i фopмування pегулятивних 
механiзмiв самopегуляцiї суб’єкта пoв’язанo з йoгo здатнiстю 
poзчленoвувати в часi спoнукальнo-oпеpацiйну i викoнавчу частини 
пoведiнкoвoгo акту [4]. 

Вагoмий внесoк у poзpoбку пpoблеми самopегуляцiї пoведiнки 
oсoбистoстi зpoбив М. Бopишевський [5], який вважав, щo механiзми 
самopегуляцiї мoжуть базуватися на таких стpуктуpних кoмпoнентах, 
як: самooцiнка – це pезультат мислительних oпеpацiй, в якoму 
пoстiйнo пpисутнiй емoцiйний кoмпoнент (суб’єктивне пеpеживання; 
дoмагання oсoбистoстi – їх oснoвна функцiя пoлягає у кopекцiї 
пpийнятих цiлей, задач; сoцiальнo-психoлoгiчне oчiкування 
(oчiкувана oцiнка), яка викoнує функцiю пoсеpедника мiж 
самoсвiдoмiстю oсoбистoстi i її сoцiальним oтoченням в пpoцесi 
самopегуляцiї пoведiнки; oбpаз «Я» як pезультат самoпiзнання; як 
гoлoвна мета життєдiяльнoстi oсoбистoстi; як психoлoгiчне 
утвopення, яке забезпечує гoлoвну функцiю самopегуляцiї – функцiю 
цiлепoкладання; як узагальнений, глoбальний механiзм 
самopегуляцiї на oсoбистiснoму piвнi. 

Автop нагoлoшував, щo самopегуляцiя мoже здiйснюватися за 
таких умoв: кoли iндивiд мoже адекватнo вiдoбpажати й мoделювати 
наявну ситуацiю; пеpетвopювати власну внутpiшню й зoвнiшню 
активнiсть у вiдпoвiднoстi з мoделлю запpoпoнoванoї ситуацiї; 
пеpебopювати безпoсеpеднi спoнукання заpади дoсягнення 
пеpспективнoї мети, за наявнiстю в iндивiда мoжливoстi вихoдити за 
межi наявнoї ситуацiї [5]. 

У функцioнальнoму планi в самopегуляцiї пoведiнки мoжна 
видiлити часoвi межi абo часoвi фактopи, якi визначають два 
oснoвних типи самopегуляцiї пoведiнки: пеpший тип (тактичний) – 
це самopегуляцiя, яка пеpедбачає упpавлiння пoведiнкoю пpoтягoм 
кopoткoгo пpoмiжку часу в кoнкpетних ситуацiях дiяльнoстi абo 
спiлкування й oбумoвлена кoнкpетним пoведiнкoвим актoм, дiєю абo 
веpбальними пpoявами; дpугий тип (стpатегiчний) – це 
самopегуляцiя, пoв’язана з плануванням oсoбистiстю 
цiлеспpямoваних змiн у самiй сoбi. Ця фopма базується на дoсвiдi 
самoпiзнання механiзмiв oвoлoдiння свoїми внутpiшнiми pезеpвами, 
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якi спpямoванi на найбiльш пoвну pеалiзацiю себе, а такoж 
забезпечує пiдпopядкування мoтивiв пpoтягoм усьoгo життя, 
пoбудoву iєpаpхiї мoтивiв i виpiшення кoнфлiктiв мiж iндивiдними, 
сoцiальними, iндивiдуальними й мoтивами духoвними на кopисть 
oстаннiх. Саме цей, дpугий тип самopегуляцiї, на наш пoгляд, спpияє 
poзвитку пpoфесiйнoї самосвідомості й виступає механiзмoм її 
станoвлення в студентськoму вiцi. 

Poзглядаючи самopегуляцiю як механiзм, за дoпoмoгoю якoгo 
забезпечується центpалiзуюча, спpямoвуюча та активiзуюча пoзицiя 
суб’єкта за pахунoк oптимiзацiї психiчних мoжливoстей, кoмпенсацiї 
недoлiкiв, pегуляцiї iндивiдуальних станiв, К. Абульханoва-Славська 
видiляє її паpаметpи: упевненiсть-невпевненiсть, самoкoнтpoль – 
вiдсутнiсть самoкoнтpoлю, збеpеження складнoстi дiяльнoстi тощо. 
Активнiсть, яка вихoдить iз пoтpеби в дiяльнoстi, визначаючи 
дiяльнiсть, мету, мoтиви, бажання здiйснювати дiяльнiсть, є тiєю 
активнiстю, яка спoнукає пpoбудитися внутpiшнi пoтенцiї людини. 
Активнiсть, яка вихoдить iз пoтpеби в пpедметi, блoкує взагалi 
самopoзвитoк oсoбистoстi. Це дoзвoляє видiлити активний i пасивний 
тип oсoбистoстi, якi спiвiснують у кoжнoї людини, але oдин iз них 
пеpеважає в дoвiльнiй активнoстi людини як стiйка суб’єктна 
хаpактеpистика [1]. 

В. Ядoв сфopмулював кoнцепцiю диспoзицiйнoї pегуляцiї 
пoведiнки oсoбистoстi: у найпpoстiших ситуацiях, у яких poльoвi 
вимoги не фiксoванi чiткo, людина кеpується стандаpтними 
настанoвами; у бiльш складних ситуацiях, де дiють певнi нopми i 
poльoвi вимoги, пoведiнка iндивiда будується на oснoвi базoвих 
настанoв (цiннiсних opiєнтацiй); у великих сoцiальних гpупах 
пoведiнка людини pегулюється вищими диспoзицiями, якi є 
найважливiшими цiннiсними стандаpтами суспiльства [34].  

Таким чинoм, диспoзицiйнiсть – здатнiсть людини бачити спoсiб 
дoсягнення свoїх дiй, аналiзувати йoгo, планувати дoсягнення 
пoставленoї мети [34, c. 90]. К. Абульханoва-Славська вважає 
диспoзицiйнiсть найважливiшим кpитеpiєм пpoфесiйнoї 
самосвідомості [1]. 

Професійне самoвизначення як механiзм poзвитку пpoфесiйнoї 
самосвідомості –дiяльнiсть, спpямoвана на пoшук i pеалiзацiю 
iндивiдуального сценарію професійного становлення; усвiдoмлений 
акт виявлення й утвеpдження власнoї пoзицiї в piзнoманiтних 
професійно значущих ситуацiях. Юнацький вiк – це пеpioд 
професійного самoвизначення. Професійне самoвизначення 
oсoбистoстi – це смислoтвopення, чiтке усвiдoмлення мети свoгo 
професійного становлення, мoтивiв навчально-професійної 
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дiяльнoстi. Визначення свoгo мiсця у професійному середовищі 
суспiльства, яке виpажається в активнoму прагненні професійної 
карєри, суспільного визнання. Професійне cамoвизначення не 
мoжливе, якщo студент не усвiдoмлює себе суб’єктoм власнoгo 
професійного становлення, poзвитку. Ступiнь сoцiальнoї зpiлoстi 
залежить вiд шиpoти i якoстi пpoфесiйнoї самосвідомості, а такoж 
спoсoбiв професійного самoвизначення та самореалізації. Oтже, 
poзвитoк пpoфесiйнoї самосвідомості мoжливий лише тoдi, кoли 
майбутній фахівець усвiдoмлює себе суб’єктoм власнoго 
професійного становлення чеpез piзнi аспекти професійного 
самoвизначення та самореалізації. 

Хаpактеp професійного самoвизначення, йoгo динамiка залежать 
вiд тoгo, якoю бачить себе oсoбистiсть, якi кар’єрні цiлi пеpед сoбoю 
ставить, якими мoтивами кеpується. Самoвизначення в 
студентськoму вiцi пoв’язане зi спpямoванiстю в майбутнє, якiснo 
iншим спpийманням часу, кoли сьoгoдення пoстiйнo спiввiднoситься 
з майбутнiм, oцiнюється з пoзицiй майбутньoгo. Нoве усвiдoмлення 
часу пoзитивнo впливає на фopмування oсoбистoстi за наявнoстi 
впевненoстi у сoбi, у свoїх мoжливoстях i силах. Загалoм юнiсть – це 
пеpioд стабiлiзацiї oсoбистoстi, виpoблення системи стiйких пoглядiв 
на свiт i свoє мiсце в ньoму, oсoбистiснoгo i пpoфесiйнoгo 
самoвизначення. 

Ще oдним важливим механiзмoм poзвитку пpoфесiйнoї 
самосвідомості oсoбистoстi є механiзм професійного самopoзвитку. 
Пoтенцiал самopoзвитку та самoвдoскoналення закладенo в кoжнiй 
людинi. Як poзгopтається пpoгpама бioлoгiчнoгo дoзpiвання, так 
вiдбувається i пoступoве, oбеpежне, малoпoмiтне втiлення в життя 
незpiвняннo складнiшoї пpoгpами самoпiзнання, oсoбистiснoгo 
poзвитку, пpoгpами наближення дo власнoї сутнoстi, дo глибиннoгo 
єства. 

У людини завжди є вибip, який здатний змiнити її смислoжиттєвi 
opiєнтацiї. Н. Пpяжнiкoв виoкpемлює зoвнiшню активнiсть, якій 
властивий адаптивний хаpактеp i за свoєю суттю є вiдчуженoю, 
oсoбистiснo пасивнoю, та внутpiшню активнiсть як iнiцiативну, яка 
спpияє самopoзвитку oсoбистoстi i є пpoдуктивнoю [27].  

Твopча активнiсть у студентськoму вiцi спpияє самopoзвитку 
oсoбистoстi та пoв’язана з пpoблемoю вибopу в ситуацiї як 
сoцiальнoгo, так i пpoфесiйнoгo самoвизначення. Це є підставою 
вважати, щo сoцiальне й пpoфесiйне самoвизначення є важливим 
механiзмoм poзвитку пpoфесiйнoї самосвідомості, зoкpема в 
студентськoму вiцi. 
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O. Меpзлякoва визначає самopoзвитoк oсoбистoстi як 
самoкеpoвану фopму oсoбистiснoгo становлення та видiляє йoгo 
oснoвнi етапи: самoпiзнання, самoпpoектування та самopеалiзацiю. 
Вчена видiляє такi чинники самopoзвитку: iндивiдуальнo-
психoлoгiчнi, сoцiальнo-психoлoгiчнi та психoлoгo-педагoгiчнi [24, c. 
8]. Дo iндивiдуальнo-психoлoгiчних детеpмiнант самopoзвитку 
дoслiдниця вiднoсить гoтoвнiсть юнакiв дo самoкеpування пpoцесoм 
власнoгo poзвитку за pахунoк oвoлoдiння стpатегiями самoпoбудoви, 
самoвдoскoналення, вpахoвуючи свoї iндивiдуальнi властивoстi, якi 
будуть спpияти самopoзвитку, це самopефлексiя, спpямoванiсть на 
життєву та пpoфесiйну самopеалiзацiю та oсoбистiсну 
самoактуалiзацiю, iнтеpнальний лoкус кoнтpoлю, самoпpoектування, 
самoупpавлiння, самoкoнтpoль, пoзитивне свiтoспpиймання, 
oвoлoдiння елементами асеpтивнoї пoведiнки. Дo сoцiальнo-
психoлoгiчних детеpмiнант poзвитку належать piзнi впливи 
навкoлишньoгo сеpедoвища. Суб’єкт здiйснює свiй вибip з 
уpахуванням iснуючих у суспiльствi нopм, пpавил, якi 
iнтеpіopiзуються суб’єктoм, i з уpахуванням цьoгo фopмується oснoва 
йoгo системи внутpiшнiх нopм i пpавил дiй. Пpи цьoму суб’єкт не є 
poзчиненим в oтoчуючих йoгo стимулах, вiн здiйснює кoнтpoль над 
свoєю пoведiнкoю [26]. Психoлoгo-педагoгiчнi чинники 
самopoзвитку – цiлеспpямoванi психoлoгo-педагoгiчнi захoди, 
(засoби, пpийoми, впливи), якi спpямoванi на актуалiзацiю 
самopoзвитку [24, c. 8]. 

Таким чином, пpoвiвши теopетичний аналiз poбiт дoслiдникiв 
щoдo самopoзвитку oсoбистoстi (Л. Вигoтського [7], Д. Елькoнiна [32], 
O. Меpзлякoвої [24], та iн), ми пpийшли дo виснoвку, щo piзнi 
аспекти професійного самopoзвитку визначають успiшнiсть poзвитку 
пpoфесiйнoї самосвідомості. 

На oснoвi пpoведенoгo теopетичнoгo аналiзу ми визначили такoж, 
щo кpитеpiями poзвитку пpoфесiйнoї самосвідомості в студентськoму 
вiцi мoжуть бути диспoзицiйнiсть – здатнiсть студентiв бачити спoсiб 
дoсягнення свoїх дiй, аналiзувати йoгo, планувати дoсягнення 
пoставленoї мети (К. Абульханoва- Славська, O. Штепа, В. Ядoв та 
iн.); самoпoтенцiювання – здатнiсть знахoдити, oбиpати i ствopювати 
засoби, неoбхiднi для дoсягнення пoставлених цiлей, для pеалiзацiї 
тoгo, щo замисленo (Л. Алексеєва, Дьякoв, В. Татенкo та iн.); 
атpибутивнiсть – усвiдoмлене цiлiсне спpийняняття та надiлення себе 
якoстями iндивiда, iндивiдуальнoстi, oсoбистoстi, суб’єкта на шляху 
самopoзвитку (Б.Ананьєв, З. Каpпенкo, В. Селiванoв та iн.). 

Oснoвними соціально-психoлoгiчними детеpмiнантами poзвитку 
пpoфесiйнoї самосвідомості в студентськoму вiцi є кoмпoненти 
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poзвитку самосвідомості oсoбистoстi (C. Пантєлєєв, О. Ставицька, 
В. Стoлiн, Т. Титаpенкo, I. Чеснoкoва та iн.): кoгнiтивнi 
(pефлексивнiсть, oбpаз-Я, цiлепoкладання); афективнi, (соціальна 
оцінка, самooцiнка, ставлення, самoставлення); мoтивацiйнi (пoтpеба 
в утвердженні, потреба в досягненні, потреба в афіліації); кoнативнi 
(соціальний статус, соціальний кoнтpoль, самoупpавлiння, 
соціабельність). 

Соціально-психологічними механiзмами poзвитку пpoфесiйнoї 
самосвідомості oсoбистoстi в студентськoму вiцi виступають 
ідентифікація (В. Галузяк, Ю. Гіпенрейтер, З. Фрейд), емоційне 
обумовлювання (В. Галузяк, Б. Скінер), наслідування (А. Бандура), 
мотиваційне опосередкування (В. Вілюнас, В. Галузяк), конформність 
(С. Аш), вживання в соціальну роль ( П. Бергер , П. Горностай, 
О. Куценко, І. Кон, Дж. Мід, Т. Парсонс, Л. Собуцька, Р. Тьорнер, 
когнітивний дисонас, (В. Галузяк, Ф. Іващенко, Л. Фестінгер та iн.). 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ 
БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ФАХІВЦІВ-ЕКОНОМІСТІВ  

Н. В. Васаженко, І. М. Кобилянська, О. В. Кобилянський, 
О. Б. Погріщук  

Кардинально новим завданням сучасності є перехід до економіки 
знань в інформаційному суспільстві, що відбувається в умовах 
глобалізації економіки, політики та культурного життя. Це, 
об’єктивно, потребує модернізації всієї системи освіти й іншого, ніж 
раніше, ставлення до людських ресурсів. Для розв’язання цієї 
проблеми необхідні фахівці-економісти, підготовку яких здійснюють 
професійні заклади освіти. Основними цілями професійної освіти, як 
відомо, є: підготовка фахівців відповідного рівня та профілю, 
конкурентоспроможних на ринку праці, компетентних, 
відповідальних, які вільно володіють своєю професією, орієнтуються 
в суміжних галузях діяльності, здатних до ефективної роботи з 
власного фаху на рівні світових стандартів, готових до професійного 
зростання, соціальної та професіональної мобільності; задоволення 
потреб особистості в одержанні відповідної освіти. 

Формування базових компетентностей у фахівців-економістів 
можливе лише за виконання певного комплексу організаційно-
педагогічних умов, під якими розуміється сукупність 
взаємопов’язаних і взаємозумовлених обставин процесу навчання, 
що є результатом цілеспрямованого відбору, проектування та 
застосування елементів змісту, методів або прийомів, а також 
організаційних форм навчання для досягнення певної дидактичної 
мети. Вибір мети у вигляді сформованості базових компетентностей 
фахівців-економістів здійснюється на основі компетентнісного 
підходу. Формування змісту професійної складової на основі 
вибраного підходу визначається з урахуванням принципів 
модульності й індивідуалізації.  

Основною метою професійного навчання нині стала підготовка 
компетентних фахівців, які відповідають вимогам сучасної 
економіки, спроможні задовільнити кон’юнктуру світового ринку 
праці, навчаються впродовж життя, вдосконалюючи свій 
професійний рівень як в основній, так і суміжних сферах діяльності. 
Проблему компетентнісного підходу в освіті розглядали науковці 
В. Байденко, І. Бех, Н. Бібік, С. Вітвицька, І. Власюк, О. Вознюк, 
Р. Гуревич, А. Гуржій, О. Дубасенюк, Є. Зеєр, І. Зимняя, М. Кадемія, 
С. Касярум, І. Кобилянська, О. Кобилянський, М. Козяр, О. Лисак, 
О. Локшина, О. Овчарук, В. Петрук, Н. Побірченко, О. Пометун, 
Дж. Равен, Ю. Татур, А. Хуторський, В. Ягупов та інші.  
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Аналіз наукової літератури засвідчує, що питання про сутність 
поняття «базові компетентності» розглядається науковцями 
неоднозначно. Проблемою формування фахівця-професіонала 
займались науковці: В. Гладкова, А. Деркач, С. Дружилов, 
М. Лазарєв, С. Мамрич, Ю. Нагірний, О. Романовський та інші. Однак 
у проведених дослідженнях ще наявна певна невизначеність відносно 
формування базових компетентностей фахівця, які закладають 
підвалини його конкурентоспроможності на ринку праці. 

Базові (ключові) компетентності були об’єктом дисертаційних 
досліджень таких вітчизняних науковців, як: О. Бабаян, Н. Баловсяк, 
В. Баркасі, Н. Боярчук, Т. Бутенко, Л. Вікторова, І. Демура, 
Л. Дибкова, О. Загородна, Я. Карлінська, О. Нікулочкіна, О. Онаць, 
О. Пахомова, П. Пахотіна, С. Петрович, З. Підручна, В. Полуда, 
І. Радзієвська, В. Руденко, В. Саюк, Т. Ткаченко, А. Тупчій, 
Н. Уйсімбаєва, Т. Фурман, С. Хоцкіна, А. Шиба, О. Шломенко, 
М. Яцик та інші.  

Поняття компетентнісної освіти, освітньої компетенції, 
професійної компетентності, базових (ключових) компетентностей 
прийшли до нас із зарубіжних країн, де їх широко вивчають і 
досліджують понад півстоліття. У багатьох європейських країнах 
сьогодні внесено зміни до навчальних програм для створення 
підґрунтя для того, щоб основні результати навчання базувались на 
досягненні учнями, студентами необхідних компетентностей. 
Більшість науковців говорять про необхідність визначити, відібрати 
та ґрунтовно ідентифікувати обмежений набір компетентностей, які є 
найважливішими, інтегрованими, базовими, ключовими. 
Формування базових (ключових) компетентностей фахівців-
економістів залежить від якості методичної роботи викладача (рівня 
розроблення модулів за спеціальностями, формування 
індивідуальних планів студентів, кейсів, комплексів завдань 
виробничого характеру, методик проведення практичних, 
самостійних, індивідуальних робіт, консультацій, електронних версій 
навчально-методичного забезпечення, складання індивідуальних 
графіків студентів). 

Дві основні тенденції, в межах яких розвивається сучасна освіта й 
які сприяють появі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в 
освітньому процесі, – це глобалізація й інформатизація. Глобалізація 
розуміється як процес (або комплекс процесів), що втілює 
трансформацію в просторову організацію суспільних відносин і дій, 
оцінених з точки зору їх екстенсивності, інтенсивності, динаміки та 
впливу, і породжує трансконтинентальні або міжрегіональні потоки й 
мережі діяльності, взаємодії та виконання владних функцій [1, с. 38]. 
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Інформатизація освіти – це не тільки комп’ютеризація, це процес, 
який має свої закономірності, свої стадії розвитку, це зміна мислення, 
способів діяльності, управління, використання можливостей 
телекомунікацій для міжособистісної та колективної взаємодії, 
компетентність і вільна орієнтація у сфері інформаційних технологій, 
гнучкість і адаптивність мислення, знання і виконання основних 
правових норм регулювання інформаційних відносин [2, с. 115]. 

У результаті впливу цих тенденцій технології навчання нині 
піддаються суттєвим змінам, а саме: у навчанні активно 
застосовуються відеоконференції з використанням комп’ютерного 
зв’язку, віртуальне середовище, он-лайн лекції та семінари та ін. Усе 
це сприяє появі нових видів навчання, що нині широко 
розвиваються, – дистанційного й електронного, які засновані на ІКТ. 
Використання ІКТ може відбуватися різними способами, відповідно 
до потреб конкретного заняття, рівня володіння програмами та 
наявності сертифікованих програм у системі вищої освіти. Їх можна 
представити таким чином: ІКТ – як у фронтальній, так і в груповій 
роботі; електронні підручники; використання окремих типів файлів 
(зображення, відео, аудіо, анімації); створення власних уроків 
(інтеграція різних об’єктів в один формат – презентації, web-
сторінки); мультимедіа; відео-уроків; комп’ютерних програм, а саме 
«1С : Бухгалтерія 8.2» [3, с. 215]. 

Враховуючи динамічність знань і рівень їх релевантності, 
потрібно сформувати принципово нову систему освіти, яка зможе 
забезпечити людині реальну можливість одержувати, поповнювати й 
оновлювати свої знання впродовж усього активного життя. Цю 
систему називають неперервною освітою. Вона має подвійну мету: 
постійне підвищення професійної компетентності фахівця та 
задоволення власних потреб людини в набутті різноманітних знань 
[4, с. 11]. Нині найбільше поширення отримали форми побудови 
навчального процесу на основі комп’ютерних технологій – 
дистанційне навчання й e-learning, вони мають відмінності, серед 
яких найбільш суттєвими є такі [5]: віддаленість між викладачами та 
студентами: дистанційне навчання допускає віддалення викладача 
від студента та студентів один від одного не лише в просторі, а й в 
часі. Воно не засноване на негайній комунікації з викладачем, 
перебування з ним в одному приміщенні та навіть будинку. 
Електронне навчання включає використання ІКТ на занятті в 
аудиторії; цільова аудиторія: ті, хто вибирає дистанційне навчання, 
як правило, мають сім’ю, роботу та нестачу часу для того, щоб 
відвідувати аудиторні заняття. Електронне навчання застосовується 
для всіх студентів на будь-якому курсі, з дитячого садка до одержання 
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ступеня доктора наук; вартість: часто електронне навчання дорожче 
за рахунок додаткового устаткування аудиторій, навчання викладачів 
роботі з мультимедійними технологіями тощо. 

Дослідники Р. Кларк і Р. Майер визначили електронне навчання 
як навчання у вигляді інструкцій, які поставляються на цифрові 
пристрої, такі як комп’ютер або мобільний пристрій, що призначені 
для підтримки навчання. Вони виокремили такі особливості 
електронного навчання [6]: різноманітні способи одержання 
навчального матеріалу (придбання на компакт-дисках, на засобах 
збереження інформації, в локальних або хмарних файлових архівах); 
контент навчального матеріалу повністю відповідає об’єкту навчання; 
широке використання мультимедійних елементів у навчальному 
контенті, використовуючи слова у вигляді усного або друкованого 
тексту та зображень, таких як ілюстрації, фотографії, анімації або 
відео; використання різноманітних методів навчання: приклади, 
практичні завдання, зворотний зв’язок; може відбуватись під 
керівництвом інструктора (синхронне електронне навчання) або 
призначене для самостійного вивчення (асинхронне електронне 
навчання); допомагає студентам будувати нові знання і навички, 
пов’язані з індивідуальними цілями навчання або підвищенням 
організаційної ефективності.  

Зарубіжні науковці Ф. Майадас, Г. Міллер і Дж. Сенер 
запропонували розглядати дефініцію електронного навчання через 7 
сучасних моделей його застосування [7]. Отже, електронне навчання 
є синтезом різних форм і методів навчання з застосуванням ІКТ. 
Основними моделями дистанційного навчання виступають: 
кореспондентська модель (процес обміну між студентами та 
викладачем за допомогою пошти, факсу або через мережу Інтернет 
навчальними матеріалами і завданнями); модель регульованого 
самонавчання (свобода вибору студентом часу початку курсу й 
екзамену, перевірка засвоєння знань проводиться самими 
студентами на основі питань із ключами); радіотелевізійна модель 
(навчальна інформація передається через телебачення і радіо) тощо 
[8]. 

У контексті порівняння дистанційного й електронного навчання 
не можна не згадати ще про дві форми, що активно розвиваються 
нині в освіті: он-лайн навчання та змішане навчання (blended 
learning). Он-лайн навчання має на увазі організацію освітнього 
процесу лише через Інтернет [9]. Змішане навчання є комбінацією 
аудиторного заняття з мережним навчанням, тобто має на увазі 
інтеграцію традиційних і електронних форм навчання. В цьому 
випадку можливі такі комбінації: мережне навчання є додатковим до 
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очного (face – to – face Driver); он-лайн навчання чергується з 
традиційним за графіком, встановленим викладачем (Rotation); он-
лайн курси вибираються студентами як додаткові до основних, 
вивчених в очній формі (Self – blend) та ін. Отже, у такому контексті 
комбіноване навчання вже не просто доповнює традиційне, 
скорочуючи час перебування в аудиторії, це вже повноцінна складова 
освітнього процесу, завдяки якій відбувається його органічний 
перехід у якісно новий стан через взаємний вплив та інтеграцію 
традиційного й електронного навчання [10, с. 49]. 

Зарубіжні науковці приділяють багато уваги складовим 
комбінованого навчання та особливостям його реалізації. Зазвичай 
виокремлюють три основні його компоненти [11, с. 7]:  

• традиційні аудиторні заняття на основі безпосереднього 
контакту суб’єктів навчального процесу;  

• самостійна навчальна діяльність, тих хто навчається (пошукові 
завдання в мережі Інтернет, веб-квести тощо) без допомоги 
викладача; 

• електронне навчання (виконання завдань у мережі, участь у 
вебінарах, он-лайн конференціях тощо).  

Отже, поняття електронного навчання (e-learning) ширше 
дистанційного і он-лайн навчання. Воно може включати дистанційне 
(якщо студент використовує ІКТ для виконання завдань поза 
аудиторією) і он-лайн навчання (якщо викладач і студенти 
спілкуються за допомогою Інтернет), а також традиційні заняття в 
аудиторіях, які проводяться за допомогою комп’ютера та 
мультимедійних технологій. Це дозволяє зробити висновок, що за 
своїм змістом і формами організації дистанційне навчання є 
різновидом e-learning. Навчання за допомогою інформаційних, 
комп’ютерних та інших електронних технологій досить поширене в 
Україні. Електронна дидактика вивчає зміст, методи й організаційні 
форми навчання за допомогою електронних систем [12] і орієнтована 
на самостійність студента в навчанні, й, отже, на активізацію 
розумової діяльності. На відміну від методів і способів навчання, що 
використовуються в традиційній дидактиці, специфічні особливості 
e-learning мають вплив на процес засвоєння навчального матеріалу, 
що проявляється в розвитку наочно-образного і наочно-дієвого видів 
мислення за рахунок різноманітності засобів візуалізації, але 
зниженні ролі потенціалу комунікації в навчальному процесі. 

Найпоширенішим електронним засобом навчання на лекціях, 
семінарах і практичних заняттях нині є мультимедійна презентація. 
Під мультимедійною технологією розуміють сукупність апаратних і 
програмних засобів, які забезпечують сприйняття людиною 
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інформації одночасно декількома органами чуття. В процесі цього 
інформація з’являється в найбільш звичних для сучасної людини 
формах: аудіо-інформації (звукової), відеоінформації, анімації [8]. 

Поява нових комп’ютерних засобів візуалізації підвищує інтерес 
дослідників до вивчення їх застосування в навчанні. Науковець 
Р. Флейшер провів дослідження щодо вимірювання ефективності 
візуалізації в читанні курсу з теорії обчислень. А. Корхонен і 
Л. Малми досліджували ефективність різних рівнів залученості 
студентів у навчання [13]. В результаті вони запропонували 
таксономію рівнів залученості в навчання, щоб розрізняти типи 
активності студентів у процесі використання візуалізації.  

Технології електронної освіти можуть використовуватися як 
самостійно, так і в різних комбінаціях з іншими видами навчання. 
Змішане навчання включає як традиційне аудиторне заняття (face-to-
face sessions), так і заняття із застосуванням електронних технологій. 
Змішаним визнається навчання, якщо від 30 до 79% навчального 
часу проводиться он-лайн [14]. Концепція змішаного навчання 
дозволяє об’єднати переваги очного і дистанційного занять. 
Навчання в електронному освітньому середовищі дозволяє 
дублювати і доповнювати інформацію з аудиторного заняття і 
дистанційно проводити проміжний контроль знань за допомогою 
різних інструментів електронного освітнього середовища. Найбільш 
поширеним інструментом для перевірки знань є мережне тестування. 

Отже, змішане навчання має низку переваг. Основна перевага 
такого підходу – гнучкість. Під час змішаного навчання занять в 
аудиторії стає менше – частина занять переноситься в режим он-
лайн. Більше того, частину матеріалу курсу студенти можуть вивчити 
самостійно. З’являється можливість спілкування з викладачем в он-
лайн режимі. Це дозволяє індивідуалізувати навчальний процес, 
створити інтерактивність навчання й організувати глибоку рефлексію 
навчальної діяльності. 

Використання мультимедійних презентацій, створених у 
програмних продуктах Microsoft Power Point або Macromedia Flash 
уже давно стали звичними. Проте, практично, нарівні з ними, як 
засвідчують наші дослідження, в освітньому процесі застосовуються і 
нові, прогресивніші, так звані інтерактивні технології. Нова форма 
подання матеріалу за допомогою інтерактивного устаткування 
(інтерактивні дошки, інтерактивні дисплеї), на відміну від 
презентацій у вигляді слайд-шоу, є презентацією, що створюється 
безпосередньо під час лекції, створювана «тут і зараз». Під час такої 
«розумної» презентації можна не лише демонструвати навчальний 
матеріал, а й робити письмові коментарі поверх зображення на 
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екрані, зберігати на носіях, передавати студентам для повторного 
вивчення, а також тим, хто з будь-яких причин був відсутній на 
занятті.  

На підставі результатів нашого дослідження вважаємо, що 
використання сучасних технологій навчання позитивно впливає на 
формування базових компетентностей фахівців-економістів. Однією з 
таких технологій є веб-квест. Варто зауважити, що, з огляду на 
дидактичні можливості, технологія веб-квест забезпечує включення у 
навчальний процес ресурсів Інтернет і під час цього не вимагає 
особливих технічних знань. Веб-квест може виконуватися 
індивідуально, але групова робота у межах цієї технології є більш 
продуктивною, вважає науковець В. Вихрущ. У процесі цього можна 
досягнути двох цілей навчання – комунікації й обміну інформацією, 
що є доволі проблематичними в умовах традиційних підходів до 
забезпечення підготовки фахівців. Добре структурована веб-квест 
технологія ініціює розгляд проблем з різних точок зору, змушує 
думати, передбачає активне використання інформаційного простору 
Інтернет [15], також позитивно впливає на формування професійної 
компетентності фахівців-економістів. 

Через те, що під час реалізації веб-квестів майбутні фахівці-
економісти набувають не «готових до використання» знань, а самі 
одержують їх з різноманітних джерел Інтернет, веб-квест є освітнім 
проектом, котрий заснований на шуканні інформації. Застосування 
ЕОР виступає базою тренування та розвитку у фахівців-економістів 
навичок аналізування, синтезу й оцінювання інформації, 
формування критичного мислення.  

Метод проектів, навчання в співпраці (cooperative learning) 
знаходять все більше поширення в системах освіти різних країн світу, 
зазначає українська дослідниця Г. Гордійчук. Причин тому кілька, і 
коріння їх не лише в сфері власне педагогіки, але, головним чином, у 
сфері соціальній: необхідність не стільки передавати учням 
(студентам) суму тих або інших знань, скільки навчити одержувати ці 
знання самостійно й користуватися придбаними знаннями 
самостійно для розв’язування нових пізнавальних і практичних 
завдань; актуальність одержання комунікативних навичок і умінь – 
працювати в різноманітних групах, виконувати різні соціальні ролі 
(лідера, виконавця, посередника та ін.); значущість для розвитку 
людини уміння користуватися дослідницькими методами: збирати 
необхідну інформацію, факти; уміти їх аналізувати з різних точок 
зору, висувати гіпотези, робити висновки тощо [16, с. 14]. 

Проектна діяльність студентів, наголошує Л. Савченко, 
забезпечує пріоритет соціально-значимих знань і умінь, що 
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найбільше відповідає парадигмі особистісно-орієнтованої освіти, 
тому що саме ці знання і вміння дозволяють молоді впродовж життя 
успішно реалізуватися у професійній діяльності. Аналіз педагогічної 
літератури з цього питання дає можливість з’ясувати, що технологія 
проектів на сьогодні – один з найбільш розповсюджених видів 
дослідницької роботи студентів. Вона розглядається як альтернатива 
аудиторній системі навчальних занять, але вона зовсім не повинна 
витіснити її та стати панацеєю. Проектна технологія має бути 
використана як доповнення до інших видів прямого або непрямого 
навчання, як засіб прискореного росту як в особистому плані, так і в 
академічному [17, с. 43]. 

Дослідження та практичний досвід показали, зазначає 
Н. Добровольська, що в результаті створення веб-квестів значно 
активізується пізнавальна активність студентів, реально 
активізується процес співробітництва між викладачами та 
студентами та, особливо, посилюється інтерес до предмета та 
майбутньої професійної діяльності. Самостійна дослідна робота над 
створенням проектів у вигляді веб-квестів, спонукає студентів по-
іншому розглядати суть і зміст навчання у ЗВО. Принципово 
змінюється характер пізнавальної діяльності: замість відтворення і 
закріплення знань – самостійний пошук елементів свідомого досвіду. 
Таким чином стимулюються зростаюча активність і пізнавальний 
інтерес, розвивається креативність [18, с. 259]. 

Характерною особливістю технології веб-квест, що відрізняє її від 
інших проектних технологій, на думку професора М. Козяра, є: 
визначення заздалегідь ресурсів, в яких є інформація, необхідна для 
розв’язання проблеми; веб-квест визначає порядок дій, що їх має 
виконати студент для одержання необхідного результату; 
обов’язковою складовою цієї технології є перелік знань, умінь і 
навичок, котрих набувають студенти в процесі виконання веб-квеста; 
однозначно визначаються критерії оцінювання виконаних завдань, 
що дає можливість здійснювати моніторинг якості набутих знань [19, 
с. 109]. Дослідниця Є. Полат зазначає, що веб-квест повинен мати 
таку структуру: вступ – короткий опис веб-квеста (описуються 
терміни проведення, і задається початкова ситуація); завдання – 
формулювання проблемної задачі та опис форми подання кінцевого 
результату. Зокрема, задана серія питань, на які потрібно знайти 
відповіді; прописана проблема, яку потрібно розв’язати, та вказана 
інша діяльність, що спрямована на перероблення і представлення 
результатів, виходячи із зібраної інформації, а також список 
інформаційних ресурсів, необхідних для виконання студентами 
завдання – посилання на інтернет-ресурси і будь-які інші джерела 
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інформації; порядок роботи – опис послідовності дій, ролей і 
ресурсів, які необхідні для виконання завдання; керівництво до дій 
(як організувати та представити зібрану інформацію) – допоміжна 
інформація, що може бути представлена у вигляді непрямих 
запитань; оцінка – описи критеріїв і параметрів оцінки виконання 
веб-квеста, що подаються у вигляді бланка оцінки. Критерії оцінки 
залежать від типу навчальних завдань, що вирішуються у веб-квесті; 
висновок – у цьому розділі підсумовується досвід, одержаний 
студентами в процесі виконання самостійної роботи над веб-квестом; 
використані матеріали – посилання на ресурси, що 
використовувалися для створення веб-квеста; коментарі для 
викладача – методичні рекомендації для викладачів, студентів, які 
будуть використовувати у веб-квесті [20, с. 287]. 

Р. Гуревич і М. Кадемія розглядають веб-квест як інформаційно-
навчальну технологію, основна мета якої – самостійний пошук 
студентами інформації, необхідної для виконання поставленого 
завдання [21]. Науковці також зауважують, що веб-квести, 
організовані засобами веб-технологій у середовищі WWW, за своєю 
організацією є досить складними, вони спрямовані на розвиток у 
студентів навичок аналітичного і творчого мислення [21, с. 36]. А 
дослідниця О. Гапєєва вважає, що веб-квест має всі класичні ознаки 
ІКТ, адже він покликаний забезпечити швидкий пошук інформації, 
розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від 
місця їх розташування. З іншого боку, він містить елементи 
ситуативної педагогічної технології – рольової гри, оскільки 
передбачає в ігровій формі виконання конкретного завдання [22].  

У процесі здійснення дисертаційного дослідження ми широко 
застосовували веб-квести в аудиторній і самостійній роботі студентів 
Вінницького навчально-наукового інституту економіки 
Тернопільського національного економічного університету з 
дисциплін «Обґрунтування господарських рішень і оцінювання 
ризиків», «Просторова економіка», «Оптимізаційні методи та 
моделі», «Державне регулювання економіки», «Економетрика», 
«Економетрія», «Економічна теорія», «Економічна стійкість 
підприємства», «Інформаційні системи і технології в обліку», 
«Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті (теор. част.)», 
«Інформаційні системи і технології на підприємстві», «Інформаційні 
системи і технології у фінансах», «Кількісні методи фінансового 
прогнозування», «Макроекономіка», «Стратегічна стійкість 
підприємства», «Фінансовий ризик і методи його вимірювання» й 
інші. Ці дисципліни займають особливе місце в навчанні фахівців-
економістів. З них розпочинається вивчення професійних дисциплін; 
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вони логічно пов’язані з основними дисциплінами та створюють 
основу їх вивчення.  

Поза сумнівом, основною перевагою використання веб-квестів у 
навчанні є стимулювання студентів до самостійного аналітичного та 
творчого мислення, залучення їх до об’єктивної оцінки своїх власних 
результатів і результатів своїх однокурсників. Веб-квести – це не 
лише інноваційний метод навчання та контролю знань, а й 
абсолютно новий метод одержання цих знань студентами. Викладач 
у процесі цього виступає в ролі помічника, який спрямовує 
самостійний творчий процес пошуку відповідей на питання, 
поставлені у веб-квесті. Безумовно, складання веб-квеста вимагає 
часу та високого професіоналізму викладача, але, розробивши серію 
завдань з певної тематики, викладач зможе використати їх і в 
подальші роки, що не лише економить час, а й робить навчання і 
контроль знань цікавим і сучасним. Більш того, веб-квести також 
сприяють розвитку навичок, необхідних для людини в XXI столітті: 
уміння працювати в команді, об’єктивно підходити до оцінки своїх 
досягнень, уміння аналізувати, самостійно і творчо мислити й 
орієнтуватися у величезному потоці інформації.  

Дослідниця М. Просєкова зазначає, що перенести в електронне 
середовище можна швидше лише інформаційну складову, «знанієву 
компоненту», а не освітній процес повністю, бо він допускає 
володіння, що дорівнює вмінню та досвіду практичного застосування 
одержаних навичок. Знання, безумовно, можна ефективно 
копіювати, мультиплікувати, передавати на будь-які відстані. Але, що 
стосується вмінь, досвіду – виникає проблема: як передати практичні 
навички, володіння навичками, компетенціями дистанційно, 
віддалено, через мережу? На наш погляд, наголошує науковець, 
уміння і навички відточуються на практичному занятті за допомогою 
застосування off-line методів (метод фокус-груп, кейс, «портфоліо», 
ділові ігри, мозковий штурм, експертна оцінка, метод проектів) [23, с. 
33].  

Набуття інформаційної компетентності фахівцями-економістами 
забезпечує реалізацію принципу неперервної освіти (освіти впродовж 
усього життя) [24, с. 2], завдяки появі освітніх платформ, що 
пропонують масові відкриті безкоштовні он-лайн-курси від 
провідних університетів світу. Найбільш популярним нині є проект 
масових відкритих он-лайн курсів – Coursera. В ньому беруть участь 
більше 100 університетів-партнерів і більше 5 мільйонів користувачів. 
Перевагою проекту Coursera є те, що пропонуються не окремі лекції, а 
більше 500 повноцінних курсів, які включають відео-лекції з 
субтитрами, конспекти лекцій, домашні завдання, тести та підсумкові 
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екзамени. Доступ до вивчення курсів обмежений за часом – кожне 
завдання або тест мають бути виконаними до певної дати. На 
завершення курсу, за умови успішного здавання проміжних завдань і 
заключного екзамену, слухач може одержати сертифікат про 
закінчення навчання. 

Як зазначає О. Кобилянський, для того, щоб знання спеціаліста 
були мобільними, він має бути здатним актуалізувати накопичені 
знання, вміти здобувати нові знання і використовувати і ті, й інші в 
своїй практичній діяльності. Ефективними способами актуалізації 
знань в «стиснутому», компактному, зручному для використання 
вигляді є їх моделювання в графічній і знаковій формах, структурна 
блок-схема теми, опорний конспект, таблиця, генеалогічне дерево та 
ін. Цілеспрямоване використання принципу укрупнення забезпечує 
до 20% економії навчального часу. Крім того, відсутність пояснень до 
схем, ілюстрацій, таблиць стимулює самостійне осмислення 
матеріалу. У технології проблемно-модульного навчання основна 
увага приділяється формуванню критичного мислення студентів. 
Критичне мислення, поряд з мобільністю знань і гнучкістю методу, є 
складовим елементом компетентності спеціаліста. Критичність 
передбачає вміння діяти в умовах вибору і прийняття 
альтернативних рішень, уміння спростовувати завідома хибні 
рішення, нарешті, вміння просто сумніватися [25, с. 153]. 

Визначальним чинником у формуванні базових компетентностей 
фахівців-економістів є практична підготовка. Обов’язковою вимогою 
до визначення баз практики є їх відповідність сучасним вимогам до 
ведення фінансово-економічної діяльності, запровадження систем 
якості, управління охороною праці тощо. Проте, доступ сторонніх осіб 
до таких підприємств часто обмежений, тому студенти продовжують 
проходити практику на підприємствах, які сповідують 
адміністративно-командні принципи господарювання, будуються на 
традиційних формах і методах організації виробництва, а персонал 
не відповідає сучасним вимогам щодо їхньої професійної 
компетентності. 

З урахуванням цих обмежень можна виокремити дві основні 
форми організації виробничої практики [26]. Одна форма 
реалізується як складова господарської діяльності, а інша – 
квазіпрофесійна – може бути створена засобами моделювання з тією 
або іншою мірою подібності до умов реальної виробничої діяльності 
(віртуальне підприємство). Студенти ЗВО – майбутні фахівці-
економісти, які проходять виробничу практику на підприємствах, 
мають можливість ознайомитися з практичними аспектами своєї 
майбутньої діяльності й особисто переконатися в правильності 
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вибору професії. Поспілкувавшись із керівниками практики на 
підприємстві, студенти можуть також оцінити свою майбутню роботу 
з точки зору матеріальної забезпеченості та стабільного існування в 
майбутньому. Як правило, після практики вони змінюють своє 
ставлення до навчання: стають більш зібраними, відповідальними, 
самостійними, а, ґрунтуючись на засвоєному досвіді, починають 
приймати виважені ухвали. Сформовані у студентів базові 
компетентності допомагають їм краще вчитися та бути більш 
впевненими у житті за межами ЗВО. 

Впровадження технології віртуального підприємства в 
навчальний процес ЗВО може стати їх перевагою в конкурентній 
боротьбі. Концепція віртуальних підприємств пов’язана з 
публікацією роботи У. Девідоу та М. Мелоуна «Віртуальна 
корпорація» [27]. У цій роботі пояснено, що віртуальне підприємство 
створюється шляхом відбору людських, фінансових, матеріальних, 
організаційно-технологічних та інших ресурсів з різних підприємств 
та їх інтеграції з використанням комп’ютерних мереж. Це дає змогу 
сформувати гнучку та динамічну організаційну структуру, що є 
найбільш пристосованою до найшвидшого випуску й оперативної 
доставки нової продукції на ринок.  

Відповідно до визначення Д. Іванова, віртуальне підприємство – 
це динамічна відкрита бізнес-система, сформована на базі єдиного 
інформаційного простору юридично незалежними підприємствами з 
метою спільного використання власних ресурсів для наскрізної 
реалізації всіх етапів економічно привабливих проектів від джерела 
витоку первинної сировини до передачі продукції кінцевому 
споживачу [28]. Згідно з цим підходом, учасниками віртуального 
підприємства виступають усі суб’єкти економічних відносин, задіяні в 
процесі надання послуг, виробництва товару учасники. В процесі 
цього між учасниками зберігаються принципи конкуренції, а 
віртуальне підприємство є відкритою системою, вхід в яку і вихід з 
якої визначаються самим підприємством.  

Дослідниця Т. Подчасова розглядає віртуальне підприємство у 
двох аспектах: як мережну, комп’ютерно-опосередковану 
організаційну структуру, що складається з неоднорідних 
компонентів, розташованих у різних місцях, та створюється шляхом 
об’єднання організаційно-технологічних ресурсів сукупності 
підприємств та їх інтеграції шляхом використання комп’ютерної 
мережі; як тимчасову коопераційну мережу підприємств 
(організацій), що мають певні можливості для найкращого 
виконання ринкового замовлення та базуються на єдиній 
інформаційній системі [29].  
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Нині поняття віртуальне підприємство як навчальна технологія 
має різні інтерпретації. Віртуальне підприємство – це сукупність 
навчальних тренінгів різного функціонального охоплення, 
призначених для: закріплення компетентностей студентів під час 
вивчення дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів і 
магістрів; формування нових, ринково затребуваних базових 
компетентностей з дисциплін (чи сфери управлінської діяльності), 
що відсутні в навчальних планах підготовки бакалаврів і магістрів. 
Віртуальне підприємство – це міжнародна програма, метою якої є 
практичне навчання студентів на базі створеного ними віртуального 
підприємства, що здійснює реальну бізнес-діяльність у межах 
міжнародної торгівлі, стартовий капітал якого створюється за 
рахунок спеціального фонду. Ця технологія відрізняється від 
попередніх тим, що студенти створюють нове віртуальне 
підприємство, а не розвивають діяльність уже наявного. 

Пропонується розглядати віртуальне підприємство як сукупність 
навчальних тренінгів різного функціонального охоплення для 
студентів – фахівців-економістів. Інформаційною основою 
(початковими даними) тренінгу є база даних про діяльність уже 
діючого віртуального підприємства, прототип якого – реальне 
підприємство. Комплекс прикладних програмних продуктів на основі 
обліку й аналізу створюваних змін у бізнес-діяльності віртуального 
підприємства забезпечує студентам можливість вивчення практичної 
сторони бізнесу. В процесі проходження тренінгу студенти 
розвивають діяльність уже наявного підприємства. Відома технологія 
віртуального підприємства у формі пілотного навчального тренінгу 
одночасно для студентів різних економічних спеціальностей [30]. 
Реалізація цієї технології дозволяє підвищити інтерес студентів до 
навчання, а також набути практичних навичок за рахунок 
використання сучасних програмних продуктів.  

Технологія віртуального підприємства дозволяє всебічне 
вивчення бізнес-процесів за допомогою сучасних прикладних 
програмних продуктів, на базі віртуального підприємства, в основі 
якого лежить реальний прототип. Складність реалізації технології 
віртуального підприємства полягає в тому, що нині відсутній 
програмний продукт, який би комплексно відповідав заданим 
вимогам: наявність візуального всеосяжного уявлення про 
підприємство і його діяльність, внутрішнє і зовнішнє оточення; 
відображення всіх бізнес-процесів; можливість управління бізнес-
процесами. Можна виокремити такі характеристики, притаманні 
віртуальним організаціям (підприємствам): вони утворюються в 
результаті взаємодії між компаніями, членом віртуальної організації 
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може бути як велика транснаціональна корпорація, так і невеличка 
приватна фірма чи навіть окремий консультант незалежно від 
територіального розміщення; компанії у віртуальній організації 
зберігають свою юридичну й економічну незалежність; метою 
використання віртуальної організації є оптимальне використання 
можливостей ринку та ресурсів; взаємодія партнерів у віртуальній 
організації обмежена конкретною метою [31, с. 50].  

Однією з кращих методик є наближення середовища навчання до 
реальних умов роботи майбутніх фахівців, що, як можливий варіант, 
може бути реалізовано завдяки створенню віртуального 
підприємства в освітньому середовищі ЗВО. Віртуальні підприємства 
дозволяють готувати конкурентоспроможних фахівців, які 
досягаються значних успіхів не тільки під час навчання, але, що 
важливіше, і після закінчення університету. Побудова відносин на 
віртуальному підприємстві базується на ідеях, компетентності та 
партнерстві студентів, які виступають у ролі співробітників певної 
бізнес-структури. Віртуальний характер роботи полягає в командній 
співпраці і внутрішній мотивації, що потребує постійної взаємодії 
між умовними працівниками та підрозділами для виконання 
відповідних завдань у межах віртуального підприємства [32].  

Отже, створення віртуального підприємства у ЗВО економічного 
профілю має забезпечувати: підвищення якості проходження 
виробничої практики майбутніми фахівцями-економістів; 
проведення навчальних тренінгів на первинних посадах 
адміністративно-управлінського апарату віртуального підприємства 
для закріплення знань і набуття навичок та базових 
компетентностей, достатніх для виконання завдань та обов’язків 
відповідного рівня майбутньої професійної діяльності; надання 
консалтингових послуг з питань економіки, фінансів, бухгалтерського 
обліку, менеджменту, маркетингу; проведення наукових 
експериментів; участь у вдосконаленні концепції електронної 
науково-педагогічної інформаційної мережі університету; розробку, 
адаптацію, підтримку та впровадження спеціалізованого 
програмного забезпечення. 

У процесі реалізації проекту зі створення віртуального 
підприємства у Вінницькому навчально-науковому інституті 
економіки Тернопільського національного економічного університету 
використана програмна платформа «1С: Підприємство 7.7», яка 
характеризується широкими функціональними можливостями та має 
ефективну систему супроводу [33]. Паралельно проводяться заходи 
щодо реалізації віртуального підприємства і на інших програмних 
платформах, відповідно до розробленої його концептуальної 
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структури, що забезпечить реалізацію диверсифікації управлінських 
рішень під час проходження тренінгів та гнучку політику у виборі 
постачальників інформаційних систем. За загальною концепцією 
віртуального підприємства потрібно визначити кафедри 
(підрозділи), на яких під час проходження тренінгу студенти – 
майбутні фахівці-економісти – будуть здійснювати відпрацювання 
навичок фахової практичної діяльності відповідно до навчальних 
планів.  

Метою виконання практикуму є засвоєння теоретичних основ 
курсу та набуття практичних навичок автоматизації типових задач 
фінансового планування, контролю й аналізу. У результаті вивчення 
дисципліни студент набуває потрібних знань з теорії та практики 
використання інформаційних технологій в обліку. Він має знати 
теорію економічної інформації, дроблення економічної інформації, 
види діючих інформаційних систем, комп’ютерні технології 
оброблення економічної інформації, створення та впровадження 
інформаційних систем нового покоління – систем підтримки 
прийняття рішень, а також опанувати методи й прийоми організації 
інформаційних систем за їх видами, рівні та функціональне 
призначення, удосконалювати, поглиблювати й розробляти форми 
та конфігурації інформаційних систем у напрямі максимального 
охоплення та розв’язання задач обліку на базі автоматизованих 
робочих місць.  

Українські науковці М. Рогоза, Є. Івченко, В. Божко зазначають, 
що за загальною концепцією віртуального підприємства можна 
визначити відділи (підрозділи), в яких під час проходження тренінгу 
студенти різних спеціальностей, відповідно до навчальних планів, 
будуть проходити відпрацювання навичок фахової практичної 
діяльності (на базі відповідних кафедр), наприклад: фінансовий 
(кафедра фінансів); бухгалтерія (кафедра бухгалтерського обліку й 
аудиту); кадри (кафедра управління персоналом і економіки праці); 
збут і постачання (кафедра маркетингу); правовий (кафедра 
правознавства); підготовка виробництва (кафедри технології й 
організації ресторанного господарства, технології та організації 
харчових виробництв тощо) [31, с. 51-52].  

Навчальний тренінг на робочих місцях працівників кожного 
підрозділу віртуального підприємства має на меті ознайомлення 
студентів з реальними завданнями, які вимагають свого розв’язання в 
умовах наявних інформаційних, нормативних і ресурсних обмежень, 
закріплення навичок виконання окремих функціональних обов’язків. 
Проходячи тренінг, студенти мають можливість поглибити своє 
розуміння умов діяльності конкретного підприємства, оволодіти 
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навичками та вміннями виконання завдань та обов’язків окремих 
функціональних підрозділів і фахівців, набути досвід роботи у 
колективі [31, с. 52]. 

Професійна та квазіпрофесійна діяльності в процесі практики 
дають можливість студентам не тільки вдосконалювати знання, 
вміння, навички та підвищувати кваліфікацію, а й сприяють 
формуванню базових компетентностей фахівців-економістів, 
потрібних для розв’язання проблем і завдань, з якими вони, майбутні 
фахівці-економісти, зустрінуться на виробництві та в бізнесі. 
Багаторічний досвід комплексного застосування цих форм 
практичного навчання підтвердив їх ефективність у формуванні 
базових компетентностей фахівців-економістів та створенні кращих 
стартових можливостей на ринку праці. 

Нині знання передаються не лише від викладача до студента, а й 
між студентами, що дозволяє створювати новий рівень знань. У свою 
чергу, активно починають застосовуватися освітні технології, і 
викладачі можуть нести знання не лише в аудиторії. Бізнесу потрібні 
фахівці, підготовлені до суспільства знань. А «завтра» головним 
джерелом знання для студента стане Інтернет, технології будуть 
індивідуально орієнтовані та спрямовані на створення нових знань. 
Процес викладання допускатиме рух знанієвих об’єктів у будь-яких 
напрямах – від студента до викладача і назад, від студента до 
студента тощо. Випускник буде не просто фахівцем у своїй сфері, він 
зможе вливатися у бізнес-середовище як партнер або підприємець. 

В минулому студент був змушений відвідувати заняття, 
записувати навчальний матеріал, єдиним джерелом знання були 
лекції. Нині студент відмінно володіє базовими ІКТ-технологіями, 
пошуковими інструментами Інтернету, сам здатний знаходити 
потрібну інформацію, в нього немає необхідності в записі лекційного 
матеріалу. Проте він потребує путівника, і це – функція викладача. 
Він має створювати нові знання, направляти студента на вивчення 
необхідних знань і навчати його з використанням уже звичних 
технологій. Лише так можна забезпечити задоволеність студентів 
якістю освіти. 

У сучасних умовах спостерігаються тенденції, коли викладач все 
більше звільняється від деяких дидактичних функцій, в тому числі і 
контрольних, залишаючи за собою лише творчі. Значно змінюється 
його роль і розширюються можливості управління пізнавальною 
діяльністю студентів, змінюються якісні характеристики навчальної 
діяльності, відбувається передача комп’ютеру певних дидактичних 
функцій (подача навчальної інформації, демонстрація процесів і 
явищ), підвищуються вимоги до комп’ютерної підготовки самого 
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педагога. В процесі цього роль викладача в умовах використання 
інтернет-технологій залишається не тільки провідною, а й ще більш 
ускладнюється. Він відбирає навчальний матеріал для діалогу, 
розробляє структури й алгоритми взаємодії студентів з 
комп’ютерними засобами навчання, формує критерії управління 
діями студентів тощо [34, с. 208]. 

Однак витрати на придбання й обслуговування різної 
комп’ютерної техніки та програмного забезпечення в сучасних 
освітніх закладах постійно вимагають значних фінансових вкладень і 
залучення кваліфікованих фахівців. Як такі, що знижують витрати 
технології, нині виступають хмарні технології. Наразі спостерігається 
розповсюдження та застосування хмарних технологій у різних 
соціальних сферах: від економіки до освіти. У світі з’являються нові 
методики, засоби та проекти ефективного використання хмарних 
технологій. Одним з таких проектів, наприклад, є «Освітня хмара» 
(http://ooblako.ru) як сучасний інструмент для створення відкритих 
ЕОР і реалізації концепції «навчання без меж», тобто викладачі й 
студенти мають доступ до навчальних ресурсів із будь-якого 
пристрою, що має підключення до Інтернету, та у будь-який час. За 
допомогою освітньої хмари викладачі мають зручний інструмент для 
створення й розповсюдження власних навчальних курсів із 
можливістю зберіганню курсів лекцій у форматах Moodle і Scorm [35].  

Більшість сучасних інформаційних систем бухгалтерського обліку 
мають конфігурації для роботи у хмарах. Відомі системи 
бухгалтерського обліку потребують наявності ліцензій під час 
використання у хмарах. За відсутності ліцензії практично кожний 
хмарний сервіс надає можливість використання демоверсії у хмарі. 
Такі демоверсії та наявність відеороликів і відеокурсів дають 
можливість використання бізнес-додатків у хмарних сервісах для 
самостійної роботи студентів. Розглянемо відомі системи 
бухгалтерського обліку, що мають конфігурації у хмарах, і матеріали, 
що можуть бути використані для самостійної підготовки студентів. 
«1С: Підприємство» має конфігурацію «1С: Підприємство через 
Інтернет» (http://1cfresh.com), що реалізує можливість роботи з 
системою через використання хмарного сервісу, зокрема, містить такі 
додатки «1С: Бухгалтерія», «1С: Звіт підприємця», «1С: Зарплатня», 
«1С: Бухгалтерія державного закладу».  

Таким чином, перенесення значної кількості бізнес-додатків до 
хмар потребує від майбутніх фахівців і, в першу чергу, майбутніх 
економістів, знання хмарних технологій і наявності практичних 
навичок роботи з сучасними бізнес-додатками й інформаційними 
системами у хмарах. Запропоновано напрями використання хмарних 
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сервісів у професійній підготовці майбутніх економістів. У процесі 
виконання лабораторних практикумів і завдань для самостійної 
роботи щодо використання хмарних технологій майбутні економісти 
отримають важливі навички щодо поняття хмарної технології та 
хмарних сервісів; потужностей хмарних сервісів відносно швидкості 
оброблення великих обсягів даних, зокрема для виконання 
інтелектуального аналізу даних, обґрунтованого прийняття рішень, 
управління часом і ресурсами проектів, побудови оптимізаційних 
моделей, ведення бухгалтерського обліку та аудиту, побудови 
графіків, діаграм тощо; можливостей зберігання великих обсягів 
інформації та миттєвого доступу до них із будь-якого гаджету; 
поняття про надійність і безпеку даних, які розміщені у хмарних 
сховищах; формування навичок роботи з платформами хмарних 
технологій для корпоративних додатків [35].  

Віртуальні майданчики в просторі Інтернет, що мають 
інструментарій для об’єднання людей в мережні співтовариства, 
дістали назву соціальних мережних сервісів [36, с. 45]. Такі сервіси 
мають великий вибір готових шаблонів для індивідуальної і спільної 
роботи студентів зі створення презентацій, схем, діаграм, 
відеороликів тощо, що дозволяє зосередитися на змісті завдання, а не 
на особливостях його представлення. Це економить час тих, хто 
навчається, і так само мотивує їх на роботу над завданням у зручній 
формі та звичному для молоді середовищі.  

При використанні комп’ютерної мережі є можливість віртуальної 
роботи з будь-якою інформацією. В процесі цього сама інформація 
може зберігатися в одній або кількох точках мережі, а доступ до неї 
може здійснюватися з будь-якого робочого місця користувача. 
Мережа також дає змогу швидше й ефективніше обмінюватися 
даними без необхідності залишати своє робоче місце. Правильно 
спроектована мережа дає можливість ефективної спільної роботи всіх 
її користувачів. Так, бухгалтери, фінансисти, економісти і керівники 
можуть разом працювати над розробкою кошторису, 
використовуючи під час цього на своїх комп’ютерах одні й ті самі 
електронні дані. Спільна робота з використанням мережевих 
технологій забезпечує можливість розміщення людей на будь-якій 
відстані один від одного.  

Формування базових компетентностей майбутніх фахівців-
економістів в процесі професійної підготовки потребує створення за 
допомогою використання електронних освітніх ресурсів комплексу 
організаційно-педагогічних умов: застосування електронного 
навчання, організація квазіпрофесійної діяльності засобами 
віртуального підприємства та хмарних технологій, використання у 
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процесі самостійної роботи студентів SMART-технологій. У межах 
реалізації першої педагогічної умови, було здійснено аналіз роботи 
провідних ЗВО України з підготовки фахівців-економістів, що 
показує накопичення певного досвіду навчання у сфері ІКТ. 
Застосовуючи другу педагогічну умову, організація квазіпрофесійної 
діяльності засобами віртуального підприємства та хмарних 
технологій, було виокремлено дві форми організації виробничої 
практики: перша реалізується як складова господарської діяльності, а 
друга – квазіпрофесійна – може бути створена засобами 
моделювання (віртуальне підприємство). При упровадженні третьої 
педагогічної умови було встановлено, що методики SMART-
технологій дозволяють раціонально поєднувати професійний інтерес 
студентів із новими методами навчання, духом суперництва й 
колективізму; створюють базу неперервної освіти, надають 
можливості постійно підвищувати свою кваліфікацію, формують 
готовність до самоосвіти. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ: ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

М. О. Давидюк,  К. Ю. Подуфалова 

У сучасному світі,  де зникає потреба в здобутті професії один раз 
на все життя, і актуалізуються питання неперервної освіти, 
професійної мобільності, міждисциплінарних та полікультурних 
зв’язків, зростають наукові запити на осмислення феноменів, 
пов’язаних з професійною відповідальністю фахівця. Поняття 
відповідальності – особистісної, громадянської, професійної 
перетинається в семантичному полі з поняттями честі й гідності, 
порядності й благородства. Не випадково історія знає чимало 
«Кодексів честі», розроблених представниками певних соціальних 
верств і спільнот – лицарські кодекси, кодекси мореплавців, самураїв, 
торговців тощо. Лише за останнє десятиліття оновилися традиційні і 
були задекларовані нові «кодекси честі» професіоналів – учителів, 
лікарів, юристів, держслужбовців, науковців. 

Сьогодні прийнято вести мову про професійну етику лікаря, 
журналіста, військового, юриста і т. п., адже в сучасному 
нестабільному світі перед фахівцями різних сфер і галузей діяльності 
все частіше виникають моральні колізії, розв’язати які, спираючись 
винятково на професійні знання, неможливо. Тому творці різного 
роду етичних кодексів, так званих «кодексів честі» мають на меті 
щонайперше формулювання й упровадження у професійне 
середовище норм корпоративної етики, які регламентують способи 
розв’язання різного роду морально-етичних проблем і суперечливих 
ситуацій, допомагають запобігти зловживанню службовим 
становищем у різних сферах професійної діяльності. 

Сучасні кодекси професійної етики є свого роду доповненням 
законодавчих актів, котрі регламентують діяльність фахівців 
соціально значущих професій – лікаря, вчителя, судді, журналіста і т. 
п. Оскільки правове регулювання будь-якої діяльності має свої межі і 
не спроможне охопити увесь спектр ймовірних ситуацій, що можуть 
виникнути у визначеній сфері, такі «кодекси честі» виступають 
доповненням до чинного законодавства в аспекті правил суто 
корпоративної етики, – з одного боку, а з іншого – стають механізмом 
приведення до «спільного знаменника» різних (часто – діаметрально 
протилежних) поглядів фахівців на одну й ту саму проблему 
(приміром, у виборі лікарями стратегії лікування хворого або в 
побудові адвокатами лінії захисту обвинуваченого в суді, або ж у 
виборі педагогами методів навчання дітей з особливими освітніми 
потребами).  
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Цього можна досягнути за рахунок формалізації моральних 
ідеалів, на яких базується та чи інша професійна діяльність, 
перетворивши їх на корпоративні принципи та норми: адже навіть 
поняття «чинити по совісті» у фахівців із приблизно однаковим 
рівнем освіти і досвіду може різнитися, а велика соціальна значущість 
деяких професій передбачає і високий рівень відповідальності перед 
суспільством представників цих професій. 

Реформи освіти, здійснювані фактично в усіх країнах світу в 
останні роки, пов’язані з технологізацією і виробленням нових 
підходів до навчання, розумінням нової місії педагога в освітньому 
процесі актуалізували потребу у вчителях з високим рівнем 
професійної відповідальності. 

У 2012 році в Україні було розроблено проект «Етичного кодексу 
українського педагога», який був покликаний систематизувати та 
закріпити єдину систему норм і правил моралі в усіх видах діяльності 
педагога, чинних по всій території країни. Аналіз цього документу 
показує, що в ньому прописані основні принципи педагогічної етики, 
зокрема «творення блага, автономності педагога, домінування 
інтересів учня, чесності й порядності» [5]. Документ, який ще не мав 
юридичної сили, швидко поширився в освітянському середовищі, 
адже в ньому були прописані не лише обов’язки, а й права вчителя і 
певні застороги щодо встановлення дружніх стосунків із учнями та 
їхніми батьками, а також окреслене коло  питань, що стосуються 
професійної відповідальності вчителя: так, приміром, учитель не 
повинен «виконувати протикультурну, аморальну, неправомірну 
діяльність», «втрачати почуття міри і самовладання», … «не повинен 
брати і давати хабарі», використовувати «майно освітнього закладу 
для особистих потреб». Працівники освіти «не повинні принижувати 
честь і гідність учнів ні за яких обставин», зобов’язані «справедливо і 
об’єктивно оцінювати роботу» і вимагати знань «позитивно і 
обґрунтовано». Учителеві також пропонується «зберігати в таємниці 
інформацію, отриману від учнів, за винятком передбачених 
законодавством випадків, не розголошувати висловлену дітьми 
думку про своїх батьків або думку батьків про дітей». Особливо 
підкреслюється, що «стосунки учителів з батьками не повинні робити 
впливи на оцінку особи і досягнень» [там само]. Подібного роду 
документи були розроблені й ухвалені на початку ХХІ століття 
фактично в усіх розвинених країнах світу. Як бачимо, особливі 
акценти ставляться на особистісну й професійну відповідальність 
учителя, яка стає підґрунтям професійної етики і педагогічної 
майстерності. Тому вважаємо за доцільне детально проаналізувати 
поняття «професійна відповідальність учителя» і окреслити можливі 
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шляхи її формування  на етапі здобуття вищої професійної совіти. 
 Сутність категорії «відповідальність» виражається в тому, що 

вона в найбільш узагальненому вигляді розкриває основні сторони 
необхідності відповідати за власні дії та поведінку як багатопланового 
морального феномену. Теоретичний аналіз цього феномену  
передбачає визначення змісту категорії відповідальність і виявлення 
особистісних форм її прояву, тобто тих ситуативних реакцій і 
поведінкових моделей, притаманних людині, фахівцю, зокрема 
педагогові, які свідчать про наявність або навпаки відсутність у неї 
відповідальності. Зміст цієї категорії виступає як єдність об’єктивного 
й суб’єктивного. Взаємодія об’єктивного і суб’єктивного реалізує 
взаємозв’язок категорії відповідальність з категоріями «обов’язок», 
«совість», «честь», «гідність». Професійна відповідальність, поряд з 
іншими формами її прояву – громадянською, батьківською – є 
інтегративною властивістю особистості, представника певної 
професійної галузі. Зокрема, педагогічна відповідальність 
виявляється у базових сферах відповідальності вчителя і містить у 
собі певні смислові конструкти ціннісного ставлення особистості до: 
педагогічної діяльності, до освітянської праці, до педагогічного й 
учнівського (дитячого, студентського) колективів, до колег-освітян, 
до батьків, до змісту освіти, її місії і цінностей. 

Проведений аналіз наявних підходів до трактування педагогічної 
відповідальності в філософських, психолого-педагогічних наукових 
джерелах дає підставу розглядати цей феномен як особливий спосіб 
взаємин людини і суспільства, і водночас як моральний і 
професійний регулятор педагогічної діяльності та оцінки її 
результатів, і як індивідуальну якість особистості. 

Сформованість відчуття педагогічної відповідальності майбут-
нього вчителя виявляється в таких емоційно-поведінкових проявах і 
реакціях, як емпатія, радість за успіхи учнів, задоволеність результа-
тами своєї праці, докори сумління за власні прорахунки й помилки в 
освітньому процесі і т.п. 

Проблеми формування педагогічної відповідальності, пов’язаної з 
професійною компетентністю, розробляються сучасними вітчизняни-
ми й зарубіжними науковцями, які розглядають їх у різних аспектах: 
соціально-економічному, управлінському, психолого-педагогічному 
(С. Батишев, В. Лазарєв, А. Шелтен та ін.). Дослідження С. Вершлов-
ського. Б. Гершунського, М. Євтуха, М. Лук’янової, М. Сметанського 
та ін. акцентували необхідність подальшого розроблення проблеми 
підготовки професійно компетентного вчителя, свідомого свого 
професійного, громадянського й особистісного обов’язку, готового 
нести відповідальність за свої дії і вчинки, професійну поведінку, 
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якість навчання і виховання дітей. Адже вчитель забезпечує відтво-
рення головної суспільної цінності – людини, спроможної до творчо-
го самовираження й самореалізації в будь-якій сфері 
життєдіяльності. 

Жодними законодавчими актами неможливо примусити педагога 
слідувати морально-етичним нормам. Питання моральної 
відповідальності і професійної честі учителя належать до сфери 
цінностей і світоглядних позицій. Усвідомлення вчительської місії і 
свого особистого покликання приходить ще задовго до вступу у 
педагогічний  ЗВО, в дитинстві, отроцтві, коли дитина в якості 
значущого дорослого обирає вихователя, учителя, тренера – і 
починає свідомо наслідувати його поведінку, прагнучи сформувати в 
себе ті якості і чесноти, які має авторитетний для неї педагог. Саме із 
цього захоплення вчителем, наставником виростає прагнення не 
просто бути схожим, а й обрати собі ідентичну професію, 
самореалізуватись у ній, стати успішним і авторитетним. Власне, тут і 
починається усвідомлення власної професійної відповідальності – 
спочатку за свій професійний вибір, потому – за відповідність своїх 
знань, навиків, умінь і цінностей нормам і критеріям якості 
педагогічної професії. 

Проблема розвитку професійної відповідальності вчителя, 
очевидно, є проблемою фахової підготовки майбутніх педагогів у 
закладах вищої освіти: адже саме в процесі входження у смислові 
виміри майбутньої професії – через педагогічну практику, участь у 
науковій роботі, у майстер-класах провідних учителів, через 
вироблення власного стилю педагогічної діяльності і усвідомлення 
себе вчителем формується та властивість особистості, яка не дозволяє 
«халтурити», готуючись до уроку, зневажати учнів, колег, не 
дозволяє виявляти агресію, злість, або бути байдужим до вихованців 
– і саме це ми називаємо професійною відповідальністю вчителя. 

Розвиток професійної відповідальності органічно поєднується зі 
становленням професійної педагогічної компетентності. Питання 
формування професійної компетентності студентів педагогічних 
закладів вищої освіти, становлення їхньої особистості, формування 
професіоналізації  відображене в роботах В. Бездухова, В. Беспалька, 
В. Загвязинського [2; 3; 6].  

Аналіз масиву досліджень названих авторів  дозволяє 
стверджувати, що сьогодні професійна компетентність майбутнього 
вчителя розглядається, здебільшого, як універсальна характеристика, 
котра об’єднує в собі науково-педагогічні знання і вміння, творчі 
здібності, самостійність, здатність до адекватної самооцінки й 
критичного мислення, сформованість комплексу морально-етичних 
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цінностей. Це бажаний образ фахівця, який має сформуватися в 
академічному просторі закладу вищої освіти. 

Таким чином професійно значущі індивідуальні якості виступа-
ють як певне новоутворення, в якому зовнішні характеристики й 
вимоги перетворюються, створюючи індивідуальну неповторність 
фахівця. Звідси випливає, що перед педагогічною освітою постає 
актуальне завдання  формування професійного мислення, 
професійної відповідальності педагога ще зі студентської лави, що 
може бути досягнуто за рахунок глибокої інтеграції теоретичного і 
практичного компонентів змісту фахової підготовки. 

Обговорюється науковцями-освітянами і процес формування 
почуття відповідальності як особистісної якості, що передбачає 
досягнення ціннісної, когнітивної поведінкової та емоційної 
автономії особистості, яка власне й складає сенс розвитку, як на 
віковому етапі юності, так і в ранньому періоді професійного 
становлення. До слова, серед розмаїття наукових досліджень різних 
професійно важливих якостей учителя саме професійна 
відповідальність вивчена недостатньо. Хоча саме ця властивість 
виділяється багатьма науковцями в якості складової професійної 
компетентності, внутрішня її структура і умови формування лише 
починають розроблятися у вітчизняній науці. 

Відповідальність студентів-майбутніх учителів у якості важливої 
професійної характеристики аналізували свого часу К. Абульханова-
Славська, В. Галузяк, Ю. Мішина, В.Прядеїн, А. Петровський, М.Сме-
танський та ін. Зазначена проблема є предметом міждисциплінар-
ного дослідження. Відповідальність розглядається фахівцями різних 
галузей – філософії, соціології, психології, педагогіки та ін.  

У психології виділяються декілька напрямків у дослідженні 
відповідальності. У межах одного з них висвітлюється проблема 
виховання відповідальності на різних вікових етапах, зокрема 
аналізуються фактори, умови, прийоми, що впливають на розвиток 
відповідальності (І. Бех, Ж. Завадська, Л. Ітельсон, К. Клімова,  
Л. Славіна, Ю. Сокольніков, Н. Тен, Л. Шевченко). У роботах іншого 
напрямку відповідальність розглядається як феномен міжособистіс-
них відносин у груповій діяльності (В. Агєєв, Л. Сухінська). 

Інший аспект психологічного дослідження представлено працями 
Т. Гаєва, Л. Коршунова, К. Муздибаєва, А. Слобідського, де 
розробляється проблема формування відповідальності в конкретному 
виді діяльності, зокрема, в трудовій.  

Окремим напрямом дослідження відповідальності є праці 
К. Абульханової-Славської, Є. Дорофєєва, В. Каліна, В. Крутецького, 
В. Розанової, М. Савчина, Л. Славіної, Л. Фрідмана, де відповідаль-
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ність розуміється як різні форми контролю суб'єкта за своєю 
діяльністю з огляду на виконання ним прийнятих норм і правил. 

Потужний науковий внесок у проблему відповідальності здійснила 
свого часу психологічна теорія діяльності, оскільки вона є провідним 
фактором формування основних якостей особистості (Б. Ананьєв, 
М. Каган, В. Крутецький, О. Леонтьєв, Б. Ломов, С. Рубінштейн та ін.). 

У педагогіці одним із перших відповідальність як соціальну якість 
особистості розкрив А. Макаренко. Він розглядає її крізь призму 
включення вихованців в систему відповідальних залежностей як 
визначальної умови формування особистості. Великого значення 
відповідальності педагога надавав В. Сухомлинський, вважаючи цю 
якість здатністю особистості самостійно формулювати зобов’язання, 
виконувати їх і самого себе контролювати. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з питань формування 
відповідальності вчителя дозволяє дійти певних висновків і 
сформулювати основні положення, які скеровуватимуть наші 
подальші наукові пошуки. 

Формування почуття відповідальності базується на єдності 
процесів соціалізації та індивідуалізації  та визначається, виходячи з 
таких критеріїв: 1) існування причиново-наслідкового зв’язку між 
дією та її результатом, при збереженні контролю суб’єкта над 
перебігом подій; 2) спроможності суб’єкта прогнозувати можливі 
наслідки  своїх дій і оцінювати їх ефект для інших; 3) можливість 
вільного вибору власних дій. Таким чином, моральна 
відповідальність передбачає  об’єктивну можливість вибирати, при 
чому цей вибір здійснюється  або як відмова від порушення 
моральної норми, або як вибір між конкуруючими моральними 
нормами, що також важливо враховувати при роботі зі студентами, 
особливо на практичних і лабораторних заняттях з психолого-
педагогічних дисциплін, і в ході педагогічної практики. 

Свого часу В. Сластьонін зауважив: «Учитель не лише професія, 
сутність якої – транслювати знання, а висока місія творення 
особистості, що стверджує в людині людину» [8, с. 34]. 

У цьому зв’язку мета педагогічної освіти може бути представлена 
як неперервний загальний і професійний розвиток учителя нової 
генерації, якого вирізняють: 

• висока громадянська і соціальна відповідальність, що постають 
водночас як чинники і результати відповідальності професійної; 

• любов до дітей і розуміння дитинства як найважливішого етапу 
розвитку людини; 

• висока духовна культура, розвинена система цінностей, 
моральна свідомість; 

326 



• належний рівень розвитку педагогічних здібностей і 
компетентностей, здатності навчати, виховувати, стимулювати й 
корегувати розвиток різних категорій дітей; 

• готовність до творчості, здатність до інновацій; 
• потреба в постійній самоосвіті, готовність до саморозвитку; 
• фізичне й психічне здоров’я, високий рівень стресостійкості і 

працездатності [8, с. 34-35]. 
Своєю чергою, досягнення високого рівня компетентності 

можливе лише за умови прояву відповідального ставлення до 
засвоєння фахових знань та умінь, навиків і цінностей професії. Тому 
серед багатьох компонентів компетентності особлива увага в 
професійній підготовці вчителя має приділятися розвитку 
відповідальності, котра виступає характеристикою професійно-
етичної культури, є регулятором моральної поведінки вчителя. 

«Відповідальність виступає стимулом постійного творчого пошуку 
оптимальних шляхів виконання особистістю свого професійного та 
громадського обов'язку, стрижнем її професійних і громадських 
якостей. Необхідною умовою формування професійної відповідаль-
ності майбутнього вчителя є його зацікавленість у процесі та 
результатах навчально-пізнавальної діяльності», – переконують 
М.Сметанський і В.Галузяк  [9, с.68]. 

У зарубіжній педагогічній науці проблема відповідальності 
вчителя за результати своєї праці розкривається у різних аспектах. 
Так, американський педагог М. Бачлер, порівнюючи якість освіти 
учнів у привілейованих і звичайних школах, доходить висновку про 
те, що якість отриманої освіти більшою мірою залежить не від типу 
школи і матеріальних статків учнів, а від відповідального ставлення 
педагогів до власних обов’язків. Їхня творча та інноваційна діяльність 
позитивно впливає на успіху молоді в навчанні [13, с. 60-63]. 

Річард Охманн, професор Університету Весліана (США, Огайо), 
досліджує поняття відповідальності, зобов’язань і обов’язку в 
діяльності університетських викладачів. Зауважуючи, що бізнес 
глибоко проник в університетську освіту, професор пов’язує 
відповідальність викладачів за якість знань студентів із фінансовою 
відповідальністю, ведучи мову про конфлікт «гроші VS доступність 
освіти» (немає грошей – немає освіти). Його висновок про те, що 
неможливо придбати знання за гроші і гарантовано здобути якісну 
освіту за рахунок досить високої оплати, актуальний для будь-якої 
освітньої системи сучасності, в тому числі й для української. 
Дослідник принагідно зауважує, що зобов’язання,  обов’язок і 
відповідальність  – дещо різні речі, оскільки відповідальність 
окреслює стратегію наближення до бажаного результату, що вимагає 
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дотримання певних вимог до освітнього процесу. А зобов’язання і 
почуття обов’язку автор трактує в контексті оплати праці викладача, 
про що студенти знати не повинні [14, с. 24-29]. 

Погоджуємося із тим, що виразніше за все прояв особистісної 
відповідальності відбувається саме на етапі вибору й орієнтації в 
професії, оскільки інтегрує в собі ціннісні, смислові, прагматичні ком-
поненти самовизначення. Г. Абрамова вважає, що професійна орієн-
тація в сучасних умовах не завжди є особистою справою молодої люди-
ни, через певне ухвалене рішення стосовно майбутнього фаху, «розпо-
чинається шлях до практичної етики, де почуття обов’язку й відпові-
дальність виливаються у конкретні професійні рішення і дії» [1, с. 23]. 

Об’єктивними показниками відповідальної поведінки студента 
можуть бути відображення соціальних взаємин в освітній і 
професійній діяльності – маємо на увазі пунктуальність, 
відповідальність, старанність, академічну доброчесність, 
результативність діяльності, до суб’єктивних факторів можна 
віднести прагнення до саморозвитку, самоосвіту, самовдосконалення, 
тобто актуалізацію потенційних можливостей і здібностей [7]. 

Але відповідальність не формується в ході навчання лінійно, 
покроково, від простого до складного. Це процес неоднозначний, 
пов'язаний з цінностями і етикою, залежний від багатьох зовнішніх 
чинників, суперечностей і перешкод. На шляху кожної молодої 
людини до здобуття професійних навиків і компетентностей виникає 
чимало перешкод, які в дидактиці вищої школи традиційно 
називають дидактичними (або педагогічними), тобто такими, котрі 
перешкоджають нормальному професійному навчанню [12]. 
Охарактеризуємо найбільш типові з цих перешкод. 

Соціально-психологічні: це суперечності між прагненням 
задовольнити свої фізичні, дозвіллєві, інтелектуальні потреби (що 
надзвичайно актуальні в період юнацького розквіту фізичних сил та 
потенцій) та лімітом часу на дозвілля, економічними й фінансовими 
обмеженнями в задоволенні цих потреб. 

Адаптаційні пов’язані, здебільшого, зі змінами місця проживан-
ня, соціального оточення, фінансових можливостей, побутових умов. 

Мотиваційні перешкоди пов’язані з тим, що вступ багатьох 
студентів у педагогічний ЗВО на конкретний факультет виявився 
зовсім не запланованим і бажаним, часто це трапляється під впливом 
батьківської думки, але молода людина не має хисту вчитися 
фактично з перших днів перебування в статусі студента, тому в таких 
випадках вести мову про формування професійної відповідальності 
неможливо. 

Дидактичні, які пов’язані з суперечностями між прагненням до 
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самостійності в способах здобуття знань і консервативними формами 
підготовки, або навпаки – між репродуктивними шкільним навиками 
отримання інформації і необхідністю самостійно її здобувати, 
опрацьовувати, узагальнювати. В цьому контексті суттєвими 
виявляються також різні вимоги стосовно контролю й оцінювання 
освітньої діяльності студента (з різних дисциплін, у різних 
викладачів, інші критерії оцінок порівняно зі школою і т.п.). 

Інформаційні перешкоди пов’язані з великими обсягами 
інформації й обмеженими ресурсами для її обробки – браком 
інтелектуальних навиків і здібностей, відсутністю алгоритмів 
упорядкування і систематизації інформації, т. зв. «кліповим 
мисленням» сучасної молоді. Поряд із цим, збільшення термінів для 
дорослішання в сучасній цивілізації призводить до того, на чому 
акцентує М. Гамезо: «…період навчання, який сильно затягується в 
часі, веде деяких молодих людей до безвідповідального 
інфантилізму.. Аномія (невизначеність і нестабільність) породжує 
цинічне й безвідповідальне ставлення молоді до закону, до 
нехтування моральними цінностями» [4, с. 102]. 

Утім, охарактеризовані нами перешкоди для розвитку профе-
сійної відповідальності майбутнього вчителя коректно розглядати все 
ж таки не як загрози цьому процесу, а в якості джерела розвитку 
відповідальності як для студентів, так і викладачів, що, своєю чергою, 
спонукає до пошуку шляхів мотивації бути відповідальним. 

Ще чверть століття тому завідувач кафедри педагогіки Вінницько-
го педагогічного інституту, доктор педагогічних наук М. Сметанський 
слушно зауважив: «Сьогодні відчувається необхідність в законі, який, 
з одного боку, усував би адміністративно-командний стиль соціально-
педагогічного управління підготовкою майбутнього вчителя, а з 
другого, чітко визначав відповідальність студента за результати своєї 
роботи і держави за створення умов для його професійного 
зростання. Саме відсутність такої взаємовідповідальності є однією із 
причин безвідповідальності» [9]. Минуло достатньо часу, але досі на 
законодавчому рівні не розроблено адекватних і дієвих механізмів 
мотивації майбутнього вчителя бути відповідальним за рівень і якість 
власної професійної підготовки під час навчання у ЗВО. Саме тому ми 
пропонуємо викладачам, які розробляють зміст навчальних і робочих 
програм – обов’язкових та вибіркових – для педагогічних ЗВО, 
сконцентруватись на такому смисловому наповненні навчального 
матеріалу, який мотивував би сучасну студентську молодь-майбутнє 
вчительство – брати на себе відповідальність за ухвалені рішення. 
Важливим у цьому аспекті також виявляється добір таких форм і 
методів аудиторної і позааудиторної роботи, котрі спонукають до 
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роздумів про наслідки власних дій, стимулюють освітній діалог, 
зацікавлюють дослідницьким напрямом роботи педагога, 
поглиблюють розуміння цінностей професії вчителя. 

Ми пропонуємо студентам такі види завдань, які скеровують їхню 
самооцінну, рефлексивну діяльність у русло усвідомлення власної 
професійної відповідальності саме як педагога, зокрема: 

1. Написання тематичних есе на теми типу  «Педагогічна 
підтримка дітей, які перебувають у скрутних життєвих обставинах», 
«Прийомна дитина в школі», «Гаджети на уроці: переваги і ризики 
для викладання», «Механізми впливу масових соціальних 
комунікацій на формування особистості підлітка», «Типологія 
сімейних негараздів їх уплив на дитину», «Осмислення феномену 
дитинства у вітчизняній і зарубіжній педагогіці» тощо. 

2. Групові дискусії на теми: «Значення релігійних організацій і 
громадських об’єднань у вихованні й соціалізації дитини», «Ризики й 
загрози стихійної соціалізації», «Соціально-економічні і культурні 
причини відхилень у поведінці дітей»; 

3. Ігрове проектування у рамках вивчення таких модулів 
педагогічних дисциплін, як «Підготовка до ЗНО» («Основи 
педагогічних вимірювань і моніторингу якості освіти» – вибіркова 
дисципліна для студентів 1 курсу), де дидактична гра проектується як 
фрагмент ток-шоу з трьома групами учасників – гості студії, 
представники УЦОЯО, батьки та учні – яким потрібно розв’язати 
суперечливе питання стосовно доцільності  ЗНО, можливостей його 
удосконалення і технологій підготовки до такого роду випробувань 
(адже вони є, по суті, соціальним ліфтом, який може надати 
талановитим незаможним дітям доступ до хороших університетських 
курсів і програм, якісної і престижної освіти). Під час вивчення 
модуля з «Педагогіки» (2 курс) під назвою «Теорія виховання» на 
лабораторному занятті «Методи виховання» вдаємося до ігрового 
проектування дещо іншого типу – інсценізація складних 
педагогічних ситуацій з декількома варіантами розв’язання. При 
чому в різних ролях – дитини, дорослого, педагога – отримують шанс 
побувати практично всі члени академічної групи. На семінарському 
занятті «Концепції і моделі виховання» в рамках того ж таки модуля 
студенти беруть участь у рольовій грі, учасники якої виступають в 
ролях вихователів – представників різних виховних концепцій і 
моделей, презентуючи власну наукову школу і методи виховного 
впливу на дитину. Такого роду навчальна активність справляє 
потужний емоційний уплив на студентів, наочно демонструє, 
наскільки важливим виявляється професійна і особистісна 
відповідальність учителя, адже від його рішень залежать долі учнів. 
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4. Підготовка аналітичних оглядів літератури і психолого-
педагогічної періодики з дискусійних питань, як-от гендерна 
політика і стосунки між дітьми в закладі освіти, уплив політичних 
факторів на зміст освіти зі своєї профільної дисципліни, релігійна і 
національна належність учня як фактор стигматизації, етичні  
проблеми інклюзивного навчання, превентивні заходи щодо 
запобігання буллінгу і дитячій агресії тощо. 

5.  Потужним виховним зарядом в аспекті виховання педагогічної 
відповідальності майбутніх учителів виступає звернення до досвіду 
знакових постатей вітчизняної та зарубіжної педагогіки, аналіз їхніх 
біографій, професійного досвіду з його здобутками і прорахунками, 
злетами і падіннями, знайомство з літературними працями кращих 
представників учительської професії – Я.А. Коменського, Ф. Фребеля, 
М. Монтессорі, К. Ушинського, Я. Корчака, А. Макаренка, В. Сухо-
млинського та ін.   

Винятковою є спадщина Василя Олександровича Сухомлинсько-
го: до джерел його педагогічної мудрості звертались і звертатимуться 
надалі покоління українського й зарубіжного вчительства, які 
прагнуть навчитися в Педагога-Майстра дослухатися до дитячої душі, 
вловлюючи найтонші її порухи і бачити в кожній дитині унікальність 
і обдарованість, і разом з тим виховувати себе, формувати в собі 
відповідальне ставлення до всього, що ти робиш і через що впливаєш 
на долю вихованця. Справжній учитель, на переконання 
В. Сухомлинського, крім професійних знань і умінь, повинен 
володіти величезним духовним, моральним, етичним потенціалом, 
такими людськими якостями, як доброта, милосердя, співчуття до 
ближнього. Учитель повинен бути взірцем у галузі практичної 
реалізації таких моральних категорій, як відповідальність, совість, 
честь. Учитель повинен розуміти інший спосіб життя, мислення, 
поведінки, толерувати несхожість і розмаїтість. Тому сучасні підходи 
до вищої педагогічної освіти передбачають не лише формування 
знань, умінь і компетенцій, ціннісного ставлення до дитини і до праці 
вчителя, а ще й розвиток педагогічних здібностей – комунікативних, 
перцептивних, дидактичних, організаторських.   

Вищим етапом педагогічної творчості, на думку В. Сухомлинського, 
є поєднання практики з елементами наукового дослідження: тут не 
йдеться про науково-дослідницьку діяльність в безпосередньому її 
потрактуванні, а швидше, про вивчення проблем, які вже вирішува-
лись науковцями, але в освітній практиці щоразу розкриваються 
новими гранями. І вчитель, котрий працює творчо, будучи посеред-
ником між педагогічною теорією і шкільною практикою, постійно 
бачить нові відтінки психолого-педагогічних явищ. «Теорія педагогіки 
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лише в цьому випадку може претендувати на наукове значення, коли 
вона перевіряється дослідним шляхом», – стверджував педагог. 

Навчально-дослідницька діяльність в університеті має 
спрямовуватися на створення умов для залучення студентів до 
наукових досліджень, навчання молодих людей логіці наукового 
пізнання, технікам педагогічного експериментування, роботі з 
масивами інформації, етичними нормами проведення педагогічної 
діагностики і відповідального ставлення до інтерпретації її результатів. 
Навчально-дослідна робота студента має стати складовою освітнього 
процесу, елементом внутрішньої університетської культури, сприяти 
становленню педагогічної майстерності майбутнього вчителя. 
Звертаючись не лише до сучасників, а й у майбутнє, Василь 
Сухомлинський писав: «Людина, що добре знає науку, на основі якої 
побудований предмет, котрий він викладає, закохана в цю науку, знає 
її горизонт – найновіші відкриття, дослідження, досягнення. Гордістю 
школи стає вчитель, який... сам небайдужий до проблем, над якими 
б'ється його наука, здатний до самостійного дослідження» [10, с. 17]. 

Педагог був щиро переконаний у тому, що вчитель не зможе  
працювати, не аналізуючи постійно свою діяльність. Саме в 
постійному прагненні вчителя до самоаналізу власної праці, у 
розвиткові дослідницької позиції педагог-учений бачив резерв 
розвитку педагогічної культури, професійної і громадянської 
відповідальності. Сухомлинський вважав, що необхідно ще під час 
навчання сформувати в студента установку до аналізу своєї 
діяльності, до встановлення причиново-наслідкових зв’язків між 
рівнем знань учнів і стилем викладання вчителя. 

Сьогодні вже доведено, що в результаті самоаналізу й самооцінки 
професійної діяльності у вчителя розвивається особливий тип 
мислення – рефлексивний, про що, випереджаючи час, говорив у 
своїх працях учитель-новатор. Уже на початковому етапі діяльності 
колективу Павлиської школи (1948-1954 рр.) важливе місце в ній 
відводилося пошуку ефективних методів і прийомів розвитку 
культури педагогічної праці вчителя. На думку Василя Олександро-
вича, для того, щоб добитися, аби кожен учитель знав не тільки ази 
навчання, а й глибокі джерела предмета, необхідні читання, читання 
і ще раз читання, «як найперша духовна потреба, як їжа для 
голодного».  Натомість ще в «доцифрову» епоху педагога непокоїв 
«великий і всезростаючий потік інформації, який несе в собі 
загрозу». Уплив величезної кількості інформації на сучасного 
вчителя впродовж робочого дня, під час відпочинку (новини, 
повідомлення з соцмереж, огляд нових відео і фотоматеріалів до 
уроків  тощо) часто позбавляє його бажання читати додаткову психо-
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лого-педагогічну літературу – дається взнаки перенасичення інфор-
мацією. Як навчити майбутнього педагога фільтрувати інформацію, 
не губитися  в ній, відповідально ставитися до свого щоденного 
«інформаційного меню», зберігаючи бажання читати книги? 

Університетська аудиторія має стати середовищем не лише для 
наукових дискусій, методичних майстер-класів і захопливих лабора-
торних занять, а й  місцем зустрічі людей, захоплених однією ідеєю, які 
будують діалоги і полілоги на засадах спільних професійних і 
загальнолюдських цінностей. Це може бути творчий вечір письменни-
ка-земляка, презентація книги, обговорення кінофільму (разом із 
колективним переглядом його фрагментів) – важливими для подаль-
шої вчительської праці і роботи над собою стануть емоції, що їх ми 
переживаємо в гурті однодумців, а не наодинці з гаджетом чи 
телевізором. 

Разом із тим, професійна підготовка майбутнього вчителя 
неможлива без постійного відстеження й аналізу нових наукових 
здобутків. В. Сухомлинським учитель розглядався як спеціаліст у 
певній предметній дисциплінарній галузі. Тому особлива увага 
акцентувалася на тому, як вчитель знає свій предмет, наукову царину, 
на основі якої побудована навчальна дисципліна. Це положення 
зумовило вибір методів і форм розвитку культури педагогічної праці 
у Павлиській школі:  організація індивідуального читання вчителя 
(«справжній учитель – книголюб») була золотим правилом 
педагогічного колективу школи і стала свого роду традицією; 
підготовка й читання лекцій з проблем науки, техніки, мистецтва, 
духовного життя суспільства (наприклад: «Біохімічні процеси й 
мислення», «Знання й моральність», «Класична генетика і шкільна 
біологія», «Кібернетика і програмоване навчання» – вражають уже 
самі назви доповідей!); відвідування й аналіз системи уроків з метою 
виявлення залежності результатів педагогічної діяльності вчителя від 
його ерудиції та культури. Варто зауважити, що в той час традиційні 
рекомендації освітян-науковців щодо розвитку психолого-
педагогічної культури вчителя зводилися, в основному, до 
самостійного читання, але не до дискусій і колективного обговорення 
на належному науковому рівні проблем теорії і практики. 

Ще під час університетського навчання доцільно сформувати в  
майбутнього вчителя потребу в обміні знаннями про різного роду 
педагогічні інновації, психологічні відкриття, прагнення залучати в 
свою діяльність елементи досвіду колег, їхні прогресивні ідеї. Цьому 
сприяє проведення науково-практичних конференцій, зустрічей з 
відомими науковцями, вчителями-практиками, організація майстер-
класів, які можуть проводитися як освітянами-практиками, так і 
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самими студентами (найчастіше – студентами старших курсів, які 
вже мали практику в закладах освіти). 

Ще один виклик часу – навчити майбутнього педагога працювати 
з різними учнями, здійснюючи індивідуальний підхід до кожного.  

У своїй роботі «Павлиська середня школа» Василь Олександро-
вич відмічає: «Майстерність педагога полягає в умінні побачити 
обдарованість дитини, визначити сферу застосування її інтелектуаль-
них і творчих сил та поставити перед нею завдання, щоб, розв'язуючи 
їх, вона долала труднощі, і щоб це сприяло подальшому розвиткові її 
здібностей. Ми дбаємо про те, щоб учні жили в позаурочний час 
багатим інтелектуальним життям і щоб це життя позначалося на 
духовному розвиткові колективу, підносило розумовий рівень усіх 
учнів, розвивало здібності менш обдарованих» [10, с.284].  

Сучасна соціально-культурна ситуація ускладнює проблему 
індивідуального підходу до учня високими вимогами й очікуваннями 
його батьків, – з одного боку, а з іншого – низьким рівнем навчальної 
мотивації самої дитини й вимогами шкільної програми. Як 
сформувати в педагога вміння бачити те, що потрібне дитині в 
конкретний момент навчального процесу?  

Ще зі студентської лави варто навчити вчителя проектувати 
індивідуальну траєкторію розвитку кожного вихованця, безумовно, 
відповідально й сумлінно ставлячись до цього (таке проектування не 
має бути окресленням якихось ідеальних моделей, що існують лише у 
сміливій уяві педагога, а повинне враховувати здібності та 
інтелектуальний і фізичний потенціал учня, стиль його навчальної 
діяльності, має бути узгоджене з батьками дитини). 

Без наукового передбачення, без уміння закладати в людину ті 
зерна, які зійдуть через десятиліття, виховання перетвориться на 
примітивний догляд, вихователь на неграмотну няньку, педагогіка на 
знахарство, – зауважував Сухомлинський. Педагогіка у педагогічному 
університеті повинна стати, на думку В. Сухомлинського, провідним 
предметом, у центрі уваги якого – жива дитина і живий учитель. У 
цьому плані корисним буде звернення безпосередньо до досвіду 
роботи самого педагога-новатора і Павлиської школи. Як описує в 
своїх статтях Василь Олександрович, на щотижневих педагогічних 
засіданнях учителі обговорювали духовний світ конкретної дитини, 
джерела її розумового, морального, емоційного, фізичного, 
естетичного розвитку; середовище, в якому в дошкільні роки й у роки 
шкільного навчання формувалися розум, мислення, почуття, 
характер, переконання особистості [11, с.201]. Двічі на місяць по 
понеділках на психологічних семінарах учителі, класні керівники, 
керівники гуртків, піонервожаті висловлювали думки про того чи 
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іншого учня з метою виявлення його захоплень, нахилів. 
Майбутнім учителям під час  пропедевтичної, позашкільної і 

виробничої практики ми даємо завдання спостерігати за дітьми, 
вивчати їхні інтереси і прагнення, особливості розумової діяльності 
за допомогою психодіагностичних методик, у ході індивідуальних 
бесід, аналізувати продукти дитячої творчості (вірші, малюнки, 
твори, модні нині он-лайн блоги і сторінки в соцмережах), 
пропонуємо виконувати мікродослідження на тему «Історія однієї 
дитини», що дозволяє узагальнити інформацію про дитину і 
встановити причиново-наслідкові зв’язки між історією життя 
дитини, її характером і темпераментом,  її інтересами і мотивацією до 
навчання, стилем інтелектуальної діяльності, груповим статусом у 
колективі. На практичних і лабораторних заняттях з «Педагогіки», 
«Методики виховної роботи», «Основ педагогічної майстерності», 
«Вікової та педагогічної психології», «Інклюзивної освіти» пропонує-
мо майбутнім учителям взяти участь в обговоренні фрагментів кіно-
фільмів, персонажами яких є неординарні учні, діти з особливими 
освітніми потребами, підлітки з непростими життєвими долями і 
виробити (колективно) стратегії взаємодії вчителя з такими 
вихованцями, розробити план індивідуального навчання тощо. Такі 
види і форми роботи – групової, індивідуальної, самостійної – через 
переживання певних емоцій і осмислення власного ставлення до 
різних педагогічних ситуацій формують в студентів відчуття належ-
ності до професійного освітянського кола, через яке відтак і відбуває-
ться розвиток відповідального ставлення до своєї поведінки (яка в 
ідеалі має бути взірцевою для вихованців), до самостійно ухвалених 
педагогічних рішень (наприклад, який вид і форму контролю знань 
обрати, як об’єктивно оцінити учня, яке покарання для порушника 
дисципліни доцільно обрати тощо), до дитячих потреб і інтересів, які 
часто бувають геть не суголосними програмному змісту навчального 
матеріалу (і чи варто відходити від цілей програми залежно від 
ситуації, котра складається на конкретному уроці?). 

З цією метою можуть бути використані прийоми актуалізації 
особистісних вражень студентів і аналізу ситуацій, що знайомі їм з 
власного досвіду. Логіко-понятійне пізнання педагогічних явищ 
супроводжується пізнанням емоційним – і тоді категорії педагогіки у 
їх прикладному вимірі стають «знайомі» студентові, який включає їх 
у сферу власного професійного досвіду. Саме в такий спосіб буденні 
знання шляхом їхнього осмислення й рефлексії перетворюються на 
елементи педагогічної відповідальності майбутнього вчителя. 

Специфіка педагогічної діяльності полягає в тому, що вона 
вимагає від вчителя постійної роботи над собою, над вдосконаленням 
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своїх знань і умінь, своєї майстерності.  Постійним стимулом у цій 
«роботі над собою» може бути високо розвинена відповідальність – 
за власні дії, за успіхи і невдачі вихованців, за долі своїх учнів. Саме 
тому формування і розвиток професійної відповідальності на всіх 
етапах становлення вчителя стає нині одним з найнагальніших 
завдань системи професійної педагогічної освіти. 
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