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УДК37:172.4:37(15)            Наталія Авшенюк 
        (Київ) 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 
На початку ХХІ ст. національні системи освіти вступають в 

епоху неперервного реформування, головною метою якого є 
підвищення якості освіти у процесі зближення різних національних 
освітніх систем. Поряд з державами суб’єктом перетворень в освіті 
стають міжнародні організації, які, просуваючи ідею єдиного 
освітнього простору, пропонують розмаїття способів взаємодії в 
ньому. 

Світовий освітній простір як глобальний об’єкт дослідження 
вивчається вітчизняними і російськими вченими, зокрема детально 
розглядаються особливості реформування національних систем 
освіти в контексті глобалізаційних процесів (В.П.Борисенков, 
О.Н.Джуринський, В.Г.Кремень, О.Б.Лисова, В.І.Луговий, 
А.А.Сбруєва), або окремі аспекти освіти: проблема забезпечення 
якості освіти (О.І.Ляшенко, Н.Н.Найдьонова), міжнародні 
дослідження в освіті (З.І.Батюкова, Т.Д.Шапошнікова, 
О.В.Сухомлинська), світовий освітній простір як продукт 
педагогічної думки, що розвивається (М.П.Лещенко,  
А.А.Селіванов, С.О.Сисоєва).  

У сучасних умовах великої актуальності набуло вивчення 
впливу глобалізаційних процесів на розвиток освіти, що знайшло 
своє відображення в роботах В.П.Андрущенка, М.З.Згуровського, 
В.Г.Кременя, В.О.Кудіна, В.О. Мяснікова, Н.Г.Ничкало. Низка 
досліджень присвячена інтегративним процесам у європейському 
освітньому просторі: теоретичні основи інтеграційних процесів у 
сучасному Європросторі (В.І.Байденко, О.І.Бражник, 
М.В.Ларіонова, Л.П.Пуховська), міжнародні нормативно-правові 
засади розвитку європейської інтеграції (Г.О.Лукічев, 
В.В.Насонкін), ключові принципи європейських освітніх реформ 
(О.В.Матвієнко, О.Ю.Мелвіл). 

Світовий освітній простір як специфічна сфера життєдіяльності 
людства, в якій під контролем суспільства формуються зовнішні й 
внутрішні умови для розвитку особистості, всебічно розглядається 
у дослідженнях А.П.Ліферова [5]. Системно вивчаючи основні грані 
світового освітнього процесу (аналіз теоретичних проблем 
глобалізації освіти з позиції державного підходу; аналіз сукупності 
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всіх освітніх і виховних закладів, науково-педагогічних центрів, 
урядових і громадських просвітніх організацій, особливості 
функціонування систем освіти різних регіонів і країн тощо), 
досліджує проблему глобалізації Б.Л.Вульфсон [2].  

Ключові характеристики наднаціональної освіти (міжнародна 
складова її функціонування, можливість користуватися нею 
представникам усіх національностей, визнання її еквівалентності і 
значущості у процесі працевлаштування в будь-якій країні світу) 
виявлено й охарактеризовано І.А.Тагуновою у дослідженнях з 
розвитку наднаціональної освіти у контексті світового освітнього 
простору [9]. М.В.Ларіонова здійснила комплексне дослідження 
нормативних основ, методів та інструментів кооперації країн-членів 
ЄС у галузі освітньої політики, спрямоване на виявлення основних 
закономірностей розвитку співробітництва в освіті та їх 
взаємозв’язків з процесом європейської інтеграції [4]. 

На наше переконання, міжнародний досвід надзвичайно 
актуальний для України, де відсутність чіткої національної стратегії 
інтернаціоналізації освіти, передусім вищої, визначає низький обсяг 
експорту освітніх послуг, низькі темпи розвитку міжнародних 
освітніх програм і, відповідно, ускладнює ефективну інтеграцію 
вітчизняної вищої школи у загальноєвропейський та світовий 
освітній простір. 

Отже, метою статті є дослідити сутність і проаналізувати 
основні стратегії інтернаціоналізації освіти у розвинених країнах 
світу. 

Під інтернаціоналізацією вищої освіти на національному, 
секторальному та інституційному рівнях міжнародні експерти в 
галузі освіти розуміють процес, у межах якого цілі, функції та 
організація надання освітніх послуг набувають міжнародного 
виміру. При цьому, традиційно, поняття інтернаціоналізації освіти 
включає два аспекти: внутрішню інтернаціоналізацію 
(internationalization at home) та зовнішню, яку, зазвичай, трактують 
як транснаціональну освіту (transnational education) [1, c.124].  

Внутрішня інтернаціоналізація вищої освіти проявляється 
насамперед як набуття змістом освітньої й наукової діяльності ВНЗ 
міжнародного характеру, тобто внесення університетами змін у 
навчальні плани, програми, дослідження. Більшість інституцій, 
ініціюючи такі зміни, має на меті розширити, а подекуди й 
сформувати міжкультурну компетентність своїх випускників, які 
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неодмінно повинні володіти навичками міжкультурної взаємодії в 
епоху глобалізованого ринку праці.  

Як правило, інтернаціоналізація змісту освіти здійснюється 
двома шляхами: по-перше, включення у навчальні програми низки 
дисциплін (міжнародна економіка, порівняльна педагогіка, 
міжнародне право, культурологія, іноземні мови), вивчення яких 
сприяє формуванню міжкультурної комунікації. По-друге, 
впровадження у зміст і навчальний процес університетів – 
міжнародних партнерів спільних елементів. Прикладом другого 
підходу до інтернаціоналізації змісту освіти є, зокрема, 
імплементація так званого «європейського виміру» в університетах 
об’єднаної Європи.  

Необхідно визнати, що ВНЗ з високим рівнем автономії, як, 
наприклад, у США чи Великій Британії, зустрічають такі зміни з 
певним опором. Адже, як зазначав президент Прінстонського 
університету Вудро Вільсон, «простіше перенести кладовище, ніж  
змінити програми навчання» [8, с. 3]. 

Стосовно зовнішнього прояву інтернаціоналізації вищої освіти 
– її транснаціональної складової, то більшість трактувань цього 
феномену можна узагальнити у такий спосіб: усі види програм 
вищої освіти, або освітніх послуг, включаючи дистанційну освіту, 
при здійснені яких, студенти знаходяться в іншій країні, а не в тій, 
де розташований вищий навчальний заклад, що присвоює 
кваліфікацію.  

Дослідження показало, що інтернаціоналізація освіти 
реалізується, як правило, за допомогою чотирьох основних форм 
міжнародного співробітництва, а саме: 

1. Індивідуальна мобільність, яка передбачає, як правило, 
академічну мобільність студентів і професійну мобільність 
викладачів, що здійснюється з освітньо-науковою метою. 

2. Мобільність освітніх програм та інституційна мобільність, 
яка призводить до формування нових міжнародних стандартів 
освітніх програм. 

3. Інтеграція в навчальні програми міжнародного виміру й 
освітніх стандартів. 

4. Інституційне партнерство, спрямоване на створення 
стратегічних освітніх альянсів і міжнародних освітніх корпорацій. 

Розвиток транснаціональної вищої освіти як активного й 
ефективного міждержавного співробітництва з метою 
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взаємозбагачення й обміну досвідом в освітній сфері стає однією з 
важливих складових освітньої політики розвинених країн світу. 
Адже до її беззаперечних переваг можна віднести підвищення 
доступності вищої освіти, універсалізацію знань, розробку 
міжнародних стандартів якості і підвищення інноваційності вищої 
освіти, розширення й укріплення міжнародної співпраці, 
активізацію академічної та професійної мобільності. 

Необхідно зазначити, що в межах інтернаціоналізації освіти у 
глобалізованому освітньому просторі інтенсивно розвиваються процеси 
регіоналізації, які науковцями визначаються як співробітництво в галузі 
освіти, засноване на кооперації держав, об’єднаних у рамках 
різноманітних регіональних організацій з метою економічної інтеграції, 
соціальної єдності та політичної безпеки [1, с. 127]. Найуспішнішими з 
них традиційно вважаються програми Європейського Союзу та Ради 
Європи щодо формування загальноєвропейського освітнього й наукового 
простору, програми Асоціації держав Південно-Східної Азії та 
Організації Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, а 
також створення Північноамериканського освітнього простору, 
Скандинавської (нордичної) освітньої зони тощо. 

Вивчення літератури з проблеми інтернаціоналізації освіти в 
європейському та північноамериканському регіонах свідчить, що 
протягом другої половини ХХ ст. інтерпретація досліджуваного явища 
змінювалася в залежності від основних чинників та розбіжностей 
політичних і економічних  умов, в яких відбувався процес інтеграції 
освітнього простору. Очевидно те, що концепція інтернаціоналізації 
освіти має різні історичні передумови, а отже, і різний сучасний резонанс 
у США, Європі та інших геополітичних регіонах світу [3, с. 2].  

Так, з початку до середини 90-х рр. ХХ ст. дослідники намагалися 
систематично визначити територію, на якій відбувалася 
інтернаціоналізація освіти, і виявити причини виникнення зазначених 
розбіжностей. Одним із результатів дослідницької роботи стало, зокрема, 
формулювання загальноприйнятої концепції інтернаціоналізації освіти на 
інституційному рівні як процесу впровадження міжнародного виміру в 
основні функції навчального закладу: викладання, дослідження та 
надання освітніх послуг [10, с. 6]. 

Іншим вагомим напрацюванням науковців визнано класифікацію 
шляхів інтернаціоналізації вищої освіти, яка охоплює чотири основні 
підходи:  

1) підхід, оснований на діяльності;  
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2) підхід, заснований на компетентності;  
3) «культурний» підхід;  
4) стратегічний підхід.  
Розглянемо запропоновану класифікацію детальніше. Перший підхід 

містить традиційні заходи, наприклад, щодо академічної та професійної 
мобільності студентів та професорсько-викладацького складу ВНЗ, 
міжнародного працевлаштування студентів, технічної підтримки передачі 
знань, спільної дослідницької діяльності  та зміни навчальних планів.  

Підхід, оснований на компетенції, зосереджується на цілях і 
результатах, що вимірюються так званою «додатковою вартістю» 
інтернаціоналізації освіти, а саме: формуванням людини як професіонала 
та особистості.  

Основою третього підходу є цілі та результати діяльності організації, 
насамперед створення інтернаціональної культури в університетських 
містечках-кампусах.  

Стратегічний підхід поєднує елементи всіх перерахованих підходів і 
має на меті оцінити потенціал навчального закладу з точки зору здатності 
розробляти інтегровану стратегію, за якої всі види діяльності і результати 
були б систематизовані, а університет функціонував як інституція 
міжнародного рівня. 

Аналіз монографічних досліджень і періодичних видань з зазначеної 
проблематики показав, що основним процесом 90-х рр. ХХ ст. у сфері 
інтернаціоналізації освіти стала розробка стратегій на національному та 
інституційному рівнях. За визначенням американського аналітика Джона 
Девіса, боротьба за стратегію стала основою поняття «інтернаціоналізація 
освіти» як на теоретичному, так і на практичному рівнях [3, с. 3]. 

Сучасний етап розвитку вищої освіти характеризується наявністю 
чотирьох стратегій її інтернаціоналізації в межах освітньої політики 
розвинених країн світу, про що свідчать результати проектів міжнародних 
організацій-ініціаторів процесу інтернаціоналізації освіти (ЮНЕСКО, 
ОЕСР, Світовий Банк, Римський Клуб та інші): 

1. Стратегія узгодженої взаємодії. 
2. Стратегія залучення кваліфікованої робочої сили. 
3. Стратегія отримання прибутків. 
4. Стратегія розширення можливостей [7; 8]. 
Очевидно, що зазначені стратегії рідко реалізуються поодиноко і на 

практиці освітня політика певної країни орієнтується на комбінований 
підхід до розробки та запровадження стратегії інтернаціоналізації освіти, 
спираючись на одну із них як основну. Вважаємо за необхідне на 
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конкретних прикладах розглянути розбіжності у пріоритетах країн щодо 
обрання стратегії інтернаціоналізації вищої освіти. 

Так, узгоджений підхід до інтернаціоналізації вищої освіти 
спирається на довгострокові політичні, культурні, академічні цілі 
розвитку країни. Реалізація такої стратегії здійснюється шляхом 
підтримки академічної мобільності через надання стипендій та участі у 
програмах академічних обмінів і створення інституційного партнерства. 
Домінуючим принципом такого підходу є міжнародне співробітництво, а 
не конкуренція, що характерно для Японії, Мексики, Південної Кореї та 
Іспанії. Нарівні зі США, ці країни є активними учасниками й донорами 
аналітичних,  статистичних проектів Директорату з освіти і Центру 
досліджень та інновацій у галузі освіти ОЕСР.  

Наприклад, у Японії інтернаціоналізація вищої освіти є пріоритетним 
напрямом реформування системи освіти в цілому і розглядається 
японським урядом як засіб забезпечення національним ВНЗ 
конкурентоздатності в умовах сучасних демографічних, економічних і 
політичних перетворень. Розвиток і підтримка інтернаціоналізації освіти в 
цій країні здійснюється за рахунок: 

− спрощення процедури прийняття іноземних студентів; 
− підвищення якості викладання іноземних мов, зокрема 

утвердження комунікативного підходу; 
− розширення освітніх можливостей для іноземних студентів 

вивчати японську мову; 
− модернізація японської системи вищої освіти з урахуванням 

перспектив міжнародного співробітництва. 
Стратегія підтримки міграції кваліфікованих фахівців 

спрямована на залучення іноземних спеціалістів і талановитих 
студентів до роботи у приймаючій країні. Основним інструментом 
зазначеного підходу є системи академічних стипендій, доповнена 
активною програмою популяризації системи вищої освіти країни за 
кордоном у поєднанні з прийняттям відповідного візового та 
імміграційного законодавства. Реалізація таких програм 
здійснюється спеціальними агенціями або мережею профільних 
організацій.  

Серед країн, які наймасштабніше реалізують цю стратегію, 
відзначають Австрію, Фінляндію, Францію, Угорщину, Німеччину, Велику 
Британію, Ірландію, Голландію, Швейцарію, Норвегію, Канаду та США. 
Перераховані країни у різний спосіб залучають іноземних студентів. Так, 
Велика Британія та Нідерланди приймають на навчання талановитих 



 

 9

випускників наукових програм у галузі технологій; Франція зацікавлює 
фахівців з тих регіонів, з якими вона слабо пов’язана в історичному чи 
географічному плані. 

Стратегія інтернаціоналізації вищої освіти, що спрямована на 
отримання прибутку, базується на двох зазначених підходах, але в її межах 
освітні послуги надаються виключно на платній основі, а надання 
державних субсидій не передбачено. Навчання іноземних студентів дає 
додатковий прибуток, стимулюючи університети реалізовувати 
підприємницьку стратегію на міжнародному освітньому ринку. Уряди 
країн, у яких практикується цей підхід, надають ВНЗ значну автономію, 
забезпечують високу репутацію своєї системи вищої освіти, а також 
високий ступінь захисту для іноземних студентів. До таких країн 
відносяться Австралія, Велика Британія, Нова Зеландія та США. Політика 
інтернаціоналізації вищої освіти в Австралії ініціюється й підтримується на 
державному рівні з метою експортування освітніх послуг. Вона базується 
на трьох компонентах: 

− послідовне введення нової системи фінансування університетів 
(запровадження диференційованої системи оплати навчання для іноземних 
студентів, включаючи систему додаткових субсидій); 

− маркетинг австралійської університетської освіти (створення при 
посольствах Австралії освітніх та культурних центрів); 

− зміни візової та міграційної політики для збільшення прийому 
іноземних студентів і надання можливостей залишитися на постійне місце 
проживання в країні. 

Стратегія розширення можливостей сприяє отриманню вищої освіти за 
кордоном або у ВНЗ-провайдерах міжнародних освітніх послуг. 
Важливими інструментами такого підходу є: по-перше, програми 
підтримки зарубіжної мобільності державних службовців, професорсько-
викладацького складу ВНЗ, учених і студентів; по-друге, забезпечення 
іноземним ВНЗ, програмам і викладачам сприятливих умов для 
забезпечення обміну знаннями між зарубіжними й національними 
освітніми інституціями. Саме країни Південно-Східної та Центральної Азії 
(Малайзія, Гонконг, Китай, Сінгапур, Індонезія, Таїланд), Мексика та деякі 
країни Східної Європи у найбільш повному обсязі використовують описану 
стратегію [6, с. 8-10].  

З огляду на зазначене, можна зробити висновок про певну 
універсальність цієї стратегії, адже вона має найширшу географію 
запровадження, оскільки її обирають країни з різних геополітичних регіонів 
світу, які знаходять на різних рівнях економічного розвитку. 



 

 10

На нашу думку, очевидний той факт, що вибір стратегії 
інтернаціоналізації вищої освіти певною країною визначається не лише 
зовнішніми геополітичними чинниками, але, насамперед, національним 
соціально-економічним та історичним контекстом, можливостями, 
ресурсами і пріоритетами. Одначе, попри об’єктивність і очевидну 
незворотність процесу інтернаціоналізації освіти, не всі країни готові 
розглядати її як частину своєї стратегії розвитку у глобалізованому 
світовому освітньому просторі. Причина цього, за переконаннями фахівців, 
у неоднакових можливостях країн реагувати на необхідність взаємодіяти в 
об’єднаному світовому економічному та культурному полі. Багато країн за 
різних обставин (низький рівень чи перехідний етап економічного 
розвитку, відсутність політичної стабільності, інформаційна ізоляція, 
обмежені технологічні можливості та пов'язаний з цими чинниками 
низький рівень освіченості населення) опинилися, так би мовити, на 
«периферії» глобальних тенденцій.  

Крім цього, на шляху інтернаціоналізації вищої освіти існують 
перепони, які ускладнюють адаптацію існуючих та розробку власних 
стратегій, до яких можна віднести:  

1) існування культурних перешкод;  
2) відсутність чи обмеженість чіткого законодавства щодо надання 

транснаціональних освітніх послуг, а також норм забезпечення їх якості;  
3) відсутність критеріїв порівнюваності систем і програм вищої освіти. 
Вивчення міжнародного досвіду інтернаціоналізації освіти утверджує в 

думці, що протягом останніх десятиліть розвиток транснаціональної вищої 
освіти у більшості високорозвинених країн стає об’єктом і предметом 
державної політики, спрямованої на розв’язання конкретних внутрішніх 
політичних, соціальних та фінансових проблем. Звернення України до 
досвіду таких країн дозволить критично оцінити основні здобутки в цій 
сфері, визначити переваги та недоліки існуючих стратегій 
інтернаціоналізації вищої освіти й виробити власну політику інтеграції у 
світове освітнє середовище.     

  
 
Список літератури 

1. Актуальные вопросы развития образования в странах ОЕСР / Отв. ред. М.В. 
Ларионова. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2005. – 152 с.  

2. Вульфсон Б.Л. Мировое образовательное пространство на рубеже ХХ – ХХІ 
вв. / Б.Л. Вульфсон // Педагогика. – 2002. – № 10. – С. 3-8. 

3. Келлен Хилари. Концепция дальнейшего развития интернационализации на 
практике: десятилетие эволюции / Хилари Келлен // Высшее образование в 
Европе. – 2000. – № 1. – С. 1-9. 



 

 11

4. Ларионова М.В. Формирование общего образовательного пространства в 
условиях развития интеграционных процессов в Европейском Союзе: автореф. 
дис. на соиск. уч. степени докт. полит. наук: спец. 23.00.04 «Политические 
проблемы международных отношений и глобального развития» / Марина 
Владимирова Ларионова. – Москва, 2006. – 40 с. 

5. Лиферов А.П. Интеграционные процессы в мировом образовании: основные 
тенденции / А.П. Лиферов // Magister. - 1999. - № 1. - С. 46-65. 

6. Обеспечение защиты интересов студентов, получающих образование за 
рубежом: основные вопросы, связанные с обеспечением качества, 
аккредитацией, признаним дипломов и степенем / Отчет по результатам 
форума ОЭСР «Интернационализация высшего образования: управление 
процесом», 3-4 ноября 2003 г., Тронхейм, Норвегия. – Москва: 
Государственный университет – Высшая школа экономики, 2003. – 16 с. 

7. Сагинова О.В. Интернационализация высшего образования как фактор 
конкурентоспособности / О.В. Сагинова. [Електронний ресурс]. – Доступ к 
ресурсу: www.marketologi.ru/lib/saginova/inter_vuz2.html 

8. Сагинова О.В. Проблемы и перспективы интернационализации высшего 
образования /  О.В. Сагинова. [Електронний ресурс]. – Доступ к ресурсу: 
www.marketologi.ru/lib/saginova/inter_vuz3.html 

9. Тагунова И.А. Развитие наднационального образования в контексте мирового 
образовательного пространства: автореф. дис. на соиск. уч. степени докт. пед. 
наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / 
Ирина Августовна Тагунова. – Москва, 2007. – 44 с. 

10. Knight J. Updating the Definition of Internationalization / Jane Knight // 
International Higher Education. The Boston College Centre for International Higher 
Education. – 2003. – № 33. – Р. 5-7. 

 
SUMMARY 

N. M. Avshenyuk 
INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN THE 

CONTEXT OF GLOBALIZATION 
 

The article is devoted to the important contemporary tendency of the knowledge 
society, which is internationalization of higher education in the context of globalization. 
The author studies main forms and characteristics of the phenomenon under investigation 
as well as strategies of higher education internationalization in the developed countries. 

 
 
 
 



 

 12

Наталія Бєлікова  
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  
В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ 

Постановка проблеми. Концепція відкритого освітнього 
простору та приєднання Росії до Болонського процесу вимагають 
прискореної розробки питань інтеграції вищої освіти даної країни в 
загальноєвропейську освітню систему і швидкого переходу до 
освітніх стандартів третього покоління.   

Ідеї модернізації російської освіти знайшли своє відображення в 
системі фізичної культури і спорту, в непрофесійній і професійній 
освіті у даній галузі через розробку нових підходів до підвищення 
ефективності організаційно-управлінських рішень та актуалізації 
проблеми фізкультурної освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз педагогічної 
літератури дозволяє констатувати, що питаннями професійної 
підготовки кадрів у вищій фізкультурній школі Російської 
Федерації займалися лише окремі науковці. Зокрема, загальні 
питання професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного 
виховання та спорту за кордоном вивчала Л.П.Сущенко; вивченню 
питання підготовки майбутніх фахівців з адаптивного фізичного 
виховання в Росії присвячені праці Р.П.Карпюка. Водночас, майже 
немає наукових відомостей щодо професійної підготовки майбутніх 
фахівців з фізичної реабілітації у даній країні, досвід якої 
надзвичайно важливий у світлі створення єдиного європейського 
освітнього простору. 

Робота виконана згідно з планом НДР Луцького інституту 
розвитку людини Університету “Україна”. 

Мета роботи – розкрити особливості становлення та розвитку 
системи професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної 
реабілітації у вищих навчальних закладах Російської Федерації. 

Виклад основного матеріалу. Система підготовки фахівців для 
галузі фізичної культури і спорту Російської Федерації, за 
твердженням Ю.Д.Железняка, включає в себе систему підготовки 
кадрів у структурі Міністерства освіти Росії на факультетах 
фізичної культури педагогічних університетів та інститутів, 
класичних і технічних університетів, а також галузеву систему 
підготовки кадрів Комітету з фізичної культури, спорту і туризму 
Росії в академіях та інститутах фізичної культури [2, с. 47].   
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За даними автора, на початку 90-х рр. XX століття створюються 
навчально-методичні об’єднання (НМО) з окремих або декількох 
спеціальностей ― державно-суспільні об’єднання в системі вищої та 
післявузівської освіти Російської Федерації. До основних функцій 
НМО входить участь у розробці проектів державних освітніх 
стандартів вищої професійної освіти (ДОС ВПО), вимог до рівня 
підготовленості випускників, змісту основних і додаткових освітніх 
програм, зразкових навчальних планів і програм; у ліцензуванні, 
атестації й акредитації навчальних закладів; у створенні навчальної й 
методичної літератури, тощо [2, с. 48].   

Наявність двох систем у структурі фізкультурної професійної 
освіти стала основою для створення НМО з освіти  в галузі фізичної 
культури на базі Російської державної академії фізичної культури (з 
2003 року – Російський державний університет фізичної культури, 
спорту і туризму) й НМО з фізичної культури вищих педагогічних 
навчальних закладів на базі Московського педагогічного університету 
(нині – Московський державний обласний університет). НМО на базі 
РДУФК об’єднує вищі фізкультурні навчальні заклади, НМО на базі 
МДОУ – вищі навчальні заклади, що мають факультети фізичної 
культури і кафедри фізичного виховання. 

Нині вища професійна освіта складається з двох освітніх 
підсистем. Структурною одиницею однієї є спеціальність, а іншої – 
напрям підготовки. До напряму підготовки входять дві освітні 
програми вищої професійної освіти: бакалаврат і магістратура. 
Бакалаврат і магістратура – це структури університетської системи, 
яка направлена на підготовку науково-педагогічних кадрів за 
певним напрямом. 

Отже, вища професійна освіта представлена нормативно і 
методично трьома освітніми програмами, які мають різну 
тривалість і спрямованість. Успішне засвоєння цих програм 
дозволяє випускникові вищого навчального закладу отримати 
кваліфікацію (ступінь) бакалавра, спеціаліста і магістра. 

Професійна фізкультурна освіта, як стверджує Ю.Д.Железняк, 
здійснюється на підставі державних освітніх стандартів вищої професійної 
освіти (ДОС ВПО) з кожної спеціальності (дипломований спеціаліст) і 
напряму (бакалаврат, магістратура) [1, с. 9].  

ДОС ВПО – комплекс норм і положень, які визначають основні вимоги 
до змісту, термінів навчання і якості засвоєння цього змісту з боку суб’єктів 
освіти. До ДОС ВПО входить “Класифікатор напрямів і спеціальностей 
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вищої професійної освіти”; напрями відносяться до підготовки бакалаврів і 
магістрів. Спеціальності відображають профіль підготовки спеціалістів. 
Кожний напрям або спеціальність мають шестизначний шифр, перші дві 
цифри якого – галузь знань або група спеціальностей, наступні дві – напрям 
усередині галузі знань або номер спеціальності, останні дві цифри – 
профіль галузі знань або номер спеціалізації [3]. 

Згідно з ДОС ВПО першого покоління, підготовка фізкультурно-
спортивних кадрів здійснювалася за такими напрямами та спеціальностями: 
підготовка бакалаврів і магістрів за напрямом 521900 – “Фізична культура” 
і напрямом 540500 – “Педагогіка, профіль – фізична культура”: бакалавр – 
540506, магістр – 540520; підготовка спеціалістів з наступних 
спеціальностей: 022300 – “Фізична культура і спорт”, 030400 – 
“Допризовна і фізична підготовка”, 040700 - “Валеологія” (табл. 1). 

На факультетах фізичної культури в рамках спеціальності 022300 – 
“Фізична культура і спорт” проводилася робота за спеціалізаціями, які 
поглиблюють знання та вміння в певній частині цієї спеціальності, в т. ч. і 
по спеціалізації 022305 – “Фізична реабілітація”. За даними 
Ю.Д.Железняка, із 74 вищих навчальних закладів, які мають факультети 
фізичної кульутри, в 59 здійснювалася робота із семи різних спеціалізацій, з 
них 36 % відводилося на “Фізичну реабілітацію” [2, с. 50]. 

Таблиця 1 
Напрями підготовки та спеціальності вищої професійної освіти 

у галузі фізичної культури і спорту згідно з ДОС ВПО  
першого покоління 

Напрями підготовки Спеціальності 

Код Напрям Академічний ступінь Код Спеціаль-
ність Кваліфікація 

521900 Фізична 
культура 

Бакалавр фізичної 
культури 
Магістр фізичної 
культури 

022300 Фізична 
культура і 
спорт 

Педагог з 
фізичної 
культури і 
спорту 

540500 Педагогіка 
(профіль – 
фізична 
культура) 

Бакалавр фізичної 
культури 
Магістр фізичної 
культури 

030400 Допризовна 
і фізична 
підготовка 

Викладач 
допризовної й 
фізичної 
підготовки 

   040700 Валеологія Педагог-
валеолог 

Згідно з Інструктивним листом від 15.03.99 р. № 4 “Про 
спеціалізації по спеціальностях вищої професійної освіти”, 
Міністерство загальної і професійної освіти Російської Федерації 
при відкритті нових спеціалізацій пропонує керуватися такими 
положеннями: спеціалізації є частиною спеціальності, в рамках якої 
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вони створюються, і передбачають отримання більш глибоких 
професійних знань, умінь і навиків у різних областях діяльності по 
профілю цієї спеціальності; студент, який навчається по 
спеціальності, може вибрати одну з її спеціалізацій; назва 
спеціалізації повинна розвивати назву спеціальності, в рамках якої 
вона відкривається, і не повинна збігатися з назвою інших 
спеціальностей і напрямків; обсяг годин, що відводиться на 
дисципліни спеціалізації у Вимогах до спеціальності,  знаходиться в 
межах від 500 до 2000 годин; назви спеціалізацій за 
спеціальностями вищої професійної освіти встановлюються 
вищими навчальними закладами і реєструються навчально-
методичними об’єднаннями, за якими закріплені ці спеціальності; 
назва дисциплін спеціалізації, їх обсяг, зміст і форма контролю 
встановлюються вищим навчальним закладом (факультетом); НМО 
створює базу даних зареєстрованих спеціалізацій, яка містить такі 
дані: перелік спеціалізацій по спеціальностям, закріпленим за НМО, 
назву дисциплін, які визначають основний зміст кожної 
спеціалізації, а також перелік вищих навчальних закладів, які їх 
реалізують; інформація доводиться до відома кожного вузу, що 
входить до складу НМО; дані про спеціалізації та вузи, що їх 
реалізують, а також зміни і доповнення за назвами спеціалізацій 
навчально-методичні об’єднання подають щорічно до 15 квітня в 
Міносвіти Росії [4]. 

Важливим етапом розвитку системи підготовки кадрів для 
галузі фізичної культури й спорту стали розробка та введення в дію 
у 2000 році державних освітніх стандартів нового, так званого 
другого, покоління. При розробці стандартів другого покоління в 
напрямі “Педагогіка” був виключений профіль “фізична культура”; 
водночас до структури освітньої програми було внесено 
національно-регіональний (вузівський) компонент (12 % із 
загальної кількості аудиторних годин), який дозволив відображати 
специфіку регіону і традиції вищого навчального закладу з 
урахуванням вимог ринку праці. 

Згідно з ДОС ВПО другого покоління, підготовка дипломованих 
спеціалістів у вищих педагогічних навчальних закладах 
здійснюється зі спеціальностей 033100 – “Фізична культура”, 
033200 – “Фізична культура з додатковою спеціальністю”, 033300 – 
“Безпека життєдіяльності”. Факультети фізичної культури 
здійснюють підготовку спеціалістів зі спеціальностей 022300 – 
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“Фізична культура і спорт” і 022500 – “Фізична культура для осіб з 
відхиленнями в стані здоров’я (адаптивна фізична культура)” (табл. 
2). Спеціалізації ДОС ВПО першого покоління залишаються 
стосовно до спеціальності “Фізична культура” ДОС ВПО другого 
покоління. 

За даними Ю.Д.Железняка, підготовку педагогів з фізичної 
культури за спеціальністю 033100 “Фізична культура” здійснюють 
біля 100 вищих навчальних закладів, причому за період 2000-2005 
рр. ця спеціальність відкрита в 5 державних і 19 педагогічних 
університетах; в 6 педагогічних інститутах [1, с. 10]. 

Таблиця 2 
Напрями підготовки та спеціальності вищої професійної 
освіти у галузі фізичної культури і спорту згідно  

з ДОС ВПО другого покоління 
 

Напрями підготовки Спеціальності 

Код Напрям Академіч-
ний ступінь 

Перелік 
спеціаль-
ностей 

Код 
Назва 

спеціальност
і 

Квалі-
фікація 

521900 Фізична 
культура 

Бакалавр 
фізичної 
культури 
Магістр 
фізичної 
культури 

022300 Фізична 
культура і 
спорт 

Спеці-
аліст з 
фізич-
ної 
куль-
тури і 
спорту 

   

Гуманітарно-
соціальні 

спеціальності

022500 Фізична культу
для осіб з 

відхиленнями
стані здоров’я

(адаптивна 
фізична 
культура) 

Спеці-
аліст з 
адап-
тивної 
фізич-
ної 
куль-
тури 

   033100 Фізична 
культура 

Педа-
гог з 
фізич-
ної 
куль-
тури 

   

Педагогічні 
спеціальності

033200 Фізична 
культура з 
додатковою 
спеціаль-
ністю 

Педа-
гог з 
фізич-
ної 
куль-
тури 

(і 
відпо-
відно з 
додат-
кової 
спеці-
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аль-
ності) 

   033300 Безпека 
життєдіяльн

ості 

Учитель 
безпеки 
життєдія
льності

 
Уперше в галузі фізичного виховання та спорту для вищої 

професійної фізкультурної освіти видається “Навчально-
методичний комплект зі спеціальності 033100”, до змісту якого 
увійшли: ДОС ВПО, навчальний план і програми з дисциплін 
циклів загальних гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, 
загальних математичних і природничо-наукових дисциплін, 
загальнопрофесійних дисциплін і дисциплін предметної підготовки. 
Керівником і розробником ДОС ВПО зі спеціальності 033100 – 
“Фізична культура” є професор Ю.Д.Железняк. Усього по ДОС 
ВПО 033100 передбачений обсяг роботи студентів у кількості 8884 
год, з них 5124 - аудиторних. 

Відповідно до переліку напрямів, спеціальностей і 
співвіднесених до них спеціалізацій підготовки дипломованих 
спеціалістів, у рамках спеціальності 022500 – “Фізична культура 
для осіб з відхиленнями в стані здоров’я (адаптивна фізична 
культура)” проводиться робота по шести спеціалізаціях, серед яких 
022501 – “Фізична реабілітація”. 

Перехід на освітні стандарти третього покоління тісно 
пов’язаний з уходженням Росії до європейського освітнього 
простору. Згідно з наказом Міністерства освіти Російської 
Федерації № 4482 від 04.12.2003, введено в дію Загальноросійський 
класифікатор спеціальностей за освітою (ЗКСО), який почав діяти 
поряд з Переліком напрямів підготовки і спеціальностей вищої 
професійної освіти (табл. 3).  
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Таблиця 3 
Покажчик відповідності між Переліком напрямів підготовки і 

спеціальностей вищої професійної освіти та ЗКСО 
(напрями підготовки виділені жирним шрифтом, спеціальності виділені 

курсивом) 
Перелік ЗКСО 
Код  Назва Код  Назва 
520000 ГУМАНІТАРНІ І 

СОЦІАЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

  

521900 Фізична культура 032100 Фізична культура 

020000 ГУМАНІТАРНО-
СОЦІАЛЬНІ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

  

022300 Фізична культура і спорт 032101 Фізична культура і спорт 
022500 Фізична культура для осіб з 

відхиленнями в стані 
здоров'я (адаптивна фізична 
культура) 

032102 Фізична культура для осіб з 
відхиленнями в стані 
здоров'я (адаптивна 
фізична культура) 

030000 ПЕДАГОГІЧНІ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

  

033100 Фізична культура 050720 Фізична культура 
033300 Безпека життєдіяльності 050104 Безпека життєдіяльності 

 
Спеціалізації, що вводяться навчальними закладами в порядку, 

встановленому Міносвіти Росії, в ЗКСО не розглядалися. Почав 
розроблятися проект Переліку напрямів підготовки і спеціальностей 
вищої професійної освіти, пов’язаного з ЗКСО і з урахуванням 
входження Росії до Болонського процесу, з метою розробки 
державних освітніх стандартів вищої професійної освіти третього 
покоління. 

Наказом Міністерства освіти  і науки Російської Федерації № 4 
від 12.02.2005 введено в дію новий Перелік напрямів підготовки 
(спеціальностей) вищої професійної освіти, який діє і нині до 
затвердження і введення в дію федеральних компонентів державних 
освітніх стандартів вищої професійної освіти нового покоління 
(табл. 4). 

Державний освітній стандарт вищої професійної освіти 
підготовки магістрів з фізичної культури за напрямом 521905 
(згідно з новим Переліком - 032100) – “Фізична культура” 
складається із програми підготовки бакалавра з відповідного 
напряму (4 роки) і спеціалізованої підготовки магістра (2 роки). 
Перелік анотованих магістерських програм (усього 16) містить 
магістерську програму 521905 – Фізична реабілітація.  
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Таблиця 4 
Перелік напрямів підготовки (спеціальностей) вищої професійної освіти 

Кваліфікація Код Назва 
Код Назва 

03000 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ   
032100 Фізична культура 62* Бакалавр фізичної культури 
  68 Магістр фізичної культури 

032101 Фізична культура і спорт 65 Спеціаліст з фізичної культури  і 
спорту 

032102 

Фізична культура для 
осіб з відхиленнями в 
стані здоров'я 
(адаптивна фізична 
культура) 

65 Спеціаліст з адаптивної фізичної 
культури   

05000 ОСВІТА І 
ПЕДАГОГІКА   

050720 Фізична культура 65 Педагог з фізичної культури 
Примітка: * 1-й розряд коду кваліфікації характеризує рівень освіти (6 – вища 

професійна освіта); 2-й розряд характеризує рівень кваліфікації: 2 – бакалавр,   5 – 
дипломований спеціаліст, 8 – магістр.  

 
Програма передбачає вивчення принципів, закономірностей і 

методик фізичної реабілітації; особливостей організації занять 
фізичними вправами в реабілітаційних цілях для осіб різної статті, віку 
і професій; особливостей рухової (фізичної) реабілітації при різних 
захворюваннях і ушкодженнях, перевтомі і стресах, використання 
фізичних вправ для профілактики передпатологічних і патологічних 
станів у дорослих, підлітків і дітей. Програма передбачає також пошук 
і вивчення шляхів виявлення найбільш ефективних методів фізичної 
реабілітації. 

Основна освітня програма підготовки магістра (далі - освітня 
програма) складається з основної освітньої програми підготовки 
бакалавра і програми спеціалізованої підготовки магістра, яка 
формується з дисциплін федерального компоненту, дисциплін 
національно-регіонального (вузівського) компонента, дисциплін за 
вибором магістранта і науково-дослідної роботи. Дисципліни за 
вибором магістранта в кожному циклі змістовно повинні доповнювати 
дисципліни, вказані у федеральному компоненті циклу. 

Освітня програма  відповідно до програми спеціалізованої 
підготовки магістра має таку структуру: цикл ДНМ - дисципліни 
напряму спеціалізованої підготовки; цикл СДМ - спеціальні 
дисципліни магістерської підготовки; НДРМ - наукова (науково-
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дослідна і (або) науково-педагогічна) робота магістра; ПДАМ - 
підсумкова державна атестація магістра. 

Діючі державні освітні стандарти вищої професійної освіти 
створили можливість поєднання на перших-третіх курсах програм 
підготовки бакалаврів, дипломованих спеціалістів і магістрів з 
наступним вибором студентом траєкторії навчання.  

Висновки. Отже, між системами підготовки фахівців з фізичної 
реабілітації в нашій країні і у Російській Федерації існують значні 
відмінності. Підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у 
Росії здійснюється в межах спеціалізацій та спеціалізованих 
магістерських програм за напрямами 032100 – “Фізична культура”, 
032101 –  “Фізична культура і спорт”, 032102 – “Фізична культура для 
осіб з відхиленнями в стані здоров’я”. У вищих навчальних закладах 
функціонує багатоступенева структура основних освітніх програм.  

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. У 
перспективі планується вивчення зарубіжного досвіду професійної 
підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації інших країн. 
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Summary 
Bielicova N.O. 

Features of professional preparation of future specialists on a physical 
rehabilitation in Russian Federation 

In the article the features of becoming and development of the system of 
professional preparation of future specialists are exposed on a physical rehabilitation in 
higher educational establishments of Russian Federation. It is set that preparation of 
future specialists on a physical rehabilitation is carried out within the limits of 
specializations and specialized master's degree programs. 
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(Алчевськ) 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ДО 
ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З 

ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 
Постановка проблеми, її зв'язок із науковим і практичним 

завданням.  У світі існує безліч професій. У «Класифікаторі 
професій» зібрано більше 8200 найменувань. Серед нових професій 
лідирують такі, як менеджер, коучер, мерчендайзер, логіст, 
креативний менеджер, піар-менеджер, промоутер тощо. Крім цього, 
професія менеджера входить до списку найприбутковіших і 
найбільш високооплачуваних у світі. Початком шляху до високого 
професіоналізму є, звичайно, саме професійна освіта.  

Проблема якості професійної освіти у галузі менеджменту й 
формування відповідних цьому напрямків і критеріїв професійної 
підготовки управлінських кадрів має безпосереднє відношення до 
сучасних реалій функціонування всіх учасників соціального 
партнерства [3, c. 132-133]. Тепер суспільству, як світовому, так і 
українському, зокрема, потрібні висококваліфіковані, 
конкурентоспроможні фахівці, яким притаманна економічна 
компетентність, ділова завзятість, здатність до ризику та прийняття 
самостійних рішень, тобто особи, підготовлені до роботи як 
професійно, так і індивідуально-особистісно. І чим глибша 
інтеграція вищої освіти України до європейського освітнього 
простору, тим більше значення якості професійної підготовки 
менеджерів і вимог до них. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема 
професійної підготовки майбутніх менеджерів розглядається у 
працях багатьох дослідників. Автор Л. Володарська-Зола [3] описує 
підготовку майбутніх управлінців до професійної діяльності в 
Україні та порівнює українську освітню систему з освітньою 
системою Польщі. Дослідник О. М. Капітанець [5] описує саме 
педагогічну підготовку менеджерів у вищих технічних навчальних 
закладах. Питання професійного спілкування майбутніх менеджерів 
розглядається у праці автора В. А. Лівенцової [6]. Підготовка до 
інноваційної професійної діяльності описана у роботі Г. М. 
Овчинникової [5], однак автор розкриває сутність проблеми для 
студентів технічних навчальних закладів. Жоден із зазначених 
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авторів не приділяє уваги питанню саме менеджерської 
інноваційної професійної підготовки.  

Нерозв’язані частини проблеми, якій присвячена стаття. У 
нових соціально-економічних умовах змінюються вимоги до 
особистісних і ділових якостей фахівців: навички праці зберігають 
своє  значення, однак усе більше на перший план виходять 
фундаментальність знань, уміння аналізувати й оцінювати 
нестандартні ситуації та приймати потрібні рішення. У якості 
головних вимог до працівника виступають такі, як уміння 
співпрацювати з іншими, бути корпоративним, контролювати своє 
емоції. Необхідним стає також високий рівень самостійності та 
самокерування, відповідальність за планування, організацію й 
оцінку результатів праці [7, с.18-19]. Отже, ми маємо звертати увагу 
саме на якісно нові – інноваційні – вимоги до майбутніх менеджерів 
сучасності та використовувати новітні засоби навчання для набуття 
інноваційних якостей. 

Мета статті – розкрити сутність і зміст поняття інноваційної 
професійної діяльності (ІПД), сформулювати вимоги до ІПД 
майбутнього менеджера, описати новітні засоби та методи розвитку 
інноваційної професійної діяльності. 

Результати дослідження. Професія менеджера займає провідне 
місце у системі існуючих професій. У будь-якій сфері виробництва 
та галузі життя потрібен управлінець, людина, яка керуватиме 
процесами та подіями, у іншому випадку настане хаос і безлад. Ми 
сміливо можемо сказати, що при побудуванні футурологічної 
життєвої програми менеджер, як керівник, завжди займатиме 
провідне місце. А добрий менеджер – це такий, що в змозі бачити 
недоліки в існуючому, вміє робити їх аналіз та, оглядаючись назад, 
усе ж таки орієнтуватися на нововведення й оновлення. Тобто, 
кваліфікований менеджер – це менеджер інноваційний. Отже, ми 
наблизились до поняття інноваційної професійної діяльності 
керівника. Під інноваційною професійною діяльністю ми розуміємо 
творче використання спеціалістом своїх інтелектуально-
теоретичних, потребово-мотиваційних, морально-вольових та 
операційно-практичних якостей для забезпечення прогресивних 
перетворень у соціально-економічній сфері з метою вироблення та 
генерування нових продуктивних ідей, технологій, засобів, методів, 
які приводять до вдосконалення виробництва, реорганізації 
професійного середовища та управління процесами в ньому. 
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Спираючись на подане визначення, назвемо інноваційні 
професійні якості, які, на наш погляд, повинен мати сучасний 
менеджер: 

• висока адаптованість до нових потреб підприємницької 
діяльності; 

• здатність до впровадження інновацій та постійного 
самовдосконалення; 

• вчитися в інших, адаптувати чужі рішення до ситуації, у 
якій перебуває підприємство; 

• здатність упевнено працювати за надзвичайних умов; 
• використовувати у професійній діяльності комп’ютерну 

техніку, сучасні інформаційні технології та інші нововведення; 
• спілкуватися, в тому числі використовувати іноземні мови; 
• прагнення брати на себе відповідальність за перебіг подій та 

результати дії колективу; 
• переконувати не тільки однодумців, а й тих, хто не 

підтримує його ідеї;  
• покладатися на себе в складних ситуаціях, готовність 

приймати самостійні рішення та втілювати їх у життя; 
• не втрачати почуття власної гідності, мати впевненість у 

собі та достойно сприймати критику; 
• поєднувати раціональність з інтуїцією; 
• творчо застосовувати набуті знання, здатність аналітично 

мислити; 
• поєднувати абстрактно – логічне, репродуктивне та 

креативне мислення; 
• забезпечувати цілеспрямовану скоординовану діяльність як 

окремих працівників, так і колективу у цілому; 
• створити так званий інноваційний клімат і вміння згодом 

працювати в його умовах. 
Серед новітніх засобів і методів навчання й подальшого розвитку 

інноваційних професійних якостей менеджерів назвемо ділові, 
психолого-економічні, інтелектуальні тренінги, ділові ігри, коучинг-
тренінги для набуття нових якостей та вмінь (сoaching), мозковий 
штурм (brainstorming), ігри на згуртування колективу (teambilding), 
моделювання нестандартних, конфліктних і критичних ситуацій тощо. 
Усі ці новітні методи навчання можуть бути використані як для 
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студентів у процесі навчання, так і для вже працюючого персоналу. 
Опишемо детальніше найпоширеніші з них.  

Тренінг являє собою сплановані та систематичні зусилля з 
модифікації чи розвитку знань і вмінь особи. Він спрямований на 
набуття знань і навичок, необхідних для адекватного виконання 
конкретного завдання. Специфічність тренінгу полягає в тому, що 
він передбачає здобуття та засвоєння навичок поведінки, фактів, 
ідей і т.п., що необхідні для виконання конкретної роботи. Об’єктом 
тренінгу виступає скоріше конкретний вид діяльності, ніж людина. 
Складність упровадження тренінгу в освітню програму полягає в 
тому, що він має значну відмінність від освіти. Тренінг як навчання 
вузько специфічним формам поведінки припускає відповідний 
ступінь одноманітності у рамках існуючих індивідуальних 
відмінностей. Освіта, навпаки, характеризується заохоченням 
індивідуальних особливостей студентів; навчання проходить так, 
що кожен студент у результаті створює свої власні засоби 
виконання тієї чи іншої діяльності. Метою тренінгу є забезпечити 
людину знаннями, вміннями, навичками, необхідними для 
виконання конкретних завдань. Навчання, або освіта, забезпечує 
особу теоретичною та концептуальною системою, яка стимулює 
розвиток аналітичного та критичного мислення. Однак усе ж таки ці 
два процеси дуже тісно пов’язані. Здатність людини до набуття 
знань і вмінь так чи інакше залежить від якості її минулого 
навчання та ступеня її освіченості. Крім цього, і організаційний 
тренінг, і навчання не можуть обійтися без практичного досвіду [1, 
с. 15-22; 2, с. 7-13]. 

Ділова гра являє собою засіб моделювання різноманітних умов 
професійної діяльності методом пошуку нових можливостей її 
виконання.  Це – метод пошуку рішень в умовній проблемній 
ситуації, який застосовується як засіб активного навчання учасників 
з метою вироблення у них навичок прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, а також як засіб тестування здібностей. 
Ділова гра імітує різні аспекти людської діяльності і соціальної 
взаємодії та виступає засобом ефективного навчання завдяки тому, 
що усуває протиріччя між абстрактним характером навчального 
предмету та реальним характером професійної діяльності. Саме цим 
вона сприяє скороченню часу, відведеного на вивчення теми, й 
ефективнішому засвоєнню навчального матеріалу, процес навчання 
стає більш творчим і захоплюючим. 
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Під час застосування ділових ігор навчальний процес 
максимально наближається до реальної практичної ситуації. 
Іншими словами, будь-яка ділова гра – це імітаційний метод. Вона 
стає власне ігровим методом навчання, за якого всі учасники гри 
виступають у тих чи інших ролях і приймають управлінські 
рішення відповідно до своєї ролі. А оскільки інтереси учасників гри 
неоднакові, то їм доводиться іноді приймати рішення у конфліктних 
ситуаціях. Крім цього, ділова гра є колективним методом навчання. 
Якщо традиційні методи зорієнтовані, переважно, на індивідуальне 
навчання учнів, то в ділових іграх, де беруть участь учні всієї групи, 
рішення приймаються колективно [9, 10]. 

Під коучингом розуміється мотивація та тренування особистості 
для набуття нових навичок та якостей. На практиці він являє собою 
синтез методик індивідуального психологічного консультування, 
соціально-психологічного тренінгу та традиційного наставництва 
досвідчених спеціалістів над молодими. Коунчинг – це 
індивідуальне тренування людини для досягнення значущих цілей, 
підвищення мобілізації внутрішнього потенціалу, розвиток 
необхідних здібностей та навичок, засвоєння провідних стратегій 
отримання результату. Цей метод навчання спрямований на 
розширення можливостей людини [4, с. 52-53, 10]. 

 Метою «мозкового штурму» є виключення оцінювального 
компонента на початкових стадіях створення ідей, від допомагає знайти 
розв’язок складної проблеми шляхом використання спеціальних правил 
обговорення. Мозковий штурм, або брейнстормінг, це – оперативний метод 
розв’язання проблеми на основі стимулювання творчої активності, при 
якому учасникам обговорення запропоновано виказати якомога більшу 
кількість варіантів розв’язання конкретної проблеми, не уникаючи навіть 
найфантастичніших рішень. Головними аспектами є максимальна кількість 
ідей та повна заборона на критику [9, 10]. 

Серед головних вимог до новітніх засобів і методів розвитку ІПД 
назвемо такі, як: системний підхід до їх проведення; чітка 
цілеспрямованість і реалістичність; принципи навчання та мотивації; 
активність; особистісно – орієнтована спрямованість. Усі зазначені новітні 
методи навчання повинні не тільки розвивати нові якості та можливості, а 
також мають відповідати вмінням «учнів» для підсилення вже набутих 
навичок і зниження негативних рис та звичок. 

У межах зазначеного звернемось детальніше до одного аспекту – 
готовності менеджера до інноваційної діяльності. Питанню організації 
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процесу формування готовності майбутніх спеціалістів до інноваційної 
діяльності треба приділяти не менше уваги, ніж самій підготовці до вказаної 
діяльності. Майбутні фахівці повинні бути готовими до інновацій 
психологічно та внутрішньо, сприймати зміни й оновлення адекватно. Це 
стосується керівників, які вже давно працюють і мають значний досвід 
роботи. Існує безліч фахівців, які за наявності значного стажу роботи, 
багатого професійного досвіду, високого рівня професіоналізму та 
компетентності усе ж важко адаптуються до вимог інноваційної  
професійної діяльності. Більшість із них – це люди так званого «старого 
покоління», однак ця проблема стосується усіх фахівців, які працюють на 
керівних спеціальностях. Причин цьому може бути безліч. Серед них 
недостатність знать і вмінь; брак часу на самопідготовку, самоорганізацію 
та сомоменеджмент; моральна неготовність до оновлень і внутрішній опір 
нововведенням та ін. Саме тому дуже важливо звертати увагу на готовність 
майбутнього спеціаліста до ІПД ще на стадіях навчання. 

Висновки з дослідження й перспективи подальшого розвитку. 
Особливості сучасного життя потребують переосмислення підходів до 
здійснення професійної підготовки майбутніх фахівців, особливо 
управлінців. Питання якісної підготовки майбутніх менеджерів, що були б 
адекватними до мінливих умов сучасного економічного життя, тісно 
пов’язане з проблемою інноваційної професійної освіти та використанням 
новітніх засобів у навчальному процесі. Новітні засоби навчання повинні 
бути зорієнтовані як на освіту майбутніх спеціалістів і підвищення 
професійних якостей вже працюючих менеджерів, так і на психологічну 
підготовку усіх учасників освітнього процесу до функціонування в 
існуючому бізнес-середовищі. На наш погляд, найбільш ефективним у 
підготовці майбутніх керівників сучасності є поєднання класичних засобів 
освіти з новітніми методами навчання; використання прийомів як 
формальної, так і неформальної освіти; набуття не тільки теоретичних 
знань, а також розвиток практичних навичок і досвіду вже на стадіях 
навчання. 

Саме тому серед перспектив подальшого вивчення назвемо такі 
аспекти, як упровадження новітніх методів навчання в освітній процес; 
характеристика й аналіз неформальної освіти, порівняння неформальних 
навчальних засобів із формальними (класичними); адаптація зазначених 
заходів до сучасної освітньої програми навчання майбутніх менеджерів у 
рамках підготовки їх до інноваційної професійної діяльності. 
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SUMMARY 
Victoria Berezhna  

TRAINING OF FUTURE MANAGERS TO INNOVATION PROFESSIONAL 
ACTIVITY AND USAGE OF THE NEWEST EDUCATIONAL MEANS 

The article deals with the future managers’ newest educational means and methods 
in vocational education process, their meaning and introduction peculiarities; definition 
of innovation professional activity (IPA), IPA demands to modern managers are also 
formulated.  

 
УДК 376:378 

Юлія Богінська  
(Ялта)  

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОЕКТ ТЕМПУС ТАСІС  
«ЦЕНТР ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНВАЛІДІВ» У КРИМСЬКОМУ 

ГУМАНІТАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ:  
РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку системи 
вищої освіти України в контексті Болонського процесу до 
організації навчально-виховного процесу студентів висуваються 
певні вимоги, і одна із значущих – організація  доступної вищої 
освіти для різних категорій студентів, у тому числі і для осіб з 
обмеженими можливостями.  
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Позитивною тенденцією останніх років в Україні є збільшення 
чисельності інвалідів, які навчаються у вищих навчальних закладах I-IV 
рівнів акредитації. Чисельність інвалідів, які навчалися у вищих навчальних 
закладах III-IV рівнів акредитації, збільшилася 2007/2008 навчального року 
порівняно з 2003/2004 навчальним роком, у 2,4 раза і становила 8315 осіб. 
Таким чином, викладені факти визначають необхідність організації 
доступного і безбар'єрного навчання студентів з особливими потребами.  

Усе більше уваги в роботі зі студентами з особливими потребами 
приділяється створенню умов, що сприяють розвитку потреб, реалізації 
можливостей цієї категорії студентів. Для забезпечення якісної вищої освіти 
осіб з обмеженими можливостями доцільне створення спеціалізованих 
структур – ресурсних центрів. Міжнародний досвід пропонує моделі 
навчання інвалідів, як в інклюзивних колективах освітніх установ, так і в 
спеціалізованих центрах, забезпечених спеціальним обладнанням, 
технологіями навчання і умовами для перебування інвалідів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз досліджень у 
напрямку підтримки і супроводу студентів з обмеженими можливостями у 
вищих навчальних закладах свідчить, що в останні роки з'явилися праці, в 
яких обговорюється питання створення і функціонування університетських 
центрів і служб для цієї категорії студентів.  

Так, аналіз закордонного досвіду (D. Angelo, M. Bajekal, R. Breman, 
Ph.D Marra, K.Woodfield) доводить, що термін «сервісна служба» більше 
використовується для характеристики всіх процесів: підтримки, супроводу, 
реабілітації, навчання і тощо. У вітчизняних внузах центри мають більш 
вузьку спеціалізацію: центр самостійної роботи, вищої освіти, довузівської 
підготовки і т. ін.  

Українськими вченими (С. Литовченко, В. Скрипник, М. Чайков-
ський) проаналізовано й описано досвід роботи навчально-
реабілітаційних центрів у Відкритому міжнародному університеті 
розвитку людини «Україна» та його філіях. К. Кольченко, Г. Нікуліна, 
П. Таланчук розкривають специфіку діяльності університетського 
Центру самостійної роботи студентів з особливими потребами для 
надання студентам з інвалідністю спеціалізованої технічної, 
інформаційної та консультативної підтримки [4, с.55].  

У працях російських вчених (О. Мартинова, Л. Смирнова) розкрито 
особливості роботи Регіонального центру освіти інвалідів у Челябінському 
державному університеті [2, с.7]. Цей центр створено в рамках 
європейського проекту Темпус Тасіс. С. Лебедєвою виділено компоненти 
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діяльності служби супроводу (педагогічний (андрагогічний), медичний, 
психологічний, соціальний) і відповідні до них напрямки роботи.  

На сьогодні у вітчизняних моделях діяльності університетських центрів 
і служб частково використовується зарубіжний досвід, отриманий у ході 
реалізації міжнародних проектів.  

Розгляд і аналіз зарубіжного досвіду дозволяє створити в українському 
освітньому просторі концепцію роботи центрів, служб і впровадити модель 
їх діяльності в умовах вузу. Однак на сучасному етапі розвиток системи 
вищої освіти інвалідів в Україні, їх підтримка та супровід вимагає 
удосконалення, і в цьому напрямку необхідно враховувати розробки 
зарубіжних партнерів, організацій, університетів.  

Мета і завдання дослідження: розкрити специфіку діяльності Центру 
вищої освіти інвалідів у Кримському гуманітарному університеті як 
результат реалізації європейського проекту «Темпус Тасіс»; виділити 
основні напрямки та форми роботи Центру, проаналізувати роботу 
спеціалізованого факультету для студентів з обмеженими можливостями.  

Основний зміст статті. На сьогодні, в контексті Болонського процесу, 
багато нових ідей упроваджується і в Україні. Так, упровадження нових 
методів навчання, застосування сучасного обладнання, створення центрів і 
служб для студентів найчастіше відбувається за рахунок фінансування 
Європейським союзом спільних проектів.  

Одним із моментів реалізації таких проектів є впровадження 
європейського досвіду в українську систему вищої освіти. Цей факт 
дозволяє стверджувати, що участь у європейських проектах допомагає 
розвиватися сучасній системі вищої освіти більш ефективно та інтенсивно, 
за європейським зразком. Важливо відзначити, що закордонний досвід не 
копіюється, а трансформується з урахуванням потреб і можливостей 
студентів з обмеженими можливостями, недостатнім державним 
фінансуванням, відсутністю технічного обладнання тощо.  

Упроваджуючи зарубіжні моделі навчання студентів з обмеженими 
можливостями, Міністерством освіти і науки України проводиться 
експеримент з інтегрованого навчання студентів цієї категорії. На 
сьогоднішньому етапі роботи в експерименті беруть участь 9 вищих 
навчальних закладів, у тому числі і РВНЗ «Кримський гуманітарний 
університет» (м. Ялта). Експеримент передбачає три етапи проведення: 
перший – вивчення в системі ВНЗ інтегрованого навчання, розробка 
документів, наукової та навчально-методичної літератури; другий етап 
передбачає апробацію розроблених документів та матеріалів; третій – 
аналіз  результатів проведення експерименту.  
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Реалізація завдань цього експерименту в Кримському гуманітарному 
університеті (далі – КГУ) здійснюється на спеціалізованому факультеті для 
студентів-інвалідів і в Центрі вищої освіти інвалідів.  

Кримський гуманітарний університет навчає інвалідів із 2002 року, з 
моменту відкриття спеціалізованого факультету для студентів цієї категорії. 
Спочатку на навчання було прийнято 17 осіб за спеціальностями 
«Соціальна педагогіка», «Історія», «Українська мова», «Образотворче 
мистецтво», «Англійська мова». Для них організовано спеціалізоване 
навчання в нечисленних групах. У 2008-2009 навчальному році на 
факультеті навчався 91 студент; на сьогодні навчається 61 студент з 
обмеженими можливостями.  

Спеціалізований факультет знаходиться в санаторній зоні. Навчання 
студентів здійснюється за очно-заочною формою. Студенти, приїжджаючи 
на сесії, проживають у спеціально обладнаних кімнатах на території 
факультету.  

Факультет має специфіку організації навчально-виховного процесу, а 
саме:  
- індивідуально-групову форму організації навчання;  
- дозування навчального навантаження, навчальної інформації;  
- своєрідні форми подачі навчального матеріалу;  
- супровід навчального процесу лікувально-профілактичними заходами.  

На факультеті зі студентами працюють медичні працівники, 
реабілітологи, психологи та спеціально підготовлені педагоги. На 
факультеті функціонує реабілітаційним кабінет; придбано спеціальні 
тренажери для студентів із порушеннями опорно-рухового апарату та 
захворюваннями ДЦП.  

Соціальну та психологічну підтримку, реабілітацію здійснюють 
психологи та педагоги, які здійснюють зі студентами з обмеженими 
можливостями такі заходи:  
- психологічні ігри й тренінги, спрямовані на корекцію психічного та 
соціального здоров'я, підтримку психологічної стабільності в процесі 
навчання, усунення психологічних комплексів, пов'язаних із хворобою;  

- заходи, що сприяють духовному розвитку студентів, їхніх особистісних 
здібностей, визнанню студентської індивідуальності й унікальності 
(влаштування виставок робіт студентів, конкурсів);  

- організацію зустрічей із фахівцями соціальних служб, центрами 
зайнятості, юристами, економістами, роботодавцями, показуючи 
визнання інвалідів у суспільстві як повноцінних людей [1, с.17].  
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Для повноцінної інтеграції студентів з обмеженими 
можливостями проводяться лекційні й практичні заняття разом зі 
здоровими студентами, свята, вечори, загальноуніверситетські 
заходи.  

Університет, поєднуючи свій досвід навчання інвалідів із 
міжнародною практикою, в рамках проекту «Темпус-Тасіс» 
успішно організував співробітництво з Італією, Бельгією, Іспанією, 
Латвією. У ході реалізації цього проекту в лютому 2008 року 
відкрито Центр вищої освіти інвалідів (далі Центр) на базі 
спеціалізованого факультету для студентів з обмеженими 
можливостями.  

Доцільність організації Центру зумовлена низкою причин, 
зокрема, з кожним роком зростає потреба в отриманні вищої освіти 
особами з обмеженими можливостями здоров'я.  

Центр є структурним підрозділом університету, діє на основі 
штатного розкладу. Його діяльність спрямована на підвищення і 
вдосконалення якості навчання, реабілітації та інтеграції людей з 
обмеженими можливостями в сучасне суспільство шляхом 
отримання ними вищої освіти.  

Цей Центр здійснює свою діяльність відповідно до чинного 
законодавства України, а саме: за Законами України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про заходи щодо 
посилення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними 
можливостями», Національною доктриною розвитку освіти, 
наказом «Про затвердження програми професійної підготовки 
інвалідів слуху і зору у вищих навчальних закладах I-IV рівнів 
акредитації», Програмою розвитку системи дистанційного 
навчання, указом Президента «Про першочергові заходи щодо 
створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими 
фізичними можливостями», Державною програмою розвитку 
системи реабілітації та трудової зайнятості осіб з обмеженими 
фізичними можливостями, психічними захворюваннями та 
розумовою відсталістю на період до 2011 року, Указом «Про 
додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов 
для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», 
постановою Кабінету міністрів України «Про затвердження плану 
заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища 
для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших 
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маломобільних груп населення на 2009-2015 роки «Безбар'єрна 
Україна» та ін. [3, с.360].  

Мета діяльності Центру – забезпечення у вищому навчальному 
закладі умов доступності отримання освіти студентами-інвалідами в 
процесі інтеграції їх в освітнє середовище нарівні зі студентами, які 
не мають обмежень здоров'я.  

Основні завдання діяльності Центру:  
- вивчення контингенту студентів з обмеженими можливостями 

здоров'я, виявлення актуальних для них проблем;  
- надання конкретних видів і форм соціально-економічних, 

медико-соціальних, психолого-педагогічних, юридичних та 
інших послуг студентам-інвалідам;  

- створення та вирівнювання умов для здобуття вищої освіти 
інвалідами, які мають показання для навчання у вищому 
навчальному закладі;  

- професійна та соціальна інтеграція інвалідів у суспільство.  
Центр працює зі студентами, які мають обмежені можливості 

здоров'я, батьками студентів-інвалідів, співробітниками КГУ, 
взаємодіє з різними громадськими організаціями та центрами, 
зокрема, з благодійним фондом «Міла» (м. Київ), ялтинською 
організацією «Разом», Кримським республіканським 
консультативно-діагностичним центром ранньої соціальної 
реабілітації дітей-інвалідів, відділенням реабілітації Ялтинського 
центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді та ін. 

Напрямки діяльності Центру освіти інвалідів різноманітні, вони 
передбачають психолого-педагогічний, організаційний, 
інформаційний та соціальний супровід навчання студентів з 
обмеженими можливостями здоров'я у внузі.  

Психологічний супровід студентів з обмеженими можливостями 
здоров'я здійснюється в Центрі у вигляді психологічної підтримки у 
процесі індивідуальної чи групової роботи, спрямованої на 
активізацію внутрішніх сил людини та її потенційних можливостей 
для підтримки або відновлення рівноваги з навколишнім світом і 
визначення свого місця в ньому. Консультативна робота 
розрахована не тільки на самих студентів-інвалідів, але і за 
необхідності на членів їхніх сімей, однокурсників, професорсько-
викладацький склад внузу та інших людей з метою оптимізації 
навчального процесу і налагодження контактів людей з 
обмеженими можливостями здоров'я з оточуючими.  
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У рамках педагогічного супроводу процесу навчання студентів-
інвалідів співробітниками Центру здійснюється організаційна та 
консультативна допомога у розв’язанні питань з деканатами, 
оформленні звітної документації, атестаційного педагогічного 
дослідницького матеріалу, курсових і випускних кваліфікаційних 
робіт; методичне обладнання навчального процесу, тиражування та 
надання в індивідуальне користування навчальних і методичних 
матеріалів, програм і посібників, надання студентам можливості 
роботи в мережі Internet при підготовці до навчальних занять і 
виконанні науково-дослідних робіт; діяльність з організації робочих 
місць для інвалідів (з урахуванням їхніх особливих потреб і 
можливостей) не тільки в лекційних аудиторіях.  

Соціальний супровід студентів з обмеженими можливостями 
здоров'я проводиться, в основному, у рамках програми соціальної 
підтримки учнів КГУ і передбачає сприяння в організації медичного 
супроводу (проведення щорічного медичного огляду, здійснення 
санаторно-профілактичного лікування, забезпечення 
індивідуальних консультацій медичних фахівців); патронаж і 
залучення студентів-інвалідів у загальноуніверситетський соціум, 
проведення позанавчальних культурних і дозвільних заходів; 
вивчення ринку праці та сприяння інвалідам-випускникам 
Кримського гуманітарного університету в працевлаштуванні.  

Інформаційний супровід полягає у знайомстві студентів-
інвалідів із законодавчою і нормативно-правовою базою України, в 
якій закріплено їхні права, як рівні з іншими громадянами України, 
так і додаткові права; в інформуванні студентів-інвалідів про 
можливості спеціальних технічних засобів і навчання; їх 
застосування під час проведення науково-дослідницької діяльності, 
підготовки до навчальних занять.  

У цілому, основні напрямки роботи Центру відображають не 
тільки взаємодію зі студентами-інвалідами різних категорій, а й із 
випускниками освітніх установ, абітурієнтами, які мають групу 
інвалідності або категорію «дитина-інвалід» і виявили бажання 
вступати до Кримського гуманітарного університету; з членами 
їхніх сімей, професорсько-викладацьким складом внузу, зі 
студентами та іншими людьми або організаціями, що займаються 
проблемами інвалідів, їхнім правовим захистом.  

Центр у рамках чинного законодавства та за погодженням 
ректора університету встановлює і розвиває контакти з 
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навчальними закладами, установами й організаціями України та 
зарубіжних країн; розробляє освітні, дослідницькі та інвестиційні 
проекти і програми локального, регіонального, національного та 
міжнародного рівнів; бере участь у науково-практичних семінарах і 
конференціях з питань соціалізації людей із обмеженими 
можливостями, в тому числі за кордоном.  

Програма діяльності Центру передбачає:  
- відбір абітурієнтів-інвалідів, здатних до навчання у внузі, 

проведення серед них профорієнтаційної роботи з вибору спеціальності, 
організація їхнього навчання на курсах довузівської підготовки з метою 
надання можливості їхнього вступу до університету;  

- розробку та впровадження у навчально-реабілітаційний процес 
моделі та методології навчання людей з обмеженими можливостями у ВНЗ;  

- упровадження освітніх технологій у навчально-реабілітаційний 
процес з урахуванням нозології хвороби і ступеня функціональних 
порушень організму студентів;  

- добір діагностичних, реабілітаційно-корекційних програм з 
апробацією їх у навчальному процесі навчальних закладів, які навчають 
студентів зазначеної категорії;  

- практичне впровадження нових технологій та ефективних методик 
із соціальної, педагогічної, психологічної реабілітації студентів із 
обмеженими можливостями в період їхнього навчання у вузі;  

- проведення науково-практичних досліджень із метою підвищення 
ефективності навчально-реабілітаційного процесу навчання студентів-
інвалідів у ВНЗ;  

- укладання угод з установами, організаціями, відомствами 
(включаючи і медичні), що спрямовані на розробку і проведення заходів із 
діагностики та корекції фізичних і психічних функцій організму людей з 
обмеженими можливостями;  

- організація та проведення семінарів, конференцій, симпозіумів із 
питань особливостей навчання студентів-інвалідів у вищій школі та шляхів 
підвищення його ефективності.  

У ході реалізації програми «Темпус-Тасіс» у Центрі вищої освіти 
інвалідів зібрано базу даних щодо освітніх, реабілітаційних, соціальних 
установ, які займаються проблемами інвалідів не тільки в Криму, але і в 
Україні (509 установ); створено базу даних щодо учнів-інвалідів і студентів-
інвалідів АР Крим. Досвід навчання інвалідів в Україні та за кордоном 
проаналізовано й опубліковано у спеціалізованих виданнях, а також 
розкрито в методичних посібниках «Вища освіта інвалідів: рівні права – 
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рівні  можливості», «Супровід та підтримка студентів з обмеженими 
можливостями в Україні та за кордоном», «Збірник нормативно-правових 
актів щодо соціального захисту, реабілітації, освіти осіб з обмеженими 
можливостями (міжнародне й вітчизняне законодавство)» та ін. 

Крім того, проаналізовано моделі діяльності зарубіжних і вітчизняних 
сервісних центрів роботи зі студентами з обмеженими можливостями, що 
дозволило виробити власну модель.  

Із метою обміну досвідом проведено семінари, тренінги, конференції з 
питань навчання інвалідів в Україні і за кордоном. Викладачами, які 
читають лекційні і практичні курси на спеціалізованому факультеті, 
розроблено навчально-методичні комплекси дисциплін, що враховують 
специфіку навчання цієї категорії студентів. Проте ще необхідно розв’язати 
певні проблеми, виконати ряд заходів, що сприяють ефективній роботі 
Центру на регіональному рівні.  

Висновки. Українська система вищої освіти з урахуванням 
європейського досвіду проходить етап поступового включення інвалідів у 
процес навчання, що зумовлює появу центрів супроводу і підтримки 
студентів з обмеженими можливостями. У Кримському регіоні роль такого 
центру виконує Центр вищої освіти інвалідів.  

Аналіз змісту і напрямків діяльності Центру вищої освіти інвалідів 
Кримського гуманітарного університету свідчить, що визначено і 
поступово реалізуються накреслені цілі та завдання, в роботі 
застосовуються різноманітні форми і методи. Крім того, ефективним і 
значущим у сфері навчання інвалідів є досвід роботи спеціалізованого 
факультету для студентів з обмеженими можливостями вищезгаданого 
університету.  

Перспективи. Перспективним напрямком у діяльності Центру вищої 
освіти для студентів з обмеженими можливостями життєдіяльності є не 
тільки організація підтримки та супроводу навчання інвалідів Автономної 
Республіки Крим, а й України в цілому.  
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SUMMARY 
Yulia Boginskaya  

JOINT EUROPEAN PROJECT TEMPUS TACIS «CENTER OF HIGHER 
EDUCATION FOR PEOPLE WITH DISABILITIES» AT THE CRIMEAN 

UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES: REALIZATION AND PROSPECTS 
Functioning of the Regional Center of Higher Education for People with disabilities at the 

Crimean University for the Humanities is described in this article. The author analyzes the main 
objectives of Center’s activity, its directions, forms and methods as well as specific of organization 
of the educational process at the Specialized Department. Realization of Centre’s program and 
analysis of different types of the disabled student’s support which are of great importance are given. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ОСВІТИ ДІТЕЙ-ІММІГРАНТІВ  
У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Однією з характеристик сучасного міжнародного простору є 
динамічність міграційних процесів, про що свідчать статистичні 
дані Управління Верховного комісара ООН у справах біженців 
(УВКБ ООН). Так, кількість осіб у світі, які мають право на його 
підтримку, на початку 2007 року склала 32, 9 млн. осіб, зокрема, 
9, 9 млн. біженців (30 %), 5, 8 млн. осіб без громадянства (17 %), 
740 000 осіб, які шукають притулок (2 %), що свідчить про 
збільшення на 56 % у порівнянні з попереднім роком [7, с. 30]. 
Зауважимо, що ще з 60-х років минулого сторіччя Західна Європа 
потерпає від напливу іммігрантів. Так, у Німеччині кількість 
іммігрантів, порівняно з 1974 роком виросла з 4,1 млн. до 7,3 млн. 
осіб [6], що призвело до якісних демографічних змін – на кінець 
2001 р. тут мешкає 7, 4 млн. іноземців, що складає 9 % населення 
країни [1, с. 111]. Згідно з даними доповіді ООН за 2002 р. список 
держав з найбільшою кількістю іммігрантів очолюють США, потім 
ідуть Росія, Німеччина, Україна, Франція [6]. Такі масштабні 
міграційні процеси дуже часто супроводжуються 
міжнаціональними конфліктами, що є результатом соціальних, 
етнічних і мовних розбіжностей. У такій ситуації суспільство та 
державні установи у першу чергу повинні знайти шлях зниження 
міжнаціональної конфліктогенності та взаємоузгодженого 
існування національних культур кожної нації. Міжнаціональна 
узгодженість формується доволі повільно, а освіта займає 
пріоритетне місце серед інститутів соціального впливу на 
особистість, про що неодноразово наголошується у документах 
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Ради Європи: Рекомендація 285 з прав національних меншин Ради 
Європи (1961 р.), Резолюція 13 Кабінету міністрів Ради Європи 
(1975 р.), Резолюція Європарламенту щодо захисту мов меншин 
(1983 р.), Рекомендації Комітету міністрів щодо міжкультурного 
усвідомлення (1985 р.) тощо. 

Україна – одна з поліетнічних держав сучасного світу, тому 
особливу актуальність набуває розробка українськими педагогами 
питань щодо полікультурної освіти та виховання, одним із яких є 
навчання дітей-іммігрантів. В останні роки в Україні 
досліджуються різні аспекти полікультурної або мультикультурної 
освіти. Заслуговує на увагу передусім напрацювання українських, 
американських і шведських педагогів “Педагогіка для 
громадянського суспільства“ за загальною редакцією 
Т. Кошманової, в якому розкривається сутність мультикультурної 
освіти та різноманітні підходи до неї. Н. Лавриченко аналізує 
педагогічні стратегії стосовно дітей мігрантів у 
західноєвропейських школах. Особливостям полікультурної освіти 
учителів в університетах США присвячені праці Я. Гулецької. 
В. Погребняк розглядає полікультурне виховання майбутніх 
вчителів у Канаді. Проте проблема полікультурної освіти 
іммігрантів залишилася практично поза увагою вітчизняних 
науковців. Країни Європейського Союзу першими почали 
реформування своїх освітніх систем у цьому напрямі. Починаючи з 
70-х років ХХ століття мультикультуралізм стає інтегрованою 
частиною сучасної європейської політики [13, c.1]. Створення 
рівних умов доступу до освіти для дітей незалежно від походження, 
подолання сегрегації у школах та сприяння вивченню іноземних 
мов є головними пріоритетами європейської політики соціальної 
інтеграції [2]. Саме тому актуально і доречно розглянути сучасний 
освітній досвід розвинених країн світу щодо питання соціально-
педагогічної роботи з дітьми іммігрантів. 

Європейські держави проявляють турботу про долю іммігрантів, 
створюючи умови для здобуття ними освіти, проте у XXІ столітті 
дітей та підлітків з родин іммігрантів у цих країнах стає все більше. 
Цей прошарок населення найбільш незахищений, тому має ряд 
проблем: не лише у соціальній, а й психологічній та педагогічній 
сферах. Більшість сімей іммігрантів мешкають у тяжких 
економічних та соціальних умовах, діти іммігрантів мають зазвичай 
більш низький освітній рівень або не мають освіти взагалі, не 
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знають або не достатньо володіють мовою країни, де проживають, 
англійською, що надалі призведе до їх неконкурентоспроможності 
на ринку праці.  

Охарактеризуємо загальні засади організації освіти дітей-
іммігрантів у Німеччині, Великобританії, Швеції – найбільш 
економічно розвинених країнах світу з ефективним соціальним 
захистом населення, у системах шкільної освіти яких уже 
виокремилась специфічна сфера педагогічних знань щодо роботи з 
дітьми іммігрантів.  

Так, ЮНЕСКО розглядає проблему адаптації іммігрантів та їх 
дітей до нових умов як проблему інтеграції іммігрантів до 
інститутів освіти та мови основної культури. Завданням шкільної 
освіти є забезпечення дітям-вихідцям із різних культур і етнічних 
осередків обов’язкового мінімуму базових знань, які є основою 
конструктивної соціальної інтеграції. [8, с. 173] 

Основною рисою освітніх систем розвинених європейських 
країн в галузі освіти іммігрантів є асиміляція дітей-іммігрантів 
через їх навчання у місцевих школах – інтеграція у культуру 
домінуючої нації. Для цього використовується концепція роботи з 
некорінним населенням. Так, згідно з наказом Міністра освіти 
Великобританії Е.Бойля, у 1965 році діти іммігранти розподілялися 
по школах країни так, щоб їх кількість не перевищували 30 % від 
загальної кількості учнів [3, с. 33]. Тобто влада Великобританії 
виключає можливість виникнення особливих класів для іноземців, 
щоб вони відчували себе частиною шкільного життя, брали участь у 
шкільному розкладі та традиціях [4, с. 94 ]. Але треба мати на увазі, 
що навчання у спільних класах може мати місце лише за умови 
ліквідації академічного відставання дітей-іммігрантів у початкових 
школах. Це, так би мовити, компенсуюче навчання. Наприклад, у 
Франції діти іммігрантів упродовж року вивчають французьку мову 
у «класах французької культури» і лише після цього їм надається 
право навчатися у звичайних класах. В Англії компенсуюче 
навчання реалізується за допомогою додаткової роботи помічника 
вчителя з малими групами.  

Культурна асиміляція національних меншин і універсалізація 
меншин також є провідною ідеєю освіти іммігрантів у Німеччині. 
Як свідчать дослідження німецької системи освіти, для неї 
характерний чіткий зв'язок між юридичним статусом учня та 
рівнем, який він може досягнути в освіті. Так, наприклад, у 
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полікультурних школах є розмежування  учнів на рівні в залежності 
від юридичного статусу їх батьків – на іноземців, біженців, 
переселенців та німців. Діти батьків, які нещодавно іммігрували до 
Німеччини, знаходяться на більш низькому щаблі в освітній 
системі. Також має місце розмежування учнів по школах (гімназії, 
звичайні школи, так звані школи корекції). У гімназіях зазвичай 
навчаються діти, батьки яких є громадянами Німеччини, а діти-
іммігранти – у школах нижчого рівня або школах корекції. Суттєво, 
що атестат про середню освіту отримують переважно випускники 
корінного населення країни, тоді як кожен другий іноземець 
залишається з неповною середньою освітою (відносно корінного 
населення цей показник складає 1 %). Що ж стосується професійної 
освіти, то 44 % іноземців у віці до 35 років не мають ніякої професійної 
освіти, тоді як у німців цей показник складає 8 % [1, с. 112-113 ].  

Однак у країнах Західної Європи спостерігається повільне 
просування програми педагогічної підтримки різноманіття культур. 
Ця програма розроблена наприкінці 70-х років ХХ століття та 
передбачає: інформування про національні меншини в навчальних 
посібниках; розроблення посібників і навчальних програм для учнів 
етнічних і расових меншин; урахування в навчальних програмах 
пропозицій з виховання усвідомлення етнічної належності; 
спеціальні заняття з метою ознайомлення з культурами меншин. 
Так, у полікультурних школах Великобританії здійснюється ряд 
програм з метою допомогти дітям іммігрантів адаптуватися до 
нових соціальних умов: програми пасторської допомоги, шефство, 
консультації, допомога т’юторів. Законом у школах передбачені 
посади координатора з прав людини та координатора з особливих 
потреб. 

Одним з вагомих компонентів програми полікультурної освіти 
дітей-іммігрантів є білінгвальне навчання. Останнім часом у 
школах країн Західної Європи почали використовуватися двомовні 
освітні програми, за допомогою яких діти з сімей іммігрантів 
навчаються розмовляти, читати, писати англійською мовою з 
використанням рідної мови. Так, у Німеччині з’являються 
білінгвальні школи, де іноземна мова є не лише об’єктом, але й 
засобом навчання для однієї і тієї ж групи учнів. Цей підхід 
складається з того, що вивчення навчальних дисциплін 
здійснюється рідною мовою меншин з одночасним оволодінням 
навичками німецької мови як другої. Слід зауважити на те, що 
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навчальні  програми білінгвальних шкіл повністю відповідають 
вимогам державних стандартів щодо змісту учбових предметів. 

У більшості країн Західної Європи (Великобританія, Німеччина, 
Франція) вивчення мов та культури спільнот іммігрантів не входить 
до загальної програми шкіл. Тому важливим компонентом 
полікультурної освіти є співробітництво шкіл з недержавними 
організаціями, які надають послуги вузьких спеціалістів щодо 
роботи з дітьми-іммігрантів: викладачі-перекладачі, вчителі мови, 
психологи зі знанням національних особливостей учнів, 
кросскультурних порадників, які повинні володіти знаннями 
політичної, правової, економічної та культурної ситуації країни, 
звідки прибули особи, які потребують такої допомоги, фахівців 
соціального та медичного профілю. Наприклад, у Великобританії 
тільки у Лондоні існує приблизно 300 організацій спільнот 
біженців, які реалізують білінгвальні програми (навчання державної 
та рідної мов) [5, с. 96 ]. 

У цілому ідеї полікультурної педагогіки, рекомендації Ради 
Європи стосовно полікультурної освіти ще доволі  повільно 
втілюються у життя. Лише в окремих країнах, наприклад Швеції, на 
офіційному рівні полікультурне виховання визнається одним із 
основаних напрямів освіти, особливо у початковій школі. Швеція є 
країною, що заявила про своє авангардне ставлення до проблеми 
інтеграції іноземних громадян у шведське суспільство. Згідно із 
Законом про освіту (1985 р.), всі діти мають рівні права щодо 
освіти. Крім того, у 1994 році прийнята Постанова обов’язкової 
школи “Compulsory School Ordinance” (1994:1194), яка регулює 
питання додаткових заходів щодо навчання дітей іноземного 
походження, зокрема вивчення рідної мови, навчальне керівництво і 
шведська як друга мова. Адже сьогодні майже п’ята частина учнів 
обов’язкової школи мають іноземне походження (народжені за 
кордоном або народжені у Швеції, у яких батьки іноземці). 
Проаналізуємо кожен захід більш детально. Згідно з Постановою 
1994 року, відповідальними за організацію вивчення рідної мови 
дітьми іноземного походження є муніципалітети. Директори шкіл 
відповідають за вивчення шведської як другої мови та проведення 
керівництва навчання. 

Учень має право на вивчення рідної мови за таких умов: рідна 
мова має бути мовою повсякденного спілкування і учень має базові 
знання з рідної мови. Факт, що один із батьків є іноземцем або обоє, 
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недостатній для навчання рідній мові. Муніципалітету дозволено 
включати вивчення тільки однієї рідної мови. Якщо навчання 
проводиться поза розкладом занять, максимальна тривалість такого 
навчання сім років, якщо немає особливої потреби у продовженні. 
Як свідчать шведські статистичні дані більшість учнів іноземного 
походження та діти другого покоління іммігрантів навчаються за 
цією програмою щонайменше упродовж року. В середньому учні 
навчаються до трьох років, а деякі навіть більше [14, c. 35]. 

Муніципалітети можуть не виконувати дані рекомендації за 
умови, якщо немає відповідних учителів і якщо налічується менше 
п’яти учнів (крім мов меншин). Незважаючи на те, що 
муніципалітети відповідають за таку діяльність, організовують 
навчання школи. Зазвичай організовуються маленькі групи, що 
включають учнів різного віку. Вивчення рідної мови найбільш 
поширено серед учнів іноземного походження, батьки яких мають 
високий рівень освіти. Хоча таке навчання необов’язкове, проте, як 
свідчать шведські показники, воно відіграє велику роль для 
досягнення значних успіхів у вивченні рідної мови, інших мов і 
шкільних предметів, а також загальному розвитку учнів. Учні, що 
вивчають рідну мову, як свідчать результати тестування, показують 
високі результати у навчанні. Наприклад, груповий рейтинг учнів, 
що вивчають рідну мову, становить 220 балів, учнів шведського 
походження – 208 , учні іноземного походження, що вивчали 
шведську як другу мову, – 181 [14, с. 18]. 

Згідно з розділом 5 ”Спеціальна підтримка “ вищезгаданої Постанови 
для створення учням іноземного походження кращих можливостей для 
одержання знань з предметів здійснюється навчальне керівництво або 
супровід рідною мовою, що є своєрідним засобом адаптації тих учнів, які 
нещодавно прибули до школи і не мають достатнього рівня володіння 
шведською мовою. Адже, як свідчать дослідження шведських учених, для 
опанування мовними навиками для повсякденного життя необхідно 2 роки, 
а для забезпечення навчання у школі – до п’яти років [14, с. 44]. Проте учні 
не мають стільки часу, тому навчання іде паралельно з вивченням 
шведської мови. Існують різні причини не здійснювати такий супровід: 1) 
відсутність ресурсів (часу і грошей) у школи. Часто одні і ті ж учителі 
навчають рідній мові і здійснюють супровід навчання рідною мовою. 
Вчитель має знати не тільки рідну мову, але й володіти знаннями з 
предметів. Таке керівництво передбачає тісне співробітництво між 
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учителями. Крім рідної мови, керівництво може здійснюватися й іншими 
мовами. 

Згідно з Постановою, вивчення шведської мови як другої 
поширюються на ширше коло учнів, ніж вивчення рідної мови, зокрема, а) 
учні, які мають іншу рідну мову, ніж шведська; б) учні, для яких шведська є 
рідною мовою, але вони попередньо навчалися в іноземних школах; в) учні-
іммігранти, рідна мова одного або обох його опікунів є шведською. Для 
таких категорій учнів предмет шведська мова як друга вводиться замість 
предмета шведська мова, тобто шведська мова як друга є еквівалентом до 
шведської мови. Проте у зв’язку з нестачею часу і вчителів проводиться 
недостатня кількість занять для того, щоб стати еквівалентною до 
шведської мови. Якщо у початкової школи межі переходу нечіткі, то у 
старших класах шведська мова як друга виділена в окремий предмет, але 
вважається тимчасовим заходом, після якого учні успішно можуть перейти 
на вивчення шведської мови. Проте на практиці шведська як друга мова 
використовується інколи як корективна дисципліна. Вважається, що учні, 
навіть із рідною мовою шведською, які мають слабкі знання, можуть бути 
зараховані у такі групи. Учні вивчають шведську мову і мають додаткові 
заняття зі шведської як другої мови. Рішення щодо вивчення шведської 
мови як другої приймається директором школи за результатами усної та 
письмової роботи. Статистичні данні свідчать, що учнями є  діти другого 
покоління іммігрантів, які мають погані житлові умови, а батьки часто 
мають низький рівень освіти і слабкі позиції на ринку праці [14, с. 18]. 

Отже, у Швеції для дітей іноземного походження передбачено 
законодавством заходи, що сприяють їх інтеграції у шведське суспільство, 
зокрема вивчення рідної мови дітьми іноземного походження, шведської 
мови як другої і здійснення навчального керівництва рідною мовою. 

Проведений аналіз свідчить, що урядами країн ЄС не лише визнається 
проблема адаптації дітей іммігрантів, але й робляться кроки до її 
подолання. Так, комісар Ради Європи з прав людини Томас Хаммарберг 
виступив за розробку єдиної політики в галузі захисту прав дітей-мігрантів і 
зауважив про необхідність дотримання їх прав у галузі освіти й охорони 
здоров’я [12]. Проте, необхідно зауважити, що західноєвропейська школа 
ще далека від того, аби бути вільною від проблем адаптації дітей-
іммігрантів у своє суспільство, тому Європейська комісія у справах освіти, 
навчання, культури і молоді вважає, що розвиток дошкільної освіти, 
стимулювання вивчення мов, додаткова освітня підтримка, наприклад, 
шефство або тьюторство, розвиток міжкультурної освіти та партнерських 
зв’язків між родинами і суспільством можуть стати тими стратегічними 



 

 43

кроками, які дозволять краще інтегрувати іммігрантів до життя 
європейських суспільств.  

Для подальших досліджень з цієї проблеми вважаємо за доцільне 
дослідження особливостей мультикультурного виховання у Швеції. 
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SUMMARY 

Natallya Bugasova  
THE MAIN TRENDS OF IMMIGRANT CHILDREN TUITION IN THE 

COUNTRIES OF THE WESTERN EUROPE 
This article focuses on the work of the compulsory school concerning students with foreign 

background in the countries of the Western Europe: Germany, Great Britain and Sweden. The main 
trends of such a work have been pointed out: school’s work in this area includes the teaching that is 
specially directed at this group of students: bilingual tuition, tuition in a state language as a second 
language, mother tongue tuition and study guidance in the mother tongue. 
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Григорій Васянович 
ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

В УКРАЇНІ 
Майже двадцять років поспіль у нашій країні всі засоби масової 

інформації, вчені на сторінках наукових видань говорять про 
необхідність формування громадянського суспільства і перехід від 
витратних технологій у виробництві до високопродуктивних. Проте 
очевидний факт, що проблеми якості освіти і державного 
будівництва розв’язуються без належного зв’язку одне з одним. 
“Повзучі” освітні реформи, які здійснюються шляхом 
упровадження випадкових, неперевірених і необґрунтованих 
інновацій, не лише не дають бажаних результатів, а й майже 
повністю позбавлять конкурентоздатності нашу освіту. Правду 
кажучи, у кількості програм, концепцій, доктрин реформування 
освіти ми вже так заплуталися, що для багатьох учителів, 
викладачів зміст реформ залишається невідомим, неповним і 
фрагментарним. Педагоги не бачать зв’язку між нагромадженням 
різноманітних заходів, не можуть сформулювати загальні 
(стратегічні) завдання. Це викликає у значної частини вчителів, 
викладачів роздратованість і несприйняття змін, які відбуваються. 
Згідно з нашими дослідженнями, поза 25 % учителів і викладачів не 
здатна визначитися зі своїм ставленням до реформування освіти. 
Особливо болісно цей процес відбувається у системі вищої освіти, 
про що йдеться у наукових дослідженнях В. Г. Кременя, С. У. 
Гончаренко, І. А. Зязюна, Н. Г. Ничкало та ін. 

Метою цієї статті є аналіз тенденцій реформування вищої освіти в 
Україні. 

Реформування вищої освіти у незалежній Україні 
обговорювалося на Всеукраїнському конгресі працівників освіти 
України. 23-24 грудня 1992 р. у Києві відбувся Всеукраїнський 
конгрес працівників освіти України. На ньому обговорено документ 
надзвичайної ваги – проект державної національної програми 
“Освіта”: Україна ХХІ століття”. У програмі визначено зміст усіх 
ланок освіти, питання національного виховання молоді, окреслено 
стратегічні завдання, пріоритетні напрями й основні шляхи 
реформування вищої освіти України [2, с. 32-34]. 

Новий імпульс розвитку вищої освіти в Україні надали 
“Національна доктрина розвитку освіти”, затверджена Указом 
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Президента України від 17 квітня 2002 р. та Закон України “Про 
вищу освіту” [7; 3]. 

 Національна доктрина визначила систему концептуальних 
ідей та поглядів на стратегію й основні напрями розвитку освіти у 
першій чверті ХХІ століття. 

 Пріоритетними напрямами державної політики щодо 
розвитку освіти Національна доктрина визначає: 
• особистісну орієнтацію освіти; 
• формування національних і загальнолюдських цінностей;  
• створення для громадян рівних можливостей у здобутті освіти; 
• постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм 
організації навчально-виховного процесу; 

• розвиток системи безперервної освіти та навчання протягом 
життя та ін. 
У документі підкреслюється гуманістичний, національний 

характер освіти й виховання. Національне виховання проголошено 
одним із головних пріоритетів, органічною складовою освіти [7, с. 10-11]. 

Закон України “Про вищу освіту” юридично закріпив основні 
термінологічні поняття: вища освіта, зміст вищої освіти, зміст 
навчання, стандарт вищої освіти, вищий навчальний заклад та ін. 

Законом закріплено державний стандарт вищої освіти та 
визначено основні засади його науково-методичного забезпечення. 
Надано правовий статус вищому навчальному закладу, 
охарактеризовано типи і рівні акредитації вищих навчальних 
закладів, визначено принципи управління вищим навчальним 
закладом та систему організації навчально-виховним процесом. 
Значна увага в Законі приділяється органам студентського 
самоврядування та ін. Відповідно до Закону реформуванню 
підлягала мережа ВНЗ України. 

Мережа вищих навчальних закладів України. Станом на 
2008/2009 навчальний рік до складу мережі входить близько тисячі 
вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації та форм 
власності. Серед них – близько 800 репрезентують сектор вищих 
навчальних закладів державної форми власності. Сектор приватної 
власності становить понад 200 вищих навчальних закладів. На 
університетському рівні працює понад 300 закладів. Для мережі 
вищих навчальних закладів характерні деякі тенденції. Темп 
зростання кількості ВНЗ дещо уповільнився. Процес здійснюється 
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через зміну статусу у форматах “ училище – технікум – коледж”, 
“інститут – академія – університет” через механізм акредитації. 

Окреслимо низку проблем, які притаманні сьогодні мережі 
вищих навчальних закладів. По-перше, ВНЗ державної форми 
власності підпорядковані майже тридцяти міністерствам, комітетам, 
відомствам. Розпорошеність за підпорядкуванням породжує 
дублювання підготовки, деякі труднощі у формуванні та розміщенні 
державного замовлення, здійсненні контролю за якістю вищої 
освіти та ефективного управління на регіональному рівні, обмежує 
можливості громадян продовжувати навчання за програмами 
вищого рівня. По-друге, нерівномірність дислокації, непропорційне 
представництво регіонів у загальній конфігурації мережі, не цілком 
забезпечують рівні права громадян на здобуття вищої освіти, 
спонукає міграційні потоки молоді. По-третє, низька ефективність 
вищої освіти зумовлена зростанням витрат з розрахунку на одного 
студента за малочисельного контингенту студентів. Середній 
контингент з розрахунку на один вищий навчальний заклад І-ІІ 
рівнів акредитації державної форми власності становить 860 
студентів, ІІІ-ІV рівнів акредитації – 6 250 студентів. По-четверте,  
недостатня відповідальність ВНЗ за результати діяльності власних 
структурних підрозділів, розташованих в інших територіальних 
теренах. 

У системі вищої освіти навчається близько 2 млн. 300 тисяч 
студентів за денною, вечірньою та заочною формами. У секторі 
ВНЗ приватної форми власності навчається понад 10 % від 
загального контингенту студентів, тобто – поза 200 тис. студентів. 

Однією із тенденцій реформування є розширення доступу 
громадян до здобуття вищої освіти через реалізацію низки 
радикальних інновацій. Зокрема, позитивним є втілення ідеї 
зовнішнього оцінювання якості знань. Щоб забезпечити належний 
науково-методичний супровід для зовнішнього оцінювання, 
підготовки висококваліфікованих фахівців, які б розвивали тести, 
підвищували якість і валідність тестових завдань, Міністерство 
освіти і науки України пропонує створити кілька кафедр тестології. 
Розширенню доступу громадян до ВНЗ сприяла диверсифікація 
джерел фінансування підготовки. Впроваджено систему навчання за 
дистанційною, індивідуальною формами навчання, екстернатом 
тощо. Вища освіта здійснює соціальний захист осіб окремих 
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категорій, які за умовами прийому мають деякі пільги під час 
вступу до ВНЗ. 

Проте порушення міри, як і будь-якому явищі, згідно закону 
діалектики, здатне призвести до вкрай негативних наслідків. Усім 
відомо, що вступна компанія 2009 року перетворилася в безсоромну 
пільгово-тестову корупційну вакханалію. Достатньо сказати, що до 
деяких ВНЗ України зараховано близько 70 % пільговиків. 
Натомість ті абітурієнти, які насправді могли б бути елітою нації, 
залишилися “за бортом”. Це сутнісно підриває не лише основу 
основ – якість освіти, але й громадянські права особистості. Так 
грубо порушується принцип рівного права щодо здобуття вищої 
освіти. 

Існує й інша проблема, яка, на наш погляд, варта уваги, а саме: 
зменшувати чи збільшувати масштаби підготовки фахівців? Між 
ученими з цього приводу існує розбіжність. Ми вважаємо, що тут не 
йдеться про зменшення масштабів підготовки. Проблема полягає, з 
одного боку, в тому, як у нестабільній економічній ситуації при 
загальному дефіциті робочих місць привести у відповідність 
зростаючі обсяги підготовки з потребою країни в кадрах високої 
кваліфікації, не допустити значного рівня безробіття серед 
громадян з вищою освітою. З іншого боку, треба розв’язати 
пріоритетне стратегічне завдання забезпечення науково-технічного 
прогресу в державі через систему підготовки “наука – освіта – 
технології”, яка вимагає відповідного якісного рівня фахівців. 

Якість освіти. Поліпшення якості підготовки громадян до 
здобуття конкретного рівня освіти – одна з найактуальніших 
проблем. 

На якість вищої освіти позитивно впливають такі чинники: 
• професійна підготовка викладачів, їхні особистісні якості 

(порядність, відповідальність, принциповість, толерантність 
тощо); 

• навчально-методичне забезпечення навчального процесу 
(підручники, навчальні посібники, методичні розробки та ін.); 

• наявність системи контролю й оцінки викладання, рівня знань 
студентів, адекватної сучасним вимогам; 

• застосування у навчально-виховному процесі сучасних освітніх 
технологій; навчити викладачів користуватися новими сучасними 
педагогічними технологіями; 
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• залучення викладачів і студентів до науково-дослідницької 
діяльності; 

• відповідність програм навчальних дисциплін сучасним вимогам; 
• належне матеріально-технічне й фінансове забезпечення; 
• професійна спрямованість викладання та формування 
особистісних, соціальних якостей сучасного фахівця [9]. 
В. Г. Кремень доводить, що якість освіти визначається тим, 

наскільки викладач спроможний навчити студента самостійно 
оволодівати новими знаннями та інформацією. Як реально 
випускник уміє використовувати знання у своїй практичній 
діяльності; наскільки молодий фахівець вільний і самодостатній у 
своєму професійному й особистісному вияві. 

Водночас на якість освіти негативно впливають такі чинники: 
• хиби й недостатність фінансового забезпечення 

(нерівномірність надходження коштів, збільшення рівня інфляції, 
непередбачуваність економічної ситуації тощо); 

• дефіцит викладачів, які спроможні працювати творчо, 
відповідно до вимог часу; 

• низький рівень управління навчально-виховним процесом і 
вищою освітою загалом; 

• недосконалість моніторингу знань студентів; 
• тенденція до зростання відчуженості між студентом і 

викладачем; 
• тенденція до зниження мотивації учіння тощо. 
Зауважимо, що не сприяють розв’язанню цієї проблеми 

рішення, які приймаються не на демократичній, критеріальній 
основі, а приховано, за принципом “свій – чужий”. Наприклад, 
таким шляхом були прийняті укази Президента про надання 
особливого статусу Львівському національному університету імені 
Івана Франка і Національному університету “Львівська 
політехніка”, що декларують нереальні і навіть принизливі для 
інших українських університетів співвідношення одного викладача 
до п’яти студентів. Навіть якщо держава і знайде значні додаткові 
засоби для цих ВНЗ, у Львові фактично неможливо збільшити 
втричі кількість кваліфікованих викладачів. Виконання таких указів 
можливе лише за умов трикратного скорочення студентів у 
вказаних закладах, не кажучи про те, що подібні рішення 
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деморалізують решту системи вищої освіти в країні, яка не 
належить до категорії “своя” [10, с. 4]. 

Саме на якість освіти спрямовують свою діяльність європейські 
країни. Свідченням цього є прийняті ними конвенції й декларації. У 
“Болонській декларації”, яку підписали 19 червня 1999 року в 
Болоньї (Італія) 29 міністрів освіти, країни-учасниці узгодили 
спільні вимоги, критерії та стандарти національних систем вищої 
освіти і домовилися про створення єдиного європейського 
освітнього та наукового простору до 2010 року. 

Участь України у Болонському процесі формально стала 
реальністю. Проте для того, щоб ця реальність була змістовною, 
справжньою, нам треба провести серйозні реформи в галузі своєї 
освіти, оскільки в Європі діють інші стандарти. Престиж освіти, 
високої кваліфікації в Європі традиційно дуже високий. Там знають 
й усвідомлюють, що здобути вищу освіту здатна не кожна людина. 
Як свідчить саме життя, справжню вищу освіту спроможний 
здобути заледве один із десяти тих, хто закінчив загальноосвітню 
середню школу. В Європі, та врешті й у Японії, США до вищих 
студій (на магістерському і докторському рівнях) доходять 
щонайбільше 10-15% випускників бакалаврату. 

У Європі закінчують середню освіту на високому рівні лише ті 
випускники, які мають намір вступити до вищих навчальних 
закладів. Це приблизно 15-20% усіх учнів середніх шкіл. 

Натомість у ВНЗ України приймають на навчання понад 70% 
випускників шкіл, тобто у 7 разів більше, ніж дає змогу нормальний 
розподіл інтелекту. 

За прогнозами європейських фахівців, Україні достатньо мати 
40-50 вищих навчальних закладів. Але навіть для такої кількості 
ВНЗ Україна, за твердженням європейських експертів, не має 
сьогодні достатнього кадрового потенціалу [6, с. 74]. 

На особливу увагу нині заслуговує якість вищої гуманітарної 
освіти. Гуманітарна освіта – це духовна безпека держави. Якщо 
незабезпечений високий рівень якості гуманітарної освіти, то 
незабезпечена і безпека держави. Особливо ця істина стає 
очевидною сьогодні, коли здеформовані моральні цінності, 
світогляд людини, натомість нестримних обертів набирає 
агресивність, жорстокість, уседозволеність тощо. Шкода, що цю 
ситуацію нібито не помічають керівники освіти і науки. Наказ МОН 
України № 642 від 09.07.2009 р., на наше глибоке переконання, є не 
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лише авторитарним, технократичним, а й антиукраїнським. Він 
спрямований на підрив, знецінення гуманітарного знання, яке, 
окрім усього, містить у собі культурологічний, аксіологічний, 
громадянсько-патріотичний, духовний компоненти. Ці складові у 
своєму діалектичному взаємозв’язку сприяють формуванню 
гуманітарної спрямованості особистості, наповнюють розум і душу 
молодої людини сенсом буття, свободи, а не лише примарами 
успіху будь-якою ціною. 

Цілком закономірно, що негація гуманітарним знанням як таким 
призводить до того, що в Україні практично відсутні стандарти вищої 
гуманітарної освіти, навчальні програми змінюються щороку, і що не 
рік, то в гірший бік. Змістове наповнення предметів соціально-
гуманітарного циклу потребує радикального оновлення й відповідати 
соціально-економічним, політичним, культурно-духовним запитам 
суспільства. Це означає, що необхідно посилити увагу до наукових 
досліджень проблем гуманістики тощо.  

Інформатизація освіти. Здійснення інформатизації вищих 
навчальних закладів сьогодні – одна з важливих умов їх функціонування 
й нагальна потреба розвитку інформаційного суспільства. Якраз про це 
йдеться у Законі України “Про Концепцію Національної програми 
інформатизації” від 4 лютого 1998 року, в Указі Президента України 
“Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх 
інформаційних технологій” від 20 жовтня 2005 року № 1497/2005.  

Сучасне педагогічне, освітнє середовище сутнісно відрізняється від 
традиційної освіти. По-перше, це стосується джерел інформації. У 
традиційній освіті основним джерелом інформації є педагог, додатковим 
– підручник, книга. У сучасній освіті – головним джерелом інформації є 
комп’ютерна програма. Її головна хиба в тому, що вона обмежує 
емоційно-почуттєвий вплив на суб’єкт учіння. Комп’ютерна інформація 
може бути  найцікавіше художньо оформлена, подана у формі 
динамічного мультимедіа продукту, але живого спілкування, коли 
співбесідники сприймають одне одного очима, коли не лише слово, а й 
інтонація, жест мають значення, у цьому випадку не спрацьовують і 
знаходяться поза межами уможливлення. 

По-друге, у традиційному освітньому середовищі зорієнтована 
частина учіння завжди передує виконавській. У сучасному 
інформаційному освітньому середовищі виконавська частина передує 
зорієнтовній. Студентові, щоб знайти потрібну інформацію, треба 
виконати складну систему операцій, які вимагають  По-третє, процес 
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інтеріоризації одержаної інформації в сучасному освітньому середовищі 
також має суттєві відмінності від традиційної. Інформацію, яку отримує 
студент в автономному (особистісному) режимі, йому треба внутрішньо 
“переговорити”. У цьому сенсі “озвучена” мова (традиційний варіант) 
замінюється беззвучною “комп’ютерною мовою” – думки суб’єкта 
учіння відтворюються переміщенням миші, маніпуляціями з 
“екранними вікнами” тощо. Такі дії, зазначає академік І. А. Зязюн, 
мають ознаки, які можна віднести до категорії мови, подібно до того, як 
відносимо ми до мови спілкування глухонімих за допомогою системи 
жестів: є прийнята всіма системами знаків, призначена для спілкування 
зі співбесідником (у цьому випадку квазі-співбесідником є комп’ютер): 
ця система знаків має чітко визначений смисл, може бути сприйнятою й 
інтерпретованою. За її допомогою людина передає назовні продукти 
внутрішньої мисленнєвої діяльності. Очевидно, що “комп’ютерна мова” 
бідніша за людську, але комп’ютер розуміє лише її. Якщо при створенні 
навчальної ситуації педагог не враховує особливостей “комп’ютерної 
мови”, то виникнення “емоційного голоду” з його негативними 
наслідками позбутися неможливо [5, с. 14-15]. 

Аналіз відмінностей традиційної й сучасної системи освіти можна 
було б продовжити. Зазначимо лише, що проблема інформатизації 
вищої освіти надзвичайно складна та суперечлива. До головних 
напрямів інформатизації освіти вчені відносять: фундаменталізацію 
освіти на всіх рівнях; реалізацію концепції випереджального навчання з 
урахуванням умов життєдіяльності людини в інформаційному 
суспільстві; формування системи освіти як неперервної освіти впродовж 
усього життя людини; впровадження методів розвивального навчання 
на основі використання перспективних інформаційних технологій; 
підвищення доступності якісної освіти шляхом розвитку системи 
дистанційного навчання і засобів інформаційної підтримки процесу 
навчання сучасними інформаційними та телекомунікаційними 
технологіями [4, с. 80]. 

Стандартизація освіти. Тривалий час поняття стандарт “вищої 
освіти” у вітчизняній педагогіці практично не було. Визначення 
його сутності, змісту і введення в науку і практику стало реальністю 
на зламі ХХ–ХХІ століть. 

Стандартизація вищої освіти в Україні ґрунтується здебільшого 
на принципах діяльнісного підходу. Це процедура  опрацювання та 
затвердження сукупності норм та положень, які визначають: зміст 
освіти, навчання, нормативний термін навчання, засоби діагностики 
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якості освіти. Проте і до сьогодні  проблема принципів розробки 
стандартів дискутивна. Наприклад, експерт Європейської функції Б. 
Менсфілд пропонує у розробці стандартів дотримуватися таких 
принципів: 1) релевантності (стандарти розробляються, щоб 
забезпечити відповідність поточним потребам, що виникають, і 
майбутнім потребам зайнятості й економіки); 2) гнучкості 
(стандарти достатньо гнучкі відповідно до потреб, що змінюються); 
3) стандарти засновані на компетенції (вони відображають 
компетенцію, тобто здатність діяти згідно із стандартами, 
потрібними у сфері зайнятості; 4) структурованості стандартів; 5) 
стандарти професійної освіти і навчання – це дещо більше ніж 
рутинні технічні завдання і вміння; 6) інформованість і орієнтація 
(стандарти поліпшують “транспарентність” шляхом надання корисної 
інформації та рекомендації усім основним учасникам). 

Цінність підходу, рекомендованого Б.Менсфілдом, на думку 
Н.Ничкало полягає в тому, що стосовно кожного принципу можливі певні 
критерії. Він обґрунтував необхідність наявності чотирьох змістових 
компонентів, до яких належать: 1) Технічні очікування професії (уміння і 
знання необхідні для забезпечення професійної функції). 2) Здатність до 
адаптації і змін у різних обставинах (включаючи вміння реагування на 
непередбачувані і надзвичайні обставини). 3) Здатність координувати й 
управляти різними аспектами трудової ролі (виконання різних видів 
діяльності). 4) Здатність відповідати вимогам “навколишнього середовища” 
професії: фізичні характеристики; взаємодія з іншими особами; оперативні  
стандарти і вимоги до якості; організація і культура праці [8, с. 51]. 

Важливо, щоб стандартизація вищої освіти мала випереджальний 
характер і змінювалася у  відповідності до реальних соціокультурних, 
освітніх змін на регіональному, державному і глобальному рівнях. 

Отже, розвиток вищої освіти та професійної підготовки для розв’язання 
багатьох економічних і соціальних проблем стає абсолютно необхідною 
умовою. Нині вища освіта перетворилася і для індивіда, і для держави не 
просто на перспективний напрям розвитку, а в реальну соціально-
економічну, культурологічну необхідність. Не маючи якісної підготовки, 
людина не здатна реалізуватися у трудовій і нетрудовій сфері, і це 
негативно відіб’ється не лише на її способі життя, а й завдасть соціально-
економічних, моральних збитків суспільству. 
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SUMMARY 
Hryhoriy Vasyanovych  

TENDENCIES OF HIGHER EDUCATION REFORMATION IN UKRAINE 
The article analyses the current state of development and reformation of higher education in 

Ukraine. The main attention has been paid to such constituents of higher education: higher education 
establishments system, quality, standardization and informatization. 

 
УДК 378.4:378:378.6                                       Світлана Вербицька        

(Суми)  
ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК 
ІННОВАЦІЙНИЙ ВИМІР ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ 
Постановка проблеми. Успішний розвиток національної 

системи вищої освіти на сьогоднішній  день важко уявити за щільно 
зачиненими державними кордонами, в цілковитій ізоляції від 
зовнішнього світу. Навряд  чи знайдеться країна, здатна ігнорувати 
потужний зовнішній тиск економічного глобалізму і не звертати 
увагу на викликані ним тенденції розвитку вищої освіти: 
асиміляцію, універсальність, відкритість, масовізацію, 
комерціалізацію і конкуренцію.  

Всесвітньо відомий британський науковець-компаративіст Пітер Скотт 
наполягає на тому, що глобалізація – це найбільше випробування, з яким 
ВНЗ доводилося зустрічатися  за всю свою довгу історію існування.  «Щоб 
подолати труднощі, зумовлені глобалізацією і нестабільністю сучасного 
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суспільства, − пише вчений у статті «Глобалізація і вища освіта: 
випробування у ХХІ столітті», − університет повинен навчитися не лише 
утворювати альянси і співпрацювати в них зі своїми колегами, а й 
переродитися в якісно нову установу, яка здатна поступитися деякими 
традиційними характеристиками на користь дієвих інноваційних моделей» 
[8, с.9-10].  

Канадська вчена зі світовим ім’ям у галузі міжнародної освітньої 
політики Дж. Найт вважає інтернаціоналізацію вищої освіти гідною 
відповіддю держави на виклики глобалізації [6, с.14]. Її голландська колега 
M. Ван дер Венде підтримує таку точку зору, оскільки, на її погляд, 
інтернаціоналізація передбачає систему дій, які допомагають вищій освіті 
ефективно реагувати на вимоги і труднощі, пов’язані з глобалізацією 
суспільства, економіки і ринку праці [2, с.18]. В умовах сучасних викликів 
глобалізації Ф. Альтбах (США), Х.де Віт (Голландія), Дж. Гасел-Авіла 
(Мексика), Дж. Дейвіс (США), І.К.Джарамілло (Колумбія), З. Квіанг 
(Канада), С. Маргінсон (Австралія), У.Тайхлер (Німеччина), Р. Цунейоші 
(Японія), М. Штоль (США), Д. Шурман (США) та ін. одностайно і 
незаперечно пов’язують  майбутнє вищої освіти з процесом 
інтернаціоналізації. Слід зауважити, що інтернаціоналізація була 
невід’ємним атрибутом розвитку вищої освіти ще за часів Середньовіччя, 
але в епоху інформаційно-комунікаційних технологій, економіки знань та 
глобалізаційних перетворень це явище перейшло на якісно новий етап 
свого розвитку. Нові організаційно-процесуальні характеристики процесу 
спонукають нас розглядати    інтернаціоналізацію вищої освіти як 
інноваційний вимір діяльності ВНЗ в контексті сьогодення. 

Аналізуючи науковий доробок багатонаціональної «команди 
дослідників», переконуємось в масштабності, багатоаспектності, 
перспективності й актуальності досліджуваної проблеми. Маємо підстави 
стверджувати, що інтернаціоналізація вищої освіти не носить суто 
регіональний (наприклад, європейський або північноамериканський) 
характер, а турбує науковців на всіх континентах світу. Характер процесу 
інтернаціоналізації вищої освіти в значній мірі залежить від суб’єктів 
організації процесу, від їх професіоналізму, переконань і намірів. Вона 
може здаватися  явищем спонтанним і некерованим або ж, навпаки, 
вражати своєю систематичністю і організованістю. Ми вважаємо за 
необхідне дослідити умови, від яких залежить характер і успіх 
інноваційного процесу, розробити  модель практичного впровадження 
стратегій інтернаціоналізації на інституційному рівні.  
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Аналіз актуальних досліджень. Аналіз науково-педагогічної 
літератури та інформаційно-аналітичних доповідей міжнародних 
організацій засвідчив, що дослідження сутності процесу інтернаціоналізації 
вищої освіти стало предметом вивчення широкого кола зарубіжних 
науковців. Так, С. Арум, Дж.Ван де Ватер, M. Ван дер Венде, З. Квіанг, А. 
Льютен-Люб, С. Маргінсон, Дж. Найт, П. Скотт, У. Тайхлер, М. Харарі та 
ін. вивчали концептуальні основи процесу інтернаціоналізації вищої освіти. 
Ф. Альтбах, M. Ван дер Венде, Б.Вехтер, Х де Віт та ін. аналізували 
мотивації суб’єктів організації процесу на національному й інституційному 
рівнях. M. Ван дер Венде, Дж. Дейвіс, Х. ван Дійк, Дж. Найт, Р. Рудзкі та ін. 
досліджували процесуальні особливості впровадження стратегій 
інтернаціоналізації вищої освіти. 

Метою нашої статті є дослідження організаційно-процесуальних 
особливостей діяльності ВНЗ в контексті інтернаціоналізації вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Вже в другій половині минулого 
століття спостерігалися значні зміни в організації і здійсненні вищої 
освіти. Досліджуючи аспект мотивацій розвитку інтернаціоналізації 
вищої освіти, Х.де Віт вказував, що в кінці ХХ ст. вища освіта стала 
більш децентралізованою і ринково зорієнтованою, значно 
урізноманітнилися джерела її фінансування,  а серед провайдерів 
освітніх послуг з’явилось приватні особи і бізнесові корпорації. 
Науковець наголошував, що ВНЗ, ввібравши в себе якості 
підприємницько-зорієнтованої установи, відчув неабияку внутрішню 
потребу до інтеграції міжнародного простору в свою діяльність і 
розширення власних горизонтів впливу [1, с.17].  «Не лише чиновники 
держдепартаментів опікувалися впровадженням  програм співпраці та 
обмінів з іноземними освітніми установами, − писав він − ВНЗ стали 
самостійними ініціаторами і розробниками власних стратегій інтер-
націоналізації своєї дослідницької і навчальної практики» [1, с.9-10].   

На жаль, інноваційний досвід впровадження інтернаціоналізації 
вищої освіти далеко не в усіх ВНЗ складається вдало. По-перше, 
величезні труднощі виникають через складність і багатоаспектність 
концептуальної моделі самого поняття «інтернаціоналізація». Немає 
єдиноправильного визначення   цього явища. Як зазначає Дж. Найт, в 
різних країнах суб’єкти організації інтернаціоналізації вищої освіти 
інтерпретують це явище по-різному  [4, с.6]. Для одних це академічна 
мобільність, партнерська співпраця з іноземними колегами, участь в 
міжнародних академічних програмах і дослідницьких проектах. Для 
інших – програмна та інституційна мобільність, яка передбачає 
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франшизні, твіннінгові угоди, філіали ВНЗ за кордоном,  дистанційне 
навчання тощо. Ще хтось асоціює інтернаціоналізацію вищої освіти із 
збагаченням навчальних планів матеріалом інтеркультурного змісту.  

Історія розвитку терміну за останні неповні двадцять років 
нараховує близько десяти загальновідомих визначень.  Всі їх можна 
умовно розділити на дві категорії. С. Арум, Дж. Ван де Ватер, M. Ван 
дер Венде, М. Содерквіст, Дж.Найт, Д.Шурман розглядають 
інтернаціоналізацію як університетоцентричну модель, оскільки увага 
дослідників зосереджується на різних видах діяльності ВНЗ задля 
досягнення  визначених цілей. С. Маргінсон і П. Скотт – прихильники 
національноцентричної моделі, адже вони вважають 
інтернаціоналізацію зовнішнім для освіти явищем, яке в першу чергу 
визначає відносини між народами і культурами.  Для ясності і простоти 
міркувань пропонуємо за основу взяти визначення інтернаціоналізації 
вищої освіти, яке запропонувала у 2003 році Дж. Найт, яка є 
прихильницею університетоцентричної моделі: «Інтернаціоналізація – 
це процес інтеграції міжнародного, інтеркультурного і глобального 
вимірів у цілі, навчально-наукову діяльність ВНЗ або новітні види 
забезпечення післясередньої освіти» [3, с.2].  

Що стосується самого процесу інтеграції, то він багатоступеневий, 
із значною кількістю взаємозалежних етапів. На рисунку 1 зображена 
схема процесуальних особливостей інтернаціоналізації вищої освіти, яка 
демонструє стадії інтеграції міжнародного виміру на інституційному 
рівні під тиском зовнішніх і внутрішніх факторів впливу. Зовнішні 
фактори впливу включають: економічний глобалізм, розвиток ІКТ, 
масовізація вищої освіти, панування неоліберальної політики, 
глобальний ринок праці, вплив міжнародних організацій, державну 
політику тощо. Під внутрішніми факторами впливу ми маємо на увазі 
політику, пріоритети і традиції ВНЗ; позицію професорсько-
викладацького складу, студентства і адміністрації ВНЗ; фінансово-
матеріальний стан ВНЗ; імідж ВНЗ тощо. Цифрами позначені етапи 
впровадження інтернаціоналізації в рамках ВНЗ. 1 – аналіз національної 
політики; 2 – визначення власних можливостей і пріоритетів; 3 – 
вивчення досвіду інших; 4 – вибір індивідуальних стратегій 
інтернаціоналізації; 5, 6 – впровадження програмних і організаційних 
стратегій; 7 – моніторинг результатів; 8 – імплементація результатів 
інтернаціоналізації вищої освіти в наступний етап стратегічного плану 
розвитку ВНЗ або реконцептуалізація і реорганізація процесу в разі 
невдачі на попередніх етапах.  



 

 57

 
                                        
    
                                                 2                     3               
                               
                                                                                                            
                               1                                       4 
                                     
                                         8                                    
                                                                        5 
                                      7                                6 
 
 
 
 
Рис.1. Організаційна схема інтернаціоналізації вищої освіти  
            на інституційному рівні 
 
Необхідно  пам’ятати, що інтернаціоналізація вищої освіти 

здійснюється за участю декількох категорій суб’єктів організації 
процесу, які  належать до наднаціонального, національного й 
інституційного рівнів. Кожна група дбає про власні інтереси, 
переконання і цілі, які часто не співпадають з баченнями інших 
учасників процесу. Так, суб’єкти наднаціонального рівня (міжнародні 
організації, регіональні союзи, альянси) визначають загальні тенденції 
розвитку вищої освіти в світі і регіоні. Суб’єкти національного рівня 
(національний департамент освіти і науки, міністерство закордонних 
справ, міграційні служби, відділ з питань  працевлаштування) можуть 
вплинути на процес за рахунок фінансування, національних політик, 
регулятивних актів, міжнародних угод. Від суб’єктів інституційного 
рівня (адміністрація ВНЗ, професорсько-викладацький склад, студенти, 
представники категорії нових провайдерів вищої освіти) залежить 
теоретична основа і безпосередньо практичне  впровадження процесу 
інтернаціоналізації як інновації ВНЗ в життя.  

Процес впровадження інновацій складний і непередбачуваний, адже 
потрібно узгодити між собою вимоги учасників процесу, передбачити 
численні фактори впливу, спрогнозувати всі можливі ситуації. А. Левін 
виділяє чотири етапи впровадження інновації в рамках ВНЗ: 

1. Визначення мотивацій, які спонукають до змін; 
2. Планування процесуальних особливостей; 
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3. Практичне ініціювання і впровадження плану; 
4. Інституціалізація або завершення процесу [5, с.7]. 
Користуючись цією моделлю, детальніше розглянемо процес 

інтернаціоналізації вищої освіти як інновації ВНЗ.  
Перший мотиваційний етап неможливий без участі суб’єктів 

організації всіх рівнів. Представники наднаціональної групи (ОЕСР, 
ЮНЕСКО, Світовий Банк, Європейський Союз, Рада Європи, 
Асоціація фахівців з міжнародної освіти, регіональні університетські 
союзи і консорціуми тощо), проаналізувавши і спрогнозувавши 
ситуацію в глобальному і регіональному масштабах, ініціюють її 
обговорення на міжнародних конференціях, форумах і самітах. Вони 
часто стають активними реформаторами освітньої сфери. Наприклад, 
Рада Європи і Європейський Союз ініціювали підписання  
Болонського процесу, започаткувавши інтеграційні процеси у сфері 
європейської вищої освіти. Національна політика, безумовно, 
створюється під тиском політичних настроїв і тенденцій розвитку 
зовнішнього світу. Підписання ж міжнародних угод, зміни в 
політичній, економічній і соціальній сферах держави  неодмінно прямо 
або опосередковано впливають на стратегічні плани розвитку ВНЗ.  
«Інтернаціоналізація вищої освіти, як вважає М. Ван дер Венде, 
зазвичай є реактивною відповіддю закладу на політику 
(над)національного рівня, а не ініціативним пошуком власного шляху 
розвитку» [10, с.8].  Отже мотиваційна аргументація 
інтернаціоналізації вищої освіти – це, по-перше, консенсус у 
прагненнях   учасників наднаціонального і національного рівнів з 
суб’єктивними бажаннями адміністрації, професорсько-викладацького 
складу і студентства ВНЗ, по-друге, узагальнюючий результат аналізу 
об’єктивних можливостей і суб’єктивних перспектив розвитку ВНЗ.   

На етапі планування процесуальних особливостей 
продовжується детальний аналіз загальної національної політики й 
існуючих стратегій інтернаціоналізації вищої освіти, визначається 
місія вищої освіти в рамках окремої країни, вивчається об’єктивний 
стан і перспективи подальшого розвитку ВНЗ, звертається увага на 
культурно-історичні надбання й освітні традиції закладу. Відбір 
стратегій, які б найбільше відповідали економічним вимогам, 
політичним настроям, соціальним потребам суспільства, епохи і 
ВНЗ як окремої інституції, −  це найважливіше завдання для 
аналітиків.    
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Отже процесуальний аспект інтернаціоналізації вищої освіти 
представлений різними видами діяльності, які регламентують як 
академічні види  діяльності, так і різні організаційні  процедури. 
Дж. Найт розрізняє дві групи стратегій інтернаціоналізації – 
програмну й організаційну. До першої вона відносить академічні 
види діяльності, які так чи інакше пов’язані з навчально-науковою, 
підготовчою, роз’яснювальною  практикою ВНЗ. Організаційні 
стратегії включають види діяльності закладу, які підтримують 
міжнародний вимір в рамках ВНЗ [6, с.23]. В таблиці 1 
представлена структура програмних і організаційних стратегій на 
інституційному рівні, запропонована Дж. Найт.  

Таблиця 1.  
Структура  програмних і організаційних стратегій 

на інституційному рівні 
ПРОГРАМНІ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ  
Академічні програми 

Програми обміну студентів; 
вивчення іноземних мов; 
інтернаціоналізований навчальний 
план; тематичні дисципліни; 
навчання\робота за кордоном; 
рекрутування міжнародних студентів; 
навчальний процес; програми з 
подвійних академічних ступенів; 
інтеркультурна практика; програми 
мобільності професорсько-
викладацького складу; викладання в 
іноземному ВНЗ; зв'язок між 
навчальними програмами і 
дослідницькими проектами. 

Управління 
Довіра досвідченим лідерам; 

активна участь професорсько-
викладацького складу в процесі 
інтернаціоіналізації; визначення 
мотивацій і цілей інтернаціоналізації; 
інтеграція міжнародного компоненту в 
інституційне планування. 

Зв'язок між навчальною 
практикою та дослідницькою 

діяльністю 
Зв'язок між академічними і 

дослідницькими програмами; 
територіальні центри; спільні 
дослідницькі проекти; міжнародні 
конференції і семінари; публікація 
наукової літератури; міжнародні 
дослідницькі угоди; програми обміну 
випускників і дослідників; міжнародне 
партнерство в академічному секторі; 
зв’язок між дослідженнями, 
навчальним планом і навчальною 
практикою. 

Види діяльності 
Програми, інтегровані в 

загальновузівське, факультетське 
планування, фінансування і контроль 
якості; відповідні організаційні 
структури; системи комунікації і 
координації; баланс між централізовано-
децентралізованою системою; адекватне 
управління процесом 
інтернаціоналізації; оптимальна 
фінансова підтримка і система 
матеріального забезпечення. 
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Діяльність в межах ВНЗ і за його 
межами 

В межах ВНЗ: спільні проекти з 
неурядовими і приватними компаніями; 
суспільно корисні послуги й 
інтеркультурні проекти; освітні 
послуги для партнерів і клієнтів. 

За межами ВНЗ: проекти 
підтримки іноземних ВНЗ; програмна 
мобільність; партнерство і 
мережування; підготовка за 
контрактом; дослідницькі програми і 
послуги; програми для випускників 
закордоном.   

Послуги 
Послуги ВНЗ неакадемічного плану 

(гуртожиток, регістрація, фандрайзинг, 
інформаційні технології); послуги 
допоміжні до академічних (бібліотечний 
ресурс, вдосконалення навчального 
плану, курси з покращення кваліфікацій 
професорсько-викладацького складу, 
дослідницька діяльність); послуги для 
вітчизняних й іноземних мобільних 
студентів (консультаційна робота, 
інтеркультурна підготовка, візова 
допомога). 

Неаудиторна робота 
Студентські клуби і асоціації; 

міжнародні й інтеркультурні заходи; 
налагодження відносин з 
представниками інших етнічних груп; 
програми допомоги іноземним 
студентам. 

Людські ресурси 
Процедури рекрутування і відбору; 

матеріальне заохочення і нагороди для 
професорсько-викладацького складу; 
заходи по поліпшенню професійного 
рівня адміністрації і професорсько-
викладацького складу ВНЗ; заохочення 
закордонних командировок і творчих 
відпусток. 

Джерело: Дж. Найт [11, с.23-24]. 
 
Як бачимо, планування процесу інтернаціоналізації вищої 

освіти передбачає всебічне осмислене поєднання змістового і 
процесуального підходів. Змістовий підхід передбачає системне 
врахування всіх видів академічної і організаційної діяльності, які 
регламентуються в загальноуніверситетському стратегічному плані, 
а процесуальний забезпечує шляхи їх впровадження на практиці.  

Слід також наголосити на необхідності стовідсоткової зацікавленості 
і співпраці всіх суб’єктів інституційного рівня у роботі над 
загальноуніверситетським стратегічним планом та його впровадженням. 
ВНЗ розглядається як багатокомпонентна організація, до складу якої 
входять  різноманітні структурні підрозділи. Для ефективного 
функціонування такої організації і успішного досягнення намічених 
планів необхідна узгоджена  робота всіх її підсистем і підрозділів. 
Інтернаціоналізація вищої освіти повинна сприйматися як явище 
всеохоплююче і загальноуніверситетське. Кожен учасник має спочатку 
самостійно визначитися, а потім обговорити з колегами, в чому полягають 
переваги і недоліки інтернаціоналізації, які цілі досягаються в результаті 
впровадження такої інновації і яка стратегія є найкоротшим шляхом до їх 
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досягнення. Дуже важливо уникати суб’єктивізму при визначенні 
загальноуніверситетського плану. Лише колективне, виважене, 
обґрунтоване рішення має право на існування.  

Важливою структурною одиницею в процесі інтернаціоналізації 
вищої освіти на інституційному рівні стає центральний відділ координації 
міжнародної діяльності. Так, Т. Рахман і В.Л. Копп, аналізуючи етапи 
становлення міжнародного виміру в Пенсільванському державному 
університеті, називають день заснування центрального адміністративного 
відділку з координації міжнародних питань «початком нової ери» для 
всього ВНЗ. Вони пов’язують цю дату з переходом 
інтернаціоналізаційного процесу на вищий, якісно новий  етап розвитку 
[7, с.10]. Функціонування  адміністративного органу координації   
передбачає безпосереднє спілкування фахівців відділу з ректоратом ВНЗ,  
гарантує інтеграцію і контроль єдиної міжнародної політики в рамках 
закладу, забезпечує практичне  впровадження стратегій 
інтернаціоналізації вищої освіти у вигляді різних видів академічної 
мобільності (програмна й інституційна; студентська мобільність і 
мобільність професорсько-викладацького складу), інтеграцію 
інтеркультурного аспекту в навчальні плани, розробку цілісної системи 
позаудиторних заходів з метою налагодження зв’язків з студентством 
різних етнічних груп, участі у мережуванні ВНЗ, академічному 
співробітництві у консорціумах і альянсах тощо.     

М. Ван дер Венде переконана, що останній етап впровадження 
інновації не такий розроблений, як три попередні. В статті «Інноваційні 
перспективи інституціалізаційного етапу інтернаціоналізації вищої освіти: 
критична стадія» вона підтримує точку зору А. Левіна з приводу того, що 
захопившись мотиваційним аналізом, процесом планування і 
впровадження інновації, практики часто взагалі забувають про кінцевий 
етап перевірки результатів і підтвердження переходу інтернаціоналізації з 
категорії «інновація» в категорію «повсякденні функції ВНЗ» [10, с.7]. 
Інтернаціоналізацію вищої освіти, на нашу думу, слід сприймати не як 
поодинокий випадок в історії розвитку університету, а як  
багатокомпонентний тривалий процес  інтегрований в діяльність, яка 
спрямована на досягнення стратегічних цілей ВНЗ. Констатація факту, що 
інтернаціоналізація стала невід’ємною практикою ВНЗ, можлива при  
виконанням двох умов: цілковитій сумісності результатів інноваційного 
процесу з існуючою ситуацією (норми, цінності, цілі) в закладі і їх 
рентабельність з точки зору зацікавлених осіб.   
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Висновки. Враховуючи проаналізовані вище процеси, можна 
стверджувати, що інтернаціоналізація - неминучий сценарій розвитку 
вищої освіти в різних регіонах світу. Безумовно, здатність держави 
враховувати  сучасні глобалізаційні виклики, особливості національної 
системи освіти й індивідуальні характеристики ВНЗ впливають на 
мотиваційний, змістовий і організаційно-процесуальний аспекти  
досліджуваного явища. Не існує єдиного алгоритму дій, який би був 
однаково ефективний для ВНЗ економічно розвинених держав світу і  
тих, які за рахунок вищої освіти ще тільки намагаються досягти такого 
рівня. Для одних інтернаціоналізація вищої освіти – це спосіб подальшого 
інтелектуального і матеріального збагачення, гарантія їх безпеки і 
гегемонії в світі, для інших – шлях задовольнити зростаючий попит на 
вищу освіту, покращити людський капітал своєї держави, побудувати 
конкурентоспроможну національну систему освіти. Незважаючи на 
різноманітність мотивацій, існує єдина схема дій для інтернаціоналізації 
вищої освіти, ігнорування принаймні одного елемента якого, може 
призвести до фіаско всього інноваційного процесу.  

Новизна такої діяльності також вносить свої корективи в процес 
інтеграції міжнародного виміру в діяльність ВНЗ. Потрібно 
дотримуватися принципу узгодженості цілей і об’єктивних можливостей 
розвитку ВНЗ; консенсусу мотивацій суб’єктів організації процесу різних 
рівнів; єдності позицій адміністрації, студентства і професорсько-
викладацького складу закладу; ефективного функціонування 
центрального відділу координації міжнародної діяльності ВНЗ. 

На подальший розгляд заслуговують проблеми: типологізація 
мотивацій інтернаціоналізації вищої освіти;  інтернаціоналізація як 
комплексна складова стратегічного розвитку ВНЗ і національної системи 
освіти; концептуальні основи інтернаціоналізації вищої освіти як 
багатоаспектного явища сьогодення.  
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SUMMARY 
Verbytska S.V.  

INTERNATIONALISATION OF HIGHER EDUCATION AS AN 
INNOVATIVE DEMOTION OF UNIVERSITY’S ACTIVITIES 

The article deals with organizational and procedural peculiarities of higher 
education internationalisation as an innovation of a university; an original organisation 
model for internationalization of higher education considering both internal and external 
factors is presented; the risks for innovative process are analysed  in it.  

 
Михайло Вишневский 

(Могилів) 
КАЧЕСТВО   ОБЩЕГО   ОБРАЗОВАНИЯ  –  ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ  
УСЛОВИЕ   КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   СИСТЕМЫ 
Вопросы интеграции национальных образовательных систем в 

европейское образовательное пространство активно обсуждаются 
педагогической общественностью многих бывших республик 
СССР. При этом не всегда уделяется должное внимание 
внутренним педагогическим предпосылкам такой интеграции, 
способствующим ее эффективности. В данной статье, опираясь на 
ранее выполненные автором исследования [1; 2; 5; 6; 7], 
предпринимается попытка уточнить понятие качества образования 
и показать роль качественного общего образования в обеспечении 
конкурентоспособности образовательных систем наших государств 
на современном мировом рынке образовательных услуг. 
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Общая организация образовательной деятельности в стране 
опирается прежде всего на внутреннюю логику развития 
человеческой личности. Так, основное образование в Республике 
Беларусь подразделяется на следующие уровни: дошкольное 
образование; общее базовое образование; общее среднее 
образование; профессионально-техническое образование; среднее 
специальное образование; высшее образование; послевузовское 
образование. Каждый из этих уровней соотносится с определенным 
этапом личностного развития. Образованность населения – одни из 
основных показателей уровня жизни в той или иной стране, и 
значима онa прежде всего в качественном аспекте. Высокий 
качественный уровень образованности людей является ключевым 
условием успешного развития любой страны, позволяющим ей 
занимать достойное место в современном мире.  

В онтологическом аспекте качество выступает существенной 
определенностью предмета или процесса. Эта определенность 
проявляется через совокупность неотъемлемых свойств или 
параметров. Степень их проявления характеризует количественные 
стороны изучаемого предмета или процесса, которые, будучи 
измеренными и соотнесенными с соответствующими эталонами, 
допускают числовое выражение. В аксиологическом аспекте 
качество предмета или процесса есть степень их достоинства, 
ценности, пригодности для чего-либо, соответствия каким-либо 
целям. Говоря о качестве деятельности, обычно указывают, что оно 
определяется степенью соответствия получаемого результата 
намеченной цели. Здесь, однако, требуется обоснование того, что 
цель сформулирована правильно. Оправдана, следовательно, 
постановка вопроса о качестве целей, которыми мы 
руководствуется. 

Постановка дела образования имеет для государства и общества 
поистине судьбоносное значение, ибо от нее зависит то, как люди 
воспринимают и осмысливают свое бытие, какими они видят 
приемлемые решения возникающих проблем и насколько они 
подготовлены к их решению. Наши цели в сущности таковы, 
каковы мы сами и как мы понимаем обстоятельства, в которых 
протекает наша жизнь. Человеческая личность – это способная к 
самоопределению персонификация социума, а общество 
представляет собой динамичное, сложно структурированное 
единство этих взаимосвязанных, взаимодействующих и сменяющих 
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друг друга персонификаций. В каждом человеке, в меру его 
образованности, гражданской и личностной зрелости представлены 
исторически сложившиеся социальность, государственность, 
культура. Образование же – это вхождение становящейся личности 
в культуру и взаимодействие с ней. 

На проходившей в мае 2005 г. конференции министров 
образования государств – участников Содружества независимых 
государств качество образования было охарактеризовано как 
социальная категория, определяющая результативность процесса 
образования в обществе, его соответствие потребностям и 
ожиданиям общества в развитии и формировании гражданских, 
бытовых и профессиональных компетенций личности [8, с.4-7]. А 
во введении к «Руководству по качеству Университета Гламорган 
(Уэльс)» заявляется, что университет поощряет обучение студентов 
самого разного происхождения, имеющих различный 
образовательный опыт, и успехи своих студентов измеряет не 
количеством полученных ими академических степеней, а 
количеством личных академических целей, достигнутых каждым 
студентом. Университет обязуется вносить вклад в социальное, 
экономическое и культурное развитие общества, а также 
обеспечивать образовательные возможности всем тем, кому это 
пойдет па пользу [4, с.160]. К этому заявлению ученых и педагогов 
из Великобритании вполне могут присоединиться их белорусские 
коллеги. 

В каждой из областей человеческой деятельности 
вырабатываются особые критерии качества образованности занятых 
в ней людей. Различные звенья, стороны процесса образования тоже 
подлежат оценке с точки зрения их качественного уровня, 
поскольку от качества процесса существенно зависит и качество 
результата. Вместе с тем установить общую формулу качества 
образования, которая охватила бы все стороны и уровни системы 
образования, грани образовательной деятельности и ее результатов 
не представляется возможным. Вопрос о качестве образования и 
путях его повышения предпочтительнее обсуждать и решать в 
максимальном приближении к реальным жизненным 
обстоятельствам. Его решение, конечно, должно опираться на 
осмысление и корректное обобщение накопленного опыта. 

Изменения в личности, происходящие в процессе ее образования, 
далеко не всегда могут быть сразу же отчетливо выражены, 
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зафиксированы и по достоинству оценены. Многие из этих изменений, 
в том числе и ключевые с точки зрения их интегральной значимости, 
проявляются лишь на последующих этапах жизнедеятельности. 
Например, трудно бывает измерить непосредственную пользу от 
качественного общего образования, от расширения 
мировоззренческого кругозора личности, хотя без него эффективность 
специального и профессионального образования резко снижается. 
Результаты общего образования ближайшим образом сказываются на 
культуре личности, хотя она с трудом поддастся стандартизации и 
объективному измерению. Важным результатом качественного 
образования можно признать умение человека жить в ладу с самим 
собой и с окружающими людьми, работать в команде, сохранять 
оптимизм, расширять свое миропонимание и т. д.  

Качество образования в принципе выражает уровень освоения 
культуры и эффективность участия в культуротворчестве. Культура 
выступает как определенная целостность, или система, которая 
внутренне дифференцирована и включает в себя целый ряд, как 
правило, нечетко разграничиваемых элементов. Если признать, что 
качество образования человека как личности и как специалиста не 
сводится к совокупности частных характеристик его знаний и 
умений, то отсюда вытекает вывод: простое наращивание суммы 
подобных частей может и не привести к желаемому целостному 
результату. Связь между элементами процесса образования 
личности, в том числе элементами содержания образования часто 
бывает нелинейной и неоднозначной. Рассогласованность звеньев 
данного процесса может негативно сказываться на общем его 
результате. Случается ведь, что эрудированный и изобретательный 
человек, нравственное развитие которого оказалось ущербным, 
начинает использовать обретенные им знания и умения вовсе не во 
благо отдельным людям и обществу в целом. Педагоги-
предметники, обращая внимание преимущественно на развитие в 
учащемся тех его способностей, которые раскрылись раньше и ярче 
других, порой упускают из виду задачу гармонизации процесса 
развития его личности. Можно также научить человека хорошо 
решать математические задачи и при этом оставить без должного 
внимания развитие умения самостоятельно формулировать такие 
задачи, усматривая в окружающей нас действительности новые, 
еще не познанные ее математические стороны и зависимости. 
Отсюда понятно, насколько важна системность в оценке качества 
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образования, обоснованность выбора его показателей и 
измерителей. Процессный подход к управлению качеством 
образования не следует абсолютизировать, ибо процессы здесь 
составляют лишь средство для достижения требуемого результата. 

Должное качество образования достигается тогда, когда человек 
усваивает, превращает в свои собственные стержневые, 
смыслоооразующие элементы всех областей культуры того общества и 
той эпохи, в которой он живет. Быть образованным человеком 
означает в сущности понимать современную жизнь как особую 
целостность, уяснив ее общее структурирование, основы каждой из 
областей культуры и обеспечивающие ее целостность связи между 
этими областями, а также уметь применять полученные знания на 
практике. Разные люди, конечно, неодинаково во многих значимых 
деталях выстраивают в своем сознании эту целостность. Важно, 
однако, что образованные люди в принципе понимают и друг друга, и 
общие для них жизненные условия и рамки. Иными словами, получить 
качественное общее образование означает в принципе достигнуть 
действенного понимания современного бытия, современной культуры, 
т. е. умения конструктивно действовать в ней. В свою очередь 
качественное специальное образование обеспечивает эффективность 
включения получившего его человека в соответствующую отрасль 
специализированной деятельности благодаря наличию необходимых 
для этого знаний, умений и навыков, а также выработке 
соответствующей мотивации.  

Итак, определение критериев качества школьного образования 
будет неполным, если мы не выразим в нем достаточно отчетливо 
особую функцию школы в жизни людей, связанную с обеспечением 
целостности и внутренней согласованности культуры общества. 
Дело в том, что школьное образование выступает весьма важным 
связующим звеном между миром повседневности и 
разнообразными областями специализированной  деятельности 
людей – наукой, искусством, политикой, техническим творчеством, 
менеджментом и т. д. В каждой из таких областей вырабатываются 
особые знания и умения, а также правила организации деятельности 
и общения между людьми. Давно уже было указано на 
существование глубоких различий между гуманитарной и научно-
технической культурами; это различение следовало бы дополнить 
указанием на своеобразие политической, экономической, 
информационно-коммуникационной культуры. 
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Усложнение организации общественной жизни, ее 
дифференциация и специализация многих ее подразделений ведут к 
тому, что различные виды человеческой деятельности и 
соответствующие им формы и способы общения становятся 
непонятными за пределами определенного круга посвященных в 
них или специально подготовленных лиц. Поэтому возникает 
настоятельная необходимость построения содержания общего 
образования прежде всего на основе таких элементов, которые 
выражают и реализуют целостность современной культуры, ее 
единство в многообразии. Школа должна вооружить учащихся 
знанием понятийного аппарата современной культуры, общего для 
самых разных видов деятельности. Этот «язык» культуры 
охватывает более или менее согласованные между собой понятия и 
образы, адаптированные к задачам школы и складывающиеся в 
единую картину мира. 

Все это подводит к выводу об основополагающей роли общего 
образования по отношению к образованию профессиональному и 
специальному. Главная цель общего образования – развитие 
человеческой личности, позволяющее конструктивно реализовать ее 
потенциал и отвечающее базовым тенденциям совершенствования 
общественной жизни, гармонизации отношений человека и природы. 
Качества специалиста, профессионала, вообще субъекта определенных 
общественных отношений и деятельности являются лишь сторонами, 
характеристиками человека как личности. Профессиональная 
подготовка не может считаться полноценной, если она не связана с 
выработкой конструктивных ценностно-целевых установок личности, 
ее зрелой общественной, гражданской позиции. Человек как личность 
всегда шире и богаче определениями, нежели только человек-
работник, профессионал, специалист. 

Мир нашего бытия охвачен глубокими изменениями, пронизан 
инновациями, порождаемыми творческой деятельностью людей. 
Для того, чтобы эта деятельность была успешной, современное 
образование тоже должно быть инновационным. Обычно 
инновации связывают либо с открытиями, либо с изобретениями. 
Открытие устанавливает нечто существенно новое о мире, 
изобретение же понимается как новое соединение элементов уже 
имеющегося знания. Для формирования готовности к инновациям 
важно прежде всего расшатать стереотипы, ослабить 
познавательные барьеры, разграничительные линии между 
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различными науками, вообще между разными областями 
человеческой деятельности, что и является одной из основных задач 
общего образования. Инновация всегда есть синтез, связывание в 
новую целостность элементов, уже наличествовавших ранее, и 
более или менее значительное их преобразование с учетом 
требований этой искомой целостности. Поэтому различия между 
открытиями и изобретениями не следует абсолютизировать; их 
объединяет ориентация на новое в познании и в жизни, признание 
ценности инноваций. Эта ценностная ориентация тоже должна 
учитываться при определении качества образования. 

Качество образования соотносится в наши дни не только с 
удовлетворением образовательных запросов отдельной личности и 
требований работодателей, но и с объективной направленностью 
глобализационных процессов. Данные процессы охватывают как 
экономику, так и другие сферы жизни общества. Их протекание 
весьма противоречиво и сочетает шансы и риски, даже угрозы. 
Ярким выражением этого является формирующаяся глобальная 
экономическая есть, которая характеризуется тем, что в мире 
действуют весьма мощные экономические силы, но нет 
абсолютного доминирования, управления из единого центра. Эта 
сеть может быть истолкована как динамический хаос, в котором 
постоянно протекают значимые изменения, инновации и на этой 
основе временно складывается локальный порядок, связанный с 
максимальным использованием потенциала инноваций.  

В глобальной экономике есть тесно связанные между собой 
центры событий, между которыми циркулируют мощные потоки 
информации, идей, финансов, материальных и людских ресурсов; 
наряду с ними существует обширная «мировая обочина», выбраться 
из которой очень нелегко. Вхождение в стратегическую сеть, по 
Кастельсу, предполагает либо наличие весьма крупного, весомого 
для сети ресурса, либо альянс с влиятельным агентом сети [3, 
с.192]. В принципе главный ресурс, характеризующий современную 
экономику, составляет высокообразованная рабочая сила, 
способная обеспечивать должный темп эффективных инноваций. 
Успешное развитие человеческого потенциала, конструктивная 
инновационная направленность образования повышают шансы 
страны в жесткой глобальной конкурентной борьбе; наоборот, 
неверная ориентация или непродуктивная организация 
образовательной деятельности создают угрозу нашему будущему. 
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Приходится, однако, констатировать, что по отношению к областям, в 
которых получаются наиболее значимые для современности знания и 
генерируются идеи относительно их практического использования, 
действенные способы образовательной трансляции их результатов 
нередко отсутствуют. В связи с этим принято говорить об особой 
сложности новых научных знаний. Всем нам хорошо известно, что в 
процессе обучения нужно двигаться от простого к сложному. Но так ли 
уж незыблемы различия между простым и сложным в продвижении 
человека к знанию? Ведь очень многое здесь зависит от утвердившихся 
привычек и традиций. Было время, когда механика Ньютона казалась 
очень сложной и необычной, а физика Аристотеля, наоборот, простой и 
попятной, соответствующей соображениям здравого смысла. Сегодня 
люди уже так не думают. Современным школьникам физика Аристотеля 
не известна и не нужна, тогда как механикой Ньютона они овладевают в 
целом вполне успешно. А вот квантовой механике, например, пока еще 
«не повезло»: не нашлось талантливых популяризаторов, которые смогли 
бы придать ее основаниям общедоступную форму, позволяющую изучать 
ее в школе наряду с классической механикой, хотя именно квантовая 
механика освещает путь наиболее значимым и масштабным технико-
технологическим инновациям. 

Мы полагаем правильным утверждение о том, что главные проблемы 
инновационного образования лежат в наши дни в области педагогики. 
При этом педагогику не следует обособлять от так называемых частных 
методик, ибо их общая задача состоит в вычленении и обеспечении 
эффективной образовательной трансляции новым поколениям людей 
современных оснований науки и культуры в целом. Специалисты в 
области педагогики обоснованно считают, что их дело – это разработка 
теории воспитания и обучения. Именно поэтому сегодня надлежит заново 
обдумать, правильно ли мы определяем содержание обучения, 
формируем его систему, расставляем в ней приоритеты, устанавливая то, 
что подлежит обязательному усвоению в школе. Мы не вправе 
перегружать школьника, создавая угрозу его здоровью или развращая его 
невыполнимыми заданиями и попустительством в случае их 
игнорирования. Мы не вправе также тратить драгоценное школьное 
время на избыточные детализации, связанные с изучением 
второстепенных вопросов, давно уже утративших актуальность, хотя, 
может быть, удобных и привычных для преподавания. 

Вывод. Интеграция национальной системы образования в то 
или иное широкое образовательное пространство предполагает 
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такое ее развитие, которое делает образование действительно 
качественным, а накопленный опыт интересным для других стран, 
народов. Ключевую роль здесь играет состояние общего 
образования. 
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SUMMARY 

  Mikhail Vishnevskiy 
QUALITY OF EDUCATION IS A FUNDAMENTAL CONDITION OF THE 

COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEM 
The conclusion is grounded, that the proper quality of general education is the 

fundamental condition of the effectiveness of the national educational system on the 
whole, its competitiveness within the framework of the international integration 
processes. The qualities of a specialist, a professional are only partial characteristics of a 
personality.  
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НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА У СВІТЛІ СУЧАСНИХ 
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ 

Динамічний розвиток сучасної педагогічної науки 
характеризується пошуком фундаментальних підходів до побудови 
навчально-виховного процесу, що знаходить відображення в 
освітніх документах України, в яких зазначено, що метою освіти і 
виховання має бути професійно компетентний, ініціативний, 
творчий громадянин, наділений почуттям обов'язку і 
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відповідальності перед суспільством, здатний швидко адаптуватися 
до сучасного світу, характерними рисами якого є підвищення ролі 
особистості, інтелектуалізація її діяльності у контексті динамічних 
змін техніки і технологій, неперервного зростання обсягів 
інформації. Інтенсифікація інформаційних потоків, як один із 
головних чинників входження глобалізованого світу в еру 
інформаційного суспільства, відображає освітню кризу та зумовлює 
поширення тенденції сучасної науки до експонентного зростання і 
поновлення знань.  

Отже, для України створення системи розвитку компетентного 
фахівця, спроможного навчатися впродовж життя, – необхідна 
умова досягнення успіху на шляху розбудови незалежної держави. 
Нині сама доля України залежить від того, як ефективно будуть 
використані інтелектуальні, творчі можливості її народу, кожного 
громадянина. Тому підготовку вітчизняних фахівців можна 
віднести до стратегічних пріоритетів нашої країни на найближчі 
роки. Тобто, настає час усвідомлення того, що від рівня 
індивідуальної самореалізації кожної особистості залежить ріст і 
масштаби досягнень людства в галузі створення матеріальних і 
духовних цінностей.  

Тому важливий розвиток системи безперервної освіти, яка 
виражає філолофсько-педагогічну концепцією, відповідно до якої 
освіта розглядається як процес, що охоплює все життя людини. 
Важлива актуалізація такого аспекту освітньої теорії та практики, 
який виражає її як безупинне цілеспрямоване освоєння людиною 
соціокультурного досвіду з використанням усіх ланок наявної 
освітньої системи.  

У педагогічній науці накопичено позитивний досвід підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів з вищою освітою, що 
відображено у працях вітчизняних учених Н.В. Абашкіної, 
А.І. Дьоміна, О.С. Дубинчук, В.А. Козакова, О.Г.  Мороза, 
Н.Г. Ничкало, В.І. Паламарчука, В.С. Пікельної, Н.М. Розенберга, 
Н.О. Талалуєвої, О.І. Щербак, М.М. Поплавського, О.І. Скнаря та ін.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що 
вивчалися окремі аспекти підготовки спеціалістів у системі школа – 
ВНЗ: питання педагогіка професійної освіти (С.Я. Батишев, 
А.П. Бєляєва, Р.С. Гуревич, М.І. Махмутов, Н.Г Ничкало і ін.); 
основи наступності в системі професійної освіти (В.С. Ледньов, 
В.І. Бондар, О.М. Бєляєв, С.У. Гончаренко, А.І. Дьомін, 
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В.С. Заслуженюк, В.М. Мадзігон, Н.Г. Ничкало і ін.); 
структурування знань у змісті освіти (Л.Я. Зоріна, В.С. Ледньов, 
М.М. Скаткін, А.М. Сохор, П. Херст і ін.); професійна 
спрямованість навчання (Л.П. Вороніна, О.С. Дубинчук, І.Д. Зверєв, 
Н.А. Лошкарьова, В.Н. Максимова, В.І. Паламарчук, Л.В. Савельєва, 
Н.В. Федорова, Л.Д. Хромова, М.Ф. Борисенко і ін.). 

Тож актуальним залишається формування сучасного фахівця у 
системі безперервної освіти у контексті глобалізаційних та 
євроінтеграційних процесів. Тому завданням статті є 
формулюванні висновків щодо сутності безперервної освіти 
України у контексті її інтеграції в європейський освітній простір.  

У теорії та практиці безперервної освіти особливо акцентується 
освіта дорослих за межами базової освіти як процес придбання і 
підвищення професійної кваліфікації, перепідготовки в процесі 
зміни професій, освіта в ході адаптації до мінливих соціальних 
умов, дозвільна освіта тощо. У сучасному суспільстві ідея 
безперервної освіти здобуває характер парадигми науково-
педагогічне мислення. Так, у Національній доктрині розвитку 
освіти в Україні у XXI однією з освітніх стратегій України 
наголошується освіта впродовж життя. У світовій педагогіці 
поняття "безперервне освіта" виражається через такі терміни, як 
"триваюча освіта" (continuing education, continuous education), 
"довічне освіта" (life-long education), "довічне навчання" (lifelong 
learning), "перманентна освіта" (permanent education, l'еduсаtіоn 
permanente), "подальше освіта" (further education, Weiterbildung), 
"освіта дорослих" (adult education, l'еduсаtіоn des adultes, 
Erwachsenenbildung) і ін.  

До поняття безперервної освіти відноситься і "освіта, що 
відновлюється" (recurrent education), яка означає одержання освіти 
"вроздріб" протягом усього життя, відхід від практики тривалої 
освіти в навчальному закладі, відірваної від трудової діяльності, 
коли освіта чергується з іншими видами діяльності. 

Як відзначає П.Г. Щедровицький, ідея “безперервної освіти” 
уже до кінця 60-х – початку 70-х років ХХ сторіччя стала основною 
ідеологічною й організаційно-практичною установкою в багатьох 
країнах світу. При цьому саме виникнення і розвиток ідеї 
“безперервної освіти” з'явилося антитезою існуючим освітнім 
програмам, а саме: а) “автономізації освіти” (переміщенню освіти 
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тільки в “автономні” освітні установи) і б) підпорядкування освіти 
виробничим завдання, де здійснюється “спеціалізована” підготовка [8].  

Можна сказати, що "концепція навчання упродовж усього життя 
у країнах Центральної Європи сформувалася під впливом факторів 
зовнішнього середовища на базі накопиченого досвіду розвитку 
систем освіти і є прикладом діалектичного переходу до якісно 
нового етапу розвитку систем освіти – неперервної освіти" [1, с. 4-5; 6]. 

Посилення значимості безперервної освіти зумовлено і 
загальною кризою системи освіти, характерною на порозі XXI 
століття для різних країн, а саме: 1) криза соціалізації, коли система 
освіти вже не забезпечує гармонічне входження людини в реальне 
соціальне життя; 2)  наростання розриву між освітою і культурою, 
що коли фахівець одержує в кращому випадку знання, але не 
цінності культури; 3) постійно збільшується відставання освіти від 
сучасної науки, що розвивається, що в підсумку призводить до 
“заниження людського в людині”, оскільки неосвічена у 
повноцінному змісті людина легко стає об'єктом маніпуляції, у тому 
числі й у процесі свого професійного самовизначення та розвитку [5]. 

При цьому саме концепція безперервної освіти належить до 
числа тих ідей, що мають потенційну можливість привести до зміни 
парадигм педагогічної діяльності.  

Суттєво, що з початку 70-х рр. ідеї безперервної освіти широке 
пропагуються ЮНЕСКО. У доповіді Міжнародної комісії з 
розвитку освіти безперервна освіта пропонувалася як керівна 
концепція для майбутнього розвитку освіти у всіх країнах світу 
(Париж, 1972). Безперервна освіта стала гаслом, проголошеним на 
ІІІ Міжнародної конференції ЮНЕСКО (Токіо, 1972). На ХІХ 
Генеральній конференції було висунуто розгорнене розуміння 
безперервної освіти, яка тут розуміється як необмежена часом, 
простором, методами навчання, вона поєднує всю діяльність і 
ресурси в галузі освіти і спрямована на досягнення гармонійного 
розвитку особистості та прогресу у перебудові суспільства. 
Одночасно безперервна освіта виступає і як засіб зв'язку й 
інтеграції елементів існуючої системи освіта, і як основний 
принцип організації перебудови різних ланок освіти.  

У сфері безперервної освіти виокремлюють провідні принципи: 
гуманістичний характер, демократизм (рівність доступу), 
загальність (включеність усього населення в різні структури і рівні 
освіти), інтеграція (формальних і неформальних освітніх структур 
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традиційного і нового типу), гнучкість (навчальних планів і 
програм, альтернативність способів організації навчального 
процесу, варіативність стратегій навчання), релевантність (зв'язок з 
життям індивіда, з його професійною і соціальною діяльністю) 

У нашій країні із 70-х років неперервна освіта проголошувалася 
як загальний підхід до розвитку системи освіта в країні. У 1986 
було поставлене завдання створення єдиної системи безперервної 
освіти. У практиці неперервної освіти на той час була тенденція до 
розмитої просвітительської діяльності лекторіїв, "народних 
університетів" та ін., або ця практика редукувалася до конкретних 
напрямків освітньої діяльності, де поряд з формальними спробами 
розвити систему безперервного ідейно-політичного виховання й 
освіти мало місце створення конкретних систем безперервної 
професійної освіти та підвищення кваліфікації (наприклад, розробка 
систем типу "школа – педвуз – школа" в галузі безперервної 
педагогічної освіти).  

Ідея безперервної освіти набула поширення у вітчизняній теорії 
та практиці освіти і, незважаючи на помітну декларативність, 
лозунговий характер, уплинула на розвиток педагогічного 
мислення. 

Тепер стає зрозумілим, що "Сучасна безперервна освіта має 
діяти як єдиний комплекс на основі субординації всіх ланок освіти, 
взаємозв'язку та координації її установ, що постійно розвивається і 
надає кожній людині можливість підключитися до освітнього 
процесу на будь-якому етапі її життя. Це забезпечується насамперед 
наступністю всіх структурних елементів системи на основі затвер-
джених єдиних освітніх стандартів, взаємним доповненням різних 
форм навчання" [3, с. 78].  

Отже, розробка в Україні проблематики неперервної освіти 
відрізняється гостротою, пов'язаною зі змінами в житті суспільства 
в умовах переходу до ринкових відносин, соціокультурною 
ситуацією, у якій професійна гнучкість і мобільність не зводяться 
тільки до виробництва діяльності людини, але постають як 
соціальною, так і особистісною проблемою і безпосередньо 
відображаються в освітній сфері. Особливого значення набувають 
соціально-практичний і науково-прикладний підходи неперервної 
освіти,  що спрямовані на її гуманізацію, переорієнтацію зі 
знеособлених потреб держави або відомств на освітні потреби 
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людини, включення освітнього процесу в контекст соціального та 
виробничого життя людини, її особистісного зростання.  

Розробка проблем безперервної освіти України зумовлена 
відходом від твердої централізації державного регулювання освіти 
із соціальною потребою переключення в режим широкої та гнучкої 
системи освітніх послуг. 

Найважливіші проблеми неперервної освіти пов'язані з 
інтеграцією сформованої освітньої системи і навчальних закладів 
нового типу, координацією й інтеграцією освіти зі світовим 
освітнім співтовариством. 

У ряді країн діють регіональні, національні та міжнародні 
центри, що розробляють проблематику та координуючі програми та 
реалізують інформаційний обмін з питань безперервної освіти 
(переважно в руслі освіти дорослих): Європейський центр із питань 
освіти і дозвілля, Європейська асоціація з освіти дорослих 
(European Association for the Education of Adults), Африканська 
асоціація з грамотності й освіти дорослих (Afncan Association for 
Literacy and Education of Adults) та інші. Найбільшою національною 
асоціацією з безперервній освіті є Американської асоціація з освіти 
дорослих і безперервній освіті (American Association for Adult and 
Contmumg Education), що видає журнал "Adult Education Quarterly. 
A Journal of Research and Theory". З 1973 року діє Міжнародна рада 
з освіти (International Council for Adult Education), видається журнал 
"Convergence International Journal of Adult Education" (Торонто, 
Канада). У Центрі безперервної освіти університету Британської 
Колумбії разом з Міжнародною радою з освіти дорослих із 
середини 80-х р.р. видається серія монографій з безперервної освіти 
й освіти дорослих, ведеться випуск багатотомної бібліографічної  
(започаткованої у 1945 р.) праці "Adult Education m Continental 
Education, An Annotated Bibliography of Enghsh-language Materials". 
С початку 80-х р.рю виходить "International Journal of Lifelong 
Education". З 1994 у Канаді розпочате видання міжнародного 
електронного журналу "The International Journal of Contmumg 
Education Practice", присвяченого практиці безперервної освіти [9]. 

Комплексно підходить до зазначеної проблеми А.М. Новіков, на 
думку якого, поняття "безперервна освіта" відноситься до трьох 
об'єктів:  

1. До особистості. У цьому випадку вона означає, що людина 
учиться постійно як в освітніх установах, так і займається 
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самоосвітою. Тут можливі три вектори руху людини в освітньому 
просторі. По-перше, людина може, залишаючись на тому самому 
формальному освітньому рівні, удосконалювати свою професійну 
кваліфікацію (“вектор руху вперед”). По-друге, або послідовно 
підніматися по ступінях і рівнях професійної освіти, або деякі рівні 
і ступені пропускати (“вектор руху нагору”). По-третє, 
безперервність освіти також має на увазі можливість не тільки 
продовження, але і зміни профілю освіти (“вектор руху по 
горизонталі, убік”);  

2. До освітніх процесів (освітніх програм). Безперервність в 
освітньому процесі виступає як характеристика включеності 
особистості в цей процес на всіх стадіях її розвитку, що 
характеризує наступність змісту освітньої діяльності при переході 
від одного її виду до іншого, від одного життєвого етапу 
особистості до іншого,  

3. До освітніх установ. Безперервність у даному випадку 
характеризує таку номенклатуру мережі освітніх установ, освітніх 
програм і їхній взаємозв'язок, що створює простір освітніх послуг, 
які забезпечують взаємозв'язок і наступність освітніх програм, 
здатних задовольнити розмаїття освітніх потреб, що виникають як у 
суспільстві в цілому, так і в окремому регіоні, так і в кожної 
людини.  

При цьому, на думку зазначеного автора, системоформуючим 
чинником безперервної професійної освіти виступає цілісність, тобто не 
механічне збільшення елементів, а глибока інтеграція всіх підсистем і 
процесів професійної освіти [5].  

Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження дозволяє дійти 
висновків, що сутність феномена безперервної освіти в освітньому 
вітчизняному і європейському просторах розкривається в таких 
положеннях (І.А. Зязюн, Н.Г. Никало, П.Г. Щедровицький та ін.) [1-9]:  

1. Динамізм сучасної цивілізації, нарощування її культурного шару, 
посилення соціальної ролі особистості, її зростаючі потреби, гуманізація 
та демократизація суспільства, інтелектуалізація праці, швидка зміна 
техніки і технології передбачають заміну формули “освіта на все життя” 
формулою “освіта через усе життя”, "освіта впродовж життя".  

2. Центральною ідеєю безперервної освіти є розвиток людини як 
особистості, суб'єкта діяльності та спілкування протягом усього життя.  

3. Розуміння розвитку як безперервного процесу необхідно поєднати 
з принципом розвивального навчання, з орієнтацією освітньо-виховної 
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діяльності не тільки на пізнання, але і на перетворення, трансформацію 
дійсності, на самоздійснення, самореалізацію особистості, що потребує 
перехід від інформаційного до продуктивного навчання, від школи пам'яті 
до школи думки, почуття й активної соціальної дії.  

4. Системоформуючим чинником безперервної освіти постає 
суспільна потреба в постійному розвитку особистості кожної людини, її 
творчого самоздійснення.  

5. Для кожної людини безперервна освіта постає процесом 
формування та задоволення її пізнавальних запитів і духовних потреб, 
розвитком задатків і здібностей у мережі державно-суспільних 
навчальних закладів і шляхом самоосвіти, гарантією збереження її як 
особистості і професіонала в динамічному, мінливому світі.  

6. Для суспільства в цілому безперервна освіта є механізмом 
розширеного відтворення професійного і культурного потенціалу нації, 
умовою розвитку суспільного виробництва, прискорення соціально-
економічного прогресу країн.  

7. Головними особливостями безперервної освіти є гуманізм і 
демократизація освіти, що випереджає характер змісту і спрямованості 
освітніх програм стосовно нестатків суспільної практики, гнучкість і 
різноманіття використовуваних засобів, способів і організаційних форм, 
відкритість освітньої системи процесу подальшого самовдосконалення та 
розвитку.  

8. Досягнення цілей безперервної освіти людини вимагає наступності 
та багатоваріантності змісту загальної та професійної освіти відповідно 
до динаміки потреб індивідуальної діяльності та суспільної практики.  
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SUMMARY 

Voznyuk O.V.  
CONTINUOUS EDUCATION IN LIGHT OF MODERN EUROINTEGRATION 

TENDENCIES 
The peculiarities of actualization of the system of continuous education in the context of 

Eurointegration tendencies are discussed. It is marked that continuous education is the mechanism of 
the extended recreation of nation's  professional and cultural potential, the condition of the development 
of social production, acceleration of socio-economic progress of the  countries. The conclusions as for 
the essence of continuous education in Ukraine in the context of its integration in the European 
educational space are formulated.  

 
Тетяна Гаврилюк 

(Кам’янець-Подільський) 
ПІДРУЧНИКОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ К.КИСІЛЕВСЬКОГО  
В КОНТЕКСТІ ДИДАКТИЧНИХ ПОШУКІВ ПЕДАГОГІВ 

СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ (20-30 РР. ХХ СТ.) 
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вивчення 

досвіду галицьких педагогів 20-30-х років минулого століття в 
галузі методичного забезпечення навчання української мови в 
умовах жорстокої політики полонізації, активного насаджування 
польської мови як державної в усіх сферах суспільного життя, і 
передусім освіти, доцільністю використання їх прогресивних 
дидактичних здобутків у сучасному педагогічному просторі. 

Стан дослідження проблеми. Окремі аспекти окресленої 
проблеми розглядали в своїх історико-педагогічних працях 
Т.Завгородня, І.Курляк, О.Палійчук, С.Романюк, І.Стражнікова, 
Б.Ступарик, М.Титова та інші дослідники. Проте поза їх увагою 
залишилася навчально-методична робота відомого педагога 
досліджуваного періоду Костя Кисілевського, який плідно 
працював на ниві українського шкільництва Східної Галичини. 

Мета дослідження. На основі аналізу літературних джерел та 
архівних матеріалів з’ясувати внесок К.Кисілевського в розвиток 
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українського підручникотворення та вдосконалення методики 
навчання рідної мови в Східній Галичині.  

Висвітлення основних результатів дослідження. Початок 
активної педагогічної та науково-методичної діяльності 
К.Кисілевського у Галичині припадає на 1920-і рр., коли система 
шкільної освіти в краї опинилась у надзвичайно складних 
обставинах, зумовлених чітко спрямованою антиукраїнською 
політикою польської влади, яка мала на меті повну асиміляцію 
українців і ліквідацію українських шкіл. Шкільництво Східної 
Галичини в цей період уже підпорядковувалося Міністерству 
віросповідань і публічної освіти Польщі, однак ще не втратили своєї 
чинності й австрійські закони та інструкції. Проте після рішення 
Ради Послів від 14 березня 1923 року про включення краю до 
складу Польщі розпочалася відкрита полонізація всього 
українського населення та різних сфер його суспільного життя.  

Ускладнювала соціально-культурну ситуацію й економічна 
криза 20-30-х рр. ХХ ст. у країнах Європи, що співпала в Галичині з 
другою хвилею антиукраїнських виступів польських шовіністів. 
Через це функціонування та, зрештою, й саме існування 
українських шкіл на західноукраїнських землях опинилося в 
складних умовах, що загалом негативно вплинуло на теоретичні й 
практичні пошуки галицьких педагогів у галузі навчання 
української мови. Незважаючи на те, що в §109 польської 
конституції 1921 р. було закріплено право кожного громадянина на 
збереження своєї національності, національної гідності та рідної 
мови і конституція 1935 р. не відмінила цієї статті, на початку 20-х 
рр. із 30318 шкіл у Польщі тільки 2370 були українськими [15, 54]. 
З кожним роком набував прискорення процес збільшення кількості 
польськомовних шкіл, заміни українських шкіл на утраквістичні, 
перетворення мови навчання з української на польську, що, 
безперечно, ускладнювало пошуки шляхів удосконалення змісту та 
методики навчання української мови. 

Зазначимо, що дискримінаційні ухвали стосовно української 
мови, проведення ревізії україномовних підручників, введення 
польської азбуки в шкільні книжки для українських шкіл прийняв 
з’їзд Кресової „Хієни” (1923 р.), що перебувала при владі [6, 9]. З 
метою усунення громадських впливів українців на розвиток 
шкільництва проводилася централізація шкільної адміністрації, 
навчальні плани змінювалися відповідно до польського 
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законодавства, різко обмежувалися права української мови, в 
школах активно впроваджувалася польська мова викладання. І все 
ж прогресивні українські педагоги краю, незважаючи на заборони 
офіційної влади, проводили збори, наради, конференції, на яких 
порушували питання про покращення якості викладання 
української мови у школах. Так, 8 липня 1923 р. у Львові проведено 
анкету (збори) в справах організації українського шкільництва та 
програм навчання й виховання в народних школах, у якій взяли 
участь представники ВПУВ та «Учительської громади». З 
ґрунтовною доповіддю про стан вивчення української мови й 
літератури на зборах виступив І.Ющишин. Після жвавої дискусії 
учасники зборів, серед яких перебував і К.Кисілевський, прийняли 
таку постанову:   
1) педагогічно-науковій комісії підготувати проект програм 

навчання в українських школах, подати їх шкільній владі на 
затвердження і сприяти реалізації їх на практиці з початком 
1923/24 навч. року;  

2) на педагогічно-наукову комісію покласти обов'язки забезпечити 
українські народні школи підручниками, в першу чергу з 
української мови, літератури, граматики, а також підготувати 
відповідні методики;  

3) для реалізації вищенаведених завдань педагогічно-наукова 
комісія планує оголосити конкурс на написання україномовних 
підручників і методичних посібників [1, 127]. 
Необхідність таких заходів зумовлювалася передусім тим, що 

політика полонізації набувала прискорення, мова й надалі 
розглядалася польськими можновладцями як засіб спекуляції, 
денаціоналізації. Низка законів і розпоряджень поступово 
обмежувала мовноосвітні права українців. Так, рескриптом 
Міністерства віросповідань та освіти від 18 серпня 1923 р. в 
українських гімназіях було запроваджено обов'язкову польську 
мову. На основі даного рескрипту кураторія Львівського шкільного 
округу 10 січня 1934 р. видала обіжник (наказ 4.350/11) про 
запровадження при вступі до першого класу в державні та приватні 
гімназії іспитів з польської мови в такому ж обсязі, як і з 
української. Цього ж дня був виданий іще один наказ (ч. 351/11), 
згідно з яким в українських державних і приватних школах 
польська мова ставала предметом письмового іспиту зрілості 
нарівні з українською мовою, а у випадку усного іспиту до обох мов 
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рекомендовано використовувати однакові вимоги (як до латинської 
та грецької). Якщо ж учень склав письмовий іспит незадовільно, то 
від нього вимагалося складати польську мову замість української 
[18]. Великої шкоди організації навчання української мови завдав і 
наказ від 21 березня 1924 р. (ч.635), який заборонив в українських 
приватних школах використовувати рідну мову для ведення 
діловодства, шкільної документації, оформлення розкладу занять 
тощо; крім того, вчителям приватних і публічних гімназій 
категорично заборонялося звертатися до представників польської 
влади українською мовою [13, 13]. 

Цілком дискримінаційний характер мов і наказ кураторії 
Львівського шкільного округу від 30 жовтня 1923 р. (ч. 316/Пр.), 
який всі публічні й приватні школи, що знаходилися на території 
Речі Посполитої, проголошував у повному значенні слова 
польськими, забороняючи діяльність інших шкіл як таких, що не 
відповідають ідеї польської державності [5].  

Розпорядження шкільної влади від 12 грудня 1923 р. (ч. 8280/1) та від 
24 грудня 1923 р. (ч. 7255/1) вимагали в усіх приватних учительських 
семінаріях викладати історію, географію, науки про сучасну Польщу 
польською мовою. Новий закон від 13 грудня 1923 р. (ч. 10782/1) до цих 
предметів додав ще педагогіку, психологію, історію виховання, причому 
викладати їх, згідно цього закону, повинні тільки польські вчителі [13, 18]. 
Зазначимо однак, що не всі заклади виконували вище названі 
розпорядження. Так, в українських приватних педагогічних навчальних 
закладах Українського педагогічного товариства (УПТ) й „Сестер 
Василіянок” навчальні дисципліни, зокрема й історія, географія та наука 
про сучасну Польщу, викладалися рідною мовою; крім того, українська 
продовжувала залишатися робочою мовою й уся шкільна документація 
велася також рідною мовою [2]. Однак розпорядження польської влади 
ускладнювали українським  дітям вступ до середніх шкіл, нівелювали 
суспільні функції української мови. 

Підкреслимо, що із одним найбільш болючих для національних 
меншин, т.зв. „кресових” законів, був шкільний закон від 31 липня 1924 р. 
тогочасного міністра освіти С.Грабського про введення утраквізму в 
школах Галичини. Характерно, що для польських дітей С.Грабський 
вимагав вводити польську мову, а для українських дітей пропонував чужий 
зміст освіти і чужих учителів, щоб у такий спосіб „знищити українську 
культуру й національні особливості українського народу і таким чином 
зліквідувати українське питання на східних окраїнах Польщі” [4, 6]. 
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Простежується спроба застосування закону С.Грабського і для утраквізації 
середніх шкіл, однак через рішучу протидію громадськості в гімназіях 
Львова, Тернополя й Перемишля, де запроваджено утраквізм (1925 p.), 
частина предметів продовжувала викладатися українською мовою. 

Слід зазначити, що відповідно до розпорядження Міністерства 
віросповідань і освіти Польщі від 7 січня 1925 p., виданого на виконання 
закону від 31 липня 1924 p., питання введення мови викладання мало 
вирішуватися на основі поданих батьками учнів декларацій (заяв). Закон 
проголошував, що при наявності в шкільному мікрорайоні не менше 25% 
українського населення батьки чи опікуни учнів можуть подавати 
декларації про наявність дітей української національності від 7 до 14 років з 
проханням про вибір мови навчання. Якщо таких дітей виявиться не менше 
40, то може розглядатися питання про навчання їх рідною мовою. У 
випадку подання менше 40 декларацій навчання мало відбуватися 
державною, тобто польською мовою. Коли ж за рідну мову викладання 
подано 40 декларацій, а за державну – 20, то школа ставала утраквістичною. 
Для відкриття середніх шкіл з українською мовою навчання вимагалися 
декларації від батьків 150 учнів. 

Аналіз джерельної бази засвідчує, що польська влада допускала цілу 
низку зловживань з метою ліквідації українського шкільництва: погрози, 
підкупи, залякування, шантаж. Проте українці чинили опір такому тиску. 
Громадські організації краю, політичні партії та релігійні громади взяли 
участь у плебісцитових акціях, очолюваних товариством „Рідна школа”. 
Так, у 1932 р. батьки внесли майже чверть мільйона декларацій за 350 000 
українських дітей [4, 6], що свідчить про висловлення українським 
населенням протесту  проти утраквізму в школах Галичини. 

Доповнення до закону С.Грабського внесли міністерські 
розпорядження та декрет президента Польщі від 29 вересня 1930 р. Їх зміст 
був спрямований в основному на закріплення досягнутого через шкільні 
плебісцити в справі полонізації українського шкільництва, зокрема, зміну 
мови викладання можна було провести не раніше, ніж через 7 років після 
видачі останнього розпорядження, що визначало мову викладання в цій 
школі [17, 137]. Зрозуміло, такі заходи позбавляли українську громаду 
права навчати дітей рідною мовою. У цей же період спостерігається також 
постійне зменшення кількості дітей шкільного віку, що пояснюється 
складним соціально-економічним становищем краю.  

Низку змін у системі освіти зініціювала шкільна реформа 1932 p.: 
восьмирічні гімназії замінили чотирирічними гімназіями та дворічними 
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ліцеями. Останні створювалися майже при кожній гімназії і виступали їх 
своєрідною надбудовою, проміжною ланкою від середньої до вищої освіти. 

Після даної реформи в Галичині утверджується така структура 
навчальних закладів: чотирирічні народні школи, чотирирічні гімназії, 
дворічні ліцеї. Типи гімназій приведено у відповідність до існуючих у 
Європі аналогічних закладів, а класичні та реальні школи перестали 
існувати [19, 5]. Отже, гімназія та ліцей отримували різний статус середньої 
школи і, цілком закономірно, керувалися в своїй діяльності різними 
навчальними планами та програмами. У приватних середніх школах 
навчання відбувалося відповідно до навчальних планів для державних 
шкіл. Українську мову вивчали на основі програми, що її видала Головна 
управа „Рідної школи” в 1909 р. [2, 118]. Звичайно, дана програма не 
відповідала вимогам часу. Тому 5 червня 1937 р. у Львові відбулися 
„сходини” вчителів української мови державних і приватних шкіл під 
проводом голови товариства „Учительська громада” В.Радзикевича, на 
яких Я.Біленький виступив із доповіддю про навчання української мови в 
гімназіях та ліцеях і запропонував тимчасову програму даного курсу. 
Результатом бурхливих дискусій став проект програми навчання 
української мови в загальноосвітніх ліцеях, опублікований цього ж року, 
який визначив цілі й методи навчання, розподіл матеріалу за роками 
навчання.  

Не менш складною виявилась і ситуація з підручниками для 
навчання української мови, що, власне, й спонукало передових 
учителів до створення власних навчальних книг та методичних 
посібників. Не залишився поза даним процесом і К.Кисілевський, 
який у цей час учителював у гімназіях Львова і Городка. Після 
прийняття у 1929 p. Науковим товариством ім. Шевченка т.зв. 
„академічного” правопису в Галичині виходить низка праць з даної 
галузі мовознавства та лінгводидактики. Однією з них став 
підручник члена НТШ  К.Кисілевського „Правописні правила”, в 
якому подано найголовніші правила українського правопису. Автор 
дуже стисло, коротко викладає правила, ілюструючи їх багатьма 
прикладами. Часто замість правил педагог подає кілька 
найяскравіших прикладів, моментів, зокрема ілюструє зміни 
приголосних у прикметникових (прислівникових) закінченнях -
жчий,  -щий: „Пишіть: нижчий (низько), вужчий (вузько), дужчий 
(дужий), дорожчий (дорогий); але: вищий (високий), кращий 
(красний)”. 
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Продовжуючи свою методичну діяльність, К.Кисілевський у 
1934 р. видав „Правописний словник”, який шкільна рада 
рекомендувала для використання у школах [9]. Словник 
нараховував майже 14000 слів, окремі подано з наголосами, правда, 
не завжди зазначено його функціональну роль (ячменище – великий 
ячмінь і ячменище – місце, де ріс ячмінь). Зокрема, нечітко вказано, 
коли і який наголос уживати, не завжди позначено всі наголоси 
(напр., слово байдуже може мати два наголоси, а не один, як 
зазначено в словнику). Проте найбільшим недоліком цього видання 
є його ненормативність. К.Кисілевський не визначився, якого 
правопису дотримуватися: правописних норм НТШ, затверджених 
для вжитку в школах розпорядженням кураторії Львівського 
шкільного округу 1922 p., чи правил академічного правопису, 
затверджених НТШ у Львові 1929 р. Через це у словнику подано 
подвійні форми, а це недопустимо, оскільки учням незрозуміло, яка 
із форм є правильною. Проте словник усе ж таки використовувався 
школярами при виконанні письмових вправ.  

Для вивчення граматики в школах Галичини, поряд з іншими, 
використовували також підручник К.Кисілевського „Правописні 
вправи” (1934). Автор подає у ньому зразки вправ (писаними 
літерами) за розділами (всього в 2 частинах 18 розділів): 1) великі 
букви на початку речення, 2) великі букви в іменах осіб, 3) великі 
букви на початку прізвищ і т.п. До кожного тексту подано 
запитання чи завдання. Для прикладу наведемо тексти щодо 
вивчення великої букви на пошану та завдання до них.  

„Любі ненько! 
Вітаю Вас з іменинами. Дай Вам, Боже, щастя й довгий вік!  
Котрі слова починаються тут з великої букви? Чому? 
Найдорожчий Батечку!  
Я, слава Богу, здоров. Бажаю Вам всякого добра”. 

Ваш Зенко. 
Які слова тут починаються з великої букви? До кого пишеш 

листа? У даному підручнику К.Кисілевський пропонує також 
багато творчих завдань: вставити пропущені слова; заповнити 
таблицю на вживання –е- та –и-; виписати окремо слова з –е-, -и-; 
виписати слова з подвоєнням тощо. 

Набув поширення у школах Східної Галичини і підручник 
К.Кисілевського „Диктати” (1935). У ньому подано 170 диктантів, 
які автор поділив за правописними правилами на 21 групу. До 
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текстів додано ретельно розроблені методичні рекомендації. При 
підборі матеріалу враховано психологічні особливості дітей, теми 
вибрано з життя й оточення школярів. Під час написання диктантів 
учні самі чи за допомогою вчителя могли підібрати правило 
написання. Однак у підручнику К.Кисілевського подекуди 
зустрічалися архаїзми, бракувало також прикладів, особливо до 
розділів XV, XVI, оскільки учням легше зрозуміти матеріал, якщо 
до нього є відповідніприклади. Так, до XVI розділу доцільно було б 
подати приклади прийменників з іменниками та прислівників: у 
гору – угору, тощо. Проте ці зауваження зовсім не применшують 
наукової цінності підручника К.Кисілевського, який значно 
доповнив тогочасну методичну літературу з української мови, 
оскільки написаний, як і попередні посібники даного автора, з 
урахуванням найновіших досягнень зарубіжної та вітчизняної 
лінгводидактики, з якими був добре обізнаний педагог ще із 
студентських років і продовжував знайомитися під час учительської 
праці. 

Зазначимо, що 20-30-ті роки минулого століття були часом 
відкритої полонізації українського шкільництва і водночас періодом 
активних пошуків у галузі методики викладання української мови. 
У зв'язку з цим, а також під впливом реформаторських течій 
Західної Європи, постала проблема впровадження нових методів 
навчання, які сприяли б підвищенню зацікавленості учнів у 
вивченні української мови та літератури.  

Передові педагоги Східної Галичини чітко усвідомлювали, що у 
досягненні мети української школи, вихованні людини на 
„здатного, чинного творчого громадянина” провідну роль відіграє 
не тільки зміст матеріалу та його обсяг, але і „методичний процес, 
як продукт спільних зусиль учителя й учнів”. „Треба позбутися 
давніх форм і методів у навчанні, – наголошував М.Макух, – бо, 
правду сказавши, ми все ще такі глупі і німі на ті великі кличі, що 
лупають здовж і поперек через цілу земську кулю” [14, 21]. Тому 
галицькі освітяни наполягали на необхідності  враховувати в 
шкільній практиці досягнення світової дидактичної та психолого-
педагогічної науки. 

Питання про доцільність ширшого застосування в 
педагогічному процесі здобутків психології уперше ще на 
початку XX ст. порушив Я.Ярема в статті „На педагогічні теми” 
(1912р.) [20]. Враховувати  психологічні особливості дітей, їх 
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характер у навчальній роботі, зміцнювати позитивні риси 
ментальності учений закликав і на Першому українському 
педагогічному конгресі (1935р.), виклавши у виступі головні 
положення своєї масштабної праці „Українська духовність у її 
культурно-історичних виявах”, що була підсумком його багато-
річних студій соціально-психологічного спрямування [16].    

У 1920-ті роки, коли загостилася боротьба проти тільки 
книжкового і вербального навчання та посилилися вимоги до 
розвитку самостійності учнів значно розвивається евристичне й 
пошукове навчання. Згідно з цією методикою вводилися нові 
способи навчання, які наближували його до життя: „Виклад і 
питання усе є тут привілеєм учителя, як до тепер, частіше є це 
право ученика. Понад усім царить тут лябораторійна форма... 
Займаючий виклад, виразна праця, самостійність, радість і 
бадьорість” [14, с.22]. аналіз засвідчує, що саме на таку 
організацію навчальної діяльності учнів і були спрямовані 
названі вище підручники К.Кисілевського, особливо його 
„Методика правописних вправ з додатками” (1929). 

У першій половині 30-х років минулого століття серед 
галицьких  педагогів проявляється схильність і до теорії 
діяльності, на основі якої ґрунтовні знання і навички дитина 
може здобути „пересвідченням у тому, що вона сама дасть собі 
раду, що власними зусиллями зуміє побороти труднощі”. 3 
цього приводу Б.Заклинський у 1929р. слушно зазначав, що 
„нова доба жадає нових відносин вчителя до дітей, одиниці до 
суспільності, шкіл до середовища...”, тому „творча, діяльна 
школа мусить своїх учеників якнайкраще вивчити, мусить добре 
приспособити їх до дальшого життя”. Саме тому в навчанні 
української мови на противагу репродуктивним поширюються 
творчі практичні методи роботи з метою „обновити шкільну 
працю і влити в неї елемент життя, цікавости і 
продуктивности...” та розвитку „ініціятиви, творчости і 
самодіяльности” учнів, а також їх умінь самостійно викладати 
власні думки. 

З метою активізації пізнавальної діяльності учнів галицькі 
освітяни, зокрема й К.Кисілевський, використовували такий 
методичний прийом як включення дітей у драматизацію та 
інсценізацію прозових літературних творів. Участь у них, за 
переконанням педагога, розвиває у школярів творчі здібності, 
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пам'ять, уяву, збагачує їх мову, робить вільнішими їх рухи, 
міміку, формує комунікативні здібності („суспільний 
інстинкт”), а головне – викликає самостійну творчість дітей. 
Таким чином відбувається поступовий перехід від 
репродуктивного до частково-пошукового методу навчання, у 
процесі якого учень переборює труднощі методом самостійної 
творчої праці. 

Зазначимо, що педагогічна теорія й практика Східної 
Галичини міжвоєнного періоду характеризується активним 
пошуком нових форм і методів навчання. Серед найбільш 
поширених – Дальтон-план, метод Монтессорі, метод Декролі, 
школа праці, активна школа, метод проектів та ін. Педагогічні 
часописи того часу надрукували низку статей українських 
педагогів (А.Домбровський, І.Зельський, Я.Кузьмів, І.Лобай, 
С.Сірополко), які активно популяризували їх. Крім того, 
педагоги краю перекладали українською мовою праці 
Г.Кершенштайнера, А.Лая; знайомилися з творами 
Г.Шаррельмана в перекладі  наддніпрянця В.Щербаненка, а 
І.Герасимович, В.Дорошенко, І.Трач, К.Кисілевський та інші, 
виступаючи з рефератами, повідомленнями на нарадах і зборах 
галицьких учителів, знайомили їх з ідеями вільної школи, 
лабораторним і Дальтонівським методами, давали практичні 
поради і настанови щодо використання освітніх інновацій. 

Необхідність впровадження в шкільну практику Галичини 
реформаторських педагогічних ідей зафіксовано і в резолюціях 
тогочасних засідань, з'їздів. Зокрема, у резолюції загального 
з'їзду товариства „Рідна школа”, який відбувся 3 листопада 1927 
р. під головуванням І.Кокорудза, зазначалося, що всі зусилля 
українського вчительства слід спрямувати на „витворення 
трудової практично-життєвої школи” [21, спр. 163, арк.З]. 

У школах Галичини для навчання української мови широко 
використовувались також такі методи, як активно-трудовий, 
ілюстративний, дослідницький, метод проектів. 

Підкреслимо, що вагомий внесок у розробку трудового 
методу, який, по суті, був узагальненням цілої системи методів, 
зробили А.Домбровський, К.Кисілевський, Я.Кузьмів, 
В.Охримович. Останній, наприклад, вважав метод праці, метод 
досліджень найважливішою із реформаторських ідей, 
мотивуючи його актуальність тим, що лише тоді, коли учень 
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„учиться спостерігати, порівнювати, робити висновки, 
об'єктивно подавати думки... самостійно працювати – учиться 
втриманню, терпінню, пунктуальності, порядку...” [22, арк.6]. 
Простеживши динаміку розвитку українського шкільництва, 
В.Охримович доводив, що окремі ідеї реформаторської 
педагогіки не просто „запозичені з чужоземних держав”, а 
органічно виникли в Україні як, наприклад, метод праці, адже 
„без праці учень не навчився б гарно писати, добре читати...” 
[22, арк.9]. 

К.Кисілевський активно використовував у своїй 
педагогічній діяльності дослідницький метод, оскільки той 
давав можливість поставити учнів у положення дослідника і 
таким чином пройти в скороченому вигляді ті самі етапи 
пізнавального процесу, які вчений проходив упродовж 
тривалого часу при встановленні певного наукового положення. 
Доцільність впровадження цього методу у навчальний процес 
була зумовлена і тим, що він сприяв активізації навчання 
взагалі і, зокрема, появі так званого методу проектів.  

Відомо, що, починаючи ще з доби Відродження, у системі 
розвитку методів навчання чітко виділялася тенденція до 
активізації навчально-виховного процесу, узгодження його з 
потребами життя та особливостями дитячої вдачі. На основі 
концепції прагматизму американського педагога Дж.Дьюї його 
послідовник В.Килпатрик розробив „проектну систему 
навчання”, яка поступово набула великої популярності в 
багатьох країнах світу. У Галичині метод проектів надзвичайно 
широко впроваджувався у школах, особливо в професійному 
навчанні. Галицький педагог І.Зельський виділяв такі його 
ознаки: 1) метод проектів вимагає від учнів мислення, а не 
механічного запам'ятовування; 2) акцентує увагу на практичній 
діяльності, а не на теоретичному здобутті знань; 3) реалізується 
в реальному житті, середовищі; природніх, життєвих, а не 
штучних ситуаціях; 4) у процесі виконання завдань учень сам 
відкриває теоретичні правила або виводить їх самостійно [7, 
с.354]. Цей метод набув широкого застосування в організації 
навчальної діяльності, що являла собою поєднання комплексної 
системи викладання й системи завдань (підрядів), яку й 
називали методом проектів. Підряд учні шукали самостійно, 
детально обговорювали угоду й документально її оформляли. 
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Під поняттям „проект” розуміли будь-яку цілеспрямовану 
діяльність школярів (наприклад, вивчити вірш напам'ять). 
Метод проектів, аналогічно активно-трудовому, був системним 
утворенням, в якому навіть актуальні для 1920-х років методи, 
наприклад, дослідницький, виступали у вигляді операційних 
прийомів навчальної діяльності учнів. 

Під час уроків української мови метод проектів, як засвідчує 
досвід і настанови К.Кисілевського та інших педагогів, 
реалізувався в спонуканні учнів до діяльності, адже, за їх 
переконаннями, діяльність не обов'язково має бути фізичною, 
вона може бути розумовою, інтелектуальною. У такому випадку 
учитель не повідомляє учням готові правила, а вчить виводити 
їх самостійно. Ця діяльність базується на міркуванні, 
співставленні, порівнянні, узагальненні і вже тому є цінною для 
учнів, позаяк виростає з їх власного зацікавлення, а не нав'язана 
механічно вчителем. 

Отже, творчі пошуки галицьких педагогів, зокрема й 
К.Кисілевського, у 20-30-і рр. минулого століття були спрямовані на 
збагачення методики навчання активними методами пошуку та 
засвоєння навчального матеріалу, впровадження зарубіжного досвіду у 
діяльність рідномовного шкільництва.  Важливе місце в їх діяльності 
займало творення українських підручників з різних шкільних предметів 
і передусім рідної мови як основного чинника протистояння політиці 
полонізації та утраквізму, яку проводили в Галичині урядові кола 
тогочасної Польщі і якій активно протистояла передова українська 
громадськість Галичини. 
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ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ МАТЕМАТИЧНИХ КОНГРЕСІВ 
НА РОЗВИТОК ЗМІСТУ ГІМНАЗІЙНОЇ 

МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ НА ЗАКАРПАТТІ 
(КІНЕЦЬ ХІХ - ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) 

Актуальність і постановка проблеми. Після здобуття 
Україною незалежності поряд із загальноосвітніми школами почали 
з’являтися навчальні заклади нового типу: гімназії, ліцеї, колегіуми 
тощо. Одним із головних питань під час створення й організації 
діяльності цих навчальних закладів було і залишається 
конструювання такого змісту освіти, який би не дублював процесу 
навчання загальноосвітньої школи. 
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Не вдаючись у детальну характеристику педагогічної категорії 
„зміст освіти”, зауважимо, що ця категорія є соціально 
детермінованим явищем. Відомо, що основними елементами змісту 
освіти є навчальний план, навчальна програма, підручники та 
посібники. Зміст освіти визначається рівнем розвитку національної 
економіки і культури. На нього суттєвий вплив здійснює державна 
ідеологія. Тому при конструюванні змісту сучасної освіти 
необхідно враховувати історичний досвід подібних навчальних 
закладів, які функціонували на землях, що в той час територіально 
належали до України. Цей досвід буде ще більш багатогранним 
оскільки в рамках досліджуваного періоду ( кінець ХІХ – початок 
ХХ століття) українські землі належали в різні проміжки часу до 
складу п’яти держав: Австро-Угорської монархії, Російської імперії, 
Чехословацької Республіки, Речі Посполитої та Румунії. Очевидно, 
що соціально-політичний устрій, культура привілейованих класів 
здійснювали значний вплив на становлення змісту освіти в тих 
навчальних закладах, які здійснювали підготовку майбутньої еліти. 
В першу чергу до таких навчальних закладів належали гімназії. 

Отже, яскравим прикладом для дослідження може служити 
аналіз змісту гімназійної математичної освіти на Закарпатті в кінці 
ХІХ – на початку ХХ століття. При цьому основну увагу 
зосередимо на дослідженні того періоду, коли Закарпаття належало 
до Австрійської імперії. 

В досліджуваний період розпочався Міжнародний рух за 
реформу математичної освіти, який згодом поширився на всю 
Європу. Чи була Австро-Угорська монархія в авангарді цих подій? 
Відповідь на це запитання стане можливою після детального 
аналізу навчальних планів і програм з математики, які діяли на 
початку ХХ століття в Австрійській імперії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку 
шкільної освіти, в тому числі математичної, на Закарпатті 
досліджувалося в ряді наукових робіт. Серед класичних праць 
відзначимо підручник Августина Волошина [1], в якому 
досліджується розвиток освіти на Закарпатті з найдавніших часів до 
30-х років ХХ століття. Не менш цікавим дослідженням з історії 
освіти і народної школи Закарпаття є праця А.Ігната [3], в якій 
висвітлено питання становлення шкіл у кінці ХІХ на початку ХХ 
століття. Значна увага дослідником приділена аналізу змісту освіти 
та його складових: навчального плану, програм, підручників та 
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посібників для всіх типів шкіл, які діяли в той час на Закарпатті. 
Особливо цінною, в рамках нашого дослідження, є колективна 
монографія В. Гомоная, В. Росули, М. Талапканича [2], в якій 
проаналізовано багатовікову історію розвитку освіти і педагогічної 
думки Закарпаття. 

Серед науковців, які досліджували розвиток математичної 
освіти на Закарпатті, відзначимо серію праць О. Хічія [6; 7; 8], які 
пізніше узагальнені в дисертаційному дослідженні [5]. В цих працях 
проведено детальний аналіз становлення і розвитку математичної 
освіти на Закарпатті у ХVІІІ – ХІХ століттях. Оскільки 
Міжнародний рух за реформу математичної освіти розпочався на 
зламі ХІХ і ХХ століть, то його вплив на розвиток математичної 
освіти на Закарпатті не входив  в поле дослідження О. Хічія. Не 
проводилось О. Хічієм також порівняння змісту гімназійної 
математичної освіти на Закарпатті з аналогічною освітою на інших 
українських землях (Галичині, Волині, Буковині, Наддніпрянщині), 
оскільки на той час не було системних досліджень з розвитку 
математичної освіти в цих регіонах. Лише в кінці ХХ століття 
з’явилася праця Мирона Маланюка [4],  в якій уперше були відкриті 
невідомі сторінки в розвитку математичної освіти на Україні і 
зроблена спроба провести аналіз розвитку математичної освіти в 
Галичині. 

Теоретико-методологічну основу відповідності навчальних 
програм з математики закарпатських гімназій міжнародному руху 
за реформу математичної освіти складає “Збірник програм і 
інструкцій з викладання математики в Західній Європі”, особливо 
його розділ, який стосується Австрії, виданий за редакцією 
професора Д.М.Сінцова [9]. 

Мета статті – в процесі дослідження здійснити детальний 
аналіз впливу міжнародних математичних конгресів на розвиток 
змісту гімназійної математичної освіти в Закарпатті в кінці ХІХ на 
початку ХХ століття; з’ясувати, як вплинув Міжнародний рух за 
реформу математичної освіти на підготовку до введення в 
навчальний процес нових навчальних планів і програм з математики 
для закарпатських гімназій; порівняти навчальні програми з 
математики для австрійських гімназій 1900, 1909 року з “Пректом 
учебнаго плана по математикъ для мужкихъ гимназій”, 
підготовленим Київським Фізико-Математичним Товариством у 
1907 році. 
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Виклад основного матеріалу. У 90-х роках XIX – першому 
десятиріччі XX століття Міжнародний рух за реформу 
математичної освіти стає масовим. Започаткований у Франції, він 
поступово поширюється на країни Європи і Америки. Не 
залишились осторонь цього руху школи на західноукраїнських 
землях, незважаючи на  те, що адміністративно вони належали до 
різних держав: Австро-Угорської та Російської імперій. У той час 
проводились як національні, так і міжнародні з’їзди, конгреси, 
конференції діячів різних галузей наук, зокрема і в галузі 
математичної освіти. Формувалися нові напрямки, нові ідеї, 
відбувалися великі зміни як в змісті програм з математики, так і в 
методах її викладання в середній школі.  

У 1897 році в Цюріху відбувся I  Міжнародний Математичний 
Конгрес, у якому взяли участь 200 вчених-математиків з більшості 
країн світу. На цьому з’їзді виступив відомий геометр професор 
Геттінгенського університету Ф. Клейн з великою доповіддю, в якій 
наголошувалося на необхідності реформи математичної освіти, 
пропонувалося ввести до програми середньої школи елементи 
диференціального та інтегрального числення.  

У 1899 році з’явився перший міжнародний педагогічний журнал 
“Математична освіта”, який видавався в Парижі за редакцією 
французького математика профеора Ш. Лезана та швейцарського 
математика професора Г. Феда. 

У 1900 році в Парижі відбувся II Міжнародний Математичний 
Конгрес, на якому вперше була організована сесія з питань 
навчання і методики викладання математики, в якій прочитано 6 
доповідей про стару і нову систему математичної освіти:  
• Д. Гільберт “Про майбутні проблеми математики”; 
• Г. Гальдеано “Критичні замітки про шкільну математику”; 
• А. Капеллі “Про основні операції арифметики”; 
• М. Окань “Номографія та її місце в навчанні”; 
• Ш. Мере “Про місце і навчання мови есперанто”;  
• Г. Веронезе “Постулати геометрії”.  

Про свої враження від II Міжнародного Математичного 
Конгресу Д.М. Сінцов розповідав в однойменній статті. В ній 
учений висловлював цікаві ідеї та вимоги з приводу тематики і 
змісту доповідей на Міжнародному Математичному Конгресі: 
доповідь має бути цікавою і зрозумілою для більшості учасників, не 
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варто брати її темою вузькі, спеціальні питання. Натомість доповіді 
повинні носити загальний характер.  

Прогресивні педагоги та математики Австро-Угорської імперії 
були першими, хто відгукнувся на потребу часу та розробив нові 
навчальні плани для гімназій та реальних училищ. 

Наведемо детальну характеристику навчального плану гімназій 
Австро - Угорської імперії за 1900 рік. 

Згідно із законом 1868 року термін навчання в таких гімназіях 
складав 8 років ( 4 роки на молодшому відділенні і 4 роки на 
старшому) з обов’язковим молодшим відділенням. 

Усього навчальним планом було передбачено вивчення 9 
предметів: релігія, латинська мова, грецька мова, німецька мова, 
географія і астрономія, математика, природознавство, фізика і 
філософська пропедевтика. 

Навчальний план для цих гімназій поданий у таблиці 1 [9]. 
Таблиця 1 

Розподіл годин на тиждень 
предмети/клас І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII всього 

релігія 2 2 2 2 2 2 2 2(3) 16(17) 
латинська мова 8 8 6 6 6 6 5 5 50 
грецька мова - - 5 4 5 5 4 5 28 
німецька мова 4 4 3 3 3 3 3 3 26 
географія і 
астрономія 

3 4 3 4 3 4 3 3 27 

математика 3 3 3 3 4 3 3 2 24 
природознавство 2 2 2/2сем - 2 (3) 2 - - 9 (10) 

фізика - - 2/1сем 3 - - 3 3 10 
філософська 
пропедевтика 

- - - - - - 2 2 4 

всього 22 23 24 25 25 
(26) 

25 25 25 
(26) 

194 
(196) 

Детальний аналіз навчальної програми з математики для 
гімназій Австро-Угорщини за 1900 рік дозволяє зробити висновок, 
що елементи вищої математики в ній були представлені досить 
бідно. Лише такі теми, як перетворення (3 клас), уявна одиниця (6 
клас), елементи теорії сполук, біном Ньютона (7 клас) та елементи 
аналітичної геометрії (7 клас) могли претендувати на те, щоб бути 
віднесеними до вищої математики, але з певними застереженнями. 

Програма з математики для австрійських гімназій 1900 року містить 
важливий елемент – інструкцію для викладання в гімназії (сучасна назва – 
пояснювальна записка), в якій чітко виражена мета викладання цієї 
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дисципліни: “Викладання математики має спільне важливе завдання  
допомагати розвитку мислительських здібностей учнів, привчати їх до 
виявлення на ділі самостійних суджень, полегшити розуміння законів 
природи і сприяти не менше, ніж усяка інша галузь викладання, 
правильному і чіткому вираженню думок” [9, c.65]. “Розділи навчальної 
програми з математики повинні бути побудовані так, – указується далі в 
інструкції, – щоб сприяти віковому розумовому розвитку і можливості 
розуміння учнем, а також повинні братись до уваги вимоги практичного 
життя та зв’язок математики з іншими галузями знань“ [9, c.65]. 

Австрійські програми з математики були одними з перших в Європі, у 
яких формулювалися також вимоги до підготовки вчителя. Ось деякі з них 
[9, c.65, 66]: 
• викладач повинен постійно мати на увазі мету викладання; 
• викладач має прагнути прилаштовувати своє викладання до здібностей 

учня; 
• на нижчому і вищому ступенях гімназії викладач повинен здійснювати 

викладення генетичним методом, для того щоб викладання учням 
представлялося як тісно пов’язаний набір знань; 

• у відповідних місцях викладачу необхідно вводити історичні дані, які 
зможуть внести у викладання суттєве пожвавлення; 

• викладач повинен вміти так проводити опитування, щоб останнє 
сприймалося учнями, як частина його викладання, а не як 
контролююча діяльність; 

• так як в дитячому віці просторові уявлення є дуже живими, але 
нестійкими, то викладач повинен на сам перед своїм викладанням 
постаратися надати їм міцності і стійкості. 
Підручнику, як основному з важливих елементів змісту освіти, також 

приділялась посилена увага. “…підручник повинен відображати 
навчальний матеріал в науково-систематичному порядку і для нижчого 
відділення мати більше характер задачника, ніж підручника… Підручник 
повинен обов’язково містити навчальний і змістовний матеріал для вправ, 
тісно приєднаний до теоретичного вигляду ” [9, c.67]. 

Цінними на той час були також вказівки, щодо викладання геометрії: 
“Геометрія не може розглядатися як проста вправа для логічного мислення, 
вона має також не менш важливе завдання розвивати просторову уяву 
учнів” [9, c.67]. 

Усередині 1904 року в Гейдельберзі (Німеччина) проходив 
III Міжнародний Математичний Конгрес, на якому було створено 6 секцій. 
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В секції “Дидактика математики” було заслухано 14 доповідей, серед яких 
заслуговують особливої уваги доповіді: Гутцмера “Університетська 
математична освіта”; Лоріа “Математична освіта в Італії”; Шоттена “Про 
викладання математики в середніх школах Німеччини”; Штеккеля “Про 
необхідність введення курсу елементарної математики в університетську 
систему освіти вчителя математики”; Шурек “Математична освіта в 
Болгарії” та інші . 

Важливою подією в Міжнародному русі за реформу математичної 
освіти став IV Міжнародний Математичний Конгрес в Римі в 1908 році. У 
роботі конгресу від Росії брали участь 19 математиків, серед яких  були 
Д.М. Сінцов, А.Ляпунов, М.Гюнтар та інші.  

На IV Міжнародному Математичному Конгресі прийнято за 
пропозицію професора Д.Є.Сміта (США) постанову про організацію 
Міжнародної комісії з викладання математики для вивчення програм і 
методів її викладання в школах різних країн, вивчення основних сучасних 
тенденцій викладання, що проявлялися в національних реформах 
математичної освіти. 

У вересні 1908 року в Кельні на засіданні Комітету Міжнародної 
комісії обговорювалися питання з організації комісії та загальний план її 
діяльності. Головою комісії був обраний Ф.Клейн (Німеччина), 
генеральним секретарем Г.Фер (Швейцарія). Офіційним органом комісії 
був визнаний журнал «Математична освіта», його редакторами були 
призначені Ш.Лезак і Г.Фер. Міжнародна комісія звернулася до всіх країн з 
пропозицією створити національні підкомісії з реформування математичної 
освіти в своїх країнах. 

Основне завдання Міжнародної комісії, а, отже, і національної 
підкомісії, складалося з двох частин: 
• вивчити і дати у формі звітів (доповідей) детальний огляд 

сучасного стану організації математичної освіти, системи 
екзаменів, методів викладання й підготовки педагогічного 
персоналу в усіх типах навчальних закладів країни як середніх, 
так і вищих; 

• вивчити і чітко сформулювати сучасні основні тенденції 
викладання, які проявляються в характері реформ математичної 
освіти, проведених останнім часом. Сюди входив цілий ряд 
питань: сучасні ідеї про мету математичної освіти, про 
математичні предмети, про типи шкіл, про сумісне навчання 
школярів обох статей, про введення елементів аналітичної 
геометрії й аналізу нескінченно малих, про введення деяких 
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більш спеціальних питань, як, наприклад, питання функції, 
множини, групи тощо. 
Міжнародна комісія та національні підкомісії провели значну 

роботу. Вони зібрали багатий, цінний матеріал про стан 
математичної освіти в різних країнах. Міжнародна комісія провела 
декілька своїх з’їздів і конференцій. 

Розглянемо в рамках роботи національної підкомісії навчальний 
план для австрійських гімназій за 1909 рік, що поданий у таблиці 2 [9]. 

Таблиця 2 
Розподіл годин на тиждень 

предмети/клас І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII всього 
релігія 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

латинська мова 6 6 6 6 6 5 5 5 45 
друга нова мова - - 5 4 4 3 3 3 22 
мова викладання 4 4 3 3 3 3 3 3 26 

історія - 2 2 2 3 3 3 3 18 
географія  2 2 2 2 1 1 1 - 11 
математика 3 3 3 3 3 3 3 2 23 

основи нарисної 
геометрії 

- - - - 2 2 - - 4 

природна історія 2 2 - - 2 2 2 2 12 
хімія - - - - 2 2 - - 4 
фізика - - 2 3 - - 3 4 12 

філософська 
пропедевтика 

- - - - - - - 3 3 

малювання 3 3 2 2 - - - - 10 
правопис 1 - - - - - - - 1 
гімнастика 2 2 2 2 2 2 2 2 16 
всього 25 26 29 29 28 28 29 29 223 
Висновки. Міжнародний рух за реформу математичної освіти, 

що яскраво проявився в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, 
практично охопив усі країни Європи. Цьому сприяла діяльність 
Міжнародних Математичних Конгресів і Міжнародної комісії з 
математичної освіти, яка діяла в той час. Українські землі в 
досліджуваний період територіально належали до різних держав. 
Вивчення змісту освіти в гімназіях, які були розташовані на цих 
землях, дозволяє не лише здійснити їх порівняльну характеристику, 
але й встановити, наскільки навчальні плани і програми того 
періоду були охоплені Міжнародними реформаторськими ідеями в 
галузі шкільної математичної освіти. 

Аналізуючи програми з математики для австрійських гімназій 
1900 і 1909 років, нами встановлено, що в них знайшли 
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відображення реформаторські ідеї в галузі шкільної математичної 
освіти, які висловлювалися на ІІ, ІІІ та ІV Міжнародних 
Математичних Конгресах і в діяльності Міжнародної Комісії з 
математичної освіти, яка ефективно працювала в той час. 

Аналіз інструкцій для викладання в гімназіях, які містилися в 
навчальних програмах з математики за 1900 і 1909 роки, дозволив 
установити, що п’ять із шести напрямків Міжнародного 
реформаторського руху в галузі шкільної математичної освіти з 
тією чи іншою повнотою відображено в цих програмах. Про 
необхідність введення в навчальних закладах, які готують учителів, 
курсу “Елементарної математики з точки зору вищої” та реалізацію 
цього кроку в Україні опишемо в окремому дослідженні, яке буде 
стосуватися підготовки вчителів з математики в кінці ХІХ – на 
початку ХХ століття. 
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Summary 
Gapak Oksana 

1. The influence  of International Mathematical Congresses  on the Grammar 
School Mathematical Education Content in the Transcarpathian Region (the end of XIX 
– beginning of XXh century) 

2. The analysis of International congresses on mathematical education and their 
influence on new curricula formation in teaching mathematics in Austrian grammar 
schools which were functioning in Transcarpathian region at the end of 19th – beginning 
of 20th century has been made in the article. 

The author characterizes the curricula and programmers on mathematics, which 
have been prepared by the Austrian government in 1900 and 1909. 
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(Мелітополь) 
ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО 

ВЧИТЕЛЯ  
Сьогодні однією із провідних тенденцій розвитку сучасного 

суспільства виступають інформатизація та комп’ютеризація усіх 
сторін людської діяльності. Проникаючи у різні сфери життя, науку, 
освіту, виробництво та навіть у сферу взаємовідносин між людьми, 
нові інформаційні технології займають лідируючу позицію в 
системі інноваційної діяльності, а доцільне їх використання вимагає 
формування інформаційної культури кожного члена суспільства.  

Підкреслимо, що володіння знаннями та вміннями використання 
інформаційних технологій навчання – важлива складова професійної 
підготовки майбутніх педагогів, особливо в контексті інтеграції 
України до Європейського освітнього простору. Ситуація, що склалася 
у сфері професійної освіти, підкріплюється цілеспрямованою 
державною політикою України, спрямованою на технологізацію та 
комп’ютеризацію суспільства. Основні положення щодо формування 
інформаційної культури вчителя знайшли своє відображення в Законах 
України “Про національну програму інформатизації”, “Про освіту”, 
“Про вищу освіту”, в “Національній доктрині розвитку освіти” та 
Державній програмі “Вчитель”.  

Дана стаття має на меті визначити сутність поняття 
«інформаційна культура майбутнього вчителя» та обґрунтувати 
його зміст. 

Над проблемою визначення суті поняття «культура» та її місця 
в освіті працюють сучасні науковці: В.Андрущенко, Л. Губерський, 
Н. Крилова, І. Шалаєв. Виокремленню інформаційної культури із 
загальноприйнятого поняття «культура» присвятили свої роботи 
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Л. Винарик, А. Гинкул, Н. Джинчарадзе, М. Жалдак, Л. Скворцов, 
О. Тарасова, О. Щедрин. Такі вчені, як Б. Гершунський, 
О. Готовцева, А. Єршова, Ю. Машбиць, В. Монахова, Н. Морзе, 
І. Пустиннікова та інші працюють над проблемою формування 
інформаційної культури у майбутніх учителів. Особливості 
використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі 
філологічної освіти висвітлено у працях О. Авраменко, 
І. Бакаленко, Е. Власової, Л. Карташової, Т. Кулик, Т. Юдіної. 
Серед російських науковців, які цікавляться цією проблемою, варто 
назвати М.Вохришеву, Н.Гендину, Н.Зинов’єву, І. Моргенштерна. 

Аналіз сучасних психолого-педагогічних досліджень з питання 
формування інформаційної культури педагога довів, що 
інформаційна обізнаність сучасного педагога визначається його 
інформаційною культурою. Водночас інформаційна культура 
особистості є певним віддзеркаленням активної інноваційної 
діяльності вчителя, забезпечуючи її розвиток, як суб`єкта цієї 
діяльності. Безперечно, інформаційна культура потрібна 
представникам абсолютно всіх професій, але вчителю – перш за все. 
На жаль, мусимо констатувати, що у сучасній системі вищої освіти 
інформаційна культура майбутнього вчителя виступає свого роду 
додатком до існуючої системи психолого-педагогічної та 
предметної підготовки, а її, на нашу думку, належить розглядати як 
необхідну умову його професійної компетентності. 

Н. Гендіна визначає інформаційну культуру однією зі складових 
загальної культури людини, розглядаючи її як сукупність 
інформаційного світогляду та системи знань та вмінь, що 
забезпечують цілеспрямовану самостійну діяльність за 
оптимальним задоволенням індивідуальних інформаційних потреб з 
використанням як традиційних, так і нових інформаційних 
технологій [2]. Інформаційна культура  вчителя є сукупністю знань, 
навичок і вмінь, що формуються в процесі навчання та 
самонавчання інформаційним технологіям та представляють собою 
здатність до виконання педагогічної діяльності за допомогою 
інформаційних технологій. Деякі науковці, серед яких М.Жалдак, 
С.Заславська, Е.Лузік, П.Сікорський, Н.Таїрова, Н.Тверезовська, 
П.Щербань та інші, підкреслюють, що інформаційна культура має 
внутрішню логіку розвитку, яка не зводиться до підсумовування її 
підсистем (елементів), і логіку розвитку кожної підсистеми окремо. 
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Ми розглядаємо інформаційну культуру як важливу складову 
операційно-діяльнісного компонента готовності майбутнього 
педагога до інноваційної діяльності. Підкреслюємо, що 
інформаційна культура вчителя пов’язана не тільки з системою 
спеціальних знань (за обсягом та якістю), але й з особливостями 
стилю діяльності фахівця, його здатністю вести пошук, 
накопичувати та використовувати необхідну інформацію, що 
дозволяє вчасно реагувати на зміни в професійному середовищі й 
підтримувати високий фаховий рівень в умовах швидкого 
“старіння” знань [3, с. 86]. 

О. Значенко вважає, що підвищення рівня інформаційної 
культури студентів неможливе без організації єдиного освітнього 
середовища, що поєднує педагогічні знання з оволодінням 
інформаційно-комунікаційними технологіями навчання. Організація 
єдиного освітнього простору передбачає встановлення 
взаємовідносин, що асимілюють організаційно-методичну та 
науково-дослідну діяльність викладачів університету, студентів, 
учителів шкіл, молодих фахівців на всіх рівнях освітнього 
середовища  [4]. 

В. Ватагіна та О. Трінчук серед прийомів одержання нової 
інформації, яка опрацьовується студентами на заняттях, виділяють 
роботу з підручником, довідником; періодичними виданнями 
(накопичення вирізок, використання карток, опрацювання журналів, 
виписки); технічними засобами навчання (для подачі зорової та 
слухової інформації); комп’ютером [1, с. 8].  

Зважаючи на те, що інформаційна культура майбутнього 
вчителя є складовою частиною загальної культури, вона повинна 
бути зорієнтована на інформаційне забезпечення всіх видів 
професійної діяльності, що передбачає знання основних прийомів 
роботи з навчальною та науковою інформацією. Отже, для роботи з 
науковою інформацією ми пропонуємо такі завдання: розробити 
індивідуальну інформаційну систему у вигляді каталога книг, 
картотеки журнальних статей за фахом, використати як науковий, 
так і художній описи інформації в процесі складання казок, загадок 
тощо, зробити конспект наукової статті. Особливу роль у 
навчальному процесі вищої школи відіграє вміння вести конспекти: 
розміщувати записи на аркуші, використовуючи скорочення, 
прийоми швидкого письма, колір і т.п. Для роботи з вербальною 
інформацією студентам пропонується складати конспекти уроків 
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різних типів, завдання різних рівнів складності, враховуючи вікові 
особливості учнів. Крім того, ефективними є завдання, в яких 
вербальну наукову інформацію треба передати схематично, 
художнім малюнком (можливі й зворотні перетворення). Не менш 
дієвими є узагальнення декількох наукових статей з акцентуванням 
головних моментів, висловленням підтримки або незгоди з думкою 
авторів. 

Для формування вмінь роботи з навчальною інформацією 
рекомендуємо застосовувати такі завдання: перевести 
репродуктивно подану навчальну інформацію в проблемну, 
розробити проблемні завдання, створити дидактичні матеріали 
(тести, словесні та предметні ігри, інформаційні, інструкційні 
картки, великоблочні опори) з використанням прийомів 
переведення інформації з однієї форми в іншу (наприклад, 
вербальної у графічну чи навпаки); вправи на зменшення або 
збільшення обсягу інформації; на повноту даних (повна, неповна, 
надлишкова інформація); на синтез фактичного матеріалу з 
декількох суміжних галузей (міждисциплінарний підхід); на 
адаптацію інформаційного сповіщення з урахуванням рівня 
підготовленості учнів (початковий, середній, достатній, високий), 
їхніх вікових особливостей сприйняття навчальної інформації, 
життєвого досвіду. 

Можна порекомендувати перекодувати або ж поєднати різні 
форми інформації: “текст – художній малюнок”, “текст – схема”, 
“текст – опорні сигнали”, “текст – таблиця”, навчальну інформацію 
перевести у графічну: скласти різнорівневі завдання, тести зі 
схемами, художніми малюнками. Можна використати схематичний 
опис (значну частину інформації описати схематично за допомогою 
ліній та умовних позначень), застосувати схематичні малюнки, 
діаграми, графіки, карти, згорнути вербальну навчальну 
інформацію, не змінюючи форму опису (вербальна), але 
зменшивши її обсяг, згорнути вербальну навчальну інформацію, 
змінивши і форму (наприклад, аудіальна), і обсяг опису Для роботи 
з інформацією також можна використовувати завдання типу: 
“порівняй”, “доведи”, “виділи головне”, “зроби вибір і проаргументуй 
його”, “запропонуй свій варіант”, “поясни та зроби висновок”. Мета 
запропонованих завдань – розвиток логічного мислення, здатності 
побачити різнобарвність підходів до розв’язання педагогічних проблем. 
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При такому стилі роботи діяльність студентів має частково-пошуковий, 
пошуковий, проблемний і навіть дослідницький характер. 

Для формування інформаційної культури майбутнього вчителя 
невичерпними є ресурси мережі Інтернет. Такий вид роботи складає 
частину самоосвіти. Серед причин масової зацікавленості студентів 
світовою мережею можна назвати такі: можливість отримати найсучаснішу 
та актуальну інформацію відносно досліджуваних питань, інформація 
надходить з первинних джерел, якими водночас користуються і світові 
вчені; інформація   різнобічна і необмежена; цифровий формат, у якому 
подається інформація, є легким для подальшого використання; інформація 
доступна в будь-який час. 

Підсумовуючи все вищезазначене, робимо висновок, що в процесі 
формування інформаційної культури майбутнього вчителя головну роль 
відіграють: спрямованість навчально-виховного процесу у педагогічному 
ВНЗ на отримання студентами нової інформації, необхідність 
безперервного формування фахово-значимих властивостей особистості і 
вмінь роботи з науковою та навчальною інформацією, а також 
максимально можлива індивідуалізація формування інформаційної 
культури як важливої складової професійної діяльності студента-педагога. 
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SUMMARY 
Olga Goncharova  

INFORMATIONAL CULTURE OF FUTURE TEACHER 
The article deals with the problem of future teacher’s informational culture 

formation, emphasizes the actuality of the problem and shows the peculiarities of this 
process. In this research work the author suggests various ways of work with scientific 
and educational information, pays attention to the most effective methods of future 
teacher’s informational culture formation.  
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УДК 372.461 
Наталія Горбунова  

(Ялта) 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЛЕКСИЧНОЇ РОБОТИ З 

ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ АВТОНОМНОЇ 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

Актуальність проблеми. Країна, нація, народність, община, 
держава, дошкільний навчальний заклад, школа, сім’я, культура – 
всі ці поняття пов’язані з уживанням мови. Оскільки на світі більше 
однієї країни, сотні держав і мов, безліч сімей, то в житті людей 
зустрічаються самі різні комбінації мов. Політичні, соціально-
економічні, духовні причини вимушують людей змінювати своє 
життя, а разом із ним – і мову. Іноді ж, навпаки, вивчення мови 
призводить до зміни життя. 

Ступінь вивченості проблеми. Прояви в усному мовленні 
явищ інтерференції та транспозиції вивчали Н.Воскресенська, 
Г. Коваль, Н. Пашковська, О. Хорошковська, Н. Тоцька, Р. 
Чорновіл-Ткаченко.  

В умовах двомовного середовища багатьох регіонів України в 
мовленні дітей спостерігаються явища транспозиції й інтерференції. 
Питання взаємопроникнення мовних елементів близьких за 
структурою мов досліджувалися в роботах І. Білодіда, К. Бобова, Л. 
Булаховського, Г. Їжакевич, С. Семчинського, А. Супруна, М. 
Успенського. На думку цих науковців, під транспозицією розуміють 
перенесення однакових рис мовних елементів систем на мову, о 
вивчається; під лінгвістичною інтерференцією – взаємодію систем і 
елементів систем двох мов унаслідок їх контактів. Оскільки мова – 
це така система, де все взаємопов’язане, інтерференція призводить 
до реорганізації фонологічної, граматичної та лексичної системи 
певної мови, якщо до неї входять іншомовні елементи (С. 
Семчинський). 

Мета статті: визначити особливості організації лексичної 
роботи з дітьми дошкільного віку Автономної республіки Крим. 

Основний зміст статті. Специфіка організації лексичної роботи 
з метою збагачення й активізації словника україномовною 
лексикою в умовах полімовного Криму зумовлена наявністю 
близькоспорідненого та „дальнього” білінгвізму. 

Білінгвізм (двомовність) – це вільне володіння двома мовами 
одночасно. Двомовна людина здатна поперемінно використовувати 
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дві мови залежно від ситуації та від того, з ким вона спілкується. 
Загальновідомо, що близько 70% населення земної кулі тією чи 
іншою мірою володіють двома або більше мовами. 

Двомовність позитивно впливає на розвиток пам’яті, вміння 
розуміти, аналізувати та обговорювати явища мови, кмітливості, 
швидкості реакції, математичних навичок та логіки. Білінгви, які 
повноцінно розвиваються, як правило, гарно навчаються та краще 
за інших засвоюють абстрактні науки, літературу, інші іноземні 
мови. Оскільки досвід мовного спілкування у двомовної дитини 
набагато ширше, вона більше цікавиться етимологією слова; рано 
починає усвідомлювати, що одне й те саме поняття можна виразити 
по-різному на різних мовах. Іноді діти придумують власну 
етимологію слів, порівнюючи дві мови. 

На процес навчання другій мові впливає вік, у якому 
починається оволодіння другою мовою. У випадках, коли дитина 
оволодіває двома мовами у віці до трьох років, вона проходить дві 
стадії (Н. Імедадзе): спочатку дитина змішує дві мови, потім 
починає відокремлювати їх одну від одної. Біля трьох років дитина 
починає чітко відокремлювати одну мову від іншої. Наприкінці 
третього року життя, а деякі в чотири роки перестають змішувати 
мови. Дитина чотирьох-п’яти років прагне до контактів, її 
привертає можливість рифмувати слова. Вона прагне дізнатися, що 
означає те або інше слово й називає предмети. У шість років вона 
активно використовує мову у грі з однолітками. 

Вважається, що абсолютно еквівалентне володіння двома 
мовами неможливе. Абсолютний білінгвізм передбачає зовсім 
ідентичне володіння мовами в усіх ситуаціях спілкування. Досягти 
цього неможливо. Це пов’язано з тим, що досвід, якого набула 
дитина, користуючись однією мовою, завжди буде відрізнятися від 
досвіду, набутого з використанням другої мови. Найчастіше дитина 
надає перевагу використанню різних мов у різних ситуаціях. 

Визначимося щодо особливостей розвитку двомовних дітей. 
Вони пізніше оволодівають мовленням; словниковий запас кожної з 
мов часто менший, ніж у однолітків, які говорять однією мовою, 
при цьому сума слів лексикону дитини більша. За відсутності 
систематичного навчання може бути недостатньо засвоєна 
граматика, можуть виникати труднощі при засвоєнні писемного 
мовлення другої мови. За відсутності практики може виникнути 
поступова втрата недомінуючої рідної мови. 
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Виходячи з сучасної ситуації двомовності, „білігвізм – це 
результат міжцивілізаційної взаємодії різних культур народів, одна 
з форм пристосовування абсолютно іншої або родинної мовної 
культури”. 

Деякі зарубіжні автори відзначають, що мова вивчається 
маленькими дітьми в ситуації стимул-реакція, слово – фізична 
відповідь, у процесі розігрування казок, за умови єдності афекту й 
інтелекту, коли діти позитивно відносяться до дорослого – носія 
мови. Це відбувається за рахунок багатократного використання 
діяльнісно-мовної ситуації, що збагатить елементами інших видів 
діяльності (розфарбовуванням, розігруванням), музичними 
моментами (піснями, іграми). Нами були взяті за основу положення 
вітчизняної лінгводидактики, психолінгвистики й дошкільної 
педагогіки, збагачені інтернаціональним досвідом двомовності. 

Засвоєння двох мов – української та російської, розпочинається 
ще в дошкільному віці, оскільки діти живуть і спілкуються у 
двомовному оточенні.  

У більшості випадків початок оволодіння другою мовою 
здійснюється стихійно, без належного контролю з боку дорослих. 
Згодом недостатній рівень володіння українською мовою та 
поверхове знання російської мови призводить до того, що 
розпочинаючи шкільне навчання, першокласники часто плутають 
обидві мови, створюючи тим мішанину з російських слів в 
українському фонетичному обрамленні та українських, 
морфологізованих за російським зразком. Вплив однієї мови на 
іншу викликає інтерференцію, що визначає особливу взаємодію 
навичок і полягає в їхній гальмуючій дії на процес утворення й 
формування нових (Л. Рубінштейн) [4]. 

Для зручності вивчення різноманітних проявів зовнішньої 
інтерференції лінгводидакти розглядають особливості негативної 
дії однієї мови на іншу в розрізі кожного мовного рівня. Так, вплив 
російської мови на українську в мовленні дітей на рівні фонетики 
становить 56%, на граматичному рівні – 67%, і на лексичному сягає 
70% (А. Богуш). Тож найбільше специфічних мовних недоліків та 
орфографічних помилок учні припускаються в фонетиці, лексиці, 
морфології та орфографії (О. Бєляєв). 

Проникнення в сутність явища інтерференції неможливе без 
зіставного аналізу мовних контактів двох близькоспоріднених мов. 
Тому однією з характерних ознак розвитку сучасного наукового 
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знання є тенденція до вивчення мов у зіставно-типологічному плані. 
Тож і навчання мови дітей в умовах тісної взаємодії двох мовних 
систем ґрунтується на порівняльно-зіставному методі, який 
дозволяє з’ясувати сутність ізоморфних та аломорфних явищ на 
тому чи іншому рівні, на що вказують у своїх доробках відомі 
російські йукраїнські лінгводидакти З. Бакеєва, М. Масальський, А. 
Супрун, М. Успенський, І. Чередниченко, М. Шанський. 

У сучасній лінгводидактичній літературі, присвяченій 
висвітленню питань засвоєння дітьми в умовах білінгвізму однієї з 
близькоспоріднених мов, можна виокремити кілька підходів: 
вивчення української мови як державної у навчальних закладах 
національних спільнот (І. Гудзик, О. Хорошковська, М. Пентилюк, 
І. Хом’як); зміст, структура й особливості методики викладання 
російської і української мов в умовах двомовності (Н. 
Воскресенська, І. Гудзик, Г. Коваль, О. Лобчук, М. Успенський); 
навчання правильному українському мовленню й грамотності дітей-
білінгвів (М. Вашуленко, Л. Варзацька, Н. Тоцька, Р. Чорновіл-
Ткаченко, О. Хорошковська). Більшість вищезгаданих авторів 
дотримуються функціонально-прагматичного підходу до вивчення 
мов, що можна пояснити гострою необхідністю робіт практичного 
спрямування, конкретних методик і методичних рекомендацій, 
системи дидактичних завдань, зумовлених їх актуалізацією з 
набуттям українською мовою статусу державної не лише на рівні 
законодавства, а й на практиці, що й підкреслюється в науково-
методичних дослідженнях останніх років (Р. Чорновіл-Ткаченко, М. 
Орап, І. Хом’як). 

Як справедливо зазначає О. Паскаль, актуальність проблеми 
двомовності зумовлюється сучасним розумінням проблеми мовної 
освіти національних спільнот України в руслі теорії полікультурного 
навчання, „зростаючим попитом суспільства на мислячу, діяльну, 
творчу, національно свідому особистість, визначальною роллю мови у 
формуванні та невідповідністю традиційної системи навчання мов 
потребам сьогодення”. Пріоритетність у вивченні мов надається рідній, 
надалі державній та іноземним мовам, а кінцевою метою навчання 
повинна стати автономна багатоманітність, вільний перехід від однієї 
мови до іншої з високою мовленнєвою культурою спілкування. 

Історично склалося так, що в багатонаціональному південному 
регіоні України російська мова стихійно виконує функцію мови 
міжнаціонального спілкування, яка, в свою чергу, під впливом інших 
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національних мов зазнала значних відхилень від літературних норм. 
Оскільки дотримання норм літературної вимови є одним із важливих 
показників культури й освіченості людини, виникає нагальна потреба 
вже на початкових етапах навчання закласти основи правильної вимови 
відповідно до фонетико-орфоепічних норм української мови. 

Засвоєння дітьми української мови в Автономній республіці Крим 
здійснюється в специфічній соціолінгвістичній ситуації російсько-
української близькоспорідненої двомовності та татарсько-української 
двомовності. Для більшості дошкільників першою мовою, на якій вони 
вчаться говорити й думати, спілкуватися з оточуючими, є російська. 
Водночас діти досить рано залучаються до української мови, яку чують 
по радіо, телебаченню, від деяких дорослих, а зараз і в дошкільному 
навчальному закладі, на окремих заняттях або протягом дня – залежно 
від мовного режиму навчального закладу. Мовленнєвий розвиток 
дошкільника характеризується рецептивною та певною мірою 
репродуктивною двомовністю, тобто сприйняттям і розумінням 
української мови й відтворенням деяких її елементів. Українська мова 
для українських дітей усвідомлюється в суспільстві як рідна мова, на 
основі якої здійснюється їх національно-культурна соціалізація. 

Проте повноцінне україномовне середовище в дошкільників 
Автономної республіки Крим відсутнє. Більше того, діти можуть 
користуватися російською або кримськотатарською мовою навіть тоді, 
коли до них звертаються українською, знаючи, що їх розуміють. Отже, 
мовні ситуації, в яких опиняються діти, особливо за межами 
дошкільного навчального закладу, не створюють у них життєвої 
необхідності в спілкуванні українською мовою. З іншого боку, стихійне 
оволодіння українською мовою призводить до змішування російської та 
української мови дітей. 

Близькоспорідненість української та російської мов, особливості 
російсько-українського білінгвізму дошкільників вимагають 
специфічних підходів до навчання дітей із російськомовних, 
кримськотатарських сімей українській мові, відмінних від навчання як 
рідній, так і іноземній. 

Умови навчання дошкільників близькоспорідненій мові виділено А. 
Богуш [1]. До них автор справедливо відносить усвідомлення дітьми 
мовних явищ; формування відчуття другої близькоспорідненої мови; 
наявність зразка правильної літературної мови; постійний контроль за 
мовою дітей другою мовою; формування диференційованих установок 
на користування першою або другою мовою; спільну роботу 
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дошкільного навчального закладу, сім’ї та школи по навчанню 
дошкільників другій мові; керівництво процесом оволодіння другою 
мовою. Зазначимо, проте, що загальна стратегія керівництва цим 
процесом не розроблена. 

Для розробки такої стратегії скористаємося зіставленням шляхів 
оволодіння рідною та іноземною мовами, наведеним Л. Виготським. За Л. 
Виготським, дитина засвоює рідну мову неусвідомлено й ненавмисно, а 
вивчення іноземної мови починається з усвідомлення й навмисності. Тому 
можна сказати, що розвиток рідної мови йде знизу вгору, а розвиток 
іноземної – зверху вниз.  

У першому випадку спочатку виникають елементарні, низькі 
властивості мови й лише пізніше розвиваються її складні форми, пов’язані з 
усвідомленням фонетичної структури мови, її граматичних форм і 
довільною побудовою мови.  

В іншому випадку спочатку розвиваються вищі, складні властивості 
мови, пов’язані з усвідомленням і навмисністю, і лише пізніше 
виникають більш елементарні властивості, пов’язані зі спонтанним 
користуванням чужою мовою [2]. 

Л. Виготський по суті позначив дві форми оволодіння мовою – 
стихійну й організовану. У першому випадку засвоєння мови 
відбувається в результаті стихійного спілкування дорослого з дитиною. 
„Лінгвістична інформація”, яку одержує дитина, методично 
неврегульована, тобто жодним чином не розподілена ні в плані 
послідовності її подачі, ні в плані її обсягу. Організована форма 
засвоєння мови передбачає методично строго впорядковану подачу 
матеріалу. У результаті „те, в чому позначається сила іноземної мови у 
дитини, складає слабість рідної мови, і навпаки, в тій сфері, де рідна 
мова показує свою силу, іноземна мова виявляється слабою” [2, с. 265]. 

Психологічно правильним шляхом навчання дошкільників 
українській мові як другій, але рідній, розвитку в них української мови є, 
на наш погляд, тим, що поєднує, з одного боку, неусвідомлене засвоєння 
української мови в повсякденному спілкуванні, розвиток відчуття 
української мови в результаті поступового занурення у відповідне 
комунікативне середовище та пристосування до неї, з іншого – 
спеціально організоване навчання способам побудови висловів 
українською мовою, відмежування її від російської. Іншими словами, 
розвиток української мови потрібно вести одночасно і знизу вгору, і 
зверху „вниз”. 



 

 111

На користь першої форми оволодіння українською мовою свідчить 
факт рецептивної та певною мірою репродуктивної двомовності 
дошкільників, що стихійно розвивається. Проте ототожнювати розвиток 
стихійного білінгвізму з оволодінням рідною мовою, попереджає Н. 
Імедадзе, можна тільки в найзагальнішому значенні: „До вивчення 
другої мови індивід приступає як розмовляюча істота – оволодіння 
рідною мовою вносить істотні зміни в психіку дитини, сприяє 
консолідації уявлень, структуризації навколишнього ... Тому стратегія 
оволодіння другою мовою не може не відрізнятися від стратегії 
оволодіння рідною мовою”. Стратегія може відрізнятися, стверджує 
автор, за ступенем керованості та за рівнем усвідомленості. 

Оволодіння дітьми українською мовою як другою рідною в 
процесі занурення в природне україно-російське комунікативне 
середовище відносно стихійне, проте характеризується й певними 
елементами усвідомленості. По-перше, упорядкований спосіб 
взаємодії з дітьми завдяки принципу „одна людина – одна мова”, на 
що звертає увагу Н. Імедадзе. По-друге, вихователю доводиться не 
тільки виправляти мовні помилки дітей у повсякденному 
спілкуванні, звертаючи їхню увагу на те, як не потрібно говорити, 
але за необхідності порівнювати українські мовні норми з 
росіянами, щоб допомогти дітям розмежувати їх. 

Що стосується змісту спілкування та форм його реалізації в 
повсякденному житті, то тут вимальовуються два шляхи занурення. 
Перший полягає в підкоренні змісту й форм спілкування потребам 
регуляції поведінки вихованців у типових для них ситуаціях 
спілкування – режимних моментах, прогулянках, заняттях.  

У такому разі мовний матеріал, який подається дітям, – 
фонетичний, лексичний, граматичний – неврегульований. Другий 
шлях передбачає таку організацію діяльності дітей (наприклад 
ігрової), щоб забезпечити приховане, неусвідомлене засвоєння тих 
або інших мовних засобів. Це означає, що педагог керує зміною 
форм поведінки дітей, не порушуючи природності їх протікання. У 
цьому випадку процес навчання не виділяється з акту спілкування, а 
приймає приховану форму, при якій розвиток мови й навчання мові 
здійснюється в єдиному процесі спілкування-навчання. Спільним 
для обох шляхів є те, що засвоєння мови відбувається в процесі 
спонтанної мовної діяльності. Так  реалізується засвоєння 
української мови знизу вгору: мовне обслуговування актів 
поведінки, які реально здійснюються протягом перебування дитини 
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в дошкільному навчальному закладі, унаслідок чого й виникають 
„елементарні властивості мови”, тобто неусвідомлені мовні 
навички. 

При навчанні українській мові в дошкільному навчальному 
закладі дія названих чинників досить обмежена (особливо в 
дошкільному навчальному закладі з російським мовним режимом). 
Отже, роль спеціально організованого навчання українській мові як 
другій рідній у порівнянні з першою значно зростає. 

Щоб допомогти дітям зорієнтуватися в українській мові, відпрацювати 
ті або інші мовні вміння, організовуються спеціальні заняття, побудовані з 
урахуванням вікових особливостей дошкільника: наперед певний обсяг 
лексичного, граматичного, фонетичного матеріалу й послідовність його 
подачі обумовлює вибір методичних прийомів навчання. Це своєрідний 
шлях зверху „вниз”. Своєрідність його полягає в тому, що звичайне 
первинне оволодіння рідною мовою скоюється в процесі життєво 
вмотивованої діяльності спілкування. „Навчальна робота над мовою, – за С. 
Рубінштейном, – допрацьовує те, що зароджується до і незалежно від неї” 
[4, с. 461]. У цьому випадку навчальна робота в основному компенсує 
недолік життєво вмотивованої діяльності спілкування українською мовою. 
Навчально-мовленнєва діяльність побудована так, що лінгвістична 
інформація подається дітям у концентрованому вигляді, що полегшує 
переробку лексичного, граматичного або фонетичного матеріалу. Проте 
керованість процесом навчання через організацію навчально-мовленнєвої 
діяльності не означає обов’язкового формування в дітей усвідомленості 
властивостей мови, про яку писав Л. Виготський, коли характеризував 
розвиток мови зверху „вниз”. Оволодіння мовою в навчально-мовних 
ситуаціях відбувається так само, як і в спонтанній мовленнєвій діяльності, 
тобто ненавмисно. Це те ж занурення в комунікативне середовище, тільки 
строго впорядковане. Як уже наголошувалося, при стихійному формуванні 
близькоспорідненої двомовності, якої практично важко уникнути, діти 
починають із рецептивної двомовності, сприйняття й розуміння української 
мови. Це розуміння, вважає А. Супрун, базується на здатності людини 
ототожнювати неточні образи, ухвалювати мовні рішення на основі 
неточних і приблизних даних. Приймаючи повідомлення українською 
мовою, слухач „включає” мовну будову російської мови і з погляду 
останнього аналізує (дешифрує) її. Завдяки близькості мовних систем носій 
російської мови порівняно легко розуміє українську мову. Навіть коли 
деякий елемент повідомлення буде невідомим, загальне значення все ж 
таки буде зрозумілим [5]. Відзначена обставина свідчить про те, що при 
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навчанні українській (як і будь-якій іншій) мові слухання (розуміння) 
українського тексту, української мови завжди випереджатиме говоріння. 
Ураховуючи це, потрібно широко знайомити дошкільників із українською 
художньою літературою, у першу чергу фольклором, народними іграми, 
обрядами. М. Львов пише: „Художнє слово повинне йти попереду 
узагальнень…” [3, с. 8]. Немає сумнівів, що для дошкільного віку означене 
положення є ключовим: повноцінний мовний розвиток без опори на 
художнє слово тут абсолютно неможливий. Щоб діти могли 
використовувати метамовні вміння для усвідомленого засвоєння мовних 
значень, необхідно забезпечити їх системою загальнолінгвістичних 
термінів, познайомити з поняттями про слово, звук, склад, речення. 
Оволодіння названими поняттями вимагає організації мовної пізнавальної 
діяльності дітей. 

Висновки. Отже, вимальовується загальна стратегія навчання 
дошкільників українській мові: знизу вгору за допомогою „стихійного” й 
певною мірою впорядкованого засвоєння дітьми мовних засобів і зверху 
„вниз” на навчальних заняттях через оволодіння методично нормованими 
мовними засобами шляхом як неусвідомленого узагальнення мовного 
матеріалу, так і його аналізу. 

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо в теоретичній 
розробці та експериментальній апробації технології лексичного розвитку 
дітей дошкільного віку. 
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Summary 
Gorbunova N. V.  

Osoblivosti organizations of lexical work with the children of preschool age of 
the Autonomous republic of Crimea. 

In the article the features of organization of lexical work are certain with the 
children of preschool age of the Autonomous republic of Crimea. Specific of 
organization of lexical work with the purpose of enriching and activation of dictionary in 
the conditions of Crimea predefined an Ukrainian-language vocabulary by the presence 
of closely-related and „distant” bilingvizma. 
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УДК 371.133: 37.015.2.              Наталія Грицай  
 
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА СКЛАДОВА 
МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО 

 ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ 
Постановка проблеми. У Національній доктрині розвитку 

освіти України у ХХІ столітті зазначено, що „розвиток освіти є 
стратегічним ресурсом подолання кризових процесів, покращення 
людського життя, забезпечення національних інтересів, зміцнення 
авторитету і конкурентоспроможності української держави на 
міжнародній арені” [8]. Інакше кажучи, саме модернізована та 
вдосконалена вітчизняна система освіти, а не якась конкретна 
політична сила, зможе змінити наше життя на краще. 

Реалізація новітніх тенденцій у навчанні учнів загальноосвітніх 
шкіл України зумовила нові вимоги до професійної підготовки 
педагога, вчителя нової генерації, який був би здатний виконувати 
свої функції відповідно до викликів сучасного суспільства. Отже, на 
сьогодні назріла необхідність підвищити якість підготовки 
студентів до педагогічної діяльності, особливе значення в якій має 
методична освіта.  

Основою методичної підготовки майбутніх учителів біології є 
теоретичні знання, які студенти засвоюють під час вивчення 
дисципліни „Методика навчання біології”. Проте, як зазначав у 
праці „Про користь педагогічної літератури” видатний педагог 
К.Д.Ушинський, „... пуста, нічим не обґрунтована теорія 
виявляється такою ж ні на що не придатною річчю, як факт або 
досвід, з якого не можна вивести ніякої думки, якому не передує і за 
яким не йде ідея” [9, с.10]. Традиційно підготовка майбутніх 
педагогів до професійної діяльності здійснюється шляхом 
органічного поєднання різноманітних форм і методів вузівської 
дидактики (лекції, семінари, практичні та лабораторні заняття, 
педагогічна практика). Проте ми повністю поділяємо думку 
академіка М.Б.Євтуха про те, що як би не вдосконалювався процес 
навчання майбутнього вчителя у ВНЗ, випускник – це ще не 
завершений спеціаліст, тому що оволодіння педагогічною 
майстерністю може відбуватися лише в реальній педагогічній 
діяльності [3]. Навчання в університеті – це тільки перший етап у 
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становленні професійно-педагогічних якостей та умінь, необхідних 
для складних функцій педагога.  

Тому, не заперечуючи необхідність педагогічної теорії у 
підготовці майбутніх учителів, у нашому дослідженні зосередимо 
увагу на педагогічній практиці, специфіка якої полягає у 
самостійному виконанні студентами повноцінної професійної 
навчально-виховної діяльності.  

Аналіз останніх досліджень. Проблема підготовки студентів 
до професійної діяльності під час педагогічної практики в 
загальноосвітніх навчальних закладах з біології у школі була 
предметом досліджень таких науковців, як Д. Белешко, В. Гревцова, 
А. Гудзяк, Р. Зозуляк, Л. Ковальчук, О. Іванова, О. Іванців, 
Н. Казакова та інших. 

Зокрема, О. Я. Іванців вивчала питання підготовки студентів 
університету до застосування змісту фахових дисциплін у 
педагогічній практиці [5], В. Д. Гревцова – етапи проведення 
майбутніми вчителями позакласної роботи під час педагогічної 
практики [2], Л. Ковальчук – компетентнісний підхід до організації 
педагогічної практики студентів класичного університету [6]. Проте 
зазначимо, що педагогічна практика майбутніх учителів біології як 
обов’язкова складова методичної підготовки студентів не була 
предметом спеціальних наукових досліджень.  

Мета і завдання. Мета цієї статті – обґрунтувати значення 
педагогічної практики в системі підготовки студентів до організації 
навчально-виховного процесу з біології у загальноосвітніх 
навчальних закладах.  

Виклад основного матеріалу. Педагогічна практика є однією із 
форм професійної адаптації майбутніх учителів біології. Саме в 
процесі практики вони виявляють протиріччя між наявним і 
необхідним запасом знань, що виступає стимулюючим фактором 
безперервної самоосвіти.  

Педагогічна практика – найбільш ефективна форма підготовки 
вчителя до професійної діяльності, провідна ланка в системі 
формування у майбутнього вчителя професійних умінь та навичок. 
На думку вчених-методистів І. В. Мороза та О. Г. Ярошенко, вона є 
зв’язуючою ланкою між теоретичним навчанням студента і його 
майбутньою самостійною роботою в школі [7]. Як зазначають 
науковці, у процесі педагогічної практики „... створюються широкі 
можливості для збагачення творчого потенціалу особистості 
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майбутнього вчителя” [7, с. 5]. Під час практики студенти вивчають 
вікові та індивідуально-психологічні особливості дітей, формують у 
себе витримку, цілеспрямованість, організаторські здібності тощо. 

Крім того, потрібно пам’ятати психологічну закономірність 
формування творчої індивідуальності на основі єдності особистості 
та діяльності. Практика допомагає реально формувати в умовах 
педагогічного процесу методичну рефлексію, коли для майбутнього 
педагога предметом його роздумів стають засоби і методи власної 
діяльності, процеси вироблення й прийняття практичних рішень, 
аналіз яких допомагає студенту усвідомити труднощі, які можуть 
виникнути у нього в роботі, та знайти правильні шляхи їх 
подолання. 

Отримані в процесі теоретичної підготовки знання 
перевіряються на практиці, тобто знаходять втілення у діяльності 
студента-практиканта. Під час педпрактики триває процес 
вироблення основних педагогічних умінь і навичок, формування 
педагогічної свідомості, яка з теоретичних уявлень 
трансформується у систему реальних установок й поглядів 
майбутнього вчителя.  

У процесі педагогічної практики, яка є критерієм наукової та 
практичної готовності майбутніх учителів до роботи в школі, 
студенти перевіряють свої теоретичні знання, з’ясовують  їх 
практичне значення і необхідність для подальшої роботи, 
перевіряють свої особисті якості як учителя. Саме на практиці 
майбутній педагог може визначитися, наскільки він правильно 
вибрав професію, оцінити свої здібності до професійної діяльності. 

У ході нашого дослідження вивчення методики навчання 
біології поєднувалося з педагогічною практикою студентів у 
загальноосвітніх навчальних закладах, де вони застосовували 
отримані знання в роботі з учнями. Виконання завдань із методики 
навчання біології під час проходження педагогічної практики 
сприяло вдосконаленню практичних умінь з організації та 
проведення уроків та позакласної роботи з предмета, практичному 
застосуванню теоретичних знань, набутих умінь і навичок у 
реальних умовах навчально-виховного процесу з біології.  

На основі аналізу науково-методичної літератури нами 
визначено основні завдання педагогічної практики [1; 2; 4 – 7]: 
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- поглибити та закріпити теоретичні знання, одержані 
студентами під час навчання, застосовувати їх на практиці в 
навчально-виховній роботі школи; 

- навчити використовувати знання із психології, педагогіки та 
вікової фізіології, проводити навчально-виховну роботу зі 
школярами з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей; 

- підготувати до проведення різних занять із застосуванням 
різноманітних методів навчання, виховання і розвитку учнів; 

- навчити працювати з колективом школярів, проводити 
індивідуальну роботу з учнями; 

- ознайомити з педагогічним досвідом учителів, апробувати 
найбільш ефективні методи й прийоми, які використовуються ними; 

- розвивати та зміцнювати в студентів любов до педагогічної 
професії, стимулювати прагнення до вивчення фахових і 
педагогічних дисциплін, удосконалення своїх педагогічних 
здібностей з метою підготовки до творчого вирішення питань 
виховання і навчання; 

- прищепити навички уважного ставлення до здоров’я школярів 
тощо. 

Як свідчать наші дослідження, майбутні вчителі приходять на 
педагогічну практику вже з певною теоретичною підготовкою і 
практичними знаннями з методики проведення уроків і позакласної 
діяльності, які вони здобули під час вивчення педагогіки, методики 
викладання біології, методики позакласної роботи з біології та 
інших дисциплін. Вимоги, які висуваються перед студентами-
практикантами, зобов’язують їх не тільки проводити уроки з 
предмета, але й організовувати позакласну роботу.  

Педагогічна практика майбутніх учителів біології планувалася 
протягом двох років (IV–V курс навчання) і здійснювалася в чотири 
етапи. 

Перший етап – ознайомлення з учнями тих класів, у яких 
передбачалося проведення уроків і позакласної роботи з біології.  

Другий етап – складання плану роботи зі школярами.  
Третій етап – проведення уроків і позакласної роботи з учнями 

під час тижня біології.  
Четвертий етап – підбивання підсумків за результатами 

проведеної роботи в школі. 
На першому етапі студенти розподілялися по школах. Для 

роботи на кожен клас планувалося по дві особи. Аналіз діяльності 
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майбутніх учителів показав, що добровільний їх розподіл 
створював сприятливу психологічну атмосферу для проведення 
різних позакласних заходів.  

На другому етапі здійснювалося безпосереднє знайомство зі 
школою, учнями класів, у яких студенти мали організовувати 
позакласну роботу з біології. Майбутні вчителі вивчали 
психологічні особливості школярів, спостерігали за навчально-
виховним процесом у школі. Студентами разом із учителем біології 
складався детальний план проведення уроків та позакласних заходів 
під час тижня біології, що охоплював підготовку та проведення 
біологічних вечорів, свят, КВК та інших інтелектуальних ігор 
(„Що? Де? Коли?”, „Найрозумніший”, „Поле чудес”), екскурсії в 
природу, у краєзнавчий музей. Крім того, планувалася організація 
дослідів із живими об’єктами, індивідуальної роботи з учнями, 
гурткових занять тощо. 

На третьому етапі після ретельної підготовки проводилися 
уроки біології та різні види позакласної роботи з учнями різних 
вікових груп, аналізувалася методична підготовка та якість їхнього 
проведення. Варто відзначити творчу активність студентів, високу 
свідомість у проведенні уроків і позакласних заходів із біології. 

На четвертому етапі підбивалися підсумки роботи майбутніх 
учителів у загальноосвітній школі. Обговорення результатів 
проведених студентами уроків і позакласних заходів давало 
можливість вчасно виявити негативні моменти в роботі, виправити 
їх, допомогти в подоланні труднощів, заохотити кращі якості 
майбутніх учителів. Ми погоджуємося з ученим М. Б. Євтухом, що 
основні з труднощів – це розрив між теорією і практикою [3]. 
Студент може добре володіти біологічним матеріалом, знати 
теоретичні положення психології, педагогіки, методики навчання 
біології, методики позакласної роботи, але не вміє застосовувати їх 
в умовах розв’язання конкретних завдань, які ставить перед ним 
професійна діяльність. Як зазначає науковець, „ ... самостійна 
робота з аналізу, осмислення і синтезування різних аспектів знань 
(психологічних, педагогічних, методичних) для розв’язання 
практичних завдань є однією з головних проблем у діяльності 
майбутнього вчителя” [3, с.174]. 

Під час педагогічної практики студенти не тільки виконували 
завдання з навчально-виховної роботи, а й проводили певну 
науково-дослідну роботу, узагальнювали передовий педагогічний 
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досвід, виконували педагогічні експерименти, здійснювали 
психолого-педагогічні спостереження за учнями.  

Крім того, за матеріалами досліджень майбутні педагоги мали 
змогу писати курсові та дипломні роботи. Під час проведення 
педагогічного експерименту в них формувалися необхідні для 
вчителя біології навички володіння науковими методами 
дослідження. Проблеми, що пропонувалися студентам, стосувались 
роботи учнів у куточку живої природи, в лабораторії, теплиці, 
методики проведення нестандартних уроків, організації масових 
позакласних заходів (свята врожаю, свята квітів, біологічного 
вечора та ін.), взаємозв’язку класних і позакласних занять у процесі 
викладання біології, міжпредметних зв’язків на уроках і в 
позакласній роботі з біології тощо. 

Про результати цієї роботи майбутні учителі доповідали на 
методичних семінарах, підсумкових конференціях з педагогічної 
практики, в студентських наукових гуртках, на щорічних 
студентських наукових конференціях.  

Самостійна розробка студентами дослідницьких тем 
методичного характеру сприяла розширенню їхнього педагогічного 
кругозору, розвиткові методичного мислення. Важливими 
елементами їх діяльності були випуск газет, оформлення стендів, 
папок-скарбничок методичного матеріалу з позакласної роботи 
(розробки біологічних вечорів, екскурсій, завдання для олімпіад і т.д.).  

Після проходження педагогічної практики нами було проведено 
анкетування студентів. На думку студентів, під час педагогічної 
практики в них траплялися певні труднощі: недостатній рівень 
забезпечення літературою, технічними засобами навчання (13%), 
недосконала підготовка до занять через брак часу (9,3%), 
відсутність організаторських і практичних умінь та навичок (8,3%), 
хвилювання (7,4%), недостатнє використання дидактичного 
матеріалу (3,7%) тощо. Проте багато труднощів, на погляд 
практикантів, були пов’язані з самими учнями (18,7%): вони не 
вивчили слова, погано підготувалися, були незібраними, шуміли 
тощо. Зовсім не було проблем у 20,4% майбутніх учителів біології. 
Не відповіли на запитання 3,7% студентів.  

Під час педпрактики студенти могли розраховувати на підтримку та 
поради педагогів. На запитання „Чи одержували Ви допомогу від 
учителів?” 88,9% респондентів відповіли позитивно. Недостатньо 
допомоги отримали 9,2 % опитаних. 1,9% – не відповіли.   
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Проходячи педагогічну практику, майбутні вчителі мали й певні 
проблеми: погана забезпеченість школи літературою і наочністю 
(19,1%), недоліки в організації великої кількості школярів (17,6%), 
недостатня зосередженість учнів (7,4%), труднощі в підборі матеріалу та 
плануванні заходів (5,7%), страх перед аудиторією (3,7%), брак часу 
(9,3%), порушення дисципліни школярами (1,9%), проблеми з окремими 
учнями (1,9%). У 27,8% студентів проблем не виникало. Незначні 
труднощі траплялися в 1,9%. 3,7% – не відповіли.     

На запитання „Яких знань Вам не вистачало під час 
педагогічної практики?” 22,2% респондентів не змогли відповісти. 
48,1% вказали на свої прогалини в психолого-педагогічній 
підготовці (не знали, як зацікавити дітей, сконцентрувати їхню 
увагу, забезпечити дисципліну), 14,9 % не вистачало впевненості в 
знаннях біологічного матеріалу, а лише 5,5% – не вистачало знань із 
методики навчання біології. 9,3% студентів прогалини в знаннях у 
себе не помітили.  

Результати відповідей майбутніх учителів наведено на діаграмі 
(рис. 1).  

Не вистачало 
психолого-

педагогічних знань; 
48,1%

Не вистачало 
біологічних знань; 

14,9%

Не вистачало 
методичних знань; 

5,5%

Не відповіли; 
22,2%

Не було прогалин у 
знаннях; 9,3%

Рис. 1. Результати відповідей студентів на запитання анкети 
 „Яких знань Вам не вистачало під час  
проходження педагогічної практики? 

” 
Як бачимо, лише 5,5% студентів мали труднощі з методики 

позакласної роботи з біології.   
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Під час проходження педагогічної практики майбутнім 
учителям найбільше сподобалося спілкування з дітьми (26%), 
проведення уроків і позакласної роботи (20,4%), активність учнів 
(16,7%), допомога вчителя (14,8%), інтерес школярів до біології 
(7,4%), рівень підготовки школярів (3,7%), вихованість і 
дисциплінованість (4,6%), окремі види роботи (2,6%) високий 
рівень навчальних досягнень (1,9%) та ін. Не відповіли 1,9% 
опитаних. 

Висловлюючи побажання та пропозиції щодо організації 
педагогічної практики, студенти зазначили необхідність виділити 
більше часу для неї (18,5% опитаних), бажання частіше ходити на 
практику (7,4%), проходити в одній школі для всіх студентів групи 
(5,6%), мати більше матеріалу з позакласної роботи (5,6%), більше 
звертати увагу на позакласну роботу (9,3%), проводити більшу 
кількість конкурсів, вікторин (3,5%), повернутися в той же клас для 
продовження роботи (1,9%), писати менше конспектів (2,8%). 
Решта (44,4%) не дали відповіді на це запитання.  

Відповіді майбутніх учителів свідчать, що практика допомогла 
їм визначити, які риси, вміння та навички необхідні педагогу для 
організації та проведення позакласної роботи в школі та накреслити 
шляхи самовдосконалення, переконатися, що спеціальність учителя 
за своєю природою належить до найскладніших творчих професій.  

Висновки. Педагогічна практика в школі – це перша серйозна 
перевірка готовності майбутнього вчителя присвятити своє життя 
справі навчання і виховання підростаючого покоління. Під час 
практики студенти вчаться практично застосовувати наукові знання 
в навчально-виховній діяльності. Вони глибше пізнають реальний 
стан справ у школі, аналізують зміст і рівень підготовки учнів. 
Практика є для студента джерелом нових знань, умінь, навичок, а 
також надійним критерієм науковості і практичної результативності 
засвоєної ним педагогічної теорії, його готовності стати вчителем. 
Тому педагогічна практика в загальноосвітній школі має стати 
цілеспрямованим, гармонійно-цілісним, творчим процесом 
розвитку і формування особистості майбутнього вчителя біології до 
педагогічної діяльності. 

Важливими завданнями підготовки студентів до роботи в школі 
є проведення різноманітних нестандартних уроків, позакласних 
заходів, а також гурткових та індивідуальних занять із учнями, 
розвиток у майбутніх учителів інтересу до наукової розробки 
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питань методики навчання біології і прищеплення навичок 
оволодіння дослідницько-експериментальною технікою в процесі 
перевірки теоретичних положень на практиці в ЗНЗ. 

Досвід проведення майбутніми вчителями нестандартних уроків 
і позакласних заходів з біології дає підставу вважати, що такі види 
діяльності студентів розширюють і поглиблюють їхні знання, 
активізують пізнавальну діяльність, викликають прагнення до 
найбільш повного самовираження, самовиявлення особистості, 
виховують працьовитість, вдосконалюють професійно-педагогічну 
підготовку. 

Отже, дослідження показало, що, незважаючи на деякі 
труднощі, користь від педагогічної практики для студентів важко 
переоцінити і щодо педагогічного досвіду, і щодо знань із предмета.  

Подальшого дослідження потребує наступний етап системи 
методичної підготовки майбутніх педагогів – виконання науково-
дослідної роботи з методики навчання біології. 
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Summary 
Grytsai Natalia.  

Pedagogical practice in the educational establishments as the necessary 
component of the future teacher of biology methodical prepare 

The important level of the future teacher of biology prepare to the professional 
activity is the pedagogical practice in the educational establishments. In the article the 
meaning of the pedagogical practice is confirmed, the levels of its holding are determined 
and their meaning is described, the results of the students of biology pedagogical practice 
is analyzed. 

 
Юлія Грищенко  

                                                                                            ( Київ) 
СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВОКАЛЬНОЇ ОСВІТИ  
В ОДЕСІ  В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 
Актуальність. У період реформування професійної освіти 

важливим є пошук нових форм та оновлення змісту вокальної та 
загальної музичної освіти. Зокрема, в Державній національній 
програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”) звертається увага на 
створення умов для формування освіченої творчої особистості 
громадянина, реалізації та самореалізації його природних задатків і 
можливостей в освітньому процесі. У пошуку актуальних шляхів 
розвитку професійної вокальної освіти в Україні та для вирішення 
зазначених завдань стає важливим і необхідним екскурс в історію 
вітчизняної музичної педагогіки. На шляху розбудови української 
національної школи важливим є відродження національних 
традицій, культури українського народу, а відтак пошук зв’язку 
історичного минулого і сучасності, значущості музично-
педагогічних ідей попередніх поколінь. 

Теоретичною основою дослідження стали наукові праці з 
історії розвитку загальної музичної та вокальної освіти в Україні 
Т.А. Грищенко, К.І.Шамаєвої, В.Ф. Черкасової, Л.Д. Березівської, 
О.В. Овчарук, В.А. Кузьмічової, М.Д.Маріо, Б.П.Гнидя та інших. 
Однак не зважаючи на інтерес учених і дослідників до зазначеної 
проблеми, процес розвитку професійної вокальної освіти не став 
предметом спеціальних наукових досліджень. Відсутність цілісних 
історико-педагогічних матеріалів, концептуальних підходів щодо 
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висвітлення питань теоретичної та практичної вокальної освіти дає 
можливість стверджувати, що в своїх працях науковці лише 
побіжно торкалися питань зазначеної проблеми. Залишалися 
невідомими навчальні програми, зміст, форми різноманітних 
закладів освіти, де вокально-хорова підготовка мала досить високий 
рівень, що дозволяло учням продовжувати навчання в професійних 
навчальних закладах. 

Мета статті. Дослідити стан підготовки професійних співаків 
в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., з’ясувати суть педагогічних ідей, 
на яких вона базується, виявити можливість їх використання у 
сучасній педагогічній науці і практиці. 

Виклад основного матеріалу. Досягнення національної музичної 
культури та мистецтва в кінці ХІХ на початку ХХ століття, реформа 
системи освіти, розширення мережі закладів освіти різних типів, 
зумовили потребу професіоналізації кадрового складу. Ця проблема 
була порушена музично-громадськими колами в атмосфері 
великого суспільного підйому, активізації демократичного руху. 
Актуальним питанням музичної, зокрема вокальної освіти, стало 
створення професійних навчальних закладів у найбільших містах 
Східної України – Києві, Харкові, Одесі. 

Становленню музичної освіти в Одесі сприяла діяльність 
“Товариства аматорів музики” під керівництвом видатного 
громадського діяча, композитора П.Сокальського. Велике значення 
в діяльності товариства мала організація хору. Два рази на тиждень 
проводилися репетиції хору та оркестру. П.Сокальський читав 
лекції для їх учасників. Члени товариства влаштовували публічні 
концерти, де виконувалися твори Глінки, Даргомижського, 
Сокальського, Моцарта, Мейербера, Россіні, Вебера та ін., а також 
російські  та українські народні пісні. Відчувалася гостра потреба у 
професійних виконавцях, які б володіли “фундаментальними 
знаннями правил співу і музики” [5; 60]. Цей факт значно вплинув 
на остаточне рішення дирекції про відкриття при товаристві 
музичних класів, які почали працювати у 1866 році. 

Серед викладачів класів були чудові музиканти: Ф.Кестлер 
(директор класів, викладач теорії музики), П.Сокальський (історія 
музики), Соколов (скрипка), Роде (віолончель), Боровичка 
(контрабас, флейта, гобой), Урбанек (кларнет), Залусский (мідні 
інструменти), Рене, Швамберг (співи). Згодом за рахунок 
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філармонічного товариства при музичних класах було створено 
нотну бібліотеку і закуплені музичні інструменти. 

Паралельно в Одесі починає діяти музична школа “Товариства 
ізящних мистецтв”. Її очолили диригенти Дзанотті і Джервазі. 

Отже, в 1866 році в Одесі відкриваються дві професійні музичні 
школи. Але в їх роботі були певні відмінності. В музичній школі 
“Товариства ізящних мистецтв” співи викладались (як було 
підкреслено в програмі) за італійською методикою. Крім того, в 
школі був клас фортепіано та інших інструментів, класи гармонії та 
композиції. В музичних класах “Товариства аматорів музики” 
основна увага приділялась хоровому співу, а гра на фортепіано 
зовсім не викладалась. Проте в концертах класів активно 
пропагувались твори російських та зарубіжних композиторів. 

У 1870 році філармонічне товариство і “Товариство аматорів 
музики” об’єднались у спільне “Одеське музичне товариство”, 
об’єднався їх капітал і бібліотека. 

Отже, існуючі музичні заклади давали можливість підготувати 
особисті кадри виконавців і майбутніх педагогів – професійних 
співаків і музикантів. Вони стали основою для організації музичних 
закладів освіти вищого рангу. 

У 1884 році в Одесі відкривається відділення РМТ, але почало 
воно працювати лише через два роки. До його складу у 1886 році 
увійшло “Одеське музичне товариство”. У цьому ж році при 
відділенні було відкрито музичні класи, в яких викладають кращі 
одеські музиканти. Спочатку школа працювала за програмою 
Київського музичного училища, а з 1889 року Петербурзької 
консерваторії. Очолив школу видатний російський піаніст, 
диригент, громадський діяч Д.Д.Клімов. 

Одеське відділення РМТ поставило перед керівництвом школи 
такі завдання: 

- створити школу на засадах суворого академізму; 
- розробити програму, яка б відповідала вимогам школи; 
- надати вихованцям музичну ерудицію й перетворити 
кожного учня в більш-менш сформованого музиканта. 

Музичні класи мали свій статут, була створена педагогічна рада. 
Навчання проводилося на трьох курсах: молодшому, середньому й 
старшому. Учням надавалися знання з теорії музики, композиції, 
гри на всіх музичних інструментах, у тому числі й органі. При 
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класах працювали духовий і симфонічний оркестри, студентський 
хор. 

У музичній школі викладали талановиті музиканти , багато з 
яких були концертуючими виконавцями (піаністи Б.Дронсейко-
Миронович, Г.Бібер, скрипалі П.Пустарнаков, К.Гаврілов). У 80-х 
роках тут працювала видатна піаністка Розалія Кауфман. 

Через два роки після заснування Міська Дума надала музичним 
класам щорічну матеріальну допомогу в розмірі 5000 крб. Також на 
утриманні міста було 10 вихованців, які не мали коштів для 
навчання. 

Наприкінці 80-х років назріло питання про перетворення 
музичних класів у музичне училище. Його відкриття відбулося у 
1897 році і привернуло увагу багатьох здібних педагогів і відомих 
музикантів. Саме в цей період в училищі починають працювати нові 
викладачі співу: О.М.Амфітеатров, І.В.Перман, артист італійської 
опери М.І.Поллі. Варто відзначити й кількісний зріст учнівського 
складу. Якщо в період 1895-1896 рр. музичні класи нараховували 
197 учнів, то вже в 1898-1899 рр. в училищі їх було 247. 

У музичному училищі відкриваються класи з науковими 
предметами і курси художніх предметів. Структура навчання 
лишилась незмінною з трьома курсами. Залежно від здібностей 
учнів строк навчання тривав від 5 до 8 років. Безкоштовно 
навчалися обдаровані діти, а малозабезпеченим надавалась 
матеріальна допомога. 

У 1901 році Одеське відділення РМТ переходить у новозбудоване 
приміщення, в якому був великий концертний зал і чудові класи для 
музичного училища. В цей період значно збільшується кількість учнів, 
яка досягає вже в 1904 році 405 осіб. 

У стінах училища постійно проводяться музичні вечори, симфонічні 
концерти. Схвальні відгуки вміщує місцева преса, яка повідомляє про 
зміни у складі викладачів училища, про його випуски. 

З 1908 року директором музичного училища стає видатний музикант, 
педагог, композитор і диригент В.Й.Малішевський. Він веде в училищі 
клас композиції, спеціальні музично-теоретичні дисципліни, 
інструментовку, камерні ансамблі, оркестровий клас. Як директор він 
вносить багато нового в діяльність училища, запрошує нових педагогів 
(чудового скрипаля Ступку).Важливою подією було запрошення на 
посаду викладача співу Ю.Рейдер, яка стала засновницею одеської 
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вокальної школи. Завдяки її діяльності в училищі з’явилася можливість 
відкриття оперних класів. 

Отже, діяльність музичних класів і музичних училищ сприяла 
професіоналізації музичної культури, формуванню художньо-естетичних 
смаків та поглядів. Викладачі і студенти музичних закладів стають 
основними виконавцями на концертних естрадах. Випускники училищ 
поповнюють ряди професійних музикантів і виконавців в оперних 
театрах, оркестрах, ансамблях, в хорових колективах, проходячи школу 
майстерності під керівництвом своїх викладачів. Існуючі заклади освіти 
не були суто музичними, вони надавали ґрунтовні загальноосвітні та 
спеціальні музичні знання. 

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. значного розвитку досягає приватна 
ініціатива. Приватні музичні заклади поступово набувають усе більшої 
конкурентоспроможності з музичними училищами РМТ. Серед 
приватних закладів освіти були класи, школи та курси. Невеликою 
кількістю слухачів відрізнялися класи, які надавали основні музичні 
знання та практичні навички. Школи мали певне фахове спрямування, що 
визначалося відповідною назвою – “Школа фортепіанної гри”, “Школа 
скрипкової гри”, “Школа співу”. Також різними були курси і, залежно від 
змісту дисциплін, поділялися на музичні, музично-драматичні, оперно-
драматичні та ін. Якщо в школах навчалися діти і підлітки, то основну 
частину навчального контингенту курсів складали студенти та дорослі 
люди, які хотіли отримати музичну освіту. 

Існуючі приватні установи певним чином виконували роль 
підготовчих курсів перед вступом до музичних училищ. Але в деяких з 
них рівень викладання був досить високим і дорівнював училищному. 

Зокрема, в Одесі перші приватні курси були відкриті у 1889 році 
– музичні курси К.Ф.Лаглера. Їх програма за рівнем навчання 
дорівнювала консерваторському. При курсах діяли підготовчі класи 
для початківців. Повний курс навчання для класів з фортепіано 
тривав 8 років, струнних інструментів – 7 років, спів соло – 5 років. 
Також діяли педагогічні класи для підготовки випускників до 
педагогічної діяльності. У 1898-99 навчальному році на курсах 
навчалося близько 85 учнів. 

Досить популярними були музичні класи Д.Ф.фон-Рессель, 
засновані у 1892 році. До навчання приймали осіб обох станів з 
восьмирічного віку. Термін навчання на музичних інструментах 
тривав 8 років, а співу – 6 років.                  У приміщенні класів 
щорічно проводилося до восьми літературно-музичних вечорів за 
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участю мішаного хору класів. Для всіх бажаючих діяв педагогічний 
клас [1, 39-40]. 

У кінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Одесі були засновані й інші 
приватні заклади: музичні курси Р.Гельм (1894р.), Марії Шмітт 
(1898р.), курси артистів імператорських театрів А.Грецького та 
С.Грецького (класи сольного співу та фортепіано), курси сценічного 
мистецтва О.Рахманової, курси співу оперних артистів Супруненко 
(1900 р.), школа для музично обдарованих дітей П.Столярського 
(1908). 

Отже, в досліджуваний період простежується створення та 
значне зростання спеціальних музичних закладів, важливою ланкою 
яких стали приватні музичні курси та школи. Величезна кількість 
приватних закладів свідчила про те, що потяг до музичної освіти на 
початку ХХ ст. дуже зріс. Виховання професійних співаків перестає 
бути епізодичним явищем і поступово набуває систематичного 
характеру. 

З ростом культурного й освітнього рівня в Україні на початку 
ХХ ст. назріла потреба відкриття вищих спеціальних навчальних 
закладів. З 1917 року музична освіта стала державною справою й 
увійшла до загальної системи освіти. Державного статусу набули 
також приватні музичні школи. 

Осередками професійної вокальної освіти в Україні на початку 
ХХ ст. стають консерваторії. Ще у 1889 році після ознайомлення з 
навчальними програмами музичних училищ РМТ А.Рубінштейн 
висловив думку про необхідність утворення тут консерваторій, які 
мають стати центрами вокальної освіти. 

З вересня 1913 року починає працювати Одеська консерваторія. 
Її організації сприяли талановиті музиканти-педагоги 
О.Виноградський, О.Глазунов, М.Іполітов-Іванов, В.Сафонов та ін. 
Вони неодноразово засвідчували високий художній та освітній 
рівень учнів Одеського музичного училища, програми якого 
відповідали вимогам консерваторії. Голова Одеського відділення 
РМТ і директор музичного училища В.Орлов у доповідній записці 
до Головної дирекції РМТ у 1913 році зазначали: “За своїми 
сприятливими кліматичними умовами Одеська консерваторія 
особливо підходить для розвитку класів співу. Немає сумнівів, що 
відкриття нової консерваторії стане могутнім поштовхом для 
сильного підйому музичної культури на півдні Росії, а місту дасть 
можливість стати новим музичним центром”[3; 86]. 
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З ініціативи адміністрації до складу викладачів вокалу були 
запрошені: артист італійської опери Д.Дельфіно-Менотті, викладач 
з великим педагогічним даруванням і досвідом Ю.Рейдер. 

На думку багатьох дослідників, негативною вадою 
новостворених консерваторій було те, що їх студенти вважали своїм 
покликанням лише концертну діяльність, одержуючи кваліфікацію 
солістів, диригентів і композиторів. Консерваторії не ставили перед 
собою за мету підготовку викладачів масової школи. 

Висновки. Отже, в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. простежується 
тенденція становлення і розвитку професійної вокальної освіти в 
Україні. Діяльність музичних училищ РМТ і численних приватних 
закладів стала вагомим підґрунтям для подальшого розвитку 
професійної освіти – відкриття вищих музичних закладів, зокрема в 
Одесі. Вони сприяли консолідації музичних сил України, завдяки 
яким можна говорити про утворення української вокальної школи. 

Постійна взаємодія спеціальної вокальної та загальної музичної 
підготовки сприяла взаємозбагаченню та поширенню музичних 
знань. Розширення мережі спеціальних музичних закладів 
забезпечувало систематичність підготовки професійних співаків.  
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SUMMARY 
                                                                                                Julia Grischenko 

THE FORMATION PROFESIONAL VOKAL EDUCATION IN ODESSA ON 
THE END ХІХ – AT THE BEGINNING INITIALLY ХХ CENTURIES 

In article is considered history aspect of the formation and developments of vocal 
professional education in Odessa on the end ХІХ – at the beginning initially ХХ 
centuries. The autor exposes the main directions, trends and principles of musical 
education organization at educational establishments of different types. 
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РОЛЬ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ 

ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ У ШВЕЦІЇ 
Глобалізаційні виклики сучасності, інтеграція України до 

європейського освітнього простору, інноваційні тенденції розвитку 
суспільства спонукають до модернізації української системи освіти. 
У країнах Європейського Союзу навчання впродовж життя стало 
ключовою концепцією ХХІ століття, а освіта дорослих (формальна і 
неформальна) –  важливою складовою в системах освіти цих країн, 
що забезпечує умови до неперервного поповнення і поновлення 
знань та особистісного розвитку громадян. Існують значні 
позитивні результати практичної роботи і теоретичні напрацювання 
щодо навчання дорослого населення. Українські вчені Н. Ничкало, 
Т. Десятов, Л. Лукянова, Л.  Сігаєва та інші розглядають освіту 
дорослих як “складову державної системи кадрів“ [3]. Освіта 
дорослих в Україні набуває свого поширення, наразі проходить 
обговорення концепції освіти для дорослих, тому потребує 
вивчення найкращих здобутків української педагогіки та 
зарубіжного досвіду. Швеція досягла значного успіху в освіті 
дорослих, що стала “соціокультурним явищем країни“, адже більша 
половина дорослого населення цієї країни залучена у неперервну 
пізнавальну діяльність. Використання позитивного досвіду освіти 
дорослих Швеції може збагатити вітчизняну педагогічну думку 
передовими ідеями і здобутками. 

Шведська система неформальної освіти включає так звану 
народну освіту для дорослих (folkbildning), що бере початок у 19 
столітті з народних шкіл, ініціатором яких був данський епископ, 
філософ і поет М.Грундтвіг. Два основні нововведення Грундтвіга – 
діалог, як основний метод навчання, та шкільне самоврядування 
були покладені в основу народної освіти. І на сучасному етапі ці два 
принципи залишаються провідними у народних вищих школах для 
дорослих. 

Шведські дослідники народної освіти, політики та пересічні 
громадяни вважають, що народна освіта відіграла величезну роль у 
формуванні демократичного суспільства та зробила значний влив 
на систему освіти Швеції. Перша народна вища школа 
(folkhögskola) для навчання дорослих заснована у 1868 році, і 
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сьогодні такі школи успішно функціонують у країні. За даними 
2007 року у Швеції налічується до 148 таких шкіл, незважаючи на 
широку мережу інших навчальних закладів. Народна освіта 
відкрита для кожного, але вона націлена на те, щоб залучити тих, 
хто часто залишається поза традиційними системами освіти: 
громадяни з початковим рівнем освіти, іммігранти, безробітні. У 
кожній школі, окрім професійного спрямування, велика увага 
приділяється загальноосвітнім дисциплінам: шведська мова, 
математика, соціальні науки, тому що у таких школах готують 
також до вступу в університети. Навчання безкоштовне, двері 
відчинені для кожного, кому виповнилося 18 років [1, с. 8]. 

Крім народних вищих шкіл, дорослі шведи навчаються у 
гуртках для дорослих, створенням і підтримкою яких займаються 
навчальні асоціації різних громадських рухів та організацій. За 
офіційними даними, у 2006 році у Швеції налічувалося дев’ять 
навчальних асоціацій, що підтримуються державою: Робітнича 
асоціація освіти (Arbetarnas Bildningsförbund, ABF), Народний 
університет (Folkuniversitetet, FU), Асоціація громадянської освіти 
дорослих (Medborgarskolan), Асоціація освіти громадського руху за 
тверезість (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV), 
Асоціація освіти неконформістських церков Швеції (Sensus 
studieförbund), Асоціація сприяння навчанню (Sudiefrämjandet), 
Освітня асоціація церкви і місцевих громад  (Bilda), Асоціація шкіл 
для освіти дорослих  (Studieförbundet Vuxenskolan), Асоціація 
освіти шведської спортивної конфедерації (Svensk Idrotts Studie och 
Utbildningsorganisation, SISU). Кожна навчальна асоціація має 
визначений профіль навчальної діяльності, згідно якого громадські 
організації вступають до асоціації. Дев’ять навчальних асоціацій 
об’єднують близько 270  членів-організацій. Як було зазначено, 
найбільш поширеною формою навчання у навчальних асоціацій є 
навчальний гурток, щорічно близько 310 000 навчальних гуртків 
працюють по всій країні, в яких навчається до 2,5 млн. учасників. 
Крім того, навчальні асоціації проводять різноманітні культурні 
програми, до 220 000 щорічно, а також іншу просвітницьку 
діяльність. У 2006 році по всій країні нараховувалось до 400 
місцевих філій навчальних асоціацій [2, с. 36].  

Як зазначають шведські вчені С. Ларсон, О. Ольсон, М. Скелд 
та інші, основою народної освіти є навчальний гурток, де люди у 
вільний час можуть вивчати будь-який предмет для свого 
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задоволення або для підвищення кваліфікації. Під навчальним 
гуртом розуміють товариське середовище для спільного планового 
проведення занять з предмета, або галузі знань, які заздалегідь 
визначені. Члени гуртка називаються учасниками, що підкреслює їх 
активність і співробітництво в навчальному процесі. Один із них, 
якого називають керівником гуртка, виконує координуючу й 
адміністративну роль [1, с.11 ]. 

Аналіз шведських педагогічних джерел свідчить, що впродовж 
століття у Швеції та інших Скандинавських країнах розроблені 
теоретичні засади і практичні рекомендації щодо навчання 
дорослих у гуртку. Цей напрям в освіті скандинави називають 
“педагогікою навчального гуртка“, яка сьогодні широко 
застосовується при навчанні дорослих. 

На відміну від традиційного навчання, суть якого полягає у 
засвоєнні заздалегідь підготовленої інформації або знань, тобто – це 
заплановане неглибоке запам’ятовування фактів, що офіційно 
встановлені і здійснюються в традиційних навчальних закладах. 
Шведський дослідник народної освіти М.Скелд вважає, що 
навчання охоплює усяку діяльність, яка приводить до формування 
знань, від заздалегідь підготовлених курсів до спроби знаходити 
відповіді на питання, що виникають кожного дня в процесі роботи, 
відпочинку або в інших ситуаціях. За М.Скелдом, пізнання 
відноситься до всіх спроб людини зрозуміти, пояснити, впливати та 
долати  різні ситуації, які постають у житті людини. Навчання 
означає збір і осмислення достатньої кількості спостережень та 
інформації для відтворення цієї інформації та здобуття нових знань 
і виконання  нової практичної діяльності. Для М.Скелда навчання – 
це процес, під час якого досвід перетворюється у знання. Знання – 
це засвоєна інформація, яку тлумачать як суб’єктивний процес, 
результат процесу пізнання, результат сприйняття та осмислення 
фізичних предметів та психологічних явищ довколишньої дійсності. 
М.Скелд підкреслює важливість того, що знання – це процес. 
Швидко і постійно змінювана природа пізнання характеризує 
людей, які постійно змінюються самі або змінюють навколишній 
світ. Отже, заздалегідь підготовлені курси мають план, згідно з 
яким учасники в процесі навчання здобувають нові, передбачені, 
знання і новий, передбачений спосіб діяльності. Але на практиці 
нерідко спостерігається невідповідність між тим, чого навчають, і 
тим, що засвоюється. Інша суперечність: між вивченим матеріалом і 



 

 133

практичним його застосуванням під час роботи. Шведські педагоги 
народної освіти (folkbildning) вважають, що навчальні гуртки 
дорослих – це така освітня модель, яка відповідає вимогам, 
закладеним у вищеозначених поняттях, тому що вони ґрунтуються 
на людських проблемах і необхідності у змінах, на індивідуальному 
досвіді розв’язання практичних проблем, мають форму діалогу між 
різними групами учасників або між учасниками і експертами в 
різних сферах, заняття плануються і проводяться спільно з 
учасниками навчального процесу [5, с. 100-101]. 

Результатом навчання в гуртках є вироблення відповідних 
компетентностей учасників. М.Скелд називає компетентністю 
(competence) потенційну здатність суб’єкта виконувати діяльність у 
контексті різних завдань у звичних або змінених умовах. Інакше 
кажучи, це здатність успішно ( в очах суб’єкта та інших людей) 
виконувати завдання або доцільно регулювати свою діяльність у 
різних умовах, включаючи здатність сприймати ситуацію в цілому, 
використовуючи, а коли можливо, і розвиваючи попередній досвід, 
оцінювати її, виконувати практичні дії та формувати власні 
погляди. Виходячи із вищесказаного та положень „Програми ідей 
ABF” (Асоціація освіти трудящих Швеції) про освіту для дорослих, 
в яких зазначено, що метою народної освіти (folkbildning) є 
розвиток людини в цілому – як вільної і незалежної особистості, 
громадянина демократії, партнера спільної діяльності, навчальні 
гуртки були призначені поряд із засвоєнням знань певної галузі 
формувати такі компетентності учасників: компетентність 
особистого вдосконалення і розвитку, соціальна компетентність, 
громадянська компетентність, комунікативна компетентність, 
культурологічна компетентність, ідеологічна компетентність тощо 
[2, с. 102-104]. 

Шведські педагоги народної освіти (folkbildning) наголошують, 
що ця система компетентностей формується у кожному шведському 
навчальному гуртку при вивченні будь-якого предмета. 
Формування критичного мислення, творчого потенціалу, активної 
громадянської позиції сприяє вдосконаленню особистості та 
прогресу суспільства в цілому. Отже, народна освіта дорослих у 
Швеції – це розвиваюча система освіти, яка націлена на розвиток 
особистості, вона не зводиться до надання окремих знань або вмінь, 
а спрямована на процес особистісного становлення індивіда та 
підвищення потенціалу всього суспільства. 
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Враховуючи позитивні результати неформальної освіти 
дорослих, у країні була проведена реформа, мета якої – 
забезпечення умов для тих категорій населення, які мають 
найнижчий освітній рівень. Тому у 1968 році була створена 
муніципальна освіта дорослих для одержання формальної освіти у 
державних навчальних закладах. Муніципальні заклади освіти 
дорослих (kommunal vuxenutbildning, скорочено – komvux) 
створювалися місцевими органами за фінансової підтримки 
держави. Вони мали навчальні програми, однакові зі старшою 
середньою школою. У Швеції старша середня освіта поєднана з 
професійним навчанням. Отже, професійна освіта – це інтегрована 
частина шкільної системи. Головним завданням для старшої 
середньої школи є надання учням широкої бази знань, щоб не 
тільки підготувати їх до конкретної спеціальності, а й до вищої 
освіти. Протягом трьох років учні навчаються за різними 
програмами. Професійно спрямовані програми забезпечують 
широке базове навчання з таких напрямів: підготовка фахівців у 
галузі мистецтва; у сфері послуг і туризму; для будівельної 
промисловості; організація дозвілля дітей; для роботи з 
електричними, телекомунікаційними й електронними приладами та 
мережами; для енергетичних галузей, для харчової галузі, для 
роботи в різних сферах ремесел і торгівлі, догляд за хворими та 
людьми похилого віку, ресторани та сфера громадського 
харчування; для роботи на промислових підприємствах, у тому 
числі програмування й обслуговування автоматизованих процесів і 
устаткування; у галузі мас-медіа, еколого-технологічний напрям; 
транспортні засоби тощо [4, c. 150-151]. Професійна підготовка 
передбачає теоретичний і практичний курс. У муніципальних 
школах для дорослих учні мають право обирати теоретичний чи 
професійний курс і безпосередньо планувати свою навчальну 
програму або обирати підготовлену програму, у більшій чи меншій 
мірі еквівалентну до шкільної програми гімназії. Наприклад, ви 
можете навчатися за шкільною програмою, проте у більш короткі 
терміни і з більшим нахилом до професійного навчання. 

Крім муніципальної освіти, для дорослих (komvux) існує 
муніципальна спеціальна освіта для дорослих із відставанням у 
розумовому розвитку (särvux) та освіта для іммігрантів (Svenska för 
invandrare – sfi). Навчання для іммігрантів повинно забезпечити 
умови дорослому населенню іммігрантів для одержання базової 
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освіти, а також вивчення шведської мови та шведського 
суспільства. Кожен муніципалітет зобов’язаний якомога швидше, 
але не пізніше трьох місяців, організувати таке навчання для 
іммігрантів, починаючи з 16-річного віку. 

Отже, муніципальні школи для дорослих, муніципальні школи 
для дорослих із відставанням у розумовому розвитку та школи для 
іммігрантів (Komvux, särvux та sfi) складають систему державної 
освіти дорослих.  

Для безробітних розроблено навчальні курси з перепідготовки 
(перекваліфікації) або продовження навчання. За організацію таких 
курсів відповідає Правління ринку праці, яке фінансується 
Міністерством промисловості, праці та комунікацій. 

Держава фінансує і відповідає за Національне агентство гнучкої 
освіти, яке сприяє використанню дистанційних методів навчання 
освіти дорослих та неформальної освіти дорослих і доповнює 
муніципальну освіту дорослих шляхом організації дистанційного 
навчання. В кінці минулого століття щорічно у Швеції налічувалося 
до 700 000 навчальних місць для дорослих (у порівнянні з 9 млн. 
населення країни) [9, с. 60-61]. 

Після проведеного аналізу шведського досвіду освіти дорослих 
(формальної і неформальної) доведено, що освіта дорослих є 
суттєвою частиною освітньої системи Швеції, яка охоплює 
муніципальну освіту дорослих (Komvux, särvux та sfi), університети, 
народні вищі школи, навчальні гуртки і навчання на ринку праці і 
забезпечує умови соціального та професійного розвитку дорослого 
населення, що сприяє економічній стабільності, демократії та 
прогресу шведського суспільства. 

Для подальших досліджень вважаємо за доцільне вивчити 
питання визнання попереднього професійного навчання у Швеції.  
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SUMMARY 
Valentyna Davydova 

THE ROLE OF ADULT EDUCATION IN REALIZATION OF LONG LIFE 
LEARNING CONCEPT IN SWEDEN 

The author analyses the role of adult education in the realization of long life 
learning concept in Sweden. Adult education is a large part of the educational system in 
Sweden, included municipal adult education, universities, folk high schools, study circles 
and labour market training. At the end of the last century adult education in Sweden 
included up to 700,000 study places for adults each year. This can be compared with a 
total of nearly nine million inhabitants. 

 
Тетяна Довженко 

(Харків)  
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

 ДО ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ УЧНІВ 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з 

важливими науковими і практичними завданнями. Розвиток 
української держави, інтеграція у європейське співтовариство, 
побудова громадянського суспільства передбачають орієнтацію на 
Людину. Пріоритети національної культури визначають основні 
напрями реформування навчально-виховного процесу [2]. 
Початкова школа у системі освіти є посередником між сімейним 
колом, з якого виходить дитина, і соціумом, до якого їй належить 
долучитись.  

У провідних країнах Європи педагогічна просвіта батьків 
визначається як необхідна і здійснюється на всіх рівнях суспільства: 
державному, регіональному, місцевому. Виникнення об’єднань, що 
займаються підвищенням батьківської культури населення, 
пропагандою сімейної педагогіки у країнах Європи пов'язане з 
розвитком реформаторського руху і в суспільстві оцінюється як 
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захисна реакція на такі  соціальні зміни, як індустріалізація, 
урбанізація, зменшення родини, зміна ролі жінки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання даної проблеми. У працях видатних 
психологів і педагогів Г.Костюка, О.Запорожця, М.Лісної, 
С.Русової, В.Сухомлинського доведено, що саме у молодшому 
шкільному віці формується характер і персональні здібності 
особистості. Саме у цьому віці закладаються основи для творчості, 
бажання цікавитись, експериментувати, ділитися враженнями. 

Взаємодія батьків і виховних закладів на сучасному етапі 
залишається об’єктом досліджень і наукових дискусій. Актуальні 
питання загальної проблеми взаємозв’язку сім’ї і навчально-
виховних закладів у формуванні особистості дитини висвітлені у 
працях Л.Загик, В.Іванової, В.Котирло, Н.Кот, С.Ладивір, 
Т.Маркової, Л.Островської, Т.Пагути. У цьому аспекті найбільш 
досліджені умови, які забезпечують єдність дій учителів, 
вихователів і батьків під час підготовки дитини до школи 
(Л.Венгер, Д.Ельконін, О.Запорожець, В.Котирло, Г.Лєушина, 
Г.Люблінська, М.Подд’яков, О.Проскура та інші). Науковцями 
розкрито суть співробітництва педагогів з сім’єю дитини у 
вихованні в дусі миру (Т.Пагута). 

Проведений аналіз наукових праць і публікацій свідчить, що 
досліджувана проблема широко полемізується науковцями і 
педагогами-практиками, цінні досягнення є в історії національної та 
зарубіжної педагогічної думки. Однак установлено, що на 
сучасному етапі актуальна  зміна орієнтирів і методології роботи 
вчителів із батьками учнів, підготовці майбутніх педагогів до 
співпраці з молодими батьками, які відзначаються новою системою 
цінностей та своєрідним світоглядом. 

Завдання статті полягає у визначенні особливостей розуміння 
виховних функцій сучасними сім’ями,  характеризації способів 
формування готовності майбутніх педагогів до взаємодії з батьками 
учнів, визначений тенденції реалізації завдань Болонського процесу 
щодо практик зорієнтованої фахової педагогічної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Сучасні психологічні та 
соціально-педагогічні дослідження дозволяють стверджувати, що 
сім’я є одним з важливих факторів та соціальних груп, які 
впливають на формування особистості. Саме сім’я з її інтимно-
особистими зв’язками, як жодна інша суспільна установа, може 
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забезпечити дитині емоційний захист, відчуття важливості та 
суттєвості свого існування, щирої зацікавленості в ній. Сім’я – це те 
середовище, у якому в дитини формується уявлення, де вона 
приймає перші рішення щодо себе і де починається розвиток 
соціальної природи дитини. Немає таких якостей особистості, у 
формуванні яких не брала б участь сім’я. Розуміння такої ролі у 
вихованні дитини має визначати форми роботи учителів із батьками 
учнів. Світова спільнота дійшла одностайної думки про те, що 
школа перестала виконувати ключову роль у формуванні 
особистості дитини. Першість у цьому належить саме сім'ї. Тому 
майбутні педагоги у першу чергу мають виходити з розуміння 
відповідальності та чіткої звітності перед батьками щодо якості 
освітніх послуг, які надаються у навчальному закладі, у тому числі 
й ознайомлення з питаннями сімейної педагогіки.  

Система родинно-сімейного виховання надзвичайно важлива у 
житті кожної людини. Саме тому Генеральна Асамблея ООН 
установила Міжнародний день сім’ї, родини, який відзначається 
щороку 15 травня в усіх країнах світу. В Україні відзнака цього дня 
ще не стала систематичною и суспільно значимою.  

Історично склалася в культурі українців відзнака свята родини 
усередині осені. 30 вересня за православним календарем, який 
укладено з опорою на давні етнічні знаки, відзначається день 
мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. У цей день 
наші пращури вшановували родинні зв’язки, звеличували 
материнську турботу про дітей. На жаль, ця традиція не 
розвивається. До певної міри це пояснюється тим, що багато 
молодих сімей недостатньо обізнані з історією національної 
культури та традиційних українських свят. Саме педагог початкової 
ланки має можливість у тісному спілкуванні, уважно ставлячись до 
традицій і переконань батьків своїх учнів, розкрити багатство і 
красу національної культури, ознайомити батьків із розмаїттям 
народних родинних свят. Для цього у фаховій педагогічній освіті 
варто акцентувати увагу на детальному  вивченні історії світової й 
української культури, освоєнні народного фольклору тощо. 

Проведене узагальнення доводить, що і світова педагогічна 
спадщина гуманістів-просвітників наповнена цінними порадами 
щодо виховання дітей у родинах: «Материнська школа» 
Я.Коменського; «Думки про виховання» Д.Локка; «Еміль, або про 
виховання» Ж.-Ж. Руссо; «Як Гертруда вчила своїх дітей» 
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Й.Песталоцці. На важливість родинного виховання вказували відомі 
українські діячі: Г.Ващенко, Б.Грінченко, О.Духнович, П.Куліш, 
Т.Лубенець, С.Русова, Г.Сковорода, Леся Українка,  І.Франко, 
Т.Шевченко. просвітницька спадщина цих діячів складає зміст 
історико-педагогічних курсів у педагогічних університетах. 

Узагальнення матеріалів з теми дослідження доводить, що 
подібно до того, як дорослі члени родини проявляють себе, 
реалізують свої потреби, інтереси і прагнення в процесі соціальної 
практики, так і діти розвивають свої сили та можливості в умовах 
сімейного життя, і, перш за все, через спілкування з рідними, 
включаючись у певну систему сімейних відносин. Однак, 
зауважимо: важливість сімейного виховання не забезпечує його 
педагогічної ефективності. Таке виховання досить часто 
характеризується стихійністю, а у зв’язку з цим буває, інколи 
одностороннім, не завжди послідовним та систематичним. 
Більшість молодих батьків, усвідомлюють вони це чи ні, 
потребують кваліфікованої та доброзичливої допомоги з боку 
вихователів, педагогів. Саме цим пояснюється необхідність 
взаємодії, навіть взаємопроникнення сімейного і суспільного 
громадського виховання. У такій взаємодії в українських 
навчальних закладах ключову роль відіграє педагог. Оскільки 
рівень усвідомлення потреби педагогічної просвіти батьками 
українських сімей часто не визначений, педагог має це враховувати 
у своїй професійній діяльності.  

Вихователь і батьки, об’єднані у своїй діяльності, діють в 
інтересах дитини, створюють належні умови для її особистісного 
розвитку. Від того, наскільки такі взаємовідносини будуть 
узгоджені, залежить успіх формування особистості в цілому. Саме 
взаємодія у педагогічному процесі сім’ї та навчального закладу 
здатна здійснювати особистіснозорієнтований підхід, формувати 
індивідуальність, активізувати творчий потенціал не лише дитини, 
але педагогів і батьків. 

Втілення принципу гуманізації навчання та виховання має на 
меті взаємопроникнення сімейного і суспільного виховання з метою 
створення для кожної дитини єдиного виховного середовища. У 
сьогоднішніх умовах важливий принцип не паралельності 
існування, а взаємопроникнення початкової школи і сім’ї, цих двох 
важливих соціальних інститутів [1, с. 11].  
В основі філософського розуміння взаємодії сім’ї та початкової 



 

 140

школи лежить судження про те, що за виховання дітей несуть 
відповідальність батьки, а всі інші соціальні інститути покликані 
допомагати, підтримувати, спрямовувати їхню діяльність.  

За останні роки створено кілька освітніх програм, де 
визначається необхідність залучення батьків до роботи з дітьми, а 
також підкреслюється важливість сприяння співробітництву 
освітніх закладів з родинами. Відповідно до потреби створення 
оптимальних умов для повноцінного фізичного і психологічного 
розвитку дитини, гуманізації цілісного виховного процесу перед 
сучасними педагогами стоїть завдання формування єдиного і 
повноцінного соціального середовища для щасливого життя і 
правильного виховання кожної дитини. Під повноцінним 
соціальним середовищем належить розуміти не тільки зовнішні, 
організаційні умови (єдиний режим життя, харчування, єдині 
правила поведінки вдома і в школі), а і єдині норми та стиль 
спілкування дорослих з дитиною, гуманне ставлення до дитини, 
повага до її потреб у спілкуванні з дорослими і товаришами, в 
цікавих іграх і спостереженнях, предметно-практичній діяльності, а 
також у схваленні, позитивній оцінці батьками і вихователями 
особистості дитини в цілому і конкретних її вчинків або дій. 
Залучення батьків у різні форми спільної виховної роботи у школі – 
один з основних напрямів реалізації цього завдання. 

Визнання пріоритету сімейного виховання потребує іншого 
змісту відносин сім’ї та навчального закладу. Новизна цього змісту 
визначається поняттям «співробітництво», «співпраця», 
«взаємодія». Суть понять «співробітництво», «співпраця» полягає у 
беззаперечній рівновартісності вкладу кожного учасника процесу та 
у відсутності привілею вказувати, контролювати та оцінювати. 
Принципами співробітництва є: взаємоповага, взаємодовіра, 
взаєморозуміння між родинами та педагогом, партнерство й чітке 
усвідомлення своєї ролі та відповідальності в спільній взаємодії, 
любов до дитини, прийняття і повага її як особистості, розуміння її 
проблем.  

Умови, що забезпечують ефективність взаємодії такі: висока 
культура спілкування батьків і педагогів, доброзичливість, 
неупередженість у розв’язанні різних проблем, забезпечення 
мотивації взаємодії, актуальність та конкретність спільних завдань. 
Взаємодія є способом організації спільної діяльності з родинами, 
яка здійснюється на основі соціальної перцепції за допомогою 
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спілкування. Сутність взаємодії полягає в узгодженні в інтересах 
дитини вимог, дій навчального закладу і сім’ї як суб’єктів її 
виховання [3, с.47].  

Від учителя початкових класів залежить активне залучення 
батьків до педагогічного процесу. Надання допомоги учителям 
початкових класів у формі конструктивної взаємодії переслідує такі 
завдання: забезпечення дитині в сім’ї та навчальному закладі 
оптимальних умов для повноцінного фізичного та психічного 
розвитку, сприяння задоволення її потреби в емоційно-
особистісному спілкуванні, розвиток її творчих інтересів і 
здібностей, підвищення рівня сформованості педагогічної культури 
вихователів і батьків.  

Щоб найкраще, найвідповідальніше підійти до виховання 
дитини, батьки разом з вихователями повинні збудувати свої 
стосунки на принципах взаємної поваги, розуміння важливості один 
одного й усвідомлення того, що таке партнерство матиме 
довготривалий вплив, на користь усіх.  

Сучасний стан початкової освіти потребує цілісного підходу до 
особистості дитини, яка тісно пов’язана з усіма організованими і 
стихійними, позитивними та негативними впливами як природного, 
так і соціального оточення. Цим пояснюється необхідність ділового 
педагогічного взаємозв’язку сім’ї та школи на основі об’єднання їх 
виховних зусиль. Вихователь та батьки діють в інтересах дитини, 
приймають рішення стосовно її виховання та навчання, створюють 
для неї належні умови.  

Від того наскільки ці взаємовідносини будуть узгоджені, 
настільки залежить успіх формування особистості в цілому. А 
сааме: взаємодія в педагогічному процесі сім’ї та освітньої установи 
здатна формувати індивідуальність, активізувати особистий 
творчий потенціал не тільки дитини, але і педагогів та батьків. 
Взаємодія, що ґрунтується на засадах коопераційної інтеракції, 
передбачає взаємодопомогу, співробітництво, узгодження зусиль, 
розглядається як цілісне явище в психолого-педагогічній системі.  

Сучасні вітчизняні та зарубіжні дослідники розглядають 
проблему допомоги батькам суто з погляду співробітництва сім’ї і 
навчального закладу. В педагогічній літературі з проблем взаємодії 
сімейного та громадянського виховання виділяють три типи зв’язків 
між сім’єю та початковою школою [3, с.28]. До першого типу 
належать зв’язки, які спрямовані на те, щоб оптимізувати вплив 
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сім’ї на дитину шляхом підвищення педагогічної культури батьків. 
Такі зв’язки називаються компенсаторними. На практиці вони 
здійснюються через такі форми роботи як батьківські збори, 
консультації, лекторії тощо. Суть таких зв’язків можна передати 
словами: «Школа – сім’ї». Зв’язки другого типу передбачають 
залучення батьків до навчально-виховного процесу в початкових 
класах. Формула впливу «Сім’я – початковій школі», і такі зв’язки 
теж мають компенсаторний характер. Практичні прояви таких 
зв’язків – допомога початковій школі з боку батьків: організація 
колективних заходів у закладі, налагодження роботи гуртків. 
Зв’язки третього типу – координаційні. Вони виникають тоді, коли 
батьки і педагоги стають партнерами і спільно застосовують свої 
можливості для кращого виховання дітей. Взаємодія суспільного 
виховання та сім’ї не закінчується на початковій ланці освіти, вона 
продовжується і у співпраці на інших рівнях.  

Удосконалювати роботу з батьками – це у разі необхідності 
вносити зміни, які збагачують зміст і форми роботи, поліпщують 
різні її показники, роблять більш доцільною, сучасною, гнучкою. 
Процес удосконалення – довготривалий та безперервний. Його 
можна здійснювати у різних напрямках: гуманізація змісту і форм 
роботи з сім’єю; гармонізація взаємин педагогів і батьків; 
підвищення ефективності застосовуваних методів і форм роботи з 
батьками, прийомів і засобів колекційного впливу педагога.  

Усі форми роботи, що проводяться в початковій школі, повинні 
враховувати такі особливості: учитель має демонструвати у 
спілкуванні з батьками учнів визнання їхнього права на власну 
думку, точку зору, систему цінностей; учитель має інформувати не 
лише про обов’язки батьків, але й про права, якими вони можуть 
скористатись у співпраці зі школою; проявляти готовність 
позитивно поставитись до проявів батьківської ініціативи та 
творчості і стимулювати та заохочувати їх; уміти не лише повчати 
батьків, але і вчитися у них. 

Важливою складовою у системі роботи з батьками є 
педагогічний всеобуч. Методологічна основа всеобучу, на наш 
погляд, полягає у народному педагогічному досвіді та врахуванні 
досягнень вітчизняної та зарубіжної педагогіки з питань родинного 
виховання. Щоб педагогічний всеобуч був достатньо ефективним, 
він має бути диференційованим. Тобто він повинен передбачати 
якісні відмінності та особливості для різних груп сімей. Зокрема: 
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соціальні аспекти (особливості сімей за місцем проживання, 
соцоціального статусу сім’ї); демографічний аспект (врахування 
віку, рівня освіти батьків та дітей, структури сім’ї); світоглядний 
рівень (світоглядні позиції, стиль сімейних стосунків, ставлення до 
суспільних процесів); етнографічний аспект (врахування рівня 
загальної педагогічної та професійної культури батьків, наявність і 
характер сімейних традицій, культури домашнього побуту). 

Форми педагогічного всеобучу батьків різноманітні. Церед 
найпоширеніших: батьківські лекторії, методичні консультації, 
батьківські конференції, батьківські дні. Вищою, але не єдиною 
ланкою освіти є університети педагогічних знань, вони працюють 
на громадських засадах при школах, бібліотеках, дозвіллевих 
закладах. Їх основна мета – педагогізація виховної діяльності 
батьків, активізація їхніх виховних функцій. 
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Forming of future teachers’ readiness to cooperation with pupils’ parents. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ  
У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ 

Вихідні концептуальні ідеї сучасної стратегії реформування 
освіти в Україні відображено в основних нормативно-правових 
документах (“Національна доктрина розвитку освіти України у XXI 
столітті”, Закони України “Про освіту”, “Про вищу освіту”). 
Перспектива входження України в європейський освітній простір 
спрямовує модернізацію системи вищої освіти у всіх напрямах 
Болонського процесу (“Болонська декларація”, 1999) на підвищення 
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якості освітніх послуг, оновлення змісту і форм організації 
навчально-виховного процесу. Реалізація стратегічних завдань до 
професійної підготовки майбутніх фахівців вимагає нових підходів 
щодо переходу кількісних показників її рівня в якісні. Винятково 
важливого значення набуває створення відповідних педагогічних 
умов у вищих навчальних закладах, які забезпечать спрямування 
навчально-виховного процесу на формування психолого-
педагогічної компетентності майбутніх фахівців, їх 
конкурентоспроможності та мобільності на ринку праці. 

Різні аспекти функціонування системи підготовки до 
педагогічної діяльності висвітлені у працях вітчизняних учених А. 
Алексюка, І. Беха, О. Глузмана, С. Гончаренко, І. Зязюна, Н. 
Ничкало, Л. Нечепоренко, О. Плахотнік, В. Радкевич, В. Сагарди, 
М. Солдатенка. Концептуальні засади розвитку особистості 
педагога ґрунтовно досліджувалися в працях вітчизняних і 
російських учених (Г. Балл, Н. Кузьміна, В. Семиченко, 
С. Сисоєва), зокрема педагогічного мислення – в працях Ю. 
Кулюткіна, Г. Нагорної, Г. Сухобської; професійного інтелекту – в 
дослідженнях А. Нафтульєва, М. Смульсон. До вивчення феномену 
педагогічної майстерності зверталися: Є. Барбіна, М. Гриньова, В. 
Сластьонін.  

Мета статті: на основі аналізу педагогічної теорії та практики 
професійної підготовки майбутнього педагога в закладах вищої 
освіти розкрити її специфіку шляхом упровадження інтегративного 
підходу в освітню діяльність як умови інтеграції української освіти 
в Європейський освітній простір. 

На думку ряду вчених (В. Бабак, О. Глузман, Е. Лузик, В. 
Краевський, А. Павленко), професійна підготовка майбутніх 
педагогів у системі вищої освіті має певні специфічні особливості: 
традиційно забезпечувалася педагогічними університетами, 
інститутами, коледжами, класичними університетами, які 
пропонували велику кількість організаційних моделей підготовки 
педагогічних працівників з фундаментальних напрямів. Проте й 
досі перевага надається теоретичній складовій професійної 
підготовки [1, с. 78-79.]; освіта, яка здійснюється в педагогічних 
університетах, суттєво не відрізняється від підготовки в 
педагогічних інститутах і має спільні особливості [3]. Увага 
зосереджується на практичній професійній підготовці (педагогічна 
практика, методика викладання певних дисциплін, курсові роботи 



 

 145

тощо); така підготовка нині здійснюється в системі університетської 
освіти, але вона має суттєві відмінності від психолого-педагогічної 
підготовки в педагогічних закладах: гнучкість і варіативність змісту 
та структури [4, с. 3-5]. Реалізація нового підходу до професійної 
підготовки фахівців потребує розв’язання певних завдань. Серед 
них важливим є з'ясування специфіки прояву закономірностей, що 
відображаються в основних положеннях, які визначають загальну 
організацію, зміст, форми й методи, тобто принципи цілісного 
процесу професійної підготовки педагогів у сучасних умовах.  

З огляду на те, що традиційна система підготовки педагогів 
ґрунтується на структурно-якісній роздрібленості окремих 
навчальних дисциплін, ми вважаємо, що наступною специфічною 
ознакою виступає процес інтеграції. Останній спрямовує 
психолого-педагогічну підготовку на інтеграцію навчальних курсів 
(інваріантна складова структури: навчальні дисципліни психолого-
педагогічної підготовки: “”Педагогіка”, „Історія педагогіки”, 
„Основи педагогічної майстерності”, “Методика викладання 
педагогіки” та ін.), які забезпечують підготовку студентів до різних 
видів педагогічної діяльності вчителя. При цьому розвивається 
системне мислення фахівця, гнучкість розуму, здатність до 
узагальнення знань, перенесення набутого досвіду при розв'язанні 
ситуацій, які потребують синтезу знань, навичок і вмінь із різних 
навчальних дисциплін.  

У проведеному нами дослідженні застосовано (контекстовий 
підхід) або технології контекстового навчання у вищому 
педагогічному навчальному закладі в процесі вивчення 
педагогічних дисциплін. 

Відповідно до інтегративного підходу введено поняття "Єдина 
педагогічна дисципліна” [2], що системно відображає 
концептуальні засади педагогічної науки. До її змісту введено такі 
елементи (розділи): 1) теоретико-методологічні основи педагогіки 
(філософія виховання і освіти); 2) теорія навчання й освіти; 3) 
теорія національного виховання і самовиховання особистості; 4) 
проблеми школознавства; 5) історія зарубіжної і вітчизняної 
педагогіки; 6) етнопедагогіка; 7) основи педагогічної майстерності; 
8) технологія навчально-виховного процесу; 9) соціологія освіти. 

Крім того, кожен із елементів "Єдиної педагогічної дисципліни" 
включає структурні компоненти педагогічної системи, а саме: мету, 
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суб'єкти навчально-виховного процесу, предмет їх спільної 
діяльності, засоби педагогічної взаємодії. 

Проаналізуємо внесок основних з представлених змістових 
елементів у професійно-педагогічну підготовку майбутнього 
вчителя у контексті інтегративного підходу. 

Теоретико-методологічні основи педагогіки, що ґрунтуються 
на інваріантних законах педагогічної науки, її принципах, 
категоріях, методах науково-педагогічного дослідження, сприяють 
формуванню у майбутніх педагогів чіткої соціальної орієнтації, 
спрямованої на виховання молодих громадян незалежної 
української держави. 

Формуванню професійної компетентності майбутніх педагогів 
сприяє їх поглиблена теоретична підготовка у галузі теорії 
педагогіки та розуміння ними закономірностей основних сучасних 
педагогічних течій. Така підготовка розвиває професійний погляд 
студента на реальні педагогічні та виховні об'єкти, а також на 
виховні процеси, що відбуваються в умовах середніх освітніх 
закладів. Теоретичне бачення дає можливість на більш високому 
рівні засвоювати ефективні педагогічні технології. 

Переведення модульних характеристик фахівця на мову змісту 
освіти є першою процедурою переходу від моделі професійної 
педагогічної діяльності вчителя до моделі його підготовки. Цю 
процедуру називають розгорткою модулів за елементами. Вона 
означає проектування змісту всіх навчальних дисциплін. Наступна 
процедура – вибір адекватних визначеному змісту форм, методів і 
засобів навчання, що забезпечує втілення відібраного змісту у 
діяльності студентів. 

Діяльнісний модуль виступає організаційним початком 
стосовно змісту педагогічних дисциплін, орієнтуючи його на 
контекст (предметний і соціальний) професійної діяльності, що 
засвоюється. Елементи модулів подібно до коренів дерев 
"пронизують" навчальні предмети, мобілізуючи їх зміст на 
розв'язання відповідних модулю навчальних квазіпрофесійних і 
навчально-професійних завдань і проблем. Цим забезпечується 
змістовий взаємозв'язок теоретико-методологічних, загально-
педагогічних і методичних педагогічних дисциплін, їх логічне 
структурування і зв'язок із суспільними, фаховими і 
психологічними дисциплінами. Такий зміст формує професійні 
якості особистості майбутнього вчителя, які представлені у всіх 
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типах модулів і належать до світоглядних, моральних і соціальних 
якостей людини. 

Виходячи із цілей і змісту навчання, проектуються форми, 
методи та засоби розгортання останнього. Кожна форма організації 
діяльності студентів повинна бути адекватна змісту, що планується 
в кожному фрагменті навчального процесу. Розглянемо шляхи 
реалізації контекстового підходу на прикладі викладання основного 
з педагогічних курсів – педагогіки. 

На кожному з етапів навчальної діяльності передбачено 
визначення цілей професійно-педагогічної підготовки студентів, 
розробку експериментальної програми вивчення педагогічних 
дисциплін, визначення системи форм та методів контекстового 
навчання або технології досягнення мети, підготовку методичного 
забезпечення курсу, розробку науково-методичного інструментарію 
для діагностики, наступного аналізу й оцінки результатів 
формувального експерименту. 

Головна відмінність контекстового навчання від традиційного 
полягає в тому, що вже у процесі вивчення курсу педагогіки, 
спираючись на задачний підхід, моделюється повний цикл 
педагогічного мислення майбутнього вчителя – від зародження 
проблемної ситуації, професійної мотивації, постановки 
педагогічного завдання до знаходження способів вирішення 
проблеми та їх обґрунтування. 

Логічний каркас програми з педагогіки містив розділи:  
1) теоретико-методологічні проблеми педагогіки (предмет, мета, 

основні категорії, методи дослідження); 2) соціальна роль і функції 
вчителя-вихователя, самовиховання й самоосвіта педагога; 3) 
школяр, його розвиток і виховання; 4) принципи та закономірності 
процесу виховання; 5) основні напрями виховного процесу; 6) 
сутність процесу навчання, принципи, зміст, засоби навчання; 7) 
школознавство. 

Далі зміст розгортається у формах лекції, семінарсько-
практичних занять, різних форм самостійної роботи. Зупинимося на 
розвитку лекційної форми у системі контекстного навчання. 
Виділяємо такі типи лекцій: інформаційна, проблемна, лекція-
дискусія, лекція-бесіда, лекція з розглядом конкретних 
педагогічних, виховних задачних ситуацій, лекція-діалог, лекція зі 
зворотним зв'язком, лекція прес-конференція, лекція-експеримент, 
лекція-візуалізація та ін. При цьому кожен тип лекції передбачає 
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поетапне управління навчальною діяльністю студентів, яке 
побудоване у вигляді системи задачі передбачає формування 
відповідних умінь. 

Найбільше задачний підхід представлений у лекціях 
проблемного характеру, за допомогою яких процес пізнання 
студентів наближається до пошукової, дослідницької діяльності. 
Такий підхід забезпечує засвоєння студентами трьох основних 
цілей: розвиток теоретичного мислення; формування пізнавального 
інтересу до педагогічних дисциплін, актуальних проблем 
педагогіки; розвиток професійної мотивації фахівця. Успішність у 
досягненні мети проблемної лекції забезпечується спільними 
зусиллями викладача і студентів. Основне виховне завдання 
викладач вбачає у залученні студентів до об'єктивних протиріч 
розвитку наукового знання і навчанні способам їх розв’язування. І, 
як наслідок, – формується педагогічне мислення студентів, 
розвивається їх ініціатива. У співробітництві з викладачами 
майбутні педагоги відкривають для себе нові знання, осягають 
особливості педагогічної діяльності педагога, сутність учительської 
професії. 

Розроблена технологія навчання передбачає: блочне планування 
й контроль засвоєння навчального матеріалу; опорний конспект 
лекцій і роботу з ними на лекційно-практичних заняттях; систему 
поетапного засвоєння знань; систематичний само- і взаємоконтроль; 
гнучку загальну систему оцінки знань, що сприяє розвитку 
самостійності студентів у набутті знань; гуманістичну 
спрямованість навчального процесу. 

Засобом управління мисленням студентів є діалогічне 
включення викладача у спілкування зі студентами за допомогою 
системи підготовлених проблемних та інформаційних ситуацій, 
запитань. Проблемні запитання вказують на сутність навчальної 
проблеми і вирізняють сферу пошуку невідомого у проблемній 
ситуації. Евристичні питання спрямовані на майбутнє – у бік 
пошуку поки невідомого студентам нового знання, чинників або 
способів дій. Інформаційні питання одночасно ставлять за мету 
актуалізувати наявні знання студентів і надають поштовх для 
подальшої розумової роботи. 

Але загальним для всіх типів лекцій є їх педагогічна 
спрямованість. У процесі викладання лекцій моделюється не тільки 
зміст, але й специфічна форма професійної діяльності педагогів. 
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Важливого значення набуває особистість самого викладача, який 
під час лекції "транслює" свої професійні властивості і націлює 
студентів на самовиховну, самоосвітню роботу. Виховний вплив на 
майбутніх учителів має особистісне, професійно і соціально 
обґрунтоване ставлення викладача до самої науки, до виховних та 
освітніх проблем сьогодення. Показ розв'язання окремих протиріч 
науковими засобами педагогічної науки допомагає майбутнім 
учителям визначити власну позицію у даній сфері. Практичні 
заняття з педагогіки будуються за технологічним підходом, що 
сприяє цілісному розгляду навчального процесу. На кафедрі 
педагогіки Житомирського держуніверситету  розроблений 
“Практикум з педагогіки” (5), який пройшов апробування протягом 
десяти років у різних педагогічних вузах України (Київ, Луганськ, 
Рівне, Луцьк, Переяслів-Хмельницький, Суми) і рекомендований як 
посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. 
Сутність навчання на кожному практичному занятті розглядалася як 
процес розв'язання послідовно побудованих, поступово 
ускладнюючих пізнавальних задач, які виходили із предметного 
змісту, але разом з тим зберігали систему знань і логіку 
педагогічної науки. Навчання студентів методу моделювання як 
окремих, так і цілісних систем дій, складових педагогічної 
діяльності, передбачало використання ними системи завдань. 
Останні характеризувалися такими особливостями: 1) структура 
кожного завдання дещо складніша від структури предметних знань і 
вмінь студентів з тим, щоб завдання виконували свою розвивальну, 
виховуючу і навчальну функції; 2) розроблені завдання 
взаємопов'язані, проблемні ситуації, що в них розв'язуються, 
поступово ускладнювалися з урахуванням рівня знань і вмінь 
студентів; 3) розв'язування завдань здійснювалося на вербальному й 
образному рівнях. Навчання методу моделювання здійснювалося за 
допомогою розроблених викладачами кафедри педагогіки 
Житомирського держуніверситету навчально-методичних 
посібників з курсу педагогіки, історії педагогіки, основ педагогічної 
майстерності, етнопедагогіки, педагогіки вищої школи та ін. 

Розроблено технологію розв'язання педагогічних задач (крім 
того, виховних, навчальних, соціально-педагогічних та ін.), що 
передбачало: розуміння ступеня проблемності задачі, виділення в 
ній головного, суттєвого; знаходження місця задачі в ряду 
аналогічних задач; усвідомлення специфіки даної задачі, 
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формулювання кінцевої мети; розробку алгоритму програми її 
вирішення. Такий підхід дав змогу розробити стратегію 
спрямованого формування професійних педагогічних умінь, 
основні риси якої: конкретизація цілей діяльності студента з 
урахуванням особливостей педагогічної діяльності і створення 
ієрархії цілей; розробка загального підходу до системи завдань, що 
моделюють творчу діяльність педагога-вихователя і водночас 
забезпечують динаміку розвитку професійних умінь; об'єднання 
завдань у систему на основі навчальної, наукової та професійної 
єдності. 

Проаналізуємо стисло зміст і технологію викладання ще однієї 
базової педагогічної дисципліни – історії педагогіки. В останні 
роки навколо її викладання точилися дискусії, в результаті яких 
окреслилося ряд підходів у цьому напрямку. У вищих навчальних 
закладів практикується введення інтегрованого курсу теорії та 
історії педагогіки, який передбачає поєднання викладання основ 
педагогіки у контексті історії розвитку педагогічної думки в Україні 
і за рубежем. Незважаючи на деякі переваги такого підходу 
(забезпечення високого рівня історико-теоретичних узагальнень і 
широке їх використання під час вивчення фахових методик і 
спеціальних дисциплін) все ж кількість годин значно зменшується 
на вивчення історії педагогіки, особливо останнє стосується 
семінарських занять. 

Підтримуємо позицію ряду вчених стосовно того, що курс історії 
педагогіки повинен залишитися самостійною дисципліною, оскільки він 
є найбільш усталеною з педагогічних дисциплін і вимагає значного часу 
для оволодіння студентами багатогранною історико-педагогічною 
спадщиною (Я. Бурлака, М. Стельмахович, Б.Ступарик, Б. Мітюров, М. 
Євтух, Г.Шевченко та ін.). Мета вузівського курсу історії педагогіки - 
розкрити скарби педагогічної спадщини українського та інших народів, 
проаналізувати основні етапи розвитку вітчизняної та світової 
педагогіки, сформувати у майбутніх учителів духовність, національний 
світогляд, загальнолюдські моральні гуманістичні якості; залучити їх до 
творчого пошуку; сформувати в них прагнення підвищувати виховну 
майстерність. 

Навчальна програма передбачає розгляд двох основних розділів: 
1) історія національної школи та педагогіки України; 2) історія 
зарубіжної школи та педагогіки. В основу програми покладено матеріал 
про сутність і роль сім'ї, родинної педагогіки, їх пріоритетність у 
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навчанні та вихованні підростаючих поколінь, розкриття сутності 
історико-педагогічних явищ і фактів як цілісної системи, складової 
частини загальноєвропейського та світового процесів, розкриття 
закономірностей становлення особистості у контексті різноманітних 
історичних педагогічних систем. 

Крім того, до програми введено матеріал, який розкриває дані 
проблеми з урахуванням регіональних особливостей. У нашому 
дослідженні, зокрема, використовувалися елементи історико-
педагогічного краєзнавства Житомирщини (М. Костриця, Н. Сейко, 
О. Борейко. Л. Єршова). Такий підхід дозволяє розкрити місце і 
роль не тільки загальноукраїнської, але й регіональної освіти у 
контексті світового освітнього розвитку.  

Підвищенню інтересу студентів до історико-педагогічних 
проблем сприяє розробка і виконання системи творчих завдань у 
межах самостійної роботи у формі виступів на семінарських 
заняттях, розгляд педагогічних задачних ситуацій, особливо при 
вивченні педагогічної спадщини А. Макаренка, В. Сухомлинського, 
виконання реферативних форм роботи, які обговорюються на 
семінарах або конференціях, що проводяться у формі прес-
конференції або конференції. Цілісна побудова процесу викладання 
курсу історії педагогіки, на нашу думку, робить свій внесок у 
професійну підготовку майбутніх педагогів, допомагає їм глибше 
засвоїти педагогічні ідеї визначних просвітителів минулого і 
сучасного, різноманітні педагогічні системи, краще зрозуміти їх 
цінність для подальшого розвитку української національної освіти. 

Спецкурс “Основи педагогічної майстерності” введено ще у 
1988 році за прикладом тоді ще Полтавського педагогічного 
інституту. Саме цей курс найбільше сприяв поєднанню теоретичних 
знань із практичними вміннями, а також психологічних знань з 
педагогічними, розвитку професійного спрямування, педагогічного 
мислення, цілемотиваційної сфери майбутніх учителів. 

Основна проблема спецкурсу – професійна майстерність 
учителя і засоби оволодіння нею – реалізувалася шляхом засвоєння 
трьох блоків: майстерність учителя в управлінні собою, 
майстерність учителя у виховній роботі, майстерність учителя в 
управлінні навчально-пізнавальною діяльністю учнів. Розроблено 
методичні рекомендації з основ педмайстерності. Побудова курсу 
відображає загальну логіку інтегрованої "Єдиної педагогічної 
дисципліни", що дає можливість втілити "задачний підхід у процес 
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викладання. Кожне заняття включало змістове інформаційне ядро 
(теоретико-методологічні і практичний модулі). Як професійні 
проблеми розглядалися такі теми: сутність педагогічної 
майстерності, особливості пізнавальних процесів учителя, сутність 
системи К.С. Станіславського, педагогічна техніка, педагогічне 
спілкування, різні аспекти майстерності вчителя-вихователя. 

На практичних заняттях студенти розв'язували, поступово 
ускладнюючи, педагогічні задачі, моделювали різноманітні види 
виховної діяльності, зокрема фрагменти виховних заходів, 
фрагменти уроків, процес взаємодії вихователя і вихованців. Проте 
кожне заняття утримувало заданий педагогічний інваріант, який 
складає ядро педагогічної умілості вчителя. 

Подальший розвиток педагогічних умінь студентів з виховної 
роботи відбувається під час вивчення наступного спецкурсу – 
"Технології навчально-виховного процесу", який введений у 
педвузах України з метою посилення технологічної підготовки 
майбутнього педагога, у тому числі і в напрямку виховної роботи. 
Даний спецкурс охоплює такі продуктивні психолого-педагогічні 
технології: І дослідження; II – конструювання; III – взаємодії, які 
відображають моделі вищих рівнів виховної діяльності педагогів 
загальноосвітньої та професійної школи. 

Педагогічний практикум з виховної роботи (3 курс) охоплює 
проблему підготовки майбутніх вихователів до виховної роботи у 
літних оздоровчих таборах для дітей і підлітків. Базовими 
поняттями, що описують кваліфікаційні вимоги до вихователя 
виступають: педагогічна діагностика дітей у таборах, специфічні 
проблеми розвитку їх задатків, інтересів в умовах табору як виховні 
задачі, програми їх розв'язання за допомогою методики 
колективних творчих справ, аналіз і оцінка результатів виховного 
процесу і діяльності вихователя, зокрема. 

Основи професійно-педагогічної діяльності майбутніх учителів 
закладаються у процесі оволодіння ними курсом 
“Етнопедагогіки”. Система задачного навчання моделює різні 
види діяльності педагога як вихователя. Даний курс реалізує 
важливу соціальну проблему – успадкування студентами духовних 
надбань українського народу у сфері виховання молодого 
покоління. Зокрема, усвідомлення ними виховного потенціалу 
народних традицій, правил людського співжиття, народного 
фольклору з виховним змістом і спрямуванням, формування 
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суспільно цінних якостей особистості засобами народної символіки, 
образного, музичного та хореографічного мистецтва. 

Отже, упровадження інтегрованого та контекстного підходів до 
професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів дає 
можливість значно підвищити якість педагогічної освіти сучасної 
генерації педагогічних кадрів.  

Перспективи: подальшої розробки потребує у контексті 
інтегративного підходу такі дисципліни, як філософія освіти та 
філософія виховання, особливості інтеграції змісту психолого-
педагогічних і соціально-педагогічних дисциплін. 
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SUMMARY 
Dubasenyuk O.A.  

PROFESSIONAL TRAINING OF THE PROSPECT TEACHERS IN THE 
CONTEXT OF INTEGRAL APPROACH 

The features of integral and contest approaches to the professional and pedagogical 
training of the prospect teachers in the process studying the complex pedagogical 
disciplines ("Single pedagogical discipline") and their influence on the efficiency of 
realization of professional and pedagogical training of the prospect teachers in 
accordance with the requirements of educational eurointegration processes are discussed. 
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ПРОФЕСІЙНА СОЦІОКУЛЬТУРНА ПІДГОТОВКА 
ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ: ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД 
Сьогодні військовій освіті потрібно "озброїти" своїх випускників, 

крім суто професійних знань, навичок, уміння орієнтуватися в дедалі 
зростаючому потоці інформації, ще й здатністю до спілкування, 
діалогу, вмінням працювати в екстремальних умовах у військових 
колективах і готовністю до розв'язання конфліктних ситуацій, 
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постійного оновлення та поповнення знань, саморозвитку [9, с. 248]. 
Наведені міркування підводять нас до розуміння того, що сучасна 
професійна підготовка офіцерів повинна містити цілий комплекс 
знань, умінь і навичок, які традиційно не вважалися суто 
професійними стосовно службової діяльності, розширити діапазон 
аспектів, які будуть враховувати особливості соціальнокультурної 
взаємодії військових фахівців у різних професійних ситуаціях. Це веде 
до побудови принципово нової концепції професійної підготовки 
військових фахівців в умовах сучасних глобальних викликів і 
покладених на офіцерів завдань. Особливо такий підхід стосується 
офіцерів-миротворців, діяльність яких надзвичайно актуальна в 
сучасному світі. 

Сучасні вимоги до підготовки миротворців значно змінилися 
порівняно з тими, які існували на початку роботи миротворчих місій у 
світі, дедалі більше миротворець розглядається як виконавець 
гуманної справи творення миру цивілізованим шляхом і як учасник 
соціокультурної діяльності в країні перебування. Підготовка офіцерів 
ЗСУ до участі в миротворчих місіях розглядається нами як частина 
соціокультурного освітнього простору і вимагає окремої складової – 
підготовки до соціокультурної діяльності. 

Соціокультурна підготовка офіцера передбачає необхідність 
формування соціокультурної компетентності (СКК) військового 
фахівця. 

Проблеми професійної підготовки військових фахівців 
досліджуються в працях А.О.Афанасьєва, Є.Ю.Литвиновського, 
А.М.Машталіра, Д.І. Сохадзе,  М.І. Нещадима, І.І. Іпатова, В.В. 
Ягупова та інших вчених. 

Соціокультурна компетентність фахівця розглядається в 
роботах І.Л. Бім, Н.Ф. Бориско, В.В. Вартанова, Н.Б. Ішханян, 
В.О.Калініна, Є.Н. Носачової, Ю.І. Пассова. 

Актуальність статті зумовлена тим, що в контексті сучасної 
освіти професійна соціокультурна підготовка офіцера-миротворця 
детально не розглядалася. Предметом дослідження  є формування 
професійної соціокультурної компетентності офіцера-миротворця у 
ВВНЗ України. Мета статті – визначити  місце соціокультурної 
компетентності в процесі професійної підготовки офіцера-
миротворця, конкретизувати та обґрунтувати її сутність і структуру. 

Аналіз педагогічної та методичної літератури, зокрема праць 
Н.Ф. Бориско, В.О. Калініна, А.М. Машталіра, М.І. Нещадима, 
Ю.І. Пассова, Д.І. Сохадзе, В.В. Ягупова та інших [1; 7; 8; 9; 10; 11; 15] 
дозволив нам визначити основні компоненти СКК офіцера-миротворця. 
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За допомогою вивчення названих джерел та на основі опитування 
офіцерів-миротворців були виділені складові елементи СКК. У межах 
нашої проблеми це означає формування професійної миротворчої СКК 
офіцера (ПМСКК). 

Ми дотримуємося позиції  І.О. Зимньої, яка визначається 
методологічну та феноменологічну єдність готовності та 
компетентності. Отже, можна говорити про структуру цієї єдності, при 
цьому виділяємо основні три структурні елементи, оскільки 
компетентності можна диференціювати так: компетентності, що 
належать до взаємодії людини з іншими людьми; компетентності, що 
стосуються до самого себе як особистості, як суб'єкта  життєдіяльності; 
компетентності, що відносяться до діяльності людини, які проявляються 
в усіх її типах і формах. Відповідно до цілей нашого дослідження ми 
беремо за основу фундаментальну класифікацію компетентностей за 
трьома ознаками: 1) суб'єкт-суб'єктна взаємодія, 2) суб'єкт – 
особистість, 3) діяльність. Суттєво, що запропонована класифікація 
містить головні класифікаційні схеми Г.Є. Белицької, Н.В. Кузьміної, 
А.К. Маркової, А.В. Хутірського та ін. [6]. 

Викладене дає підстави для здійснення таких теоретичних 
узагальнень. 

По-перше, виділяємо три компоненти готовності офіцерів до 
соціокультурної діяльності в миротворчих місіях – ціннісно-
мотиваційний (суб'єкт-суб'єктна взаємодія), інтелектуально-
гностичний (суб'єкт – особистість), поведінково-практичний 
(діяльність). 

По-друге, основні компоненти структури ПМСКК виділені на 
основі класифікації сфер життєдіяльності людини, також окреслених 
за класифікацією І.О. Зимньої [6]. Відповідно розрізняємо три 
основних сфери:  сфера суб’єкт-суб’єктної взаємодії; особистісна 
сфера; діяльнісна сфера. Перелічені сфери універсальні для 
професійної діяльності фахівців, оскільки охоплюють усі можливі 
сфери їх професійної та особистісної реалізації. 

Розглянемо названі сфери та компоненти більш детально. 
Кожен компонент ПМСКК офіцера доцільно поділити на 
підкомпоненти для уточнення змісту ПМСКК військового фахівця. 

Ціннісно-мотиваційний компонент містить мотиваційний та 
комунікативно-рольовий підкомпоненти. 

Для обґрунтування мотиваційного підкомпонента необхідно 
розглянути в соціокультурному аспекті миротворчу соціокультурну 
діяльність (СКД) офіцера, почанаючи з цільових і мотиваційних 
установок. Сьогодні акцент професійної підготовки офіцера-
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миротворця зміщується на розвиток особистості військового 
фахівця, який  володіє інноваційними технологіями професійної 
СКД у полікультурних умовах. Під час соціокультурної (СК) 
підготовки миротворці мають усвідомити, що міжкультурне 
взаєморозуміння пов’язане з проблемами і непорозуміннями, які не 
розв’язуються навіть досконалим володінням іноземною мовою. 
Потрібно готувати офіцерів до толерантного сприйняття інших 
культур і народів, до порівняння з власною соціокультурною 
специфікою, до критичної рефлексії у ставленні до неї та до 
системи власних цінностей, "розмиття" стереотипів і до визнання 
рівноправності культур та загальнолюдських цінностей. На нашу 
думку, перед ВВНЗ стоїть завдання підготувати такого офіцера-
миротворця, який зміг би у всій повноті створити перехрестя 
культур, яке стає за таких умов ланкою, що з’єднує людей. Звідси 
правомірно зробити висновок про доцільність включення 
мотиваційного підкомпонента структури ПМСКК офіцера. 

При розгляді особливостей комунікативно-рольового підкомпонента 
ПМСКК офіцера ми враховували, що вони базуються на комунікативній 
функції миротворчої діяльності, яку здійснює військовий фахівець. В основі 
цього підкомпонента система соціальних ролей, притаманна військово-
професійній діяльності миротворчого спрямування. 

Комунікативно-рольовий підкомпонент ПМСКК офіцера передбачає 
формування низки комунікативних умінь. Оволодіння такими вміннями 
означає навченість взаємодії з оточуючими, необхідної для індивіда, 
щоб у межах своїх здібностей і соціального статусу успішно 
функціонувати в даному суспільстві [5]. Успішність офіцера під час 
формування комунікативних умінь залежить від властивих індивідові 
особистісних характеристик, а також від організації навчального 
процесу. 

Мотиваційний та комунікативно-рольовий підкомпоненти є 
складовими мотиваційно-ціннісного компонента ПМСКК офіцера, який 
відображає сферу суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 

Зазначимо, що дослідники професійної компетентності [4; 5; 6]  
виділяють професійну рефлексію  як одну з її складових. Рефлексія 
–  це самозаглиблення, бачення своєї позиції збоку. Рефлексивні 
здібності особистості характеризують інтелект людини, гнучкість її 
поведінки, спілкування. 

В.В.  Боритко вважає, що рефлексія "не просто усвідомлення того, що є 
в людині, але й перетворення самої людини, її індивідуальної свідомості, 
особистості, здібності до пізнання та діяльності, це шлях пошуку в собі 
"духовного, суттєвого", це шлях до самого себе" [2, с. 4]. Зауважимо, що 
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рефлексивність офіцера-миротворця – це аналіз власної діяльності у 
напряму усвідомлення власне СК дій, що дозволяє виокремити складові 
успіху або виявити причини невдачі своєї діяльності. Формування ПМСКК 
офіцера передбачає вміння "побачити", "знайти" певну залежність явищ 
різних культур, виокремити головні факти, подати їх відповідну 
характеристику, від чого залежить правильна оцінка та інтерпретація того 
чи іншого соціокультурного явища. Рефлексивний аналіз і самоконтроль 
власної діяльності, самооцінка характеру СК взаємодії є для офіцера тією 
основою, яка дозволяє йому, виходячи з досягнутого результату, визначати 
зміст СКД, обирати оптимальні форми, методи та технології самонавчання 
моделям комунікативної поведінки, здійснювати самоконтроль досягнень у 
формуванні ПМСКК. 

Викладене дає підстави виділити рефлексивно-оцінний 
підкомпонент у складі ПМСКК офіцера в таких аспектах: 
самосвідомість досягнутого рівня ПМСКК, самоконтроль його 
якості та самооцінка результативності сформованості, що свідчить 
про сформованість або недостатню сформованість рефлексивних 
умінь і веде до подальшої самоосвіти. 

Інформаційно-змістовий підкомпонент ПМСКК потребує 
окремого  розгляду, оскільки зміст ПМСКК офіцера має 
враховувати соціальний досвід, у якому вчені виділяють знання про 
природу, суспільство, мислення, способи і прийоми діяльності; 
навички, вміння здійснювати прийоми діяльності; ступінь 
емоційної, вольової і моральної професійної готовності. Тому, крім 
професійно-значущих знань, необхідні ще й фундаментальні та 
практичні психолого-педагогічні знання, які здатні до ширшого 
перенесення і  допоможуть офіцеру-миротворцю в його подальшій 
професійній СКД. 

Необхідно також сконцентрувати увагу на сформованості у 
миротворців спостережливості й інтуїції у сприйманні 
соціокультурного матеріалу, професійно-соціокультурного 
мислення, що характеризуються вміннями приймати рішення 
під час аналізу соціокультурної ситуації, формулювання СК 
завдань, передбачати наслідки від цих рішень, спиратися на 
поняття концепції миротворчих операцій, її структурні та 
функціональні елементи стосовно СКД.  Наявність теоретичних 
і практичних знань з педагогіки сприяє формуванню 
професійно-миротворчої компетентності, під якою розуміємо 
здатність офіцера перетворювати спеціальність, носієм якої він 
є, на засіб підтримання миру в ситуації військового конфлікту 
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та СК напруженості в рамках  концепції миротворчих операцій 
та Статуту ООН [ 12; 16; 17, с. 78]. 

Рефлексивно-оцінний та інформаційно-змістовий підкомпоненти  
утворюють інтелектуально-гностичний компонент ПМСКК офіцера та 
стосуються особистісної сфери його професійної діяльності. 

Відзначимо, що офіцер-миротворець у процесі виконання 
соціокультурної діяльності виступає як користувач іноземної мови. 
Відповідно, це вимагає вміння брати участь у діалозі культур 
миротворчого характеру, знання моделей вербальної та 
невербальної комунікативної поведінки у відповідних СК ситуаціях, 
володіння певним лінгвістичним соціокультурним мінімумом. 
Отже, необхідно окремо виділити іншомовний підкомпонент 
ПМСКК офіцера. 

За Н.С. Щербою, іншомовна компетентність – це здатність 
використовувати вербальні та невербальні комунікативні способи 
(стратегії) запобігання або компенсації зриву в процесі 
міжкультурного спілкування, а також ефективного досягнення його 
цілей, поглиблення знань мови, одержання мовленнєвого і 
соціального досвіду в умовах недостатньої комунікативної 
компетентності співрозмовників або у несприятливій мовленнєвій 
ситуації. Відповідно, комунікативні вербальні стратегії – способи 
мовленнєвої поведінки, які втілюються у мовну (словесну) форму, а 
невербальні задіюють жести, пози, міміку, графічні зображення 
предметів, звуконаслідування тощо [14, с. 232]. 

Як частина культури, поведінка має свою національну 
специфіку і характеризується стійкими стереотипами. Засвоєння 
норм і моделей вербальної та невербальної поведінки, зумовлених 
соціумом країни перебування, веде до оволодіння ПМСКК 
офіцером – користувачем мови. Обидва види поведінки – складники 
іншомовного підкомпонента структури ПМСКК  офіцера. За 
термінологією О.Б. Тарнопольського, таке явище визначається як 
підкомпонент моделей комунікативної поведінки [13]. Саме 
взаєморозуміння і є актуальним у миротворчій діяльності. Кожна 
конкретна мова повинна розглядатися як національний варіант 
спільної людської мови. Отже, відповідно до цілей нашого 
дослідження, іншомовний підкомпонент включає специфічний  
соціокультурний мінімум. 

Отже, іншомовний підкомпонент ПМСКК офіцера передбачає 
сформованість відповідних умінь і якостей фахівця, які сприяють 
ефективній взаємодії з представниками інших країн та здатність 
вирішувати СК завдання миротворчого спрямування у процесі 
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спілкування та міжособистісної і міжкультурної взаємодії; 
володіння адекватними навичками іншомовного спілкування. 

Під час аналізу структури ПМСКК офіцера нами виділений 
саморегулятивно-вольовий підкомпонент, який описує специфічні 
якості миротворця та формує їх ПМСКК. Досліджуючи концептосферу 
офіцера-миротворця, виділяємо поняття миротворчого СК 
професіоналізму. Воно розглядається як комплекс властивостей 
особистості, що забезпечують високий рівень самоорганізації 
професійної миротворчої СКД і містять такі елементи: гуманістичну 
спрямованість, професійні знання, вміння, миротворчі СК здібності. 
Серед найважливіших вимог до професійних якостей офіцера-
миротворця  виділяємо інтегративні якості військового фахівця-
миротворця, що характеризують особистість у цілому. Це 
винахідливість – уміння гнучко перебудовувати складну СК ситуацію, 
надавати їй позитивного емоційного тону, позитивної та конструктивної 
спрямованості; передбачення, прогнозування – вміння перш за все 
визначати поведінку та реакцію учасників ситуації до її початку або на її 
завершальному етапі, прогнозувати труднощі; комунікативний такт – 
почуття міри на основі зіставлення задач, умов і можливостей учасників 
спілкування; комунікативна емпатія – емоційне співчуття мовленнєвому 
партнеру, відгук на вираження ним своїх почуттів [7]. 

За результатами анкетування виділяємо також ряд психологічних 
якостей офіцера-миротворця. Це критичність мислення,  рефлексивність 
мислення, гнучкість (здатність перегруповувати свій попередній досвід), 
стійкість до стресу, резистентність  до маніпулятивних впливів, 
морально-психологічна стійкість. 

Зазначимо, що описані іншомовний та саморегулятивно-вольовий 
підкомпоненти  є складовими поведінково-практичного компонента 
ПМСКК офіцера, який співвідноситься з діяльнісною сферою фахівця. 

На основі аналізу літератури та проведеної дослідної роботи 
вважаємо, що сформульовані вище компоненти ПМСКК офіцера є 
змістовими орієнтирами для організації підготовки 
висококваліфікованих військових фахівців ЗСУ. 

Беручи до уваги проведений аналіз, сформулюємо ПМСКК офіцера. 
Отже, ПМСКК офіцера є сукупність професійно значущих знань, 
навичок і вмінь, викликаних до життя новими цілями і потребами 
миротворчої діяльності (а саме необхідністю здійснення 
соціокультурної діяльності в миротворчій місії), які вимагають від 
офіцера спеціальних якостей і здібностей для успішного формування 
власної ПМСКК. Схематично основні компоненти структури ПМСКК 
офіцера наведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1. 
Професійна миротворча соціокультурна компетентність офіцера 

Професійна миротворча соціокультурна 
компетентність офіцера. 

(ПМСКК) офіцера 
СФЕРА СУБ’ЄКТ-

СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
 

Ціннісно-мотиваційний 
компонент  ПМСКК 

офіцера 

  
ОСОБИСТІСНА 
СФЕРА  

 
 

Інтелектуально-
гностичний компонент  
ПМСКК офіцера 

  
ДІЯЛЬНІСНА СФЕРА 

 
 

Поведінково-
практичний компонент  

ПМСКК офіцера 

Мотива
ційний 
підком

понент 

Комунік
а-тивно-
рольовий 

підкомп
онент 

Рефлек
сивно-
оцінний 

підкомпоне
нт 

Інформ
аційно-
змістовий 

підкомпонен
т 

Іншом
овний 
підком

понент 

Саморе
гуля-тивно-
вольовий 

підком
понент  

СК  ЯКОСТІ 
Висока 

самосвідомість; 
потреба у 

професійному та 
духовному 

самовдосконаленні; 
ініціативність, висока 
відповідальність за 

виконання миротворчих  
завдань СК спрямування. 

Творче мислення; 
відкритість до інновацій; 

самокритичність; 
широка ерудиція та 

культура; 
професійна 

компетентність; 
емпатійність 

(здатність піз-навати 
особистісні й профе-сійні 

риси підлеглих та 
ефективно на них 

впливати); 
широкий 

перцептивний обрій ( 
здатність до ефективної  
комунікативної СК 
взаємодії з місцевим 
населенням країни 

перебування та колегами-
миротворцями); 
нахили до пошуку та 
розв’язання 

соціокультурних 
проблем; швидкість у 
засвоєнні нової СК 
інформації; швидке 
оволодіння СК 
технологіями. 

Вольові механізми 
саморегуляції (здатність 

виходу із складних 
нестандартних 
миротворчих СК 
ситуацій); високі 

організаторські якості; 
комунікативна 
компетентність; 

лідерські якості; творчий 
стиль СК діяльності; 
соціально-рольова 

пластика. 
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Висновки. Важливою складовою професійної підготовки 
офіцерів-миротворців є соціокультурна підготовка, яка передбачає 
формування відповідної професійної миротворчої соціокультурної 
компетентності (ПМСКК). У процесі соціокультурної підготовки 
військових фахівців треба ураховувати структуру ПМСКК і 
спиратися на її складові компоненти, реалізація яких дозволить 
оволодіти високим рівнем сформованості ПМСКК та забезпечить 
офіцерам ефективне виконання своїх службових функцій 
соціокультурного спрямування. 
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SUMMARY 
Zakharchyshyna Y.    

PROFESSIONAL SOCIOCULTURAL TRAINING OF MILITARY 
SPECIALISTS: INTEGRAL APPROACH 

The article deals with the problem of the officers peacekeepers’ professional 
sociocultural training. The term “professional peacekeeping sociocultural competence” is 
defined and its structural elements are analyzed. The links between 

different components are pointed out and explained.  Sociocultural approach to 
military education is suggested.  
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НОВІ ВИМОГИ ДО ЯКОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ –  

МАТЕМАТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими та практичними завданнями. Однією з 
актуальних проблем світової спільноти є підвищення якості освіти. 
Розв’язання проблеми  пов’язано з переосмисленням мети та 
результатів освіти, оптимізації засобів і технологій організації 
освітнього процесу, модернізації змісту освіти.  

У зв'язку зі вступом України в новий освітній простір, 
задекларованим у Болонській конвенції, істотно змінились вимоги 
до освіти випускників загальноосвітніх шкіл. На перший план 
висувається не накопиченність знань учня, що втрачає вагу, за 
відсутності прикладного характеру, а вміння розв'язувати життєві 
проблеми, тобто здобуття інформації стало пріоритетним у 
діяльності людини. Саме тому у розв’язанні  проблеми якості освіти 
ширше використовується закріплений у Болонській декларації 
компетентнісний підхід, за умови якого головним критерієм 
оцінювання якості освіти є рівні оволодіння учнями компетенціями. 

Компетентнісний підхід не заперечує сцієнтистської парадигми, 
він будується на її основі. Засвоєння знань, умінь і навичок 
складається з певних дій, які виконує людина, а виконуючи дії, 
розмірковуючи над їх виконанням, усвідомлюючи потребу в них та 
оцінюючи їх значущість для суспільства й себе, людина розвиває 
компетентність у тій чи іншій сфері. Саме орієнтація на розвиток 
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компетентностей – це один із напрямків підвищення рівня 
освіченості школярів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких 
започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор. Вагомий внесок у розв’язання проблеми впровадження 
компетентнісного підходу в освіту України внесли Н.М. Бібік, 
О.І. Локшина, О.Л. Овчарук, Л.І. Пращенко, О.І. Пометун,  
С.А. Раков,  О.Я. Савченко, С.Е. Трубачова. Загальні питання 
компетентнісного підходу в освіті, що стосуються переліку 
ключових, галузевих, предметних компетенцій детально висвітлено 
в роботах О.Л. Овчарук, О.І. Пометун, О.Я. Савченко, а питання 
теорії та практики формування компетенцій – у працях Н.М. Бібік, 
С.Е. Трубачова, Л.І. Пращенко. Однак є підстави відзначити  
недостатнє розв’язання проблеми  реалізації  компетентнісного 
підходу при вивченні конкретної дисципліни, що завбачає 
перегляду загальних навчальних програм і навчальних програм зі 
шкільних дисциплін. 

Про величезне значення математичної освіти в розвитку 
суспільства наголошується у Концепції математичної освіти 
України: «...якість математичної підготовки молодого покоління – 
індикатор мобільності особистості в освоєнні і впровадженні 
високих технологій...» [5, c. 12]. У формуванні ключових компе-
тентностей учнів математика посідає серед інших шкільних 
дисциплін визначальне місце, оскільки: 

• сприяє розвитку логічного мислення; 
• застосовує загальнонаукові методи пізнання світу, а 

також сама є методом пізнання; 
• вчить виділяти через розв'язання теоретичних і 

практичних задач проблему, знаходити її розв'язок, реалізовувати 
його, давати оцінку; 

• розвиває уяву, інтуїцію, наснагу до дослідження і 
творчості. 

Проблемам математичної освіти, розробці теоретичних і 
методичних аспектів навчання математики в сучасних умовах 
присвячені дослідження М.І. Бурди, М.І. Жалдака, М.Я. Ігнатенка, 
В.І. Клочка, Ю.М. Колягіна, О.І. Скафи, З.І. Слєпкань, 
В.М. Тихомирова, Ю.В. Триуса, М.І. Шкіля та ін. Питання теорії та 
практики формування компетентностей із математики порушується 
в роботах І.М. Аллагулової, Н.А. Тарасенкової, С.А. Ракова, 
Н.Г. Ходиревої, О.В.Шавальової 

Виділення нерозв’язаних раніше частин загальної 
проблеми; яким присвячується означена стаття. Потребує 
уточнення місце математичної компетентності в освітній сходинці.  
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Мета статті полягає в обґрунтуванні місця математичної 
компетентності серед освітніх результатів. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 
обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Вивчення 
математики вирізняється від вивчення інших шкільних дисциплін 
тим, що в ньому велике значення відіграє логічне мислення, бо 
зміст будь-якого розділу дисципліни складається з ланцюга понять, 
що пов’язані між собою логічним відношенням. Використання 
математичних понять вимагає не тільки володіння ними, але й 
багатої уяви та інтуїції, розвинутої на основі знань. Отже, заняття з 
математики навчають людину думати, розвивають логічне 
мислення, під час розв’язання задач привчають відкидати неістотні 
деталі та зосередитися на тому, що має принципове значення. Крім 
того, математика дисциплінує мислення, привчає до правильного 
вираження думки, точності, стислості та ясності мовлення, виховує 
наполегливість, розвиває працездатність, сприяє правильній 
самооцінці під час оволодіння дисципліною. Вивчення математики 
впливає на розвиток та формування особистості, збагачує й 
удосконалює її, формує світогляд, впливає на етичне та духовне 
виховання учнів. 

Математична освіта учнів загальноосвітніх навчальних закладів 
передбачає, що результатом цього навчання є попит на випускників 
нового типу, які володіють засобами перетворення накопичених 
знань, здатні до оперативного пошуку інформації для прийняття 
оптимального розв’язку, володіють не тільки високим рівнем 
загальноосвітньої підготовки, а й спроможністю конкурувати. 

Б.С. Гершунський підкреслює, що навіть глобальні державно-
суспільні освітні досягнення та результати повинні розглядатися 
крізь призму особистісних освітніх досягнень, бо в результаті 
сукупний освітній потенціал соціуму визначається певними 
освітніми здобутками особистості, кожної конкретної людини на 
всіх етапах його життєвого шляху [6, с.331]. Науковець виділив 
ієрархічну сходинку просування особистості до вищих освітніх 
результатів, головними складовими якої є грамотність – 
обізнаність – професійна компетентність – культура – менталітет. 
Для предметної галузі „Математика” вона має такий вигляд. 
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Математична 
грамотність 

Математична 
обізнаність 

Математична 
компетентність

Культура 

Менталітет 

Мал.1. Ієрархічна освітня сходинка 
 

Розглянемо дефініції фундаметнальних категорій сходинки. 
„Грамотність – абстр. ім. до грамотний, а грамотний – той, який 
володіє необхідними відомостями з певної галузі, знаннями в певній 
галузі, справі” [1, с. 195]. У міжнародному освітньому просторі 
поняття математичної грамотності постає багатогранно. Так, у 
рамках емпіричного досліду PISA, математична грамотність – 
спроможність індивідуума ідентифікувати та осмислювати роль 
математики у світі, спроможність висловлювати ґрунтовні 
математичні судження, можливість математичної діяльності, що 
відповідає запитам сьогодення та майбуття як творчого, 
конструктивного, зацікавленого і свідомого громадянина” [4, с. 19]. 
Грамотність розглядається як пропедевтичний ступінь до 
наступних, більш високих. Різниця між грамотністю й обізнаністю, 
насамперед, в обсязі, широті та глибині відповідних знань, умінь, 
навичок, способів творчої діяльності та світоглядних 
характеристик. Математична грамотність особистості припускає 
сформовану сукупність математичних компетенцій. Математична 
компетенція – це здатність структурувати дані (ситуацію), виділяти 
математичні відношення, створювати математичну модель ситуації, 
аналізувати та перетворювати її, інтерпретувати отримані 
результати [2, с. 20]. За власним типом математичні компетенції 
відносяться до предметних компетенцій та формуються засобами 
змісту математичної освіти. 

Обізнаність, -ності, ж. Абстр. ім. до обізнаний. Обізнаний, -а,-я, 
який знається на чому-небудь, добре ознайомлений (давати знати 
про що-небудь) з чимось. [1, с. 637]. Під математичною обізнаністю 
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розуміють об’єктивно високий рівень освітніх математичних знань, 
умінь та навичок, що забезпечують особистості задоволення 
широкого кола потреб і можливостей. За головною ознакою 
побудови освітньої сходинки Б.С.Гершунського, математична 
обізнаність – це грамотність, яка доведена до необхідного 
максимуму. 

Математична компетентність – це загальні математичні 
здібності та уміння, що включають математичне мислення, 
математичну аргументацію, постановка й розв’язок математичної 
проблеми, математичне моделювання, використання різних форм 
представлення математичних об’єктів та ситуацій, використання 
математичного мовлення (усне та письмове математичне мовлення), 
застосування сучасних технічних засобів [6, c. 340].  

Розглядаючи психологічний механізм формування 
компетентності, В.А. Болотов і В.В. Сєріков  вказують на 
відмінність від механізму формування академічного знання. Так, 
знання призначене для запам’ятовування, відтворення чи отримання 
іншого знання логічним чи емпіричним шляхом. Компетентність 
неможливо передати. Учень може стати компетентним тільки в 
результаті власної діяльності, коли знайдено та апробовано моделі 
поведінки в цій предметній галузі, відібрано ті з них, що найбільше 
відповідають його стилю, вимогам, естетичному смаку й етичним 
орієнтаціям [6, c. 315]. 

Математичну компетентність випускника розуміємо як необхідний 
рівень освітніх математичних знань, умінь та навичок, здатність їх 
застосовувати в освітній та позанавчальній діяльності з метою розв’язання 
певних проблем. Отже, математична компетентність особистості – це 
здатність виявляти математичну компетенцію в цілеспрямованій діяльності 
щодо розв’язання освітніх і позанавчальних проблем. 

Культура, -и, ж. 1. Сукупність матеріальних і духовних цінностей, 
створених людством протягом її історії.// з означ. Рівень розвитку 
суспільства у певну епоху. // Те, що створюється для задоволення духовних 
потреб людини. 2. Освіченість, вихованість. 3. чого. Рівень, ступінь 
досконалості якої-небудь галузі господарської або розумової діяльності [1, 
с. 472]. Культура особистості об’єднує в собі обізнаність з одного боку та 
громадянськість з іншого. 

Менталітет, -у, ч. Сукупність психічних, інтелектуальних, ідеологічних, 
релігійних, естетичних та ін. особливостей мислення народу, соціальної 
групи або індивіда, що виявляються в культурі, мовленні, поведінці і т. ін. 



 

 167

[1, с. 518]. Г.В. Дорофеєв пропонує робити ставку не на математичну освіту, 
а на освіту за допомогою математики, загальноінтелектуальний та 
загальнокультурний розвиток людини [3, c. 76]  

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Теоретичний аналіз понять дозволяє зробити 
висновок, що якісна характеристика результату математичної освіти може 
бути представлена на двох рівнях: 

І рівень – математична компетентність на базі математичної 
грамотності; 

ІІ рівень – математична компетентність на базі математичної 
обізнаності. 

 
Мал.2. Математична компетентність як якісна характеристика результату 

освіти 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реалізація цілей навчання математики в загальноосвітніх навчальних 

закладах, закріплених у державному освітньому стандарті з галузі 
математики, щодо формування в учнів уявлення про математику як 
потужний метод вивчення і перетворення реального світу, висуває цю 
науку на особливе місце в системі, що обумовлює поєднання у 
математичній компетентності як галузевих, так і предметних 
компетентностей разом. Проектування математичної освіти на засадах 
компетентнісного підходу спричиняє зміну цільової установки. Разом із 
компонентом знань акцентуються способи отримання інформації, її 
перетворення, а також використання знань у різних ситуаціях, що 
передбачає посилення прикладного, практичного та міжпредметного 
аспектів математичної освіти. 

Список літератури 
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови [уклад. і голов. ред. 
В.Т.Бусел]. – К.: Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2004. – 1440 с 

2. Денищева Л.О. Проверка компетентности выпускников средней школы при 
оценке образовательных достижений по математике / Л.О. Денищева, Ю.А. 
Глазков, К.А.Краснянская //Математика в школе. – 2008. – № 6. – С. 19 – 30. 

Математична компетентність 

Математична грамотність

 
Математична обізнаність 



 

 168

3. Дорофеев,  Г.В.  Непрерывный  курс  математики  в школе  и  проблема 
преемственности / Г.В. Дорофеев // Математика в школе. –  1998. – № 5. – С. 70 – 
76. 

4. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські 
перспективи: Бібліотека з освітньої політики / [Бібік Н.М., Ващенко Л.С., 
Локшина О.І., Пращенко Л.І. та ін.] під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: „К.І.С.”, 
2004. – 112 с. 

5. Концепція математичної освіти 12-річної школи. Проект // Математика в школі. 
– 2002. – № 2. – С. 12–17. 

6. Майсеня Л.И. Развитие содержания математического образования учащихся 
колледжей: теоретические основы и прикладные аспекты: [монография] / 
Майсеня Л.И. – Минск:  МГВРК ,  2008. – 540 с. 

SUMMARY 
Zinenko I.M.  

THE MATHEMATICAL COMPETENCE IS A NEW REQUIREMENT TO THE 
QUALITY OF MATHEMATICAL FORMATION OF GENERAL EDUCATIONAL 

ESTABLISHMENTS 
Upgrading education is one of the issue of the world association. In the decision of problem about 

education quality competent approach of Bolonskiy declaration is wider fastened, and, the main 
criterion on condition of which the even captures by students are of evaluation of quality of education 
by jurisdictions, is taken. In the article the place of mathematical competent is analysed in the system of 
formed of personality. Theoretical analysis of notions of hieratic educational step, offered B.S.  
Gershounscim, allows to do a conclusion, that high-quality description of result of mathematical 
education can be represented at two level: mathematical competence on the base of mathematical 
literacy and mathematical competence on the base of mathematical knowledge. 

 
 
 

Лідія Мацевко-Бекерська 
(Львів) 

САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА САМОВИЗНАЧЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ  У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 

ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 
Проблема інтеграції української системи освіти у європейський 

освітній простір належить до широкого кола питань формування, 
розвитку та вдосконалення комунікативного середовища, у якому 
домінують толерантність, прагнення до порозуміння, фахова 
компетентність, бажання здобувати новий досвід і готовність 
передавати власний. Складно не погодитися зі східною мудрістю, 
до якої звертаються західні філософи: «Найдавніша книга Індії 
каже: «Наші дії йдуть услід за нашими думками так само, як колесо 
воза котиться за ратицями бика». В такому розумінні ми – це наші 
уявлення» [7, с. 76]. Тому процес зближення національного 
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освітнього дискурсу з глобальним мусить керуватися роздумами та 
висновками стосовно ментально-психологічних, соціально-
історичних, методологічних, світоглядних передумов такого 
складного процесу. Його складність визначається передусім 
знаходженням такого засадничого принципу, котрий згармонізує 
бажання стати частиною цивілізаційного поступу, перспективне 
бачення інтеграції, реальну оцінку її можливостей та засобів. 

Однією з важливих проблем, що супроводять українську освіту 
в намаганні зблизитися з європейською, є формування власної 
стратегії розвитку, визначення атрибутивних констант національної 
педагогічної системи, які не повинні втратитися, а назворот – 
отримати розуміння з боку партнерів, освітян Європи. Цілком 
слушне є зауваження В.Андрущенка: «Нас будуть поважати, коли 
про нас будуть знати. А нам… є чим поділитись зі світом. Тому, 
здійснюючи інновації, вступаючи в Болонський процес, ми не 
повинні почуватися Попелюшкою. Ми йдемо в нього як партнери. 
Запозичуючи нове, впроваджуючи його у вітчизняну практику, 
треба завжди зберігати те, що напрацьовано віками, – українську 
педагогічну матрицю, яка є серйозним надбанням європейського і 
світового педагогічного досвіду» [1, с.17]. Отож, багаторічні 
напрацювання класиків вітчизняної педагогіки й дидактики, 
зокрема, невпинний методичний пошук викладачів вищої та 
вчителів середньої шкіл, теоретичні концепції, що форматують 
освітній дискурс останніх років, – вважаємо тим цінним здобутком 
української освіти, який убезпечуватиме процес інтеграції від 
втрати самоцінності та власного «педагогічного обличчя».  

На думку К.Ясперса, «умова будь-якого процесу пізнання – 
наполеглива, невтомна праця, для якої характерні три особливості: 
1) праця полягає в навчанні та вправлянні, у збільшенні власних 
знань і в опануванні методів; 2) щоб праця не перетворилася у 
позбавлену змісту нескінченність, щоб у ній був сенс та ідея, вона 
вимагає того, чого не можна досягти лише зусиллям доброї волі […] 
Ідеї народжуються лише у людей, які постійно працюють. 
«Осяяння» приходять непередбачувано; 3) до старанної праці та 
ідей має долучатися притаманне науковцеві інтелектуальне 
сумління» [9, с. 116]. Завдання вищої освіти визначається не лише 
прагматичними потребами цьогохвилинного суспільно-історичного 
процесу. Їм цілком виправдано віддані найвищі позиції в 
ієрархічній системі загальнолюдських цінностей. Саме високими 
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очікуваннями та великою відповідальністю за процес навчання та 
виховання зумовлена традиційна структуризація академічної освіти, 
її диференціація на три ключові рівні: «1) передання культури; 2) 
навчання професій; 3) наукові дослідження та плекання нових 
науковців» [7, с. 80). 

 Культура освіти як найбільш загальна, суспільно та 
історично зумовлена домінанта становить основу інтеграційних 
процесів вітчизняної педагогіки у європейську. Справді, «завжди 
існує система живих ідей, що становить собою найвищий ступінь 
часу, одну цілком сучасну систему. Ця система – культура» [7, с. 
95]. Майже тотожні висновки європейської та української філософії 
освіти переконливо свідчать про єдиний стратегічний напрям 
розвитку новітніх підходів до навчання, виховання, продовження 
традицій: 

• «Культура робить з наукою те саме, що раніше робила 
професія: вона відбирає з науки все життєво найнеобхідніше для 
того, щоб тлумачити наше існування» [7, с. 96];  

• «Духовна культура виникає завдяки тому, що людина не 
обмежує себе лише чуттєво-зовнішнім досвідом і не надає йому 
головного значення, а визнає основний і керівний духовний досвід, 
з якого людина живе, любить, вірить і оцінює всі речі. Цим 
внутрішнім досвідом людей визначаються зміст і вища мета 
зовнішнього, почуттєвого досвіду [8, с.72]. 

Особливість комунікативних зусиль у царині освіти 
зумовлюється численними викликами та загрозами, що наче не 
мають безпосереднього стосунку до організації навчально-
виховного процесу. Стрімкий розвиток інформаційного суспільства, 
з одного боку, робить освіту більш динамічною, гнучкою, 
варіативною, з другого – загрожує їй втратою найважливішої 
переваги, найбільшої цінності: можливості втілити комунікативну 
природу особистості, її бажання та можливості передати свій 
духовний досвід, «продовжитися» у зміні поколінь. Нинішній стан 
суспільства засвідчує реальну небезпеку як для освіти загалом, так і 
для окремої особи – відбувається показове відчуження батьків і 
дітей, учителів і учнів, викладачів і студентів. Дослідники 
сучасного освітнього дискурсу справедливо відзначають, що 
«новоєвропейська культура стимулювала розвиток суспільного 
братства, не вимагаючи від індивіда самообмеження. Результатом 
такого розвитку стало не тільки виникнення глобальних проблем, 
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що становлять загрозу самому існуванню людства, а й інтенсивне 
поневолення індивіда жахливим апаратом виробництва і розподілу, 
зміщення до нерозрізненості конструктивної та деструктивної 
діяльності» [6, с.77].  

Для української освіти впродовж століть – від витоків 
етнопедагогіки до новочасних методик – характерною є особистісна 
орієнтація. У свідомості носіїв та споживачів освітніх послуг в 
єдиному системоутворювальному контексті перебуває учитель як 
носій знання й культури, як уважний та зосереджений 
співрозмовник, як виразник авторитетної думки чи джерело істини. 
Особа вчителя традиційно вважається взірцем етичної, 
інтелектуальної, моральної, фахової досконалості. Причина такого 
ставлення полягає передусім у бажанні та вмінні педагога бути 
органічною частиною довкілля у широкому розуміння. 
Взаємозв’язок усіх його компонентів, взаємозалежність і 
взаємовідповідальність зумовлює посилену увагу до аспектів 
філософського, світоглядного рівнів: «принцип ноосферної 
відповідальності вимагає відмови від технократичного мислення на 
користь мислення гуманістичного, в якому дбайливе ставлення до 
духовних основ культури, соціуму, особистості відіграє важливу 
роль» [6, с.77]. Власне домінанта перспективності, розуміння 
особливої місії педагогічної праці повинна визначати поступ 
української освіти до європейських стандартів.  

Реальна можливість втрати самоідентифікації та 
самовизначення досить категорично артикульована в сучасних 
дослідженнях особливостей освіти як інтелектуально-етичного 
явища. Зокрема, акцентовано, що «надзвичайно гострою проблемою 
на тлі швидкого розвитку високих технологій та глобалізаційних 
процесів стала гуманітаризація університетської освіти. Однією з 
важливих складових місії університету завжди вважали завдання 
зберігати культурну спадщину, водночас збагачуючи її та 
неперервно інтерпретуючи. Тобто моральним обов’язком 
університету як інституції було передання традицій від одного 
покоління до іншого, навчання тих методик та дисциплін, на які 
сьогодні не існує великого попиту і які ніби перебувають у сфері 
перетину сучасних інтересів. Історія повчально засвідчує і 
переконливо доводить, що часто великі ідеї не мали жодного 
стосунку до новомодних віянь» [4, с. 9]. Можемо вважати, що 
нинішній стан вищої освіти якраз переконує у тому, наскільки 
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непропорційним є розвиток окремих її складових, наскільки 
недосконала підготовка, зокрема майбутнього педагога до 
практичної діяльності. Як ззовні, так і зсередини навчально-
виховний процес нагадує замкнене коло, у якому дедалі активніше 
загострюються певні системні суперечності, увиразнюється 
методологічна криза, формується перелік локальних методичних 
проблем, однак жодним чином неможливо відшукати способу, що 
міг би це коло розірвати. Очевидно, саме в прагненні 
трансформувати національну освіту, саме через складність зробити 
це власними зусиллями українська освіта активно простує до 
європейських стандартів. 

Визначальними пріоритетами вищої освіти не можуть бути 
загальнодоступність і масштабність. Народившись із унікальним 
набором природних задатків і здібностей, особа має здобути 
основні знання, має підійти до певного рівня практичних умінь і 
навичок, а також до усвідомлення власного покликання та 
життєвого завдання. Цим зумовлена певна елітарність вищої освіти, 
що в європейському просторі форматується у порівняно невелику 
кількість університетів. Адже царина освіти демонструє 
універсальне правило оберненої пропорційності: щораз більша 
кількість студентів втілюється у щораз нижчій якості освітніх 
послуг. Справді, «позаяк сам інтелектуальний чин людства врожаїть 
лише на грунті співпраці, для всіх стає очевидною загальна, 
первісна сила, проміння якої несуть вибрані. Щоправда, не тому, що 
один привносить те, чого бракує іншому, а тому, що успіх одного 
додає іншому завзяття» (Курсив наш. – Л.М.-Б.) [3, с. 25]. 

Криза української освіти стає дедалі більш очевидною саме в 
контексті тих питань, що актуалізуються в методичному пошуку. 
Проблема невідповідності якості освіти й потреб у фаховій 
підготовці переведена у площину інноваційного оновлення процесу 
навчання. Домінанта комп’ютеризації характеризує численні 
дослідження щодо оптимізації основних форм і прийомів 
навчального процесу. Скажімо, як переваги посиленої 
комп’ютеризації зазначений той факт, що «застосування 
комп’ютерних технологій дає можливість підвищити рівень 
самоосвіти, мотивації навчальної діяльності; дає абсолютно нові 
можливості для творчості, отримання і закріплення різних 
професійних навиків, і, звичайно, відповідає соціальному 
замовленню, яке держава пред’являє до ВНЗ» [2, с.6]. Викликає 
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деякі застереження саме такий підхід до оновлення освіти. 
Передусім тому, що аргументація необхідності реформування 
освіти потребами держави не знаходить свого підтвердження 
реаліями суспільного розвитку. Попри значне державне замовлення 
на підготовку фахівців з вищою освітою за певними напрямами 
сама держава не має жодної відповідальності за фахову реалізацію 
здобутого рівня знань. Традиційна академічна свобода 
трансформується у професійну, а впроваджувана нині «вільна 
траєкторія студента» впродовж останніх років продуктивно 
апробована у «вільній траєкторії молодого спеціаліста». Водночас 
неабиякий сумнів викликає твердження щодо мотиваційного 
потенціалу комп’ютеризації. Адже уніфікація інтелектуальних 
операцій, вправляння у пошукові готових рішень, можливість без 
зайвих зусиль трансформувати знання у вміння сприяють зниженню 
мотивації до навчання, спрощують його, роблять позірно 
доступним.  

Не менше застереження викликає думка стосовно того, що 
«мультимедійні технології відкривають можливості викладача 
відмовитися від властивих традиційному навчанню рутинних видів 
викладацької діяльності, надавши їм можливість використовувати 
інтелектуальні форми праці, звільняють від викладу значної 
частини навчального матеріалу і рутинних операцій, пов’язаних з 
відробітком умінь і навичок» [2, с.7]. Опозиціонування 
традиційного та комп’ютерного навчання, як видається, не може 
виходити із категорії «рутинності». Науку творили особистості; 
вони знаходити способи передати свої здобутки, вони 
започатковували школи та напрями, давали поштовх для розвитку 
нових ідей. Основною формою життя ідей завжди було живе 
спілкування, процес виголошення думок та демонстрації певних 
результатів досліджень. Особистісний контакт забезпечував науці 
поступ, зв'язок поколінь, формування критичного підходу до 
наукової проблеми. Особистість викладача – атрибут освітнього 
простору, його інтелектуальна та моральна досконалість творять 
атмосферу навчального закладу, студентської аудиторії, 
організовують самостійну роботу, мотивують шлях до певного 
результату навчання. Зауважено, що «останні роки 
характеризуються не тільки процесом розширення ринку освітніх 
послуг, але і суттєвою їх модернізацією. Відбувається еволюція 
системи освіти: від класичного університету до віртуального, від 
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лекційного викладання матеріалу до комп’ютерних освітніх 
програм, від книжкової бібліотеки до комп’ютерної, від 
багатотомних паперових енциклопедій до сучасних пошукових баз 
даних» [2, с.7]. Важливість та своєчасність такого спостереження 
значною мірою полегшує шлях до розуміння ключових проблем 
української освіти, надто у річищі її європейського поступу. 

Не викликає сумніву, що «суть вищої освіти […] у двох речах: 
а) у навчанні інтелектуальних професій, б) у наукових 
дослідженнях і підготуванні майбутніх дослідників» [7, с. 73]. 
Власне втрата особистісної складової процесу освіти становить 
реальну загрозу для самого її існування. Комп’ютеризація, 
«віртуалізація» навчального процесу призведе до цілковитої втрати 
виховного потенціалу як окремого викладача, так і навчального 
закладу загалом. Тому головне завдання вітчизняної освіти, як 
видається, мусить полягати у виробленні таких методичних 
підходів, які згармонізували б невичерпний масив інформації та 
здатність студента його творчо й раціонально осмислити. 
Прихильники розвитку та впровадження нових форм навчання 
визнають все-таки традиційні пріоритети вітчизняної освіти: 
«метою інноваційного навчання є розвиток особи і різних форм 
мислення в процесі засвоєння знань. При такому підході педагог 
займає активну особово-орієнтовану позицію» [2, с.11]. Отож, 
бачимо, що пошуки спільних точок формування стратегії розвитку 
освіти обертаються довкола проблеми підготовки викладача. 
Серцевиною кожної методики залишається її адресна спрямованість 
на особу, яка здобуває освіту – адже таким чином не лише 
засвоюються знання, передусім формується ціннісний погляд на 
світ і визначається власне місце у ньому. У парадигмі європейських 
освітніх цінностей гідне місце належить традиційному уявленню 
про вчителя чи викладача як про особу, яка творить світ ідей, 
думок, переконань, яка мотивує пізнавальний процес і визначає 
ціннісні пріоритети. Для сприймання панорами класиків освіти 
особливо значущою повинна бути постать Василя Сухомлинського, 
який щоранку зустрічав своїх учнів на порозі своєї школи. Почуття 
особистої причетності до всього, що відбувається довкола, 
розуміння індивідуальної відповідальності за кожен проведений 
урок, за кожну прочитану лекцію, за кожен вдало організований 
семінар – ось найпотужніша мотивація педагога до праці. Саме 
такий підхід позбавить освіту від зайвих, часом недоцільних 
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технологічних нашарувань, поверне інтерес до книжки, зумовить 
формування умінь слухати й розуміти почуте, викличе бажання 
формулювати власну думку та передавати її іншим.  

Для інтеграції української системи освіти до європейського 
освітнього простору незайвим було би звернення до майже 
афористичного висновку Х.Ортеги-і-Гасета про те, що «треба було 
дочекатися початку ХХ сторіччя, аби побачити неймовірну виставу 
– виставу специфічного невігластва й агресивної дурості, коли 
людина, знаючи багато з одного предмета, не має жодного уявлення 
про всі інші» [7, с. 79]. Нова якість нового ХХІ століття виразно 
корелюється із розумінням складності та особистісної природи 
пізнавального процесу, з усвідомленням потреби надати освіті 
цілісності й системності, зробити її мірилом знання та цінності. 

Поступ української, як і світової, освіти невпинний. Сягаючи 
корінням народних звичаїв і традицій, вітчизняна педагогіка 
збагатилася вагомими відкриттями й практичними 
напрацюваннями. Обираючи європейський вектор у формуванні 
стратегічних пріоритетів, теоретики й практики української освіти 
повинні тримати в полі зору найкращі досягнення і почуватися 
подібно до Ісаака Ньютона, який написав: «самому собі я видавався 
тільки хлопчиком, що бавиться на морському березі, час від часу 
знаходячи то краще відшліфованого камінчика, то мушлю, гарнішу 
від інших, тимчасом як величезний океан істини лежав переді мною 
геть незвіданий» [5, с.17]. 
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SUMMARY 
Lidiya Matsevko-Bekerska 

SELF-IDENTIFICATION AND SELF-DETERMINATION OF  UKRAINIAN 
EDUCATION IN THE EUROPEAN SOCIETY 

The problem of integration of the Ukrainian system of education in the European 
society is raised as the one that belongs to the wide range of problems concerned with the 
formation, development and improvement of the communicative environment where 
tolerance, aspiration for understanding, professional competence, desire for gaining 
experience and willingness to give your own prevail. 

Now there exists such a point of view that self-orientation has been a characteristic 
feature of the Ukrainian education during the centuries – from the roots of 
ethnopedagogics to the modern methods. In the mind of those people who provide and 
consume educational services the teacher stays in the whole system-forming context as a 
person who brings knowledge and culture, who is an attentive and concentrated 
interlocutor, who expresses an authoritative thought or is the source of truth. In the 
context of the interest in the innovative educational technologies one can prove the need 
to preserve the traditional treatment to the teacher’s personality as the example of ethical, 
intellectual, moral and professional perfection.  

 
Наталія Павлущенко 

(Суми) 
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ГЕНДЕРНОГО ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
Традиційна академічна філософія послідовно вилучила 

проблематику статі зі свого дослідницького поля. Це вилучення 
обумовлювалося тим, що обмежений у часі і просторі досвід, 
цінності та світогляд традиційних агентів філософського знання 
поширювались як норми і стандарти на все людське буття. 
Зорієнтована на граничні універсальні категорії, філософська 
традиція обмежувалася есенціалістськими рамками в розумінні 
статі й статевих відмінностей. Отже, до кінця ХХ століття проблема 
статі перебувала поза межами теоретичної тематики й академічного 
філософування [3, с. 30]. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розбудови 
національної системи навчання та виховання актуальним є питання 
гендерного виховання підростаючого покоління. Більшість людей, 
за усталеними традиціями, вважають, що гендерні відмінності в 
поведінці людей різних статей викликані лише фізіологічними 
відмінностями між ними, але вчені виділяють як біологічну стать 
(sex), так і психологічну стать (gender). Біологічну стать (як відомо) 
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людина отримує від народження, а психологічна стать, як одна з 
найважливіших характеристик особистості, формується поступово. 

Під психологічною статтю розуміють певні нефізіологічні 
особливості поведінки, що визначаються соціальними умовами, 
культурними чинниками. У кожної людини є свої уявлення про 
мужність і жіночість, кожна певним чином оцінює свою 
відповідність статевому еталону. 

Наукові дослідження з даної проблематики. Методологічні 
проблеми гендерної педагогіки досліджують зарубіжні науковці 
Л.Штильова, Ш.Берн, Т.Бендас, І.Кон, А.Чекаліна та ін. У сучасній 
Україні переймаються питаннями початкової освіти з урахуванням 
гендерної складової Т.Говорун, О.Кікінежді, І.Іванова, О.Цокур та ін., 
питання гендерного виховання учнів підліткового та юнацького віку 
розглядають С.Вихор, В.Кравець, В.Постовий, Л.Ященко, 
дослідженням питання гендерної освіти сучасного студентства 
присвячено роботи О.Луценко, Л.Булатової, І.Мунтяна, П.Терзі та ін. 

Постановка завдання. Освітні заклади, поряд з іншими 
агентами соціалізації, визначають нашу ідентичність, а також 
можливості особистого, громадянського та професійного вибору. 
Школи вчать нас на власному прикладі. Сама організація освіти, як 
і панівні тут гендерні ролі, диктують нам жіночі і чоловічі статусні 
позиції. 

Навчання та виховання юного покоління нині великою мірою 
ґрунтується на статево-рольовому підході, який істотно обмежує 
розвиток особистості рамками традиційних гендерних ролей в 
основних сферах життєдіяльності людини: родині, вихованні дітей, 
освіті, роботі й професії, відпочинку. 

Впровадження гендерного підходу в педагогічну освіту 
належить розуміти як розширення життєвого простору для розвиту 
індивідуальних здібностей і задатків кожної дитини, вивільнення 
мислення педагогів від статево-рольових стереотипів. Справжня 
рівність не передбачає невілювання статі, але враховує в освітньому 
процесі специфіку життєвих інтересів та психологічних 
відмінностей дівчаток і хлопчиків, а також далеку від ідеальної 
гендерну ситуацію в українському сусіпльстві [2, с. 476]. 

Ми розглядаємо гендерне виховання як цілеспрямований 
організований процес формування соціокультурних механізмів 
конструювання взаємин представників різних статей, покликаний 
втілювати виховні настанови на засадах рівноправності, 



 

 178

паритетності та взаємозамінності незалежно від біологічної 
приналежності. 

Мета гендерного виховання полягає у створенні таких умов 
співіснування у школі дітей, які би сприяли формуванню 
егалітарної свідомості, вільної від статево-рольових стереотипів, а 
також сприятливих для формування особистості, здатної 
відповідально будувати свої взаємини в соціумі для розвитку 
демократичного суспільства. 

Гендерний підхід у вихованні повинен ураховувати: 
1) основні фактори навчально-вихованого процесу: зміст, 

методи навчання, організація виховної роботи шкільного та 
позашкільного життя дітей, добір навчальних дисциплін, 
міжособистісне спілкування на рівні учень-учень, вчитель-учень, 
які не повинні бути обтяженим гендерними та статево-рольовими 
стереотипами; 

2) обґрунтування неможливості роздільного навчання; 
3) відхід від тенденції культурно-сформованих у суспільстві 

гендерних схем. 
Як відомо, невід’ємною частиною гендерної соціалізації 

школярів є формування гендерної культури особистості. 
Реалізувати такий підхід у педагогіці доволі складно, оскільки 
школа та вчителі залишаються найефективнішими носіями 
гендерних стереотипів, а також патріархального знання про рольові 
призначення чоловіків і жінок у сучасному суспільстві. 

Породження гендерних стереотипів у школі, що не дають 
можливості дітям об’єктивно судити про реалії світу, формувати 
власне світобачення, відбувається через: 

• педагогічне спілкування (на засадах статево-рольового 
підходу); 

• шкільні підручники (змістовні складові яких не 
відповідають гендернонейтральній схемі); 

•  традиційну систему виховання (орієнтація на категоричний 
розподіл статевих ролей), які встановлюють серйозні перешкоди 
для ефективного розвитку демократичного суспільства. 

Для формування гендерної культури молодших школярів учені 
пропонують розпочати з педагогіки вищої школи, а саме: 

- впровадження гендерного підходу в процес підготовки 
майбутніх учителів (основа професійного вдосконалення та 
соціального зростання студентів); 
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- зміна технологій, форм і методів викладання з 
традиційних до гендернонейтральних (круглі столи, семінари, 
диспути, бесіди); 

- надання можливості наводити власні доводи з конкретної 
проблеми (гендерний аналіз, гендерна експертиза текстів, 
підручників тощо); 

- тенденція до самостійності (підготовка рефератів, 
доповідей); 

- введення новітніх технологій навчання (театралізація, 
драматизація, інтелектуальні аукціони, симпозіуми тощо). 

Застосування запропонованих методів роботи зі студентською 
молоддю надасть можливість їм реалізувати свій потенціал при 
роботі з молодшими школярами. 

Виховання гендерної культури виступає як один із базових 
компонентів культури особистості загалом. 

Гендерна культура молодшого школяра являє собою 
формування у дітей уявлень про життєве призначення чоловіків і 
жінок (їхня соціальна рівноправність, присутність позитивних 
якостей мужності і жіночності в кожній особистості). 

Гендерна культура молодших школярів, як результат 
гендерного виховання, акумулюється на засадах гендерного 
паритету і повинна відповідати наступним ідеям виховного 
процесу: а) урахування індивідуальних інтересів, здібностей, 
мотивації кожного з учнів (наголошення на відсутності статево-
відповідних видів людської діяльності); б) рівні можливості в 
оволодінні різними видами навчальної та виховної діяльності 
(рівний доступ до освіти, кар’єрного зросту); в) профорієнтаційна 
робота на рівні паритетних сценаріїв (орієнтація дітей на рівний 
доступ до будь-якої професії); г) розвиток вміння протистояти 
статево-рольовим очікуванням та стереотипам (для вміння в 
подальшому протидіяти життєвим негараздам і перешкодам); д) 
підтримка дружнього співіснування дівчаток і хлопчиків (залучення 
дітей до однакових видів навчання, діяльності, спілкування). 

Більшість освітніх установ, в тому числі й початкова школа, 
віддзеркалюють гендерну стратифікацію суспільства і культури, 
чим демонструють категоричну соціальну диференціацію людей, 
розподіл професій на суто чоловічі та суто жіночі, таким чином 
підкреслюючи нерівність статусів чоловіків і жінок сучасної 
України. 
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Отже, гендерна асиметрія у початковій школі має такі тенденції: 
фемінізація освіти, гендернонечутливий зміст більшості 
підручників, традиційні стилі викладання та виховання, форми 
взаємин дітей у класному колективі та колективах однолітків. 

Фемінізація освіти. 
Завдяки поділу учнів за віковими категоріями (з кінця ХVІІІ 

століття) очевидною стала особлива належність жінок для роботи з 
молодшими дітьми. Тобто, керівникам надалася можливість 
виплачувати цій категорії вчительок нижчу зарплату, порівняно з 
чоловіками, що знижувало професійний престиж учителів і 
відлякувало чоловіків від означеної галузі, але це не стосувалося 
адміністративної структури школи, оскільки керівництво 
залишилося переважно чоловічою роботою. Отже, учителювання 
стало „жіночою роботою”. 

Сьогодні ситуація майже не змінилася: по Україні у початковій і 
середній школі практично всі посади обіймають жінки, у вищій 
школі серед викладачів чоловіки складають дві третини кадрового 
складу. 

Диференціація зображення чоловіків і жінок у професійній, 
домашній сферах і сфері відпочинку, відтворення гендерної 
асиметрії у змістах задач і текстів для початкової школи, 
стереотипне зображення дівчаток і хлопчиків та їх взаємин на 
сторінках навчальних посібників – це фактично наявність 
гендернонечутливого змісту навчальних матеріалів підручників, що 
обмежує знання дітей про внесок жінок у культуру та сферу 
суспільного життя, чим нав’язує стереотипні моделі поведінки. 

Стилі навчання й виховання сучасних учителів мають суттєві 
відмінності: до хлопчиків – зорієнтований на самостійність, 
самовизначення в діяльності; до дівчаток – з більшою опікою, 
зовнішнім контролем, із закріпленням підпорядкованої залежної 
поведінки, зорієнтовною на сторонню допомогу. 

Найменшим фактором, який сприяє гендерній асиметрії у 
навчальному процесі початкової школи є взаємостосунки хлопчиків 
і дівчаток означеної вікової категорії. Розмежування в грі та 
навчання не таке наявне, як намагаються довести вчителі й батьки. 
Дітям цікаво разом не тільки гратися, а й виконувати навчальні 
завдання (навіть змагального типу), не обтяжені стереотипами. 

Оскільки гендерна рівність передбачає справедливий розподіл 
можливостей для чоловіків і жінок у здобутті освіти, виконанні 
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сімейних  і соціальних ролей, то для молодшого школяра гендерна 
рівність означає однаковий доступ до отримання навчально-
виховних навантажень, різного типу доручень, заохочень і т.д. 

Так само і гендерна культура, котра представлена як сукупність 
рівноправних людських цінностей у суспільних відносинах і 
відповідних до них нормативів поведінки, потреб, інтересів і форм 
діяльності і для молодшого школяра, ми визначаємо її як комплекс 
ціннісного ставлення учнів один до одного, без присутності 
забобонів і гендерних стереотипів та зразків статево-рольової 
поведінки, спілкування і форм діяльності, що нав’язуються певними 
інституціями. 

Гендерна ідеологія в початковій школі несе нову систему 
поглядів, понять і уявлень про культуру стосунків між статями, як 
носіїв соціальної справедливості, про будову суспільства, його 
устрій, про взаємостосунки чоловіків і жінок, хлопчиків і дівчаток 
як двох соціальних груп, співіснування яких будується на ґрунті 
рівноправності і взаємозамінності. 

Знання гендерної культури та культури загальної поведінки 
надасть можливість дітям ефективно використовувати власні 
потенційні можливості, допоможе пам’ятати про унікальність і 
неповторність кожного з них, збалансує сумісний розвиток. 

Сучасна практика виховної роботи початкової школи поступово 
знайомиться з принципами навчально-виховного процесу, який 
передбачає забезпечення наступних рівноправних вимог до 
представників обох статей молодшого шкільного віку: 

•  однакове заохочення як хлопчиків, так і дівчаток до різного 
типу навчальних, відповідальних та виховних заходів (наприклад: 
виконання складних математично-природничих завдань, написання 
протоколів, виконання доручень з підготовки інсценування і т.д.); 

•  однакові вимоги і ставлення до дітей різних статей 
(наприклад: тон і зміст звертання, добір слів і т.д.); 

•  заохочення дівчаток до самовпевненості і наполегливості, 
виховування в них якостей лідера; хлопчиків – до пом’якшення 
характерів і не нав’язування власної фізичної сили іншим 
(наприклад: невикористання стереотипних конструкцій, толерантні 
вимоги щодо дотримання правил поведінки); 

•  орієнтація дітей на унікальність кожного з них та однакову 
можливість отримати обрану професію (наприклад: нагадування 
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про однакові можливості у навчанні і подальшій дорослій 
професійній діяльності); 

•  заохочення дітей обох статей до статево-змішаних ігор, 
видів трудової та громадській діяльностей (наприклад: 
театралізація, драматизація, де кожному надаватиметься 
можливість показати себе); 

•  обговорення з дітьми проблем взаємостосунків статей та 
наголошення на їхній рівноправності (у школі, родині, суспільстві); 

•  введення в навчально-виховний процес норм андрогінної 
поведінки самими педагогічними колективами (наприклад: 
демонстрація її на власному прикладі). 

Отже, ми змушені визнати, що наші навчальні програми, курси, 
матеріали, підручники багато в чому мають, як і раніше, 
тенденційний у гендерному відношенні характер і ще слабо 
враховують сучасні тенденції розвиту цих проблем. Таке 
ігнорування призводить до закріплення в свідомості підростаючого 
покоління уявлення про традиційні функції жінок і чоловіків, 
обмежує можливості кожної статі у саморозвитку як повноправних і 
рівних партнерів у суспільстві. Нерозуміння гендерних питань 
працівниками сфери освіти всіх рівнів загрожує не лише тим, що 
гальмує процес впровадження гендерного підходу в систему освіти. 
Воно вже само по собі поглиблює наявну нерівність між чоловіками 
та жінками, хлопчиками та дівчатками, посилює дискримінаційні 
тенденції (хоча б через те, що у сфері освіти жінки складають більш 
ніж 70% від усіх працюючих). 

Подолання такої освітньої практики, яка або ігнорує, або 
вочевидь не сприймає нових гендерних тенденцій, розробка 
недискримінаційних підходів до освіти та професійної підготовки 
педагогів потребує комплексних заходів, серед яких важливе місце 
посідає підготовка програм відповідних курсів і підручників, 
навчальних посібників, методичних розробок, вільних від 
стереотипних уявлень про роль чоловіків і жінок у суспільстві. 
Важливим компонентом трансформації освіти має стати введення 
курсів з гендерної проблематики в систему середньої та вищої 
освіти, що дозволять у загальному підсумку підготувати молодих 
спеціалістів, готових працювати не тільки з абстрактними 
представниками людства, а з реальними хлопчиками і дівчатками та 
врахувати їхні реальні проблеми і потреби. Доповнює цей комплекс 
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заходів необхідність підготовки фахівців, обізнаних у питаннях 
залучення гендерного компонента до системи освіти [1, с. 5]. 

Перспективи подальшої роботи. Було б несправедливо не 
оцінити той досвід, який у цій сфері вже напрацьований в Україні. 
Це, перш за все, наукові центри жіночих і гендерних досліджень 
(Women’s and Gender Studies). Варто відзначити, що в Україні 
регіональне розташування жіночих і гендерних центрів складає 22 в 
10 містах. 

Крім того, зазначимо, що в Україні, як незалежній демократичній 
державі, тенденції введення гендерної складової у навчально-виховний 
процес визначені у Наказі № 839 Міністерства освіти і науки України 
від 10.09.2009 року, Рекомендаціях постанови Верховної Ради України 
від 12.07.1995р., що передбачає запровадження гендерної тематики у 
„Навчальні програми, посібники, методичні рекомендації для вузів, 
технікумів і шкіл”, Листі Міністерства освіти і науки України про 
викладання навчальних дисциплін з гендерної тематики в системі вищої 
освіти України від 27.02.2002р. № 14/18.2-408, Постанові Кабінету 
міністрів України про Національний план дій по поліпшенню статусу 
жінок і сприянню установлення гендерної рівності в суспільстві на 2001-
2005рр. від 6.05.2001р., № 479. Саме в цих документах розглядаються 
питання розроблення освітніх програм з питань прав людини і 
міжнародні гуманні права з урахуванням гендерного аспекту, 
вироблення рекомендацій та підготовка навчальних програм, 
підручників і посібників для всіх рівнів освіти, вільних від стереотипних 
уявлень про роль жінки і чоловіка, хлопчика і дівчинки. 
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SUMMARY 
Nataliya Pawluschenko  

PEDAGOGICAL ASPECTS OF GENDER EDUCATION OF CHILDREN  
OF JUNIOR SCHOOL AGE 

In the article there is the question about actuality of question in relation to 
introduction of gender component to the initial link of education (as perspective direction 
to work of primary school in the context of European integration) analyses state of 
question of bringing in of gender component to the system of education and the 
pedagogical aspects of gender education of children of junior school age are offered. 
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УДК 371.315(410) 
Ірина Чистякова 

(Суми) 
ІННОВАЦІЙНІ ШКІЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК НОВИЙ 

СТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ СИСТЕМИ СЕРЕДНЬОЇ 
ОСВІТИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ 

Постановка проблеми. На початку ХХІ століття світ 
переживає інтенсивний розвиток інтеграційних процесів 
постіндустріального суспільства, які здійснюють пріоритетний 
вплив на всі аспекти розвитку сучасної цивілізації. Ці процеси все 
більшою мірою визначають не тільки міжнародний контекст 
існування національної держави, соціуму, а й перспективи 
розвитку. 

Освіта є найважливішою галуззю, що створює підґрунтя для 
суспільних та економічних перетворень держави. Отже, вона 
повинна відповідати прогресивним тенденціям, сприяти прогресу 
суспільства в усіх напрямках. Саме тому модернізація освітньої 
системи одне з першочергових завдань для України. 

Докорінне реформування шкільної освіти в Україні потребує 
ретельного вивчення закордонного досвіду, зокрема організацію 
освіти, відбір змісту навчання, систему оцінювання, запровадження 
профільного навчання тощо. Це зумовлює важливість дослідження 
позитивного освітнього зарубіжного досвіду, досягнень розвинених 
європейських країн, що вже мають певні реформаційні результати і 
нині йдуть далі шляхом підвищення якості шкільної освіти та її 
інтеграції в європейський освітній простір. Безперечно, однією з 
таких країн є Велика Британія, що має найбільш тривалу і показову 
практику запровадження освітніх реформ. Проте існують певні 
проблеми в освітній сфері країни, наприклад, соціально занедбані 
райони, райони економічної деривації.  

Так, однією зі спроб розв’язання цих проблем була ініціатива 
структурної диференціації середньої освіти країни, в результаті якої 
з’явилася велика кількість інноваційних структурних компонентів у 
цій сфері, зокрема інноваційні шкільні мережі. 

Аналіз актуальних досліджень. У вітчизняній та російській 
педагогічній науці проблеми реформування британської середньої освіти 
стали предметом розгляду досить широкого кола науковців (Г. Алексеєвич, 
А. Алексюк, С. Андріяш, В. Білова, Н. Воскресенська, Т. Гаврильчик, 
А. Джуринський, І. Іванюк, О. Локшина, І. Малицька, С. Матвієнко, 
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А. Мисюк, Л. Пуховська, А. Сбруєва, С. Старовойт та ін.). Здебільшого 
вони проводять конструктивний порівняльний аналіз реформування 
освітніх систем розвинених європейських та англомовних країн, 
приділяючи, як правило, основну увагу результатам освітніх реформ – 
структурним змінам освітньої системи. 

Основні характеристики інноваційних шкільних мереж знайшли 
висвітлення у працях багатьох провідних зарубіжних теоретиків освіти, 
таких, як П. Вольстеттер, К. Меллоу, Д. Чо, Д. Кан, Д. О’Брайєн, Е. Браун, 
А. Ліберман, М. МкЛоглін, Ф. Ньюменн, К. Сконцерт, М. Менделл, 
Д. Рейнолдс, Д. Хопкінс, К. Чепмен, М. Фуллан, А. Харріс, Д. Джексон, 
М. Кастелс, М. Черч та деяких інших. У вітчизняній педагогічній науці ці 
питання не знайшли суттєвого розвитку. Можна назвати лише деяких 
вітчизняних і російських науковців, які приділили увагу шкільним 
мережам. Серед них: А. Цирульников, Н. Крилова, І. Римаренко та А. 
Русакова. 

Мета статті полягає у визначенні особливостей діяльності 
інноваційних шкільних мереж як нового структурного компоненту 
середньої освіти Великої Британії. 

Виклад матеріалу. В останнє десятиліття минулого століття у 
провідних країнах світу відбулися освітні реформи, які продовжують 
здійснюватися і на сучасному етапі розвитку освіти. Г.С. Єгоров відзначає, 
що у формуванні стратегії освітніх реформ особливу увагу було приділено 
цілям і функціонуванню освіти, посиленню ролі самого учня в навчально-
виховному процесі, активізації освітнього (посилення освітнього впливу 
спільноти) і навчального середовища (що створюється самою школою), 
розширенню впливу інформаційних технологій, зміні ролі вчителя. 
Важливого значення у проведених реформах надавалося розширенню 
гарантій у сфері освіти і це, в першу чергу, пов’язано із завданням 
підвищення якості освіти для всіх і надання можливостей у виборі 
траєкторії освіти [2, с. 22]. 

Так, освітня система Великої Британії зазнала суттєвих змін, 
пов’язаних з прийняттям Закону про освіту 1988 р. Однією з 
тенденцій реформування середньої школи Великої Британії стала 
структурна диференціація, що передбачає виникнення 
альтернативної освіти. На відміну від інших типів реформ 
(корекційні, модернізаційні, системні), структурні реформи 
спрямовані не лише на внутрішні зміни освітньої системи, але й на 
реорганізацію освітніх структур, особливо на перебудову системи 
управління та фінансування освіти; зміну статусу вчителів; їх 
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професійної підготовки та підвищення кваліфікації; механізму 
контролю в освітній системі; зміну тривалості обов’язкової освіти, 
зміну типів шкіл, зв’язків між освітніми рівнями тощо [2, с. 26]. 

Аналіз структурних реформ Великої Британії кінця ХХ – 
початку ХХІ століття дозволяє виокремити такі пріоритети 
освітньої політики: консервативної та лейбористської. 

Головними принципами неоліберальних структурних інновацій 
є, на думку провідних дослідників консервативної освітньої 
політики, такі:  

- відмова від трактування освіти як пріоритетного 
суспільного блага та віддання переваги її трактуванню як 
приватного блага [9];  

- запровадження ринкових механізмів освітніх змін, 
передусім таких, як: а) конкуренція між провайдерами освітніх 
послуг; б) вільний вибір освітніх послуг споживачами; в) звітність 
провайдерів перед споживачами; г) фінансування державою не 
провайдерів, а споживачів освітніх послуг [13]; 

- суттєве розширення можливостей освітнього вибору 
шляхом здійснення численних структурних інновацій, наслідком 
яких є утворення нової, альтернативної освітньої пропозиції [1]; 

- підвищення рівня автономності діяльності школи та її 
відповідальності за досягнуті результати перед споживачами 
освітніх послуг [10]; 

- розмивання грані між державною та приватною школою, що 
стосується, передусім, джерел фінансування навчальних закладів та 
форм їх звітності [10]; 

- скорочення учнівських контингентів державної школи та 
зростання контингентів приватної школи за рахунок фінансової 
підтримки державою вільного вибору навчального закладу 
споживачами освітніх послуг [3]. 

З перемогою лейбористів на загальних виборах 1997 року 
почався новий етап освітніх реформ, у тому числі й структурних 
інновацій в освітній системі. Т. Блер визначив сутність своєї 
політики як неолейборизм, де буде наявним «патріотизм та 
інтернаціоналізм», «дух підприємництва» та «соціальна 
справедливість, лібералізм і соціалізм», «нова модернізована 
соціал-демократія, яка характеризуватиметься підтримкою ринкової 
економіки, а не ринкового суспільства» [5, с. 2]. 
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Соціальна політика лейбористських урядів Т. Блера базується на 
принципі «селективного універсалізму», який означає систему, 
відкриту для учнів усіх соціальних верств, але структуровану так, 
щоб підтримувалися різні типи навчання, кваліфікації та результати 
згідно з пізнавальними інтересами та соціальними перспективами 
кожного з учнів [11, с. 144]. 

Важливого значення в освітніх реформах лейбористів набула 
програма «Висока якість освіти в містах» (Excellence in Cities, 
1999), яка визначила пріоритетні напрями діяльності уряду. 
Головною її метою стало надання передових освітніх можливостей 
для дітей, які живуть в економічно занедбаних міських районах. 
Програма включала такі види структурної диференціації освітніх 
закладів: 1) створення Міських освітніх центрів високої якості 
освіти; 2) розвиток спеціалізованих шкіл у місцях дії програми; 3) 
створення Шкіл-маяків з метою поширення передового 
педагогічного досвіду шляхом наставництва, підвищення 
кваліфікації вчителів інших шкіл, консультування тощо; 4) 
створення Зон освітньої дії (Education Active Zone – EAZ), метою 
яких є розвиток партнерства між школою, сім’єю та приватним 
бізнесом [7]. 

Реформатори цілком усвідомлюють, що реалізація їх планів 
можлива лише за умови зміни відносин між владою та вчителями. 
Офіційні документи неолейбористської освітньої реформи (Освітній 
Закон 2001 р., законодавчі акти «Школи, що досягають успіху» 
(“White Paper: Schools Achieving Success), «Школи, побудовані на 
успіху» (“Green Paper: Schools: Building on Success”), «14-19: 
розширення можливостей, підвищення стандартів» (“Green Paper: 
14-19: Extending opportunities, raising standards”)) декларують 
необхідність ставлення влади до вчителя не тільки як до виконавця, 
а й як до співтворця очікуваних перетворень. 

На початку ХХІ століття уряд Т. Блера перейшов до політики 
«інформованого прескриптивізму», в основу якої покладені науково 
обґрунтовані та оснащені механізмами моніторингу стратегії мовної 
та числової грамотності. «Прескриптивність» освітньої політики 
лейбористів була зумовлена необхідністю досягнення позитивних 
результатів реформи у максимально короткі строки і переконання 
громадськості, у тому числі і педагогічної, у правильності обраної 
стратегії реформи. У законодавчому акті «Школи, що досягають 
успіху» (White Paper «Schools Achieving Success»), наголошувалося: 
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«Ми розуміємо, що завдання, сформульовані у цьому документі, 
потребують нового напруження сил, особливо у працівників 
середньої школи. Ми вважаємо за необхідне розвивати довіру до 
інформованих професійних рішень учителів і стимулювати 
інновації, що йдуть безпосередньо від шкіл» [8]. 

Неолейбористи вважають, що здійснення реформ шляхом 
постійного тиску з боку центрального уряду, тобто «зверху вниз» не 
дасть очікуваних результатів, оскільки передбачає суто 
конформістську участь у них учителів-практиків, тоді як досвід 
свідчить, що успіх реформи може бути забезпечений лише при 
існуванні взаємодоповнюючих реформаційних рухів «зверху вниз» і 
«знизу вгору». Тому пріоритетним завданням лейбористського 
уряду стала зміна характеру участі останнього у здійсненні 
реформаційних перетворень. Так, має відбуватися перехід від 
прямого керівництва цим процесом до створення умов для нього та 
культури прогресивних інноваційних перетворень, що 
ініціюватимуться знизу. Орієнтиром такої зміни реформаційних 
стратегій уряду лейбористи вважають діяльність успішних 
бізнесових структур, тобто центр визначає напрям і культуру 
діяльності, а низові структури ініціюють інновації. 

Прикладом такого взаємодоповнюючого реформаційного руху 
«зверху вниз» і «знизу вгору» ми вважаємо діяльність нової 
структурної форми системи освіти Великої Британії – шкільної 
мережі. 

Існування інноваційних шкільних мереж не є принципово новим 
явищем в історії освіти, оскільки вже на початку ХХ століття в 
Європі та США було створено «Міжнародне об’єднання нових 
шкіл» з центром у Женеві, яке координувало діяльність навчальних 
закладів, що й отримали назву «нові школи». Пізніше в Європі, а 
згодом і в інших країнах світу, ознак інноваційних мереж набули 
трудові школи різних типів, Вальдорфські школи, школи 
О. Декролі, М. Монтессорі, П. Петерсона тощо.  

Сьогодні інноваційні шкільні мережі стають усе більш 
популярною організаційною формою запровадження інновацій. На 
думку А. Сбруєвої, відмінність сучасних інноваційних мереж від їх 
попереднього покоління зумовлена перш за все рядом 
контекстуальних чинників, таких, як глобалізація, розвиток 
економіки знань, перетворення змін на перманентну ознаку життя 
кожної людини зокрема та соціуму в цілому, розвиток 
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інформаційно-комунікаційних технологій, інтернаціоналізація 
культурного життя людства [1, с. 154]. 

В освітній сфері мережі шкіл усе більше і більше замінюють 
індивідуальну школу як ключову одиницю реформаційних змін. 
Дослідник діяльності інноваційних шкільних мереж у Великій 
Британії М. Барбер доводить, що, для того, щоб «мати успіх, 
автономним школам потрібно бути частиною мереж, де вони 
можуть набувати досвіу» [4].  

Дж. Чепмен інтерпретує розвиток мереж в освітній сфері як 
явище, пов’язане з ідеєю спільності (community) їх учасників, на 
відміну від підпорядкування і контролю, характерних для 
ієрархічного способу організації освітньої системи та ідеї 
конкуренції, запроваджуваною ринковою філософією освітніх 
реформ. Спільність ідей, намірів, ціннісних орієнтацій 
перетворюється у мережах на головний принцип організації, що 
робить її учасників рівними в тій відповідальності, яку вони беруть 
на себе за розвиток справи, що їх об’єднує [6, с. 42]. 

Найбільш повне, на нашу думку, визначення поняття шкільних 
мереж належить провідному британському досліднику Д. Хопкінсу. 
Він – ініціатор і керівник однієї з найвідоміших нині у світі 
шкільної мережі, яка має назву «Поліпшення якості освіти для всіх» 
(Improving the Quality of Education for All). Д. Хопкінс вважає, що 
«мережі являють собою суспільні об’єднання, провідними 
характеристиками яких – прагнення до якості, відданість справі та 
зосередження на результатах. Це ефективні засоби підтримки 
інновацій у часи змін. В освіті мережі сприяють поширенню 
інноваційного досвіду, створенню додаткових можливостей 
професійного розвитку вчителів, розвитку спроможності шкіл до 
змін. Вони стають проміжною ланкою між централізованими і 
децентралізованими структурами, допомагають у процесі 
реструктуризації та рекультуризації освітніх організацій та систем» 
[12, с. 154]. 

Мережі в освіті – нова організаційна форма, що відіграє 
вирішальну роль у підтримці інновацій та удосконаленні школи, а 
також для подолання традиційної ізоляції шкіл. Ізоляція, можливо, 
була виправданою протягом часів стабільності, але у добу змін є 
необхідність створення об’єднань з метою збільшення співпраці і 
встановлення більш гнучких структур. Отже, мережі можуть 
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забезпечити полегшення нововведення, одночасно сприяючи 
здійсненню реформи.  

Ідея мережування значно відрізняється від традиційних форм 
об’єднання освітніх організацій та систем, у яких переважали 
ієрархічні структури і організаційний підходи. На відміну від таких 
підходів, поняття «мережування» виступає як загальний елемент і 
принцип зв'язку між установами, організаціями, агентствами і 
окремими особистостями. У такому значенні мережі не є 
випадковим об’єднанням установ. У мережах учасники пов’язані 
один з одним певними зв'язками та взаємовідносинами, що свідомо 
встановлені і стосуються спільних інтересів. Так, мережі є свідомо 
створеними організаціями, пов'язаними вирішенням проблем для 
досягнення спільної цілі, однаковими за своїм структурним 
положенням і такими, що несуть відповідальність за свої дії. 

Зазначимо, що мережі забезпечують нову конструкцію для 
розширення освітнього простору і новий засіб для досягнення зміни 
в системі середньої освіти. Крім того, інноваційні шкільні мережі 
забезпечують процес культурних змін в освітньому середовищі. Для 
підвищення стандартів необхідно об’єднати горизонтальні та 
вертикальні освітні структури. Мережі можуть бути одним зі 
шляхів досягнення цього зв'язку.  

Так, мережі є засобом поширення реформаційних процесів, що 
мають потенціал бути більше та швидше прийнятими, відносно 
дешевими і менш руйнівними, ніж багатоструктурні 
широкомасштабні зміни.  

Наголосимо на тому, що мережі функціонують на мезорівні з 
метою підсилення взаємних зв'язків і поширення нововведень у 
системі середньої освіти. Мережі мають потенціал поєднання 
політики, ресурсної бази і практичного виміру освітньої реформи. 
Отже, успішні інноваційні шкільні мережі мають можливість 
замінити оточення, в якому діють освітні політики, а також мають 
здатність до еволюційного перетворення й оновлення в процесі 
спільної роботи. 

Висновки. Учасники інноваційних шкільних мереж Великої 
Британії здебільшого ставлять за мету підняти рівень навчальних 
досягнень учнів; формувати спроможність школи до надання 
якісної освіти всім учням; підвищити рівень готовності шкіл до 
змін; розвинути готовність місцевої освітньої адміністрації до 
надання школам інформаційної підтримки; підняти рівень 
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очікувань, цілей, навчальних результатів та освітньої культури 
шкіл, що розташовані в економічно занедбаному регіоні; створити 
світового рівня мережу інноваційних, високо ефективних середніх 
шкіл у партнерстві з бізнесовими структурами та місцевою 
громадою. 

Проаналізувавши особливості діяльності інноваційних 
шкільних мереж Великої Британії, ми дійшли висновку, що головні 
риси їх діяльності такі: самостійне визначення школою пріоритетів 
розвитку; керівництво процесом діяльності шкільних мереж групою 
координаторів та директором; удосконалення досвіду навчальної 
діяльності учнів; співробітництво вчителів та залучення їх до 
відповідальності; співпраця школи, університету, місцевої освітньої 
адміністрації; детальне планування та колективний менеджмент 
процесу змін; здійснення активних заходів для активізації 
співробітництва з батьками учнів тощо. 

На подальше дослідження заслуговують змістові та 
процесуальні особливості діяльності інноваційних шкільних мереж 
Великої Британії. 
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SUMMARY 

Irina Chistyakova  
INNOVATIVE SCHOOL NETWORKS AS A NEW STRUCTURAL 

COMPONENT OF GREAT BRITAIN’S SYSTEM OF SECONDARY 
EDUCATION 

The article gives basic characteristics of structural reforms of secondary education 
in Great Britain at the end of the 20th c. – the beginning of the 21st c. Two types of 
educational policy are analyzed in the context of reformatting of secondary education in 
Great Britain. The peculiarities of activity of innovative school networks as a new 
structural component of secondary education of Great Britain are defined in the article. 

 
УДК 378 (430)                                                      Тетяна Шалімова 

(Суми)                  
ДВНЗ «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 
НБУ: СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

Постановка проблеми. З поняттями “менеджмент” і “менеджер 
сьогодні ми зустрічаємось на кожному кроці. Вони входять у нашу 
лексику, деякі елементи менеджменту ми уже використовуємо у 
своїй професійній діяльності. За запевненням класика менеджменту 
Пітера Дракера, “Рідко, якщо взагалі коли – небудь, який-небудь 
новий основний інститут так швидко доводив свою необхідність... 
як розвивався менеджмент на початку теперішнього сторіччя”. 
Проте, спілкування з керівниками шкіл, навчальних закладів 
свідчить про їх поверхову уяву щодо змісту менеджменту. 
Вживаючи слово “менеджер”, більшість людей ототожнюють його з 
образом керівника нового покоління, який використовує у своїй 
роботі сучасні гуманні методи управління. Загалом, це так і не 
зовсім так. Сучасний менеджмент в освіті стає наукомісткою 
сферою діяльності і все більше вимагає високого професіоналізму 
та різнобічних знань. 

 Для ефективного функціонування будь-якої організації виникає 
потреба у систематичному та чітко організованому управлінні нею. На цій 
підставі на початку XX с. виникає і розвивається окрема галузь знань – 
менеджмент (від англ. «management» – «управління»), спрямована на 
вивчення теорії та практики управління організаціями. Менеджмент 
визначається як інтегрований процес, яким повноважні особи формують, 
зміцнюють і керують організаціями в ході добору та досягнення 
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визначених ними цілей”. «Як наука, менеджмент спрямовує свої зусилля 
на пояснення природи управління праці, встановлення зв’язків між 
причинами та наслідками виявлення чинників та умов, за яких спільна 
праця людей стає ефективнішою та кориснішою» [2, с. 7]. На основі 
менеджменту у бізнесі та економіці протягом 1900-1950-х рр. виникає та 
розвивається ще один напрям науки управління – освітній менеджмент, 
який з часом віділяється в окрему дисципліну з власною теоретичною та 
емпіричною базою. Аналіз досліджень і публікацій. Проблема 
освітнього менеджменту розглядається у працях багатьох вітчизняних і 
зарубіжних дослідників, зокрема Л. Даниленко, О.Гурової, Л. 
Карамушкиної, І. Лікарчука, О. Мармази, В. Маслова, Т. Десятова, О. 
Коберника, Б. Тевліна, Л. Якубової, Н. Чепурної, З. Онішківа, В. 
Симонова, Ю.Конаржевського, В. Шаркунової, Т. Буша, Т. Серджіованні, 
М. Барлінгейма, Ф.Кумза, П. Тарстона, Д. Кларка,, Д. Габбаро, М. 
Генсона, М. Брауна, С. Естлер, Д. Болдріджа, К. Вайка, М. Когена, Дж. 
Марча та Дж. Олсена, Е. Шайна, Т.Грінфілда та інших дослідників. Однак 
вивчення наукової літератури показало, що у зарубіжній теорії управління 
освітою поняття «менеджмент» співвідноситься та тісно пов’язується з 
поняттями «лідерства» та «адміністрування», тоді як у вітчизняній 
літературі дослідники, поряд з поняттям «менеджмент», окрім 
«лідерства», вводять і розглядають поняття «управління» та «керування». 
Проведений аналіз наукової літератури дозволив виділити розбіжності у 
трактуванні термінів та у їх застосуванні. Ось чому як  у вітчизняній так і 
зарубіжній літературі, не склалося однозначного визначення даних 
понять. Різні дослідники по-різному визначають сутність цих термінів і 
по-різному їх розмежовують. Метою даної статті є розгляд основних 
визначень понять «менеджмент», «адміністрування», «лідерство», 
«управління», «керування», які вживаються у літературі управління 
освітою, аналіз їх спільних та відмінних рис та особливостей застосування 
термінів у контексті. Виклад основного матеріалу.  Щодо англомовної 
літератури, термін «менеджмент» (англ. management) широко 
використовується у працях дослідників Великобританії, Європи й 
Африки, тоді як науковці Сполучених Штатів, Канади та Австралії в 
значенні «управління навчальними закладами» надають перевагу терміну 
«адміністрування» (англ. administration). Стосовно вживання та значення 
терміну «адміністрування» не склалось однозначного погляду. Одні 
дослідники застосовують цей термін, маючи на увазі виконання нижчих 
посадових обов’язків, інші розглядають його як поняття, що охоплює 
менеджмент і лідерство. У більшості визначень термін «адміністрування» 
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відповідає значенню терміна «менеджмент», науковці навіть поєднують 
ці поняття у терміні «адміністративний менеджмент». 

Основною галуззю менеджменту є менеджмент в освіті, який 
має свою специфіку та притаманні тільки йому закономірності. Ця 
специфіка полягає в особливостях предмета, продукту, знарядь і 
результатів праці менеджера освіти. Предметом праці менеджера 
освітнього процесу є діяльність суб'єкта управління. Продуктом 
праці менеджера є інформація про навчально-виховний процес. 
Знаряддям праці є слово, мова. 

Результат  праці менеджера – це рівень грамотності, 
вихованості та розвитку об'єкта менеджменту – учнів. 

Менеджмент в освіті – це комплекс принципів, методів, 
організаційних форм та технологічних прийомів управління 
освітнім процесом, спрямований на підвищення його ефективності. 

Основні функції менеджменту в освіті: 
- прийняття розумного рішення; 
- організація виконання прийнятих рішень, створення належних 

умов для ефективної роботи освітнього закладу, кожного учасника 
освітнього процесу, забезпечення мотивів та стимулів їх діяльності; 

- контроль за виконанням рішень. 
М. Мескон , М. Альберт  і Ф.Хедоурі зазначають, що менеджер 

– це не тільки посада, а й певний рівень професіоналізму в 
управлінні. Іншими словами, на відміну від підприємця, менеджер – 
професійний управлінець, керівник. Аналізуючи управління із 
загальноправового погляду. І.П. Волков дає таке визначення: 
“Керівництво – процес правової організації й управління спільною 
діяльністю членів колективу, який здійснюється керівником як 
посередником соціального контролю і влади” [1, с. 56]. 

Між поняттями “управління” та “керівництво” існує, як ми 
вважаємо, своєрідний взаємозв’язок: з одного боку, управління 
містить у собі керівництво як суб’єктивний компонент, а з іншого, - 
воно само є змістом керівництва, оскільки соціальне управління 
здійснюється людьми (людиною) щодо інших людей. Управління – 
процес планування (вироблення і прийняття управлінських рішень) 
і контроль як завершення управлінського циклу, що ґрунтується на 
зворотному зв’язку. Між його функціями різні автори відзначають 
найчастіше організацію як практичну реалізацію рішень. 
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Сучасний менеджмент в освіті стає наукомісткою сферою 
діяльності і все більше вимагає високого професіоналізму та 
різнобічних знань. 

Підвищення ефективності навчального процесу зараз 
визначається формуванням сучасних управлінських відносин, 
зростання керованості цього процесу. Не можна керувати 
складними системами (а навчальна група, навчальне середовище, 
навчальний процес – складні імовірнісні системи) за допомогою 
простих методів (випливає з кібернетичного закону розмаїтості, 
відкритого У. Ембі). 

Управлінські відносини, управлінські впливи, що виявляються у 
всіх функціях менеджменту, формують особистість учнів 
ефективніше, ніж пасивне середовище. Тільки організовуючи 
навчальний процес або приходячи з черговою лекцією на заняття в 
утворену кимось навчальну групу (клас), багато викладачів так і не 
стають керуючими навчальною діяльністю, залишаються елементом 
"керуючої підсистеми", звикнувши до режиму функціонування, 
"зведеного порядку". 

Педагогічний і дидактичний менеджмент, що розвиваються в 
мережах освітнього менеджменту, мають свою специфіку у зв'язку з 
виконанням особливої функції -  створення систем управління 
педагогічними і дидактичними процесами. 

Дослідники цих феноменів дають різні їх визначення: 
"Педагогічний менеджмент - це комплекс принципів, методів, 

організаційних форм і технологічних прийомів управління освітнім 
процесом, спрямований на підвищення його ефективності," - таке 
визначення дає В.П. Симонов [8, с. 123]  Під освітнім процесом він 
розуміє сукупність трьох складових: навчально-пізнавального, 
навчально-виховного, самоосвітнього процесів. 

Виходячи з такого визначення, він відзначає, що будь-який 
викладач по суті є менеджером навчально-пізнавального процесу, а 
керівник навчального закладу - менеджером навчально-виховного 
процесу в цілому (як суб'єкти управління цими процесами). 

Такий погляд на менеджмент в освіті ми розділяємо, розуміючи 
всю умовність розподілу навчально-пізнавальної та навчально-
виховної діяльності. 

На основі теоретичного аналізу психологічних особливостей 
менеджменту освіти Н.Л. Коломінський запропонував таке 
визначення цього поняття: «Менеджмент в освіті - це усвідомлена 
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взаємодія керівника з іншими людьми - підлеглими, партнерами, 
своїми керівниками, учнями, батьками й інше, спрямована на 
забезпечення їх активної скоординованої участі в досягненні 
поставленої мети» [5, с. 38]. 

Отже, менеджмент в освіті (освітній менеджмент) - це теорія і 
практика управління стратегічною галуззю національного 
господарства в ринкових умовах, об'єкт якої - процес управління 
освітніми системами. 

Об'єктом педагогічного менеджменту є управління 
педагогічними системами, що функціонують в умовах ринку. 

Предмет освітнього, педагогічного та дидактичного 
менеджменту - протиріччя, закономірності, відносини процесу 
управління освітніми системами в ринковій економіці, навчальними 
закладами та навчальними групами. 

Поки буде існувати цивілізація та людське суспільство, держави 
будуть розв’язувати вічні проблеми навчання та виховання, вести 
пошук закономірностей управління педагогічним процесом з метою 
досягнення кращих результатів. 

У суспільстві, що розвивається за рахунок нових знань, де усе 
більше працівників займається інтелектуальною працею, освітній 
менеджмент перестає бути тим, чим він був протягом багатьох 
років. Переосмислюється суть знань, ставлення до доброти, 
специфіка власне роботи і такі фундаментальні поняття, як влада, 
довіра, кооперація. 

Менеджмент - це не фіксація існуючого положення, а створення 
необхідних умов для ефективної роботи. Не існує неживої 
експертної системи, яка могла б замінити менеджера. Якщо процес 
прийняття і реалізації рішень не відпрацьований , у керівництва 
виникає спокуса знайти готові теоретичні рецепти й інструменти, за 
допомогою яких менеджерам можна діяти в будь-яких ситуаціях. 
Але замість " інструментального підходу потрібно вчити 
менеджерів думати в конкретній ситуації ". 

Більшість людей не розрізняють поняття керівництва, влади та 
лідерства, вважаючи, що, перебуваючи на керівній посаді, певна 
особа автоматично має владу над підлеглими і є лідером колективу. 
Формально це так. Однак на практиці співвідношення цих трьох 
складових частин управлінського впливу досить різне, оскільки 
воно складається під впливом багатьох чинників, до яких належать 
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типи організації, її масштаби, напрям діяльності, місце в ієрархії 
управління, особисті якості менеджера і т. ін. 

Організації, що досягають успіху, відрізняються від інших в 
основному тим, що мають більш динамічне й ефективне 
керівництво. У сучасній діловій мові під керівництвом, з погляду 
власника, мається на увазі або індивід «керівник», або група 
«керівний склад», або ж процес, тобто засіб, що володіє 
індивідуальними особливостями управління організацією. 
Синонімами слів «керівництво» і «керівник» є слова «лідерство» і 
«лідер». 

Природу лідерства можна ліпше зрозуміти, якщо порівнювати її 
з управлінням. Бути менеджером і бути лідером в організації - це не 
одне і те саме. Менеджер у своєму впливі на роботу підлеглих і 
побудові відносин з ними насамперед використовує і покладається 
на основу влади і джерела, що її живлять. Лідерство ж як 
специфічний тип відносин управління ґрунтується більше на 
процесі соціального впливу, а точніше – на взаємодії в організації. 
Цей процес складний і потребує високого рівня взаємозалежності 
його учасників. На відміну від власного управління, лідерство 
припускає наявність в організації послідовників, а не підлеглих. 
Відносини «начальник - підлегий», властиві традиційному погляду 
на управління, замінюються відносинами «лідер - послідовник». 

У менеджменті лідерство є ключовою ситуаційною змінною, 
визначається якостями керівника та підлеглих і ситуацією. 

Лідерство - управлінські взаємовідносини між керівником і 
послідовниками, засновані на ефективному поєднанні різних 
джерел влади і спрямовані на спонукання людей до досягнення 
загальних цілей. 

Між поняттями “управління” та “керівництво” існує, як ми 
вважаємо, своєрідний взаємозв'язок: з одного боку, управління 
містить у собі керівництво як суб'єктивний компонент, а з іншого, - 
воно саме є змістом керівництва, оскільки соціальне управління 
здійснюється людьми (людиною) щодо інших людей. Управління - 
процес планування (вироблення та прийняття управлінських 
рішень) і контроль як завершення управлінського циклу, що 
ґрунтується на зворотному зв'язку. Між його функціями різні 
автори відзначають найчастіше організацію як практичну 
реалізацію рішень. 
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Т. Буш і Д. Главер зазначають, що «лідерство – це процес 
впливу на людей, що приводить до досягнення бажаної мети. Сюди 
відносять надихання та підтримку інших з метою формування 
майбутнього школи, що базується на особистих і професійних 
цінностях. Менеджмент – це впровадження шкільної політики та 
ефективне й результативне управління повсякденними справами 
школи» [9, с. 10].      

 Менеджерська діяльність - безпосередня робота керівника, до 
якої відносяться координування, спрямування та підтримання 
роботи інших, визначення цілей, оцінювання успішності, 
забезпечення організаційних ресурсів, створення сприятливого 
психологічного клімату, керування контактами з батьками, 
планування, ведення бухгалтерії, розв’язання конфліктів між 
учителями, залагодження різноманітних учнівських протестів та 
виконання будь-якої іншої роботи, спрямованої на успішне 
функціонування школи. Лідерство  пов’язуюється насамперед зі 
встановленням нових цілей, створенням нових структур і процедур. 
На думку цих науковців, лідерство – це перш за все новизна і зміни. 
Лідер визначає напрям руху всієї організації, має власне, активне 
ставлення до мети. Він діє, а не реагує на чиїсь дії, породжує ідеї, а 
не відгукується на них [5, с. 87]. Отже, менеджмент зводиться до 
ефективної техніки управління навчальними закладами, а лідерство 
розглядається як таке, що наголошує на формуванні продуктивного 
оточення, для якого характерні новизна, співучасть, поділ ідеями, 
підтримка, чітко визначене майбутнє бачення ситуації [7, с. 17]. 
Різницю між освітнім лідерством та освітнім менеджментом можна 
проаналізувати на прикладі діяльності освітнього керівника. 
Дослідники Т. Серджіованні, М. Барлінгейм, Ф. Кумз, П. Тарстон 
висловлюють думку, що основою керування освітою залишається 
роль освітнього лідера, а роль менеджера, хоч і дуже важлива, не 
основна. Насправді вона лише підтримує та доповнює попередню 
роль [7, с. 219]. Керівник як менеджер повинен шукати відповіді на 
такі запитання: чого треба досягнути?, як це зробити? Для цього 
потрібно бути наполегливим, цілеспрямованим і працьовитим, мати 
аналітичне мислення. Натомість освітній лідер – ширше поняття, до 
якого входить також зацікавлення тим, яку цінність мають завдання 
і як вони впливатимуть на школу та суспільство. Концепція 
керівника-менеджера, на думку цих авторів, має утилітарний 
відтінок: які засоби найліпші для досягнення визначеної мети?          
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А концепція освітнього лідера – відтінок нормативності: наскільки 
відповідають курсу самі завдання? «Оскільки лідер наголошує на 
цінності самих завдань і загальній місії школи, керівник-лідер 
здатний створити у школі таку атмосферу, у якій члени шкільної 
спільноти працюватимуть із максимальним запалом, відданістю та 
якістю» [7, с. 91].  

Р. Старратт розглядає освітнього керівника, як актора, який грає 
дві ролі –менеджера і лідера. Кожна з цих ролей має свій, дуже 
відмінний сценарій. Ідучи за менеджерським сценарієм, 
професійний керівник займається справами, що стосуються процесу 
та засобів освіти, визначених за системою бюрократичних 
цінностей: однакове ставлення до учнів та вчителів, застосування 
однакових правил та постанов у всіх конкретних ситуаціях, 
отримання максимальної користі із витрачених коштів, досягнення 
школою максимального покращення результатів її діяльності. Ідучи 
за сценарієм освітнього лідера, керівник-професіонал займається 
питаннями мети і змісту, а також намагається визначити 
правильний напрям руху організації. Хоча ці сценарії мають спільні 
моменти, вони різні за своєю суттю. Основною складовою рисою 
освітнього лідера є яскраве бачення майбутнього організації [6, c.10].  

На думку В.П. Симонова менеджер зосереджує свою увагу на 
досягненні мети через спрямування у правильне русло певних 
структур та процесі в середині організації, а лідер робить це через 
спрямування людей. Менеджер займається впровадженням 
політики, тоді як лідер її формуванням. Менеджер робить будь-яку 
справу правильно, тоді як лідер робить правильну справу [8, 23]. 
Американський дослідник М. Генсон у праці «Керування освітою та 
організаційна поведінка» вживає терміни «лідер», «менеджер» та 
«керівник» як взаємозамінні. Однак наголошує на тому, що 
детальне вивчення значень термінів дає змогу визначити 
розбіжності у їх трактуванні. Якщо терміни «менеджер» та 
«керівник» можна використовувати як взаємозамінні, то «лідер» 
має дещо іншу конотацію. Поняття «лідера», на думку дослідника, 
концентрується навколо двох сфер: стратегічного бачення лідером 
напряму, в якому має провадити свою діяльність організація, та 
вміння не насильно скеровувати підлеглих до активного виконання 
цієї стратегії. Менеджер, же фокусується на можливості організації 
провадити свою діяльність – наймати працівників, оцінювати їхню 
роботу, розподіляти ресурси, встановлювати правила поведінки [2, 
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с.163]. Висновки. Отже, беручи до уваги аналіз наукової 
літератури, на нашу думку, доцільно вживати термін «освітній 
менеджмент» у значенні науки, що вивчає теорію та практику 
управління освітніми системами, навчальними закладами та 
людьми, що в них функціонують, а також для позначення самого 
процесу управління цими об’єктами. Оскільки поняття 
«управління», на думку більшості дослідників, ширше від поняття 
«керування», поняття «менеджмент» можна вживати як тотожне 
поняттю «управління». Лідерство виступає складовою частиною 
ефективної менеджерської діяльності, а керування – є однією з 
функцій менеджменту, спрямованою на ефективну організацію 
процесу управління. 
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SUMMARY 
T.I. Shalimova 

Appearance of the new discipline – theory of running educational organizations, 
which has been named educational management, has stipulated many discussions 
concerning the use of terms “management”, “administration”, “leadership” and 
“governance”. The peculiarities of the use of these terms are investigated in the article as 
well as the difference between the roles of «manager”, “leader”, “governor”.  

Keywords: educational management, leadership, governance. 
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УДК 378.1(477.75) 
Наталія  Якса  

 (Сімферополь) 
ОСОБЛИВОСТІ ОРІЄНТАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СПРЯМУВАННЯ НА 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ 
Актуальність нашого дослідження випливає з проблем 

становлення нової освітньої парадигми в українському соціумі, яке 
відбувається в умовах глобалізації, євроінтеграціних процесів, 
зростання впливу етнокультурного чинника, переходу до 
постіндустріального інформаційного суспільства. Тому 
надзвичайно важливою й актуальною залишається проблема 
збереження та розвитку духовних пріоритетів, формування 
особистості в межах соціального інституту освіти, що створює 
передумови для модернізації педагогічної освіти, пошуків шляхів 
набуття індивідом особистісних і соціальних якостей на засадах 
міжособистісної та суб’єкт-суб’єктної взаємодії.  

У стратегічних законодавчих та освітніх документах нашої 
держави (Конституції України, законах "Про загальну середню 
освіту", "Про вищу освіту", Національній доктрині розвитку освіти 
та ін.) декларуються принципи багатоетнічності та 
полікультурності, ставляться завдання, спрямовані на  розвиток 
фундаментальної підготовки майбутнього вчителя на основі 
засвоєння духовної скарбниці українського народу, онтологічних, 
гностичних та аксіологічних компонентів цілісної полікультурної 
картини світу.  

Складний і суперечливий процес національного відродження 
потребує всебічного осмислення історичних, політичних, 
соціальних, етнокультурних детермінант, що визначають 
особливості культурно-освітнього життя держави загалом та її 
окремих регіонів; стає необхідним створення і налагодження 
конкретного механізму, в якому б етнічна самосвідомість 
виступатиме важливим чинником усвідомлення причетності до 
рідної етнічної культури, розуміння її значення в консолідації 
української нації, у формуванні її національно-державних інтересів. 

Аналіз наукових джерел вітчизняної педагогіки засвідчує, що в 
теорії та практиці професійної освіти накопичено значний досвід, 
прогресивні ідеї якого можуть стати основою модернізації 
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професійної підготовки майбутніх учителів до міжкультурної 
взаємодії суб’єктів освітнього процесу у контексті новітніх 
євроінтеграціних тенденцій. Академік В.Г. Кремінь підкреслює, що 
в усіх сферах життєдіяльності людини і суспільства все більше 
утверджуються загальноцивілізаційні тенденції розвитку, 
характерні для ХХІ століття. Передусім – це тенденція зближення 
націй, народів, держав шляхом створення спільного економічного, 
інформаційного, а, зважаючи на вимоги Болонського процесу, й 
освітнього простору Європи. 

Провідна роль в оновленні системи освіти належить вищим 
навчальним закладам, оскільки саме тут закладаються теоретико-
методологічні та змістові, науково-методичні засади освіти, формується 
педагогічне мислення та професіоналізм майбутнього вчителя. 

Міждисциплінарний підхід до нашого наукового пошуку зумовив 
необхідність вивчення різних проблем освіти, пов’язаних із сучасними 
світовими і освітніми тенденціями, міжетнічними відносинами, з 
різними аспектами професійної педагогічної підготовки, зокрема, й 
полікультурного спрямування. Це дозволило виокремити певні 
напрями. 

У наукових працях А.М. Алексюка, Г.О. Балла, Б.С. Гершунського, 
О.В. Глузмана, І.А. Зязюна, Р.О. Позінкевича, О.Л. Шевнюк та ін. 
переосмислюються теоретико-методологічні засади освіти як 
культурного процесу.  

Глобалізаційні тенденції розвитку освіти в зарубіжних країнах 
вивчали такі вітчизняні вчені, як Н.В. Абашкіна, О.К. Мілютіна, 
Н.Г. Ничкало, А.А. Сбруєва та ін. Проблему продуктивної взаємодії в 
контексті міжособистісного спілкування досліджували зарубіжні вчені 
М. Аргіл, Г. Баннер, Е. Врегг, П. Екман, Х. Кеннон, Д. Крістал, 
Б. Скіннер, Р. Харрісон (США, Велика Британія, Німеччина). 

Проблему виховання культури міжнаціонального спілкування 
досліджує ряд учених: Н.М. Воскресенська, Н.І. Ганнусенко, 
З.Т. Гасанов, В.С. Заслуженюк, М.Г. Тайчинов, Г.Г. Філіпчук, 
М.А. Хайруддінов та ін. 

Особливості професійної педагогічної підготовки в зарубіжних 
країнах, зокрема на європейському континенті, вивчають 
Н.М. Лавриченко, Л.П. Пуховська (Західна Європа), Т.М. Десятов 
(Східна Європа), О.В. Матвієнко (Європейський Союз); в окремих 
країнах Європи – Ю.А. Алфьоров, А.В. Парінов (Англія), 
Н.М. Авшенюк (Англія, Уельс), І.П. Задорожна, О.К. Мілютіна (Велика 
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Британія), В.А. Гаманюк, Т.І. Вакуленко (Німеччина), В.І. Семілетко 
(Норвегія), У. Новацка, І. Шемпрух (Польща), Н.В. Абашкіна, 
О.Г. Ширін (Німеччина), О.В. Авксентьєва, Л.І. Зязюн (Франція), 
О.С. Ковальчук (Російська федерація); в англомовних країнах – 
А.А. Сбруєва (англомовні країни), М.П. Лещенко (Велика Британія, 
Канада, США), І.В. Гушлевська (США, Канада), І.С. Бессарабова, 
Т.С. Кошманова, Т.Г. Чувакова (США), Н.В. Мукан, Л.О. Карпинська 
(Канада); в інших країнах світу – О.А. Жижко (Мексика) та ін. 

Отже, актуальність проблеми, її недостатня розробленість і вимоги 
педагогічної практики зумовили вибір теми нашої статті: окреслити 
особливості орієнтації професійно-педагогічної підготовки майбутніх 
учителів полікультурного спрямування на євроінтеграційні процеси. 

Суттєво, що проблема професійної підготовки вчителя 
актуалізується світовими тенденціями інтеграції країн Західної та 
Східної Європи, Європи і країн Азіатського світу на зближення, 
співробітництво у сфері освітніх ініціатив. На думку фахівців, ця 
тенденція зумовлена рядом об’єктивних причин: вступом різних держав 
до ЄС (Європейського Співтовариства); міграцією робочої сили, що 
посилюється; академічним обміном між вузами; створенням єдиного 
європейського освітнього простору; діяльністю ЮНЕСКО, Ради Європи 
у сфері взаємного визнання освітніх програм, посвідчень, дипломів [1]. 

В умовах культурної глобалізації особливого набуває  культурний 
вимір глобалізаційного контексту сучасної освіти. Ж. Делор, провідний 
діяч ЮНЕСКО,  виступаючи на 45 сесії міжнародної конференції з 
питань освіти (Женева, 1996 р.), виділив ряд протиріч, зокрема, між 
глобальним і локальним, що проявляється у несприйнятті багатьма 
людьми, які прагнуть знайти свої етнічне коріння, сучасних 
глобалізаційних процесів. Тому "завдання вчителя полягає як у тому, 
щоб зберегти ідентичність кожної нації, кожного народу, так і в тому, 
щоб підготувати 6-10-річних дітей до зустрічі через двадцять років із 
зовсім іншим світом" [5, с. 89]. Інше протиріччя між модернізмом і 
традиціями полягає у тому, що країни намагаються поєднати традиційну 
культуру з модернізмом. Відповідно, як вважає А.А. Сбруєва, 
феноменом культурної глобалізації є мультикультурна, 
інтернаціональна та транснаціональна освіта. Одним із проявів теорії 
культурної  глобалізації є парадигмальні зміни в освіті, що 
передбачають контекстуалізований розвиток багатостороннього 
інтелекту учнів у процесі глобалізації, локалізації та індивідуалізації 
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навчального процесу (Ї.Ч. Ченг). Це допоможе сформувати нове 
покоління ефективних лідерів і високорозвинених громадян [5, с. 88-89].  

Зазначене вище засвідчує важливість феномену європейського 
виміру в освіті (European dimension in education), який, на думку 
Л.П. Пуховської, набув значного поширення у контексті освітньої 
політики Європейського Союзу і Ради Європи; при цьому розвиток 
сутності явища та змісту поняття "європейський вимір в освіті " 
простежується " у провідних документах цих інституцій, прийнятих у 
кінці ХХ – на початку ХХІ ст.: у 80-х рр. – це Рекомендації "Про роль 
середньої школи в підготовці молоді до життя" (1983) і  Рекомендація 
Парламентської асамблеї "Про європейський вимір освіти" (1988); в 90-х 
рр. це – Маастрихтська угода (1992),  Резолюція  17-ї сесії Постійної 
конференції європейських міністрів освіти  "Європейський вимір освіти: 
зміст викладання та навчальних планів" (1995), висновки 19-ї сесії 
Постійної конференції  європейських міністрів освіти "Освіта 2000: 
тенденції, загальні питання і пріоритети пан'європейського 
співробітництва", Резолюція "Основні цінності, мета: роль 
співробітництва у сфері освіти в Раді Європи" (1997), Рекомендації 
Комітету міністрів Ради Європи "Про середню освіту" (1999); на 
початку ХХІ ст. це – Доповідь Ради Міністрів на Раді Європи 
"Формування майбутніх цілей систем освіти і підготовки" (2001), 
спільний документ Ради Європи і Європейської Ради "Освіта і 
підготовка 2010" (2004), інші [4, с. 80-82]. 

У контексті європейського виміру в Україні розвивається 
концепція сталого розвитку (вона реалізує ідею єдності, гармонізує 
суспільне життя на основі плюралізму думок, підходів і рішень з 
урахуванням специфіки окремих країн і регіонів), відповідно до 
якої педагогічна думка розвинених постіндустріальних держав 
орієнтуться на необхідність збереження консервативно-захисної 
ролі освіти, зокрема її функції стабілізуючого соціального 
інституту, який охороняє, зберігає і передає досвід матеріально-
культурного розвитку від покоління до покоління [2]. 

Якісно новий рівень культурних відносин між країнами виявляє 
нові вимоги, які ґрунтуються на засадах діалогу і 
взаємопроникнення культур, дозволяють як учням, так і педагогам 
не замикатися тільки у своєму освітньому просторі, а шукати точки 
перетину з освітніми моделями в інших освітніх просторах. Рівень 
культурної самосвідомості суб’єктів освітнього простору 
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виявляється саме в особистій їх причетності до подій 
загальнопланетарного, міжкультурного масштабу.  

Ці висновки ґрунтуються на рекомендаціях Ради Європи та 
Міністрів освіти "Про європейський вимір освіти" (1988), де 
наголошується, що освітні цілі європейського виміру передбвчають 
демократію, соціальну справедливість, повагу прав людини та 
посилення почуття європейської ідентичності. У контексті 
полікультурної професійної підготовки вчителя важливими є цілі 
запровадження європейського виміру: "1) посилення у молоді 
почуття європейської ідентичності та відчуття цінності 
європейської цивілізації, що є важливим для захисту принципів 
демократії, соціальної справедливості та поваги до прав людини; 2) 
підготовка молоді до участі в економічному і соціальному житті 
Співдружності; 3) сприяння усвідомленню молоддю переваг 
Співдружності як викликів, що стоять перед нею; 4) підвищення 
рівня знань молоді  про Співдружність та країни-члени, їх історію, 
культуру та економіку, що сприятиме  розумінню важливості 
співпраці країн-членів та країн Європи і світу" [4, с. 80-82].   

Значущість полікультурної спрямованості сучасної системи 
освіти підкреслила Генеральна Асамблея ООН (1992 р.), коли 
зазначила в Декларації прав громадян, що для суспільства важливо 
"…вживати заходів у галузі освіти з метою заохочення молоді до 
пізнання історії, традицій, мови та культури меншин… Особи, які 
належать до меншин, повинні … мати можливості для набуття 
знання про суспільство, в якому вони живуть" [6, с. 100]. 
Підтримала ці ідеї також міжнародна комісія ЮНЕСКО, 
зазначивши у доповіді про освіту в багатомовному світі (2003 р.) 
важливість усвідомлення етнокультурного коріння кожної людини 
та необхідність формування поваги до інших культур [3, с. 6]. 

В умовах поширення глобалізаційних та євроінтеграції процесів 
зростає вплив етнокультурного чинника, що набуває специфіки в 
період розвитку постіндустріального інформаційного суспільства, 
яке, з одного боку, скреслює раніше чітко визначені межі в 
системах освіти різних країн, з іншого ж – вимагає вивчення і 
врахування особливостей етнокультурного середовища, в якому 
відбувається становлення особистості майбутнього спеціаліста, в 
тому числі й педагога. 

Тобто, об’єктивно посилюється необхідність адаптації 
вітчизняної вищої освіти до загальноєвропейського освітньо-
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наукового, культурного простору при збереженні та розвитку 
здобутків і пріоритетів національної системи освіти. Вивчення 
зазначеного феномену потребує врахування світових 
глобалізаційних та інтеграційних процесів розвитку теорії і 
практики педагогічної освіти, принципів мультикультурності, 
гетерогенності й поліетнізму в поєднанні з тенденціями 
регіоналізації. При цьому визначимо особливості впливу 
регіональних полікультурних умов (історичних, природно-
географічних, соціально-економічних, соціально-демографічних, 
культурологічних), на процес соціалізації та професійного 
становлення особистості майбутнього вчителя. Полікультурна 
складова професійної педагогічної освіти виступає як теоретико-
методологічна стратегія, спрямована на формування в майбутніх 
учителів досвіду міжкультурної взаємодії. Полікультурність 
відображає культурне та національне розмаїття українського 
суспільства, що сприяє визнанню права всіх громадян зберігати, 
розвивати і збагачувати свою культурну спадщину, прагненню до 
взаєморозуміння, поваги і толерантності, здатності до 
міжкультурного діалогу. 

Все це потребує посилення регіонального компоненту в змісті 
вищої педагогічної освіти, зокрема в розширенні сфери 
міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього процесу за допомогою 
діалога/полілога культур. Професійна педагогічна взаємодія 
передбачає співробітництво, паритетні суб’єкт-суб’єктні відносини 
і має ґрунтуватися на спеціальних професійних знаннях і 
комплексних педагогічних уміннях, зокрема на вмінні 
встановлювати доцільні стосунки в системі "викладач-студент", 
"педагог-учень", "педагог-група" та інші, досягаючи 
взаєморозуміння. 

Суттєво, що перспективи розвитку професійної підготовки 
майбутніх педагогів до міжкультурної взаємодії суб’єктів 
освітнього процесу пов’язані з: формуванням професійної 
компетентності майбутніх педагогів, здатних самостійно і творчо 
вирішувати завдання міжкультурної взаємодії, усвідомлювати 
особистісну й суспільну значущість діяльності в полікультурному 
освітньому просторі та нести відповідальність за наслідки своєї 
професійної діяльності; зростанням якості професійної підготовки 
майбутніх педагогів до міжкультурної взаємодії суб’єктів 
освітнього процесу в полікультурному освітньому просторі свого 
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регіону; забезпеченням гарантій стабільного етнокультурного 
розвитку підростаючого покоління на засадах міжкультурної 
толерантності. 
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SUMMARY 

Yaksa N.V.  
THE PECULIARITIES OF ORIENTATION OF PROFESSIONAL AND 

PEDAGOGICAL MULTICULTURAL TRAINING OF THE PROSPECT 
TEACHERS ON THE EUROINTEGRATION PROCESSES 

The peculiarities of orientation of professional and pedagogical multicultural 
training of the prospect teachers on the Euroinstegration processes are outlined. It is 
emphasized that in the condition of expanding of globalization and Eurointegration 
processes the role of ethnocultural factor grows that gains some specific feathers in the 
period of postindustrial and informative society. 
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Оксана Яцько 
(Чернівці) 

ОСОБЛИВОСТІ ДИДАКТИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-
ПЕРШОКУРСНИКІВ (ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ВНЗ) 

ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ВИЩА МАТЕМАТИКА» 
Навчання у вищому навчальному закладі для сучасної молодої 

людини – один з найважливіших періодів її життєдіяльності, 
особистісного зростання та становлення як фахівця з вищою освітою. 
Пошук шляхів успішної адаптації до змінених соціальних умов і нової 
діяльності – нагальна проблема для кожного, хто переступив поріг ВНЗ. 
Нині, згідно з Болонською конвенцією, здійснюється перехід на новітні 
моделі навчання, істотно змінюються навчальні плани, форми 
організації занять, критерії оцінювання знань, упроваджуються нові 
педагогічні технології та стандарти освіти. Основний вид діяльності 
студента – професійне навчання, стає більш складним за формами та 
змістом, а тому підвищує вимоги до особистості. В контексті 
розгортання цієї тенденції для особистості психологічно важливо піти 
шляхом адекватної самозміни, саморозвитку. 

Спроможність адаптуватися, долати труднощі, віднайти своє місце у 
життєвому просторі – вирішальний чинник вдалого розвитку молодої 
людини, а в майбутньому – фахівця з вищою освітою. У ВНЗ процес 
навчання першокурсників налагоджується непросто, характеризується 
великою динамічністю психічних процесів і станів, які зумовлені 
зміною соціального довкілля. Зокрема, вступ до навчального закладу у 
значної частини молоді супроводжується дезадаптацією, що спричинена 
новизною студентського статусу, відсутністю референтної групи, 
підвищеними вимогами з боку професорсько-викладацького складу, 
напруженістю та жорстким режимом навчання, збільшенням обсягу 
самостійної роботи і самовідповідальності загалом. Усе це вимагає від 
першокурсника значної мобілізації своїх можливостей для успішного 
входження в нове оточення та якісно інший ритм життєдіяльності. 

У процесі розвитку особистості майбутнього спеціаліста особливу 
роль відіграє початковий етап навчання у вищому навчальному закладі. 
Студенти першого курсу відчувають найбільші труднощі під час 
адаптації до нових умов навчання та життєдіяльності. 

Початковий етап навчання у вищому навчальному закладі відіграє 
особливу роль у становленні майбутнього фахівця. У цей період 
студенти відчувають значні труднощі, пов’язані, передусім, з освоєнням 
ними нової системи навчання,  адаптацією до великого обсягу 
самостійної роботи, пристосуванням до вимог викладачів. Від 
успішності процесу активного пристосування до умов середовища, що 
змінюється (процесу адаптації), багато в чому будуть залежати подальші 
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особистісний розвиток й професійна кар'єра сьогоднішнього 
першокурсника. 

Поняття «адаптація» (від латинського слова «adapto» – 
«пристосовую») – це процес активного пристосування особистості до 
умов середовища, що змінюється. 

Прийнято розрізняти три форми адаптації студентів-
першокурсників до навчання у вузі:  

1) формальна, яка торкається пізнавально-інформаційного 
пристосування до нового оточення, структури вищої школи, змісту 
навчання в ній, її традицій, своїх обов'язків. Помічено, що абітурієнт – 
це вчорашній школяр. Таким він залишається від початку здачі 
випускних екзаменів у школі до останнього екзамену першої сесії. Стан 
маргінальності між уже не школярем, але й ще не студентом, 
характерний для першокурсників. Саме цим пояснюються розтягнені 
строки адаптації студентів-першокурсників до нової системи навчання, 
до нового способу життя, утворення нового динамічного стереотипу і є 
однією із причин низької успішності студентів першого курсу під час 
зимової сесії.  

2) соціально-психологічна (суспільна) адаптація відображає 
процес внутрішньої інтеграції (об'єднання) групи студентів-
першокурсників та інтеграцію цієї групи зі студентським оточенням у 
цілому. У цьому контексті основною функцією адаптації є прийняття 
індивідуумом норм і цінностей нового соціального середовища, форм 
соціальної взаємодії, які в ньому склалися, формальних і неформальних 
зв'язків, а також форм навчальної  діяльності.  

3) дидактична форма адаптації торкається проблеми підготовки 
до нових форм і методів учбової роботи у ВНЗ і відображає, в першу 
чергу, інтелектуальні можливості студентів-першокурсників.  

З усієї гами труднощів адаптаційного періоду студенти найчастіше 
самі усвідомлюють як актуальну проблему необхідність оволодіння 
досить високим рівнем самостійності, що є основою дидактичного 
процесу вузу. Отже, можна сказати, що особлива проблема першого 
курсу знаходиться на перетині двох психолого-педагогічних площин – 
адаптації та самостійності. Відразу ж зазначимо, що адаптація – це 
площина психологічна, а самостійність – педагогічна.  

Самостійність визначається як здатність систематизувати, 
планувати, регулювати й активно здійснювати свою діяльність без 
постійного керівництва та практичної допомоги ззовні. Вона базується 
на особистих силах студента. Окрім того, у ролі самостійного студента 
ми маємо на увазі такого, що володіє особистою ініціативою, уміє 
вчитися без сторонньої допомоги незалежно від обставин, здійснює 
пізнавальну діяльність з метою оволодіння обраним фахом.  
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З цих позицій, на нашу думку, виправдано розглядати самостійність 
студента як систему, що саморозкривається, самовдосконалюється, 
тобто саморегулюється. 

Самостійність, або саморегуляція, тут розглядається як сутнісна 
характеристика людини взагалі, адже саме детермінація, здатність 
«творити себе» робить людину вільним та свідомим суб’єктом 
життєдіяльності. Таким чином, значення формування самостійності 
студентів виходить за вузькі межі дидактики вузів (зокрема проблема 
адаптації першокурсників), перетворюючись на проблему більш 
глобальну. 

Крім того, прийнято розрізняти активну і пасивну форми адаптації, а 
також дезадаптацію, які відображають певну особистісну позицію 
першокурсників стосовно навчання у ВНЗ. Активна адаптація, перш за 
все, сприяє успішній соціалізації в цілому. Індивід не тільки приймає 
норми і цінності нового соціального середовища, але й будує свою 
діяльність, відносини з людьми на їх основі. При цьому у такої людини 
нерідко формуються все нові і нові різноманітні цілі, причому 
найголовнішою із них стає повна власна реалізація в новому 
соціальному середовищі.  

Пасивна адаптація притаманна індивіду, який приймає норми і 
цінності, але за принципом «Я – як усі», і не прагне будь-що змінювати, 
навіть якщо це в його силах. Пасивна адаптація проявляється у 
наявності простих цілей і нескладних видів діяльності, проте коло 
спілкування і розв’язуваних проблем ширше порівняно з рівнем 
дезадаптації.  

Дезадаптація характеризується недиференційованістю цілей і видів 
діяльності людини, звуженням кола її спілкування і вирішуваних 
проблем, і, що особливо важливо, – неприйняттям норм і цінностей 
нового соціального середовища, а в окремих випадках і протидією цим 
нормам і цінностям. Тут більше виявляються особистісні 
характеристики та індивідуально-типологічні особливості. 

Якість вивчення курсу «Вищої математики» у фінансово-
економічному вищому навчальному закладі нерозривно пов’язана з 
ефективністю навчальної діяльності студента. Особливої уваги 
потребують студенти першого курсу, які не мають стійких навичок 
самостійної навчальної діяльності. Проблеми супроводу навчальною 
діяльністю, її організації розглядалися у працях: Ю.К.Бабанського, Л.Г. 
Вяткіна, В.В. Давидова, В.І. Сластьоніна. 

Викладачу фінансово-економічного вищого навчального закладу 
необхідно добре знати сучасні методи навчання, їх особливості та умови 
ефективного застосування, тоді він може вибирати найбільш ефективні 
методи, з допомогою яких можна досягти бажаного педагогічного 
результату. 
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На початку третього тисячоліття бурхливий розвиток 
інформаційних технологій відкрив нові можливості у застосуванні 
обчислювальної техніки для математичних обчислень та фінансово-
економічних розрахунків. Процес інформатизації вимагає перегляду 
змісту форм і методів навчання та пошуку шляхів підвищення 
ефективності навчального процесу. У зв’язку з цим проблема 
співвіднесення традиційного і за Болонською системою вивчення курсу 
«Вища математика» набуває нових аспектів, а саме: подолання проблем 
адаптації до Болонської системи навчання. Зі шляхом удосконалення 
методики навчання  доводиться надолужувати в самій організації 
діяльності основних суб’єктів навчального процесу, яка полягає  в 
реалізації принципів наступності у професійній школі та ВНЗ. 

«Вища математика» – одна із найбільш складних дисциплін як для 
учнів шкіл, так і для студентів фінансово-економічних вищих 
навчальних закладів, саме тому методична система навчання «Вищої 
математики» змушена інтенсифікувати свої можливості. 

Питання про зміст і збільшення якості метаматичної освіти в даний 
час залишається актуальним. Дослідженням питання змісту і 
збільшенням якості освіти, в тому числі математичної, займалися В.П. 
Беспалько, В.В.Давидов, В.А.Далінгер, Л.Д. Кудрявцев, І.Я. Лернер, 
В.М. Монахов, М.Н. Скаткін, А.А. Столяр та інші. Вивчення 
теоретичних і практичних аспектів проблеми підвищення якості 
математичної освіти спирається на праці відомих психологів, дидактів 
Ю.К. Бабанського, П.Я. Гальнерина, А.Н.Леонтьєва, Ж. Піаже та інші. 

Якщо врахувати постійну в останні роки тенденцію до зниження 
якості математичної підготовки випускників шкіл, нездатність більшості 
першокусників оперувати великою кількістю інформації та виділяти 
головне, несформованість у них навиків самостійної роботи і як 
наслідок лежить в основі перенавантаженість студентів, то можна 
зробити висновок про те, що підвищення якості навчання можливо 
забезпечити за рахунок розробки і застосування нових форм організації і 
методів навчання, оновлення та структуризації навчання. 

Аналіз ситуації, що склалася в даний час у системі вищої освіти, і 
власний досвід викладання у вищому навчальному закладі дозволили 
виявити суперечності між сучасними вимогами до підвищення рівня 
математичної підготовки учнів професійної школи та студентів і 
обмеженістю можливостей традиційної системи навчання вищої 
математики в реальних умовах навчального процесу у фінансово-
економічному вищому навчальному закладі, в тому числі між: 

1) потребами сучасного суспільства у спеціалістах фінансово-
економічної галузі, адаптованих до різних аспектів професійної 
діяльності, здатних до самоосвіти та постійної динамічної 
перепідготовки, і можливостями традиційної системи їх підготовки; 
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2) сучасними тенденціями розвитку вищої професійної освіти 
(особистісно-зорієнтоване і розвиваюче навчання, діяльнісний підхід 
тощо) і недостатньою їх практичною розробкою у навчанні вищій 
математики у фінансово-економічних вищих навчальних закладах; 

3) необхідністю врахування педагогами індивідуальних 
особливостей особистості, студентів і стандартними вимогами у рамках 
предметно-зорієнтованого навчання. 

При вивченні математичних дисциплін особливе місце займає 
навчання протягом першого семестру, тобто в період інтенсивної 
адаптації першокурсників. 

До 70 % студентів першого курсу не використовують прийом 
систематизації матеріалу для його кращого розуміння. Всі ці фактори 
приводять, як правило, або до великих перевантажень, або до зниження 
мотивації навчальної діяльності, коли першокурсник почуває, що не 
може оволодіти необхідним обсягом матеріалу в достатньо короткі 
строки. 

При вивченні курсу «Вища математика» у фінансово-економічних 
вищих навчальних закладах вищеописані проблеми стоять найбільш 
гостро. В силу специфіки навчання цього предмета (як правило, на 
першому курсі) від того, наскільки ефективно організований процес 
навчання і як при цьому враховуються індивідуальні особливості 
студентів, наскільки швидко і ефективно вони зможуть адаптуватися до 
навчання у першому ж семестрі, залежить не тільки їх успішність 
вивчення даного предмета, але і те, наскільки успішно вони самі 
зможуть організувати самостійну навчальну.  

Зміна середовища є «пусковим» механізмом процесу природної 
адаптації. 

Якість математичної підготовки студентів першого курсу 
фінансово-економічного вищого навчального закладу підвищується при 
використанні у вивченні математики особливостей адаптації методичної 
системи, яка, з одного боку, реалізується в період інтенсивної адаптації 
першокурсників і зорієнтована на застосування матеріалу, вивченого з 
курсу «Вища математика» кожним студентом, з урахуванням 
викладачем його індивідуальних особливостей і реального рівня 
математичної підготовки, і з іншого, – відображає логіку та специфіку 
математики як науки, задовольняє потреби суміжних наук (за рахунок 
введення до змісту прикладних задач) і спирається на інноваційні 
підходи до навчання в рамках його традиційних зовнішніх форм (у тому 
числі засоби використання елементів інформаційних технологій у 
навчанні математиці). 

Адаптація студентів до навчальної діяльності відбувається під 
впливом як суб'єктивних, так і об'єктивних чинників, до яких належать 
зміст і організація навчального процесу у ВНЗ [7]. Особливої уваги тут 
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потребують студенти-першокурсники, оскільки звична для них 
організаційна модель навчання відрізняється від навчання у вищій 
школі. Зокрема, в останньому випадку характерні висока інтенсивність 
розумової праці, більший обсяг теоретичних знань, нерівномірність 
академічного навантаження, яка досягає свого апогею у період сесії. 
Розбіжності зумовлені й відмінностями щодо циклу навчальних 
дисциплін, які вивчаються у ВНЗ, появою профільних предметів, з 
якими студент пов'язує свою майбутню професійну діяльність. 

Студенту-першокурснику доводиться пристосовуватися до нових 
вимог, які висуває перед ним вища школа і водночас до нових 
соціальних обставин спілкування з ровесниками та педагогами, форм і 
методів навчання (самостійної роботи, групових форм взаємодії та ін.) 
та побуту (відсутність звичного родинного кола, матеріальні труднощі, 
складність проживання в гуртожитку тощо) [7]. Для навчального 
процесу першокурсників характерні інтенсивне розумове навантаження, 
сприйняття великого інформаційного потоку, високе емоційне 
напруження, чітка регламентація праці та відпочинку. Період навчання 
у ВНЗ, імовірно, – це дуже важливий період онтогенезу індивіда, коли 
відбувається його стрімке особистісне зростання, закладаються основи 
майбутньої дорослості. В цьому віці актуалізується перебіг низки 
специфічних процесів, а саме:  

а) професійного самовизначення та пов'язаного з ним розвитку 
професійно значущих якостей;  

б) особистісного самовизначення, котре центрується довкола 
системи персоніфікованих ціннісних орієнтацій;  

в) власне психологічної адаптованості як внутрішнього прийняття-
привласнення суспільно прийнятних соціальних норм і цінностей. 

Вищезазначені процеси, крім позитивного впливу на розвиток 
особистості, все ж справляють суб'єктивні чинники, які негативно 
позначаються на процесах соціально-психологічної адаптації 
першокурсників ВНЗ, а саме: 

1) недостатній рівень їхньої підготовки за шкільними навчальними 
програмами, ігнорування ними окремими предметами навчального 
плану середньої школи; 

2) несформовані навички навчально-пізнавальної роботи, 
недостатній розвиток словесне-логічного мислення; 

3) характерна для більшості учнів середньої школи пасивність, 
відсутність самостійності у розв'язанні проблем і вирішенні завдань; 

4) невисокий рівень їхньої соціальної культури, вихованості, 
інтелігентності; 

5) недостатньо осмислена установка на оволодіння професією; 
6) невпевненість у власній спроможності ефективно організувати 

своє навчання і життя. 
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SUMMARY 
O.Yacko 

DIDACTIC ADAPTATION PECULIARITIES OF THE FIRST YEAR 
STUDENTS IN HIGHER MATHEMATICS STUDY IN HIGHER 

EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF FINANCE AND ECONOMICS 
Problems of didactic adaptation of the first year students in Higher Mathematics 

study in higher educational establishments of Finance and Economics are considered in 
the paper. 
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